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OKRUŽNÉ PLAVBY

ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR

BANSKÁ BYSTRICA
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica 
048/414 36 16
bystrica@satur.sk

BARDEJOV
Radničné nám. 46 
085 01 Bardejov 
054/474 41 40
bardejov@satur.sk

BRATISLAVA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
02/6241 14 43
aupark@satur.sk

AVION SHOPPING PARK
Ivánska cesta 16 
821 04 Bratislava
02/3260 23 65
02/3260 23 66
avion.ba@satur.sk

Dunajská 18
811 08 Bratislava 
02/5263 65 98
dunajska@satur.sk

Jesenského ul. 5-9
811 01 Bratislava 
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@satur.sk

Kollárovo nám. 23
811 06 Bratislava 
02/5263 79 61
kollarovonam@satur.sk

Mánesovo nám. 3
851 01 Bratislava 
02/6252 23 62
manesovo@satur.sk

Miletičova 1 
824 72 Bratislava 26
02/5011 34 25
02/5011 31 41
02/5011 31 42
provizne@ba.satur.sk

POLUS City Center
Vajnorská 100
831 04 Bratislava
02/4444 11 35
polus@ba.satur.sk

DOLNÝ KUBÍN
Radlinského ul. 29
026 01 Dolný Kubín 
043/586 49 17
kubin@satur.sk

DUNAJSKÁ STREDA
Korzo B. Bartóka 743/5 
929 01 Dunajská Streda 
031/550 16 22
dunajstreda@satur.sk

GALANTA
Hlavná ul. 945 
924 01 Galanta 
031/780 18 81
galanta@satur.sk

HLOHOVEC
Ul. M. R. Štefánika 9 
920 01 Hlohovec 
033/732 05 51
hlohovec@satur.sk

HUMENNÉ
Ul. 26. Novembra 5
066 01 Humenné 
057/778 46 35
humenne@satur.sk

KEŽMAROK
Hviezdoslavova 19 
060 26 Kežmarok 
052/452 31 21
kezmarok@satur.sk

KOMÁRNO
Nádvorie Európy 55 
945 01 Komárno 
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk

KOŠICE
AUPARK SHOPPING CENTER
Námestie osloboditeľov 1
040 01 Košice
055/326 02 34
055/326 02 35
kosice.aupark@satur.sk

Alžbetina 19
040 01 Košice 
055/729 91 46
kosice.alzbetina@satur.sk

Štúrova 1 (OD Dargov)
040 01 Košice 
055/622 31 23
kosice@satur.sk

LEVICE
Ul. Sv. Michala 2 
934 82 Levice 
036/633 20 90
levice@satur.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova ul. 1 
031 13 Liptovský Mikuláš
044/557 05 40
mikulas@satur.sk

LUČENEC
Železničná 12
984 01 Lučenec 
047/451 16 10
lucenec@satur.sk

MALACKY
Záhorácka ul. 46/30
901 01 Malacky
034/772 38 60
malacky@satur.sk

MARTIN
M. R. Štefánika 34 
036 01 Martin 
043/430 27 32
martin@satur.sk

MICHALOVCE
Nám. Osloboditeľov 2
071 01 Michalovce 
056/688 87 21
michalovce@satur.sk

NITRA
Štefánikova tr. 52 
949 75 Nitra 
037/652 82 47
037/652 82 48
nitra@satur.sk

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4 
940 01 Nové Zámky 
035/644 50 30
 
PEZINOK
Kollárova 11
902 01 Pezinok 
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

PIEŠŤANY
AUPARK SHOPPING CENTER
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany 
033/773 02 51
piestany@satur.sk

POPRAD
Nám. Sv. Egídia 3006/116 
058 01 Poprad 
052/772 17 40
poprad@satur.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
Štúrova ul. 4/6
017 01 Považská Bystrica 
042/432 20 17
042/433 07 40
povbystrica@satur.sk

PREŠOV
Hlavná ul. 17
080 01 Prešov
051/759 93 71
051/772 40 42
presov@satur.sk

PRIEVIDZA
Ul. A. Hlinku 23 
971 01 Prievidza 
046/542 21 02
prievidza@satur.sk

PÚCHOV
Moravská 4312
020 01 Púchov
042/471 05 31
puchov@satur.sk

RUŽOMBEROK
Ul. Karola Salvu 7 
034 01 Ružomberok 
044/430 30 77
ruzomberok@satur.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štefánikovo nám.10
052 01 Spišská Nová Ves 
053/429 84 90
spisska@satur.sk

SVIDNÍK
Centrálna ul. 80/694
089 01 Svidník
054/788 12 70
svidnik@satur.sk

ŠAĽA
Vlčanská 890
927 01 Šaľa 
031/770 18 11
sala@satur.sk

TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 2261 
955 51 Topoľčany 
038/5324365
topolcany@satur.sk

TRENČÍN
Sládkovičova ul. 56/8
911 01 Trenčín 
032/743 51 07
032/743 40 40
trencin@satur.sk

TRNAVA
Vajanského ul. 1
917 39 Trnava 
033/551 11 76
trnava@satur.sk

VEĽKÝ KRTÍŠ
Nám. A. H. Škultétyho 6 
990 80 Veľký Krtíš
047/483 01 03
vkrtis@satur.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
Nám. Slobody 2 
093 01 Vranov nad Topľou 
057/442 10 60
vranov@satur.sk

ZVOLEN
Ul. Kozačeka 2182/11 
960 01 Zvolen 
045/540 18 55
zvolen@satur.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Nám. Matice slovenskej 9 
965 01 Žiar nad Hronom 
045/672 55 34
ziar@satur.sk

ŽILINA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Veľká okružná 59A
010 01 Žilina 
041/326 02 30
041/326 02 31
zilina.aupark@satur.sk

BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk
  
BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL 
Radničné nám. 25 
054/472 6273
spirit@spirit-travel.sk

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROYAL
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 1020
celechovska@stonline.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 0851
pharmaeduca@pharmaeduca.sk

BRATISLAVA
EXTRAWELL - LMC
Dunajská 18
02/5293 1579
extra.well@extrawellplus.sk

INVIA.SK
Dunajská 4
02/2064 8220
poradca@invia.sk

PEGASUS AGENCY
Mickiewiczova 3
02/5244 4190
info@pegasusagency.sk

TRAVEL.SK
Einsteinova 24, OC Aupark 
02/3387 2835
info@travel.sk

ČADCA
ČAD-TOURS
Palárikova 75
041/433 4135
cadtours@stonline.sk

DETVA
CA AQUA
M. R. Štefánika 3186/70
045/545 9696
info@agenturaaqua.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526   
031/780 2106
gita.b@stonline.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/651 6108
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
CA ITT
Ul. 1.mája 20
057/788 0127
ittca@stonline.sk

KOŠICE
ALVIA TRAVEL
OD Dargov, Štúrova 1
0905 368 372
alvia@alvia.sk 

CK Travel & Fly
Kováčska 57
055/671 4661
info@travelfly.sk 

LEVICE
DEKAMPO
Sv. Michala 2
036/622 2219
dekampo@mail.t-com.sk

LUČENEC
CK LUX
Železničná 1
047/433 1395
cklux@isternet.sk

MALACKY
CK POHODA
M.R.Štefánika 105C
0911 504 666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/430 0244
avanti@enelux.sk

MYJAVA
CK MALKO POLO
M. R. Štefánika 936
034/621 4064
ck@letenky.sk

NITRA
CA FUN TOUR
Štefánikova 8
0905 119 338
funtour@funtour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 9016
slovkurort@slovkurort.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 2981
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
BITTNER TRAVEL
Holubyho 31
0918 391 024
bittnertravel@bittnertravel.sk

LF TRAVEL
Holubyho 27,OC Plus
0915 841 996
pezinok.lftravel@gmail.com

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/426 0990
etours@stonline.sk

PREŠOV
VIP TOURS
Martina Benku 3
051/775 3308
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
CK JUKO
Nám. Slobody 4
046/542 2577
jukock@jukock.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
MÉDIA TOUR
Hlavné námestie 5
047/581 1737
ckmedia@stonline.sk

SENEC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
02/4592 7282
bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA
HELLAS TRAVEL
Janka Kráľa 739
034/654 6454
hellastravel@hellastravel.sk

SKALICA
AMA TRAVEL
Námestie Slobody 32
034/668 4213
amatravel@amatravel.sk

SNINA
CA RELAX
Strojárska 2526 – CENTRUM
057/762 1629
carelax@stonline.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
02/6593 4316
via@viastupava.sk

TREBIŠOV
KAMELOT
Cukrovarská 11/29
056/672 6619
kamelot@kamelot.sk

TRENČIANSKE TEPLICE
SEVATUR
Ul. 17. novembra 14
032/655 2361
sevatur@euroweb.sk

TRENČÍN
CA AVENTURA
Hasičská 3855
0907 263 333
aventura.tn@gmail.com

PEGAS TOUR
Mierové nám. 23
032/744 4480
predaj@pegastour.sk

TRNAVA
HELL TOUR
Radlinského 1/C
033/551 1352
helltour@stonline.sk

PRIMATOUR
Divadelná 1
033/551 4877
primatour@primatour.sk
   
   

ZVOLEN
GLOBALTOUR
Nám. Slobody 2013
045/540 2581
globaltour@globaltour.sk

ŽILINA
SMART TRAVEL
Národná 3
041/500 3254
tosmart@tosmart.sk

ZLATÉ MORAVCE
Maxx Travel
Továrenská 1
0905 762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk

Nájdete nás 
na facebooku
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Mexiko ............................................253, 256 - 259
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Nový Zéland ............................................268, 270
Omán .........................................................228 - 229
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Peru .............................................................265 - 266
Réunion ...................................................................241
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SAE .................................................... 170, 224 - 228
Singapur ........................................................180, 182
Srí lanka ............................................184 - 188, 272
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Tanzánia .................................................................237
Thajsko .....................................170, 175 - 178, 272
Tunisko .....................................................................231
Turecko ........................................................212 - 218
USA ......................................242, 244 - 253, 260
Uzbekistan .............................................208 - 209
Vietnam .......................................................170 - 174
Zimbabwe .................................................238, 240



Sprievodcovia. Výstavný štít a vizitka každej cestovnej kancelárie. Pre klienta CK prvý kontakt v núdzi, studnica informácií, 
človek, na ktorého schopnosti je odkázaný. Každý náš sprievodca je predovšetkým jedinečná osobnosť s dušou cestovateľa. 
Svoje nadšenie pre spoznávanie iných krajín a kultúr s láskou a nadšením odovzdávajú vám, našim klientom. Každý svojím 
osobitým spôsobom. Prosím, zoznámte sa:
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NAŠI SPRIEVODCOVIA

PETER SUJA
Náruživý fotograf a nekonečná 

encyklopédia vedomostí. Len tak 
z rukáva vám vytiahne správnu 
odpoveď. Na otázku Aká je vaša 
obľúbená destinácia? Odpovie 

s úsmevom – všetky.

MARIANA HOZLÁROVÁ
„Do you speak English?“ Ak aj nie vy, 

tak Mariana určite áno. Aj práve 
preto si obľúbila Britské ostrovy. 
Prekvapí vás svojimi rozsiahlymi 

vedomosťami z ich dejín a nakazí vás 
svojou láskou k tamojšej prírode.

LIANG CHEN
Vyrástla a býva v Pekingu. 

Keď mala 19 rokov, osud jej dal 
príležitosť študovať slovenčinu. 

Večne usmievavú „Lidku“ môžete 
stretnúť na všetkých zájazdoch 

v „Ríši stredu“.

MICHAL RICHTER
Charizmatický a energický 

mladý muž, špecialista na krajiny 
Juhovýchodnej Ázie. Aktívne sa 

venuje sprevádzaniu a okrem toho 
aj prekladateľstvu. Jeho najväčšou 

láskou je pochopiteľne Čína. 

EVA LACHKOVIČOVÁ
V južnom Taliansku strávila niekoľko 

rokov života a práve preto sú 
Kampánia a Kalábria jej druhým 
domovom. Miluje hory a prírodu, 

preto ju môžete stretnúť i na našich 
turistických zájazdoch. 

MIRO JANOTKA
„Keď ste v Ríme, správajte sa ako 

Rimania!“ Keď neviete, ako sa správajú 
Rimania, spýtajte sa na to odborníka. 
Miro vás ohromí svojimi vedomosťami 
o histórii a navyše vám sprostredkuje 

úplne autentický zážitok.

MÁRIA SIMANOVÁ
Dáma, vždy v správnom čase na 

správnom mieste. Španielsko 
a Taliansko sú jej láskami, ktorých sa 
nevzdá. Zavedie Vás do historických 
pamiatok, ale aj na temperamentnú 

stredomorskú „Siestu“.

ZUZANA TOMČÁNIOVÁ
Máte radi históriu a umenie? 

Vývoj spoločnosti a jej premeny, 
vám počas zájazdu vysvetlí Zuzka. 

Špecializuje sa na nemecky 
hovoriace krajiny a zájazdy 

zamerané na deti.

MARCEL ŠMÁTRALA
Študent škandinavistiky a dokonalý 

znalec nielen severu Európy, ale 
všetkých končín sveta. Kdekoľvek 

ho vysadíte, nestratí sa! Sála z neho 
nadšenie pre cestovanie a nenútený 

zmysel pre humor.

MAREK KREMER
Mladý muž s dušou 

prieskumníka. Má rád zmenu 
a pohyb a preto si zvolil prácu 

sprievodcu, ktorá ho neustále núti 
sa vzdelávať v rade odborov 

a byť aktívnym človekom. 

ZDENĚK DONNER
Špecialista na Taliansko. Znalec 

talianskej histórie, kultúry, bláznivých 
talianskych pomerov. Pravý opak 
Talianov, distingvovaný, dochvíľny, 

organizačný talent. Vždy pripravený 
naučiť vás a ukázať vám to NAJ.

JURAJ OKÁL
 Špecialista na arabské krajiny so 

záľubou v egyptológii, religionistike 
a arabskom jazyku. Je doma či už 
v Egyptskom múzeu, v Karnaku, 

Kartágu, nabatejskej Petre, v Chráme 
Božieho hrobu či v Betleheme.

CHRIS CHILOVÁ
Už jej exotické meno 

môže trochu napovedať, že jej 
srdcovkou je španielsky 

jazyk a kultúra. Z tváre jej 
nikdy neschádza úsmev. 
Prídete sa presvedčiť?

PATRIK DEKAN
Sprevádza na cestách klientov 

už 12 rokov. Pôsobí ako špecialista 
na oblasti Škandinávie a Islandu. 
Je znalcom aj oblastí západnej 

Kanady, Madeiry, Škótska 
a niektorých krajín Ázie. 

HANA ŠKOLKAYOVÁ
Francúzsky hovoriaca, vždy 

perfektne nahodená, pravá dáma. 
Veselá a priateľská nálada, to sú jej 

hlavné devízy. Jej krédo: „Ľudia majú 
nechať svoje starosti doma a nasávať 

atmosféru navštívenej krajiny.“

RÓBERT SLÁDEK
Pohoďák, na ktorého sa dá 

spoľahnúť, človek do voza aj 
do koča, pre ktorého sprevádzanie 

nie je len prácou, 
ale celoživotným hobby. Je doma 
v nemecky hovriacich krajinách. 
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Zľavy nie sú kumulovateľné s inými zľavami, kupónmi a poukážkami, ak nie je uvedené inak a vzťahujú sa na základnú cenu zájazdu. Zľavy sa nevzťahujú na jednodňové zájazdy, detské paušály a paušály 
pre dospelých, na povinné a iné doplatky a na plavby bez slovenského sprievodcu. Vernostná zľava je zakalkulovaná v príslušnej FIRST MOMENT ZĽAVE. Nárok na príslušnú zľavu vzniká za podmienky 
zaplatenia plnej sumy zájazdu pri objednaní. Pri úhrade nižšej ako 100% bude percentuálna zľava znížená o 5%. Žiadnu z vyššie uvedených zliav nie je možné uplatniť dodatočne. Na všetky poznávacie 
zájazdy ako i pri kombinácii poznávacích zájazdov s pobytovými platí výhrada minimálneho počtu účastníkov. Práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klienta sú bližšie upravené v Zmluvných podmien-
kach cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL a.s., prípadne Zmluvnými podmienkamidaného obstarávateľa zájazdu uvedeného pri kúpe konkrétneho zájazdu, resp. plavby, ktoré sú vždy súčasťou Zmluvy o 
obstaraní zájazdu/záväznej prihlášky. 

FIRST MOMENT A VERNOSTNÉ ZĽAVY

FIRST MOMENT 
ZĽAVY AŽ DO 

%20
Na zájazdy s odchodom 
po 01.01.2015    13�% do 31. 12. 2014 

Na zájazdy s odchodom 
po 01.04.2015    10�% do 31. 01. 2015

Na zájazdy s odchodom 
po 01.06.2015    8�% do 31. 03. 2015

+ 3�%  k FM zľavám 

+ 5�%  k FM zľavám

+ 7�%  k FM zľavám

KOMFORTNÉ POZNÁVANIE
  ubytovanie v 3* a 4* hoteloch v centre mesta

  autobusové poznávanie bez nočných jázd

  transfery na letisko v cene zájazdu

 služby overených leteckých spoločností

  programy vytvorené na základe praktických skúseností 

MALÉ SKUPINKY 
 vybrané zájazdy možno realizovať pre skupiny už od 4 osôb

  letecké zájazdy v skupinách s max. počtom 16 osôb

MAXIMUM ZA MININÁLNY ČAS 
  špeciálna ponuka intenzívneho poznávania za zaujímavé ceny 

v sekcii EXOTIKA ZA PÁR DNÍ (str. 272 – 273)

  primerané tempo 

  šetrenie času leteckými presunmi 

a kvalitne organizovanou dopravou 

POZNÁVANIE S POBYTOM PRI MORI 
  v ponuke aj zájazdy s pobytom pri mori 

  ubytovanie spravidla v 4* hoteloch pri pláži 

už v základnej cene zájazdu

  možnosť výberu vyššieho štandardu hotela 

a/alebo typu stravovania 

PRE VÁS A VAŠE DETI 
  v ponuke zábavné parky, či iné atrakcie určené špeciálne pre deti 

  nevšedné zážitky pre celú rodinu 

  starostlivý výber destinácií a ubytovacích zariadení v exotike s dôrazom 

na bezpečnosť a vysoký hygienický štandard

  detský paušál na zájazdy pre deti

ZÁŽITKOVÉ POZNÁVANIE 
  gurmánske zážitky a vínne cesty 

  zájazdy za shoppingom 

  turistika, rafting, safari, trekking a národné parky

  karnevaly, Valentín, Veľká noc, adventy a Silvester 

  hudobné večery a kultúrne zážitky, púte, literatúra a architektúra 

  kvetinové festivaly a Biele noci 

  plavby plachetnicou a riečne plavby 

  víkendové poznávanie 

VÝHODY PRE SINGLES 
  minimálne príplatky za jednolôžkovú izbu 

  nájdenie doobsadenia s 80% úspešnosťou 

  bezplatný systém vyhľadávania spolucestujúceho 

CESTOVATEĽSKÉ PREMIETANIA 
  1x týždenne v kine Cinema City v Bratislave

  podrobný program premietaní na www.satur.sk

Zľava pre držiteľov karty VIP a TOP (mimo obdobia first moment zliav)    5�% celoročne 
Zľava pre držiteľov karty VIP a TOP (na last minute ceny)    3�% celoročne 

BONUS NAVYŠE
Počas platnosti first moment zliav, na zájazdy označené logom
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K ZÁJAZDOM
SPRIEVODCOVIA
Každý zájazd sprevádza skúsený sprievodca, ktorý 
podáva odborný výklad najmä počas cesty a na po-
volených miestach. Vo väčšine európskych miest majú 
oprávnenie sprevádzať a podávať detailný výklad je-
dine miestni sprievodcovia. Pri jednotlivých zájazdoch 
je uvedené, či sú služby miestnych sprievodcov po-
skytované a zahrnuté v cene alebo nie.

UBYTOVANIE
Účastníci skupinových poznávacích zájazdov sú uby-
tovaní v  hoteloch strednej kategórie alebo penzió-
noch v izbách s vlastným príslušenstvom. Konkrétna 
kategória použitého hotela je špecifi kovaná v popise 
zájazdu. Všetky uvedené ceny (ak nie je uvedené inak) 
sa vzťahujú na 1 osobu v dvojlôžkovej, resp. v trojlôž-
kovej izbe, pričom tretie lôžko, hlavne v  mestských 
hoteloch, môže byť vyklápacia, vyťahovacia alebo 
poschodová posteľ. Za jednolôžkové izby je nutné za-
platiť doplatok, uvedený v cenníku. Prípadnej žiadosti 
o  doobsadenie do  dvojlôžkovej izby  sa CK SATUR 
(ďaľej len „CK“) vždy snaží vyhovieť, avšak v prípade 
nedoobsadenia alebo neúčasti druhej osoby vám ne-
vzniká nárok na vrátenie zaplateného doplatku. V nie-
ktorých mestách navštívených počas zájazdov môže 
byť zavedená príslušnými miestnymi úradmi pobyto-
vá taxa, ktorú je potreba uhradiť priamo u ubytovate-
ľa. Táto sa platí zväčša prvý alebo posledný deň poby-
tu a je súčasťou príjmu mesta, nie ubytovateľa alebo 
CK. Výška pobytovej taxy je rozdielna podľa kategórie 
ubytovania a tiež podľa oblasti a o  jej výške budete 
informovaní v pokynoch na zájazd. Pri individuálnych 
poznávacích zájazdoch klienti majú možnosť výberu 
ubytovania v 2, 3, 4 a 5* hoteloch a penziónoch.

LETECKÁ DOPRAVA
Leteckú dopravu poskytujú renomované letecké 
spoločnosti formou charterových letov alebo pravi-
delných letov, ktoré môžu byť priame, alebo s pre-
stupom, či, medzipristátím. CK v  týchto prípadoch 
vystupuje ako sprostredkovateľ dopravných služieb 
a cestujúci sú povinní riadiť sa predpismi jednotlivých 
spoločností. Na základe predpisov a dohôd platných 
v  medzinárodnej leteckej doprave si CK vyhradzuje 
možnosť zmeny miesta odletu, trasy letu, medzipri-
státia, leteckej spoločnosti, typu lietadla a  letového 
plánu. Presne platné časy odletu a príletu budú uve-
dené vo vašich cestovných dokladoch. Rešpektujte 
pokyny CK, kde je presne uvedený čas, kedy sa pred 
plánovaným odletom treba dostaviť k odchodu na 
zájazd. V  prípade oneskorenia alebo omeškania CK 
nezodpovedá za vzniknuté komplikácie a klient nemá 
nárok na žiadnu kompenzáciu ani v prípade nevyces-
tovania. Odlet, resp. prílet sa môže uskutočniť v akom-
koľvek čase, tak v ranných ako aj nočných hodinách. 
Let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne aj celkovo 
presahovať do nasledujúceho dňa. Lety sa uskutoč-
ňujú v časoch stanovených leteckými spoločnosťami, 
pričom naša CK nemá možnosť ovplyvniť ich. Vo vý-
nimočných situáciách sa môže stať, že dôjde k zmene 
odletových časov iba niekoľko hodín pred plánova-
ným odletom, alebo k dlhšiemu meškaniu lietadla. Tie-
to skutočnosti však nemôže ovplyvniť žiadna CK, sú 
spôsobené okrem počasia a technických problémov 
hlavne preplnenosťou vzdušných koridorov. V prípade 

možností sa budeme snažiť vás o všetkých takýchto 
skutočnostiach vopred informovať. Za časové posuny 
začiatku a  konca čerpania služieb, ako aj za  služby 
nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy CK nenesie 
zodpovednosť, a preto neposkytuje fi nančnú ani žiad-
nu inú náhradu. Keďže CK nemá možnosť ovplyvniť 
prípadné zmeny spojené s  leteckou prepravou, táto 
skutočnosť neoprávňuje klienta na  zrušenie zájazdu 
a  uplatňovanie si akýchkoľvek nárokov voči CK. Pri 
plánovaní ďalších ciest a prípojov je potrebné počítať 
s niekoľkohodinovým meškaním. Klient berie na vedo-
mie, že po dobu pobytu v odletových a príletových 
halách, ako aj v lietadle, preberá zodpovednosť letec-
ká spoločnosť. Klient je povinný riadiť sa jej pokynmi. 
Za  stratu alebo poškodenie batožiny počas leteckej 
prepravy plne zodpovedá letecká spoločnosť. Pokiaľ 
príde k  strate alebo poškodeniu batožiny, musí byť 
táto skutočnosť nahlásená ihneď po  zistení na  prís-
lušnom mieste na  letisku a  spísaný protokol (P.I.R.), 
v opačnom prípade váš nárok na náhradu za vznik-
nutú škodu zaniká. Náklady spojene s  vybavovaním 
reklamácie hradí klient. Uvedené nepríjemnosti mô-
žete zmierniť uzatvorením zodpovedajúcej poistnej 
zmluvy, ktorú vám sprostredkuje aj naša CK. V závis-
losti od  podmienok konkrétnej leteckej spoločnosti 
je zmena mena spoplatnená, najmenej vo výške 
50 EUR/osoba. Všetky letecké poznávacie okruhy 
boli vytvorené a  naplánované na  základe aktuál-
nych a  dostupných letových poriadkov leteckých 
spoločností (ČSA, Turkish Airlines, Air Berlin, Aus-
trian Airlines, British Airways, Air France, KLM, 
Qatar Airways, Emirates, German Wings a  pod.) 
k 15. 10. 2013. Ak nie je uvedené inak, ku všetkým letec-
kým okruhom zabezpečujeme na  letiská Schwechat 
a Budapešť transfery. Povinný servisný poplatok za-
hŕňa letiskové poplatky, bezpečnostné taxy a iné po-
platky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy.

PALIVOVÉ A SERVISNÉ PRÍPLATKY
CK je oprávnená v súlade s § 741c Občianskeho zá-
konníka zvýšiť jednostranným úkonom cenu zájazdu 
v prípade, že dôjde k zvýšeniu dopravných nákladov 
vrátane cien pohonných látok alebo k zvýšeniu platieb 
spojených so zabezpečovanou dopravou. V prípade 
nutnosti zavedenia palivového príplatku, prípadne 
zvýšenia servisných poplatkov bude CK postupovať 
v súlade so zmluvnými podmienkami CK CK SATUR 
TRAVEL, a.s.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Autobusová doprava je pri skupinových poznávacích 
zájazdoch zahrnutá v cene s nástupom a výstupom 
v  Bratislave a  vo vybraných termínoch aj s  nástu-
pom a výstupom v Košiciach, pokiaľ nie je v kataló-
gu uvedené inak. Pri väčšine zájazdov CK ponúka 
za  doplatok možnosť využitia zvozového autobusu 
s nástupom a výstupom podľa ponuky, pričom si ale 
vyhradzuje právo zrušenia tejto doplnkovej služby 
zvozov v prípade malého záujmu o  jej využitie. Ná-
stupné miesta budú obsluhované pri minimálnom 
počte 7 účastníkov v danom nástupnom mieste. V prí-
pade, že daný počet nebude dodržaný, má CK právo 
zmeniť, resp. zrušiť miesto nástupu, a  to i  v  krátkej 
dobe pred odchodom zájazdu. Záväzné stanovisko 
o (ne)realizovaní zvozu bude účastníkom oznámené 

najneskôr 7 dní pred odchodom na zájazd. Nerealizá-
cia alebo zrušenie služby zvozu / rozvozu neoprávňu-
je objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez stornopoplat-
kov a ani mu nevzniká nárok na úhradu cestovného 
do a z miesta nástupu na poznávací zájazd. Príslušná, 
objednávateľom už zaplatená cena za zvoz / rozvoz 
mu bude vrátená. Výnimku tvoria tzv. garantované 
zvozy. CK ponúka účastníkom zájazdu možnosť za-
platenia si služby „garantovaný zvoz / rozvoz“. Cena 
doplatku za túto službu je síce vyššia, ale pri jej za-
platení CK SATUR garantuje klientovi nezrušenie tejto 
doplnkovej služby. V prípade zaplatenia si tejto služby, 
klient má nárok na zrealizovanie zvozu a  rozvozu aj 
pri menšom počte účastníkov. Avšak v  prípade za-
platenia si tejto služby, klient nemá nárok na vrátenie 
rozdielu medzi doplatkom zvoz / rozvoz a doplatkom 
garantovaný zvoz / rozvoz v prípade, že sa nazbiera 
dostatočný počet klientov na  realizáciu zvozu z da-
ného miesta. Pre dopravu účastníkov na autobusové 
poznávacie zájazdy využíva CK kvalitné luxusné auto-
busy LUX - vybavenie: klimatizácia, WC, video, chlad-
nička, tónované sklá, opierky na nohy, sklopne podno-
sy, individuálne osvetlenie, ABS, ASR (typ autobusu 
Karosa HD 12, Man, Mercedes resp. Neoplan). Každé 
vozidlo má určitý batožinový priestor, preto bato-
žinový limit na  osobu je maximálne 15�kg na  osobu. 
Všetci účastníci zájazdu, vrátane detí, musia mať svoje 
miesto na sedenie. Deti do 12 rokov z bezpečnostných 
dôvodov nemôžu sedieť na predných sedadlách. Pri 
prideľovaní miest v autobuse sa CK SATUR snaží brať 
do úvahy termín prihlásenia sa na zájazd a vek jednot-
livých účastníkov. Ku všetkým autokarovým zájazdom 
ponúkame možnosť doplatku za  miestenku v  auto-
buse: 7 EUR/osoba (v prednej časti autokaru - prvá 
polovica). Číslovanie sedadiel je rozdielne podľa typu 
a veľkosti autobusu, preto sa číslo svojho sedadla ces-
tujúci dozvie až pri nástupe do autobusu.

VLASTNÁ DOPRAVA
Klient, ktorý použije vlastnú dopravu, sám zodpovedá 
za dodržanie termínu nástupu a ukončenia zájazdu, 
a  teda aj čerpanie, resp. nečerpanie zabezpečených 
služieb. 

BATOŽINA
Vaša batožina je počas prepravy uskladnená v batoži-
novom priestore autobusu alebo lietadla. Za príručnú 
batožinu a ostatné osobné veci zodpovedáte počas 
prepravy sami. Upozornenie: peniaze, cestovné dokla-
dy a iné cenné predmety nie sú predmetom poistenia.

CESTOVNÉ POISTENIE
CK vám ponuka rôzne typy poistenia za  doplatok. 
Najvhodnejší typ poistenia zájazdu vám odporučia 
pracovníci na  všetkých pobočkách CK SATUR. Po-
istná zmluva vzniká priamo medzi objednávateľom 
zájazdu a poisťovňou, čo znamená, že prípadnú po-
istnú udalosť rieši objednávateľ priamo s poisťovňou. 
V prípade poistnej udalosti CK nie je oprávnená posu-
dzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných ná-
rokov z poistného vzťahu. V rámci rozsahu komplex-
ného cestovného poistenia je okrem iného zahrnuté 
aj poistenie pre prípad, že Vám vzniknú náklady v sú-
vislosti s odstúpením od Zmluvy o obstaraní zájazdu 
v  prípade nehody alebo ochorenia. V  príslušných 

podkladoch poisťovne, ktoré objednávateľ dostane 
pri uzavretí Zmluvy o  obstaraní zájazdu, sú uvede-
né podrobnosti o podmienkach a rozsahu poistenia. 
Upozorňujeme klientov, aby si pred začatím zájazdu 
podrobne a dôkladne preštudovali poistné podmien-
ky poisťovne!

UPOZORNENIA
CK má právo pred začatím zájazdu alebo aj počas 
jeho konania operatívne a  podľa potreby zmeniť 
program, trasu alebo iné skutočnosti, uvedené v kata-
lógu alebo v informáciách pre zájazd, pričom v tých-
to prípadoch postupuje presne v zmysle zmluvných 
podmienok (výhrada zmeny programu). Samotná 
realizácia skupinového zájazdu je podmienená do-
siahnutím minimálne počtu v  prípade autokarového 
zájazdu - 30 účastníkov a  v  prípade leteckého zá-
jazdu - 15 účastníkov (výhrada minimálneho počtu 
účastníkov), v  prípade jeho nedosiahnutia má CK 
právo zájazd zrušiť najneskôr do 7 dní pred nástupom 
na zájazd. Za cenné veci ponechané na izbe nenesie 
hotel ani CK zodpovednosť. Akékoľvek zľavy si môže-
te uplatňovať výhradne pri rezervácii pobytu a nie je 
možné si ich nárokovať dodatočne po podpise Zmlu-
vy o obstaraní zájazdu. Vaše želania, ktoré sa uvádzajú 
do poznámok v Zmluve o obstaraní zájazdu (ubyto-
vanie vedľa vašich známych a iné) sa budeme snažiť 
splniť, nemôžeme ich však z  kapacitných dôvodov 
garantovať. V prípade nesplnenia vašich požiadaviek, 
nevzniká nárok na  žiadnu kompenzáciu. Akékoľvek 
reklamácie týkajúce sa fakultatívnych výletov je ne-
vyhnutné riešiť v mieste pobytu. Ceny zájazdov v ka-
talógu sú uvádzané v eurách, pokiaľ nie je uvedené 
inak. Cena zájazdu sa môže do dátumu plánovaného 
odjazdu vplyvom rôznych skutočností meniť. Cena 
leteckých zájazdov v katalógu je určená v závislosti 
od výšky ceny letenky v príslušnej ekonomickej triede 
danej leteckej spoločnosti na danom lete a v prípade 
jej obsadenia sú vyššie triedy za doplatok. Pred ces-
tou si vždy skontrolujte platnosť cestovných dokladov, 
pretože väčšina krajín vyžaduje platnosť cestovného 
pasu minimálne 6 mesiacov po návrate domov. 

POĎAKOVANIE
Do  katalógu boli použite fotografi e od: Czech Tou-
rism, Periscope, Peter Suja, Tomáš Kubuš, Martina 
Lukáčová, Emília Izakovičová, Jana Konkoľová, Miriam 
Gampe, Salzkammergut, Burgenland, Tourismus, 
MDLF / Jean Francois Tripelon - Jarry, CRT Bourgog-
ne / Alain Doire, MDLF / R-Cast, Štefan Cibuľa, archív 
Jihočeského divadla, Top hotel Praha, www.kalich.
cz, Hotel Vile Oliva, www.donau.at, Tirol Werbung/
Laurin Moser/Robert Gruber, Stefan Kraus, ATOUT 
FRANCE, Tomáš Bajza, Paulína Böhmerová, Liang 
Chen, Miloš Debnár, Lenka Gondová, Štefan Kardoš, 
Petra Klvačová-Cooper, Katarína Kulinová, Ľubomír 
Liska, Vladimír Mego, Dorota Nvotová, Pavol Petrík, 
Eva Rosíková, Lenka Řezníčková, Tamazi Sesikashvili, 
Jiří Smrkovský, Hana Hettiariachi-Sklenářová, Katarína 
Strihová, Zuzana Zátopková, Tibor Zlievsky, Zuzana 
Zwiebel, Mária Puškelová, Daniela Šantavá, Bohdana 
Jelemenská, Bern Tourism, Luzern Tourism, Centre 
des Monuments Nationaux, Flandern Tourismus, 
www.aletcharena.ch, www.jungfrau.ch a partnerské 
spoločnosti CK SATUR.

TRASA 1 TRASA 2 TRASA 3 TRASA 4

Nástup/výstup
Doplatok 

zvoz/
rozvoz

Garantovaný 
zvoz/rozvoz Nástup/výstup

Doplatok 
zvoz/
rozvoz

Garantovaný 
zvoz/rozvoz Nástup/výstup

Doplatok 
zvoz/
rozvoz

Garantovaný 
zvoz/rozvoz Nástup/výstup

Doplatok 
zvoz/
rozvoz

Garantovaný 
zvoz/rozvoz

Košice KE 40 EUR 60 EUR B.Bystrica BB 20 EUR 35 EUR Žilina ZA 20 EUR 35 EUR Humenné HU 15 EUR 23 EUR

Prešov PO 37 EUR 56 EUR Zvolen ZV 18 EUR 30 EUR Pov. Bystrica PB 18 EUR 30 EUR Michalovce MI 10 EUR 15 EUR

Poprad PP 33 EUR 50 EUR Žiar n/Hronom ZH 18 EUR 30 EUR Trenčín TN 15 EUR 25 EUR Prešov PO 10 EUR 15 EUR

L. Mikuláš LM 30 EUR 45 EUR Prievidza PD 16 EUR 28 EUR Nové M. n/Váhom NM 11 EUR 20 EUR Košice KE 0 EUR

Ružomberok RK 26 EUR 40 EUR Partizánske PR 14 EUR 25 EUR Piešťany PN 10 EUR 19 EUR

Martin MT 24 EUR 38 EUR Topoľčany TO 12 EUR 20 EUR Trnava TT 5 EUR 10 EUR

Žilina ZA 20 EUR 35 EUR Nitra NR 9 EUR 18 EUR Bratislava BA 0 EUR 0 EUR

Pov. Bystrica PB 18 EUR 30 EUR Trnava TT 5 EUR 10 EUR

Trenčín TN 15 EUR 25 EUR Bratislava BA 0 EUR 0 EUR

Nové M. n/Váhom NM 11 EUR 20 EUR

Piešťany PN 10 EUR 19 EUR

Trnava TT 5 EUR 10 EUR

Bratislava BA 0 EUR 0 EUR

TRASY PRÍPOJOV V SR K POZNÁVACÍM ZÁJAZDOM AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

POZNÁMKA: Presné miesto nástupu a čas odchodu autokaru sa dozviete 7 dní pred odchodom na zájazd. Všetky vyššie uvedené prípoje je možné využiť iba k zájazdom 
CK SATUR. Druh prípojového autokaru menusí byť zhodný s druhom dopravy pri konkrétnom zájazde. Cestovná kancelária SATUR si vyhradzuje právo zmeny trasy a ná-
stupných miest prípojov k zájazdu.
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KALENDÁR ZÁJAZDOV
JANUÁR

Potulky Parížom 34 16.01.-19.01. 

FEBRUÁR

Grand Tour Madeirou 52 11.02.-18.02.

Rím večné mesto letecky 63 13.02.-16.02.

Krásy zimného Laponska 108 18.02.-22.02.

Nice s navstevou Monaka 44 20.02.-22.02.

MAREC

Potulky Parížom 34 06.03.-09.03.

Barcelona - FC Barcelona 57 26.03.-29.03.

Miláno - mesto módy 74 27.03.-29.03.

Na Trase Londyn - Paríž 18 30.03.-05.04.

Rím večné mesto letecky 63 02.04.-05.04.

Národne parky Chorvátska 135 02.04.-06.04. 

Rím večné mesto autobusom 64 02.04.-06.04.

Paríž mesto snov 35 02.04.-06.04.

Berlín - moderná metropola 114 03.04.-05.04. 

Londýnske Naj .. 16 03.04.-06.04.

Amsterdam plný prekvapení 32 03.04.-06.04. 

Potulky Parížom 34 03.04.-06.04. 

Potulky Parížom 34 03.04.-06.04. 

Nice s navstevou Monaka 44 03.04.-06.04.

Lisabon - mesto moreplavcov 48 03.04.-06.04. 

Malta a Gozo 89 03.04.-06.04.

Z Česka do Drážďan 116 03.04.-06.04.

Florencia - kráľovná renesancie 65 03.04.-07.04. 

APRÍL

Capri a Vezuv za víkend 79 11.04.-14.04.

Grand Tour Madeirou 52 14.04.-21.04.

Azorské ostrovy - St. Miguel 53 15.04.-22.04.

Barcelona - FC Barcelona 57 16.04.-19.04.

Velký okruh Portugalskom 51 16.04.-23.04.

Najkrajšie mestá Talianska 72 21.04.-26.04.

Potulky Beneluxom 30 24.04.-27.04.

Benátky trochu inak 75 24.04.-27.04.

Kniežací večer na zámku Esterházy 129 25.04.

Berlín a okolie 114 28.04.-01.05.

Čarovné Toskánsko 71 28.04.-03.05. 

Víkend v Innsbrucku 124 29.04.-01.05.

Kodaň 106 29.04.-02.05.

Rím večné mesto letecky 63 30.04.-03.05.

Londýnske Naj .. 16 30.04.-04.05. 

MÁJ

Paríž a romantické zámky 36 01.05.-04.05.

Islandský pozdrav 10 01.05.-05.05.

Rozkvitnuté Holandsko 31 01.05.-06.05.

Sicília - po stopách minulosti 83 02.05.-09.05.

Španielske poklady UNESCO 56 03.05.-10.05.

Velký okruh Portugalskom 51 03.05.-10.05.

Poklady Talianskej histórie 66 05.05.-10.05.

Poklady Talianskej histórie 66 05.05.-10.05.

Minsk, Kaliningrad a pobaltie 100 05.05.-13.05.

BERNINA EXPRESS 122 06.05.-10.05.

Umelecký Petrohrad 99 06.05.-11.05.

Potulky Parížom 34 07.05.-10.05.

Rím večné mesto letecky 63 07.05.-10.05.

Rím večné mesto letecky 63 07.05.-10.05.

Lake District&Yorkshire 24 07.05.-12.05.

Najkrajšie mestá Švajčiarska 120 08.05.-10.05.

Francuzska riviera a Marineland 44 08.05.-10.05.

Londýn pre deti 17 08.05.-11.05.

Potulky Parížom 34 08.05.-11.05.

Madrid - mesto umenia 55 08.05.-11.05.

Londýnske Naj 16 08.05.-12.05.

Islandský pozdrav 10 08.05.-12.05.

Grand Tour Madeirou 52 08.05.-15.05.

Perly západného Stedomoria 82 09.05.-16.05.

Čaro benátskej lagúny 75 14.05.-17.05.

Krížom krážom Holandskom 31 14.05.-18.05.

Edinburg - Atény severu 24 17.05.-20.05.

To najlepšie z Talianska 73 18.05.-24.05.

Pariz PLUS bez nočných jázd 35 19.05.-24.05.

„Slovinské Toskánsko“ a Benátky 133 20.05.-24.05.

Grand Tour Španielskom 54 20.05.-30.05.

Rím večné mesto letecky 63 21.05.-24.05.

Oslo 108 21.05.-24.05.

Moskva a jej okolie 97 21.05.-24.05.

To najlepšie z Belgicka 30 21.05.-25.05.

Lisabon - Porto - 
Santiago de Compostela 50 21.05.-28.05.

Andalúzia, Gibraltar, Maroko 61 21.05.-28.05.

Londyn s vyletom 
do Windsoru a Oxfordu 18 22.05.-25.05.

Korzika ostrov kontrastov 46 22.05.-30.05.

Korzika ostrov kontrastov 46 23.05.-30.05.

Toskánskom na bicykli 70 23.05.-31.05.

To najlepsie z Francúzska 40 26.05.-04.06.

Krásy Východného Slovenska 132 27.05.-31.05.

Londýn pre deti 17 27.05.-31.05.

Nórsko  - v krajine Trollov 105 27.05.-03.06.

Londýnske Naj .. 16 29.05.-01.06.

Grand Tour Madeirou 52 29.05.-05.06.

Capri a Vezuv za víkend 79 30.05.-02.06.

Z krajiny tulipánov 
do krajiny čokolády 32 30.05.-05.06.

Škótsko - Loch ness a whisky 25 31.05.-07.06.

JÚN

Albánsko - neobjavený raj 138 01.06.-11.06.

Chuť parmskej šunky a krása ligúrie 68 02.06.-07.06.

Romantické Švajčiarsko 120 02.06.-07.06.

Čarovné Toskánsko 71 02.06.-07.06. 

Petrohrad počas bielych nocí letecky 98 03.06.-07.06.

Zámky na Loire 39 04.06.-10.06. 

Andalúzia, Gibraltar, Maroko 61 04.06.-11.06.

Velký okruh Portugalskom 51 04.06.-11.06.

Zámky na Loire 39 05.06.-09.06.

Bavorské zámky 118 06.06.-09.06.

Nórske fjordy 111 06.06.-13.06.

Istria - magická zem 134 06.06.-13.06.

Královstvo Dánske, Švédske a 
Nórske 104 06.06.-15.06. 

Královstvo Dánske, Švédske a 
Nórske 104 07.06.-14.06. 

Petrohrad a plavba 
Ladošským jazerom 97 07.06.-15.06.

Potulky Parížom 34 10.06.-14.06.

Petrohrad počas bielych nocí 98 10.06.-16.06.

Lisabon a pobrežie Algarve 
s návštevou Sevilly 49 10.06.-17.06.

Dolomitská cesta 77 11.06.-14.06.

Sardínia - Karibik Stredomoria 85 11.06.-18.06.

Z ostrova cisárovnej Sissi do Grécka 90 11.06.-22.06.

Orlie hniezdo 123 12.06.-14.06.

Valencia 55 12.06.-15.06.

Národne parky Chorvátska 135 13.06.-18.06.

Sicília - poznávanie a relax 
v rovnováhe 84 13.06.-20.06.

Metropoly Pobaltia 111 13.06.-20.06.

Potulky južnou Sardíniou 86 13.06.-20.06.

Dolce vita Kalábria 89 14.06.-21.06.

Kampánia pre pôžitkárov 78 16.06.-20.06.

Severný Cyprus a jeho pamiatky 94 16.06.-23.06.

Paríž mesto snov 35 17.06.-21.06.

Rím večné mesto letecky 63 18.06.-21.06.

Vodopády a rokliny 
Rakúska a Nemecka 124 18.06.-21.06.

Umelecký Paríž 36 18.06.-22.06.

Hrady a zámky českých rozprávok 130 19.06.-21.06.

Štokholm - Benátky severu 107 19.06.-22.06.

Rím večné mesto autobusom 64 19.06.-23.06.

Andalúzia v rytmoch Flamenca 60 19.06.-26.06.

Balkánske poklady 137 19.06.-29.06.  

Malý okruh Maďarskom 140 20.06.-21.06.

Zo špičky Talianskej čižmy na Sicíliu 88 21.06.-28.06.

Okúzľujúca Apúlia 81 21.06.-28.06.

Toskánsko so štipkou Ligúrie 68 21.06.-28.06.

Petrohrad počas bielych nocí 98 24.06.-28.06.

Legoland a rozprávkový svet 106 24.06.-29.06.

Škótska vysočina a Orkneje 26 24.06.-02.07.

Londýnske Naj... 16 25.06.-28.06.

Rím večné mesto letecky 63 25.06.-28.06.

Andalúzia, Gibraltar, Maroko 61 26.06.-03.07.

Neapol, Capri Ischia 80 27.06.-04.07.

Island - 7 divov 11 30.06.-08.07.

JÚL

Glacier Express 122 01.07.-05.07.

Turistika v julskych Alpach 133 01.07.-05.07.

Francuzska riviera a Marineland 44 01.07.-05.07.

Potulky Dolomitmi 77 01.07.-05.07.

Londýn pre deti 17 02.07.-05.07.

Potulky Parížom 34 02.07.-05.07.

Disneyland 38 02.07.-05.07. 

Škandinávia nielen pre deti 107 02.07.-07.07.

Normandia a Bretónsko 37 02.07.-12.07.

Tajomstvá južného Anglicka 20 03.07.-07.07.

 STRANA  LETECKY  AUTOBUSOM  PLAVBA



Turistika v Korutánskych Alpách 125 03.07.-08.07.

V historickom srdci Anglicka 20 08.07.-12.07.

Petrohrad počas bielych nocí letecky 98 08.07.-12.07.

Najkrajsie jazerá 78 08.07.-12.07.

Rím pre deti 64 09.07.-12.07.

Okuzlujúce Provensálsko 42 09.07.-15.07. 

Za krásami francúzskej riviéry 43 09.07.-15.07. 

Grand Tour Veľkou Britániou 22 09.07.-19.07.

Grand tour Nórskom - cesta na sever 103 09.07.-21.07.

Po stopách baroka 130 10.07.-12.07.

Norimberg - svet detí 115 10.07.-13.07.

Okuzlujúce Provensálsko 42 10.07.-14.07. 

Za krásami francúzskej riviéry 43 10.07.-14.07. 

Grand Tour Madeirou 52 10.07.-17.07.

To najlepšie z Nemecka 113 10.07.-17.07.

Rím s návštevou Tivoli 65 11.07.-18.07.

To najlepšie z Británie 19 13.07.-20.07.

Paríž mesto snov 35 15.07.-19.07.

Toskánsko pre deti 69 15.07.-19.07.

Londýnske Naj .. 16 16.07.-20.07. 

Tosca - operné slávnosti 128 17.07.

Čaro Maďarskej pusty 140 17.07.-19.07.

Malebný Devon a Cornawall 21 20.07.-26.07.

Najkrajšie mestá Talianska 72 21.07.-26.07.

Od Matterhornu k Mont Blancu 121 22.07.-26.07.

Škótsko - Loch ness a whisky 25 22.07.-29.07.

Rozprávková cesta 116 23.07.-26.07.

Flámsko - klenot Belgicka 33 23.07.-30.07.

Rakúske mestá, jazerá a hory 125 24.07.-26.07.

Veľký okruh Škandináviou 102 24.07.-02.08.

Královstvo Dánske, Švédske a 
Nórske 104 24.07.-02.08. 

Berlín s návštevou Tropical islands 115 25.07.-28.07. 

Berlín s návštevou Tropical islands 115 25.07.-29.07.  

Královstvo Dánske, Švédske a 
Nórske 104 25.07.-01.08. 

Potulky Kampániou 79 28.07.-02.08.

Soľnohradsko 126 31.07.-02.08.

Lombardia a Piemont 73 31.07.-05.08.

AUGUST

Okruh Škótskom a Írskom 27 02.08.-11.08.

Staré hanzovné mestá Nemecka 118 05.08.-09.08.

Paríž, Disneyland a Asterix park 37 05.08.-09.08. 

Švédskom, Fínskom a Pobaltím 101 05.08.-16.08.  

Noc v Benátkach - opereta 128 07.08.

Island pre deti 15 06.08.-12.08.

Rím s návštevou Tivoli 65 08.08.-15.08.

Nemecko - Dánsko - 
- Faerské ostrovy - Island 12 12.08.-24.08.  

Amsterdam plný prekvapení 32 13.08.-16.08.

Londýn pre deti 17 14.08.-17.08. 

Írsko -zelený ostrov 28 14.08.-22.08.

Piknikový koncert na zámku 129 15.08.

Krásy Tirolska a južného Švajčiarska 123 19.08.-23.08.

Grand Tour Španielskom 54 19.08.-29.08.

Dolomitská cesta 77 20.08.-23.08.

Hrady a zámky v severných Čechách 131 21.08.-23.08.

Szeged a Ópusztaszér 141 21.08.-23.08.

Disneyland 38 21.08.-24.08.

Londýnske Naj .. 16 21.08.-25-08.

Talianskom za detskými snami 69 25.08.-30.08.

Island - 7 divov 11 25.08.-02.09.

Írsko, Bretónsko a Normandia 29 25.08.-04.09.

Veľký okruh Talianskom 76 26.08.-06.09.

Švajčiarsko plnými zmyslami 121 27.08.-31.08.

Andalúzia v rytmoch Flamenca 60 27.08.-03.09.

Lyon hlavné mesto gastronómie 41 28.08.-30.08.

Paríž mesto snov 35 28.08.-01.09.

Potulky Parížom 34 28.08.-01.09.

Grand Tour Madeirou 52 28.08.-04.09.

Rím večné mesto letecky 63 29.08.-01.09.

Vodopády a rokliny 124 29.08.-01.09.

Dolce vita Kalábria 89 30.08.-06.09.

Okúzľujúca Apúlia 81 30.08.-06.09.

Balkánske poklady 137 31.08.-10.09.  

Minsk, Kaliningrad a pobaltie 100 01.09.-09.09.

SEPTEMBER

Andalúzia, Gibraltar, Maroko 61 03.09.-10.09.

Island-Nórsko-Švédsko-Dánsko 
s návštevou Faerských ostrovov 14 04.09.-18.09.  

Čaro Kvarnerských ostrovov 135 05.09.-12.09.

Edinburg - Atény severu 24 06.09.-09.09.

Zo špičky Talianskej čižmy na Sicíliu 88 06.09.-13.09.

Katalánsko a Andorra 58 07.09.-14.09.

Taliansko - vysnená kombinácia 72 09.09.-13.09.

Rím večné mesto letecky 63 10.09.-13.09.

Potulky Parížom 34 10.09.-14.09.

Rozkvitnuté Holandsko 31 10.09.-15.09.

Sardínia - Karibik Stredomoria 85 10.09.-17.09.

Poznávame Stredné Slovensko 132 11.09.-13.09.

Rím večné mesto autobusom 64 11.09.-15.09.

Islandský pozdrav 10 11.09.-15.09.

Potulky Parížom 34 11.09.-15.09.

Bodamské jazero 117 11.09.-15.09.

Potulky Južnou Dalmáciou 136 11.09.-20.09.

Nice s navstevou Monaka 44 12.09.-14.09.

Umelecký Paríž 36 12.09.-15.09.

Národne parky Chorvátska 135 12.09.-17.09.

Najkrajšie mestá Švajčiarska 120 13.09.-15.09.

Na Trase Moskva -Petrohrad 96 14.09.-20.09.

Velký okruh Portugalskom 51 15.09.-22.09.

Umelecký Petrohrad 18 16.09.-20.09.

Čaro benátskej lagúny 75 17.09.-20.09.

Londýnske Naj .. 16 17.09.-21.09. 

Alsasko - cesta francúzskych vín 41 17.09.-22.09.

Zámky na Loire 39 17.09.-23.09.

Zámky na Loire 39 18.09.-22.09.

Najkrajsie jazerá Talianska 78 18.09.-22.09.

Grécka alfabeta a syr feta 92 18.09.-25.09.

Albánsko - Grécko - Macedónsko 139 21.09.-29.09.

Farby toskánskeho vína 67 22.09.-27.09.

Rím večné mesto letecky 63 24.09.-27.09.

Miláno a EXPO 74 24.09.-27.09.

Západné Čechy 131 24.09.-27.09.

Florencia - kráľovná renesancie 65 24.09.-28.09. 

Cyprus Afroditin ostrov 95 24.09.-01.10.

Hrady a zámky Dolného Rakúska 126 25.09.-27.09.

Tokaj a okolie 141 25.09.-27.09.

Lisabon - mesto moreplavcov 48 25.09.-28.09.

Sicília - poznávanie a relax 
v rovnováhe 84 26.09.-03.10.

OKTÓBER

Rím večné mesto letecky 63 01.10.-04.10.

Čarovné Toskánsko 71 01.10.-06.10. 

Miláno - mesto módy 74 02.10.-04.10.

Madrid - mesto umenia 55 02.10.-05.10.

Sicília - po stopách minulosti 83 03.10.-10.10.

Po stopách pamiatok Grécka 93 03.10.-10.10.

Velký okruh Portugalskom 51 04.10.-11.10.

Barcelona za víkend 57 06.10.-08.10.

Toskánsko de luxe 67 07.10.-11.10.

Bavorské zámky 118 08.10.-11.10.

Valencia 55 09.10.-12.10.

Londýnske Naj .. 16 09.10.-13.10.

Najkrajšie mestá Talianska 72 10.10.-15.10.

Čarovné Toskánsko 71 13.10.-18.10. 

Paríž mesto snov 35 14.10.-18.10.

Rím večné mesto autobusom 64 14.10.-18.10.

Rím večné mesto letecky 63 15.10.-18.10.

Filmový Rím 63 15.10.-18.10.

Portugalsko - putovanie za vínom 48 15.10.-20.10.

Islandský pozdrav 10 16.10.-20.10

Potulky Parížom 34 16.10.-19.10.

Capri a Vezuv za víkend 79 17.10.-20.10.

Florencia - kráľovná renesancie 65 22.10.-26.10. 

Krásy Andalúzie a Maroka 59 27.10.-05.11.

Paríž, Disneyland a Asterix park 37 28.10.-01.11. 

Berlín s návštevou Tropical islands 115 29.10.-01.11. 

Disneyland 38 29.10.-01.11.

Londýn pre deti 17 29.10.-01.11.

Berlín s návštevou Tropical islands 115 29.10.-02.11. 

Grand Tour Madeirou 52 30.10.-06.11.

NOVEMBER

Potulky Parížom 34 14.11.-17.11.

Rím večné mesto letecky 63 14.11.-17.11.

Miláno - mesto módy 74 20.11.-22.11.

DECEMBER

Potulky Parížom 34 03.12.-06.12. 

Berlín - moderná metropola 114 04.12-.06.12.

Londýnske Naj .. 16 10.12.-13.12. 

Miláno - mesto módy 74 11.12.-13.12.

Silvestrovský Petrohrad 99 30.12.-02.01.

Londýnske Naj .. 16 30.12.-02.01.

Potulky Parížom 34 30.12.-02.01. 

Berlín - moderná metropola 114 30.12.-01.01. 
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EURÓPA  |  ISLAND

LETECKY  |  HIT ROKA 2014  |  NÁRODNÉ PARKY  |  AJ PRE RODINY  |  VYBRANÉ VSTUPY V CENE

ISLANDSKÝ POZDRAV 
(REYKJAVÍK CITY BREAK)ISLAND

5-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Letecky na Island (priamy let z Bra-
tislavy), prílet do Kefl avíku. Transfer 
do Reykjavíku (v  preklade „Dymová 
zátoka“), prehliadka mesta: budova 
Perlanu postavená na rezervoároch 
s  horúcou vodou, ponúkajúca pano-
ramatický pohľad na mesto. Höfdi 
– miesto historického stretnutia pre-
zidentov USA a  Sovietskeho zväzu 
v  roku 1986 a  bezpochyby najzná-
mejší monument mesta – futuristic-
ká budova kostola Halgrímskirkja. 
Nákupná ulička Laugarvegur, budova 
parlamentu, radnica, prístav a  mo-
derná budova fi lharmónie.

2. DEŇ
Zlatý trojuholník, alebo tri drahoka-
my Islandu: najstarší parlament sveta 
Þhingvellir, trojstupňový vodopád 
Gulfoss a  gejzír Strokkur. Najstarší 
národný park Islandu Þingvellir leží 
na tektonickom zlome eurázijskej 
a americkej pevninskej dosky a vy sa 
tak môžete ocitnúť „jednou nohou 
v  Amerike a  druhou v  Európe.“ Po-
kračovanie k najznámejšiemu gejzíru 
sveta Geysiru, podľa ktorého sú po-
menované všetky gejzíry sveta. Dnes 
však spoľahlivo funguje už len jeho 
sused Strokkur, vyvrhujúci vodu do 
výšky 15 - 30 metrov približne kaž-
dých 5 - 10 minút. Len kúsok od tejto 
termálnej oblasti sa nachádza mo-
numentálny, dvojstupňový vodopád 
Gulfoss, nazývaný „zlatý“. Padá do 
hĺbky 32 metrov a za slnečných dní sa 
kvapky odrážajú v  prekrásnej dúhe. 
Zastávka pri kráteri Kérid – miesto, 
kde účinkovala aj slávna Björk.

3. DEŇ
Nádherná oblasť islandského juho-
západu plná povestných prírodných 
krás – cestou do malebnej dedinky 
Vík sa zastavíme pri vodopáde Sel-
jalandsfos, ktorý umožňuje návštev-
níkom prechod „poza“ svoj vodný 

závoj. Nasleduje vodopád Skogar, 
jeden z najvyšších na ostrove a náv-
števa Ľudového múzea s perfektným 
výkladom a  vyobrazením islandskej 
histórie. Dedinka Vík leží neďaleko 
magickej pláže s  čiernym pieskom 
a  bazaltovými stĺpmi všetkých veľ-
kostí. Kúsok odtiaľ sa z mora vynárajú 
tajomné útvary skamenených trolov 
Reynisdrangar. Výhľad na útesy Dyr-
holaey – južnú bránu Islandu. Návrat 
do Reykjavíku so zastávkou pri ľa-
dovci Sollheimsjökull – zažite ostrov 
ohňa a ľadu na vlastnej koži!

4. DEŇ
Voľný čas v Reykjavíku, možnosť FA-
KULTATÍVNYCH AKTIVÍT – dopolud-
nia pozorovanie veľrýb alebo jazda 
na svetoznámych islandských koní-
koch. Popoludní pre záujemcov vý-
let na Západné pobrežie, do oblasti 
fjordov Hvallfjordur a  Borgarfjordur. 
Trasa vedie mestečkami Borgar-
nes a  Reykholt, uvidíme vodopády 
Hraunfossar, Barnafoss a  najväčší 
európsky horúci výver Deildartun-
guhver. Po návrate čas na skúmanie 
umeleckej a  kultúrnej scény Reyk-
javíku, hlavnej nákupnej tepny Lau-
garvergur, či návštevu niektorého 
z  mnohých, veľmi kvalitných múzeí 
a  galérií alebo prechádzku k  jedi-
nečnej pláži Nauthóltsvík (more vy-
hrievané termálnym prameňom!). Či 
„relax po domácky“ v jednom z ter-

REYKJAVÍK – NAJSEVERNEJŠIE HLAVNÉ MESTO SVETA. PESTROFAREBNÉ DOMČEKY, DIVOKÝ NOČNÝ ŽIVOT, BOHATÁ UMELECKÁ SCÉNA, MÚZEÁ A GA-
LÉRIE. ZLATÝ TROJUHOLNÍK, ALEBO TRI NAJZNÁMEJŠIE SKVOSTY OSTROVA: NAJSTARŠÍ PARLAMENT SVETA ÞINGVELLIR, TROJSTUPŇOVÝ VODOPÁD 
GULFOSS A GEJZÍR STROKKUR. LEGENDÁRNE TERMÁLNE KÚPELE, VODOPÁDY, ĽADOVCE A VULKÁNY. TO VŠETKO ZA 5 DNÍ A MIMORIADNU CENU!

POZNÁMKA
Ponúkame Vám možnosť alternatívneho ubytovania 2 noci vo Víku a  2 noci 
v Reykjavíku vo všetkých termínoch. Program 2. dňa: Národný Park Skaftafell, 
vodopád Svartifoss, slávna ľadovcová lagúna Jökulsárlón. V jesennom termíne 
navyše možnosť pozorovať polárnu žiaru priamo z hotela vo Víku! Doplatok za 
túto alternatívu je 70 EUR.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu (priamy let Bratislava–Kefl avík–Bratislava), 
4x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 3*, dopravu klimatizovaným autobusom, 
vstup do Ľudového múzea Skógar a česky/slovensky hovoriaceho sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne aktivity 4. deň pobytu: pozorovanie veľrýb – 57 EUR dospelý (zľa-
va pre dieťa do 15 rokov 50%), jazda na koňoch 74 EUR (zľava pre dieťa do 
12 rokov 25%), výlet na Západné pobrežie 55 EUR. Vstupné do kúpeľov Blá 
Lónid (35 EUR, deti do 13 rokov v  sprievode rodičov zdarma, 14 - 15 roční 
20 EUR). Dopplatok za alternatívu ubytovania Vík – Reyjkavík a ľadovcovú lagúnu 
70 EUR. Vstupné do múzeí, stravu okrem raňajok. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
170 EUR. Komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 129 EUR.

málnych kúpalísk – to najvyhlásenej-
šie sa volá Laugardalslaug.

5. DEŇ
Vyrážame na prehliadku polostrova 
Reykjanes. Presunieme sa do geoter-
málnej oblasti Krysuvík s bublajúcimi 
bahennými jazierkami a  farebnými 
fumarolami. Jazda pozdĺž pobrežia 
do rybárskej dedinky Grindavík s po-
kračovaním cez lávové políčka pripo-
mínajúce mesačnú krajinu až na vý-
bežok Reykjanestá. To najlepšie nás 

čaká nakoniec: slávna Modrá Lagúna! 
To, čo je Eifelovka pre Paríž či Disney-
land pre Floridu, to je Blá Lóniđ pre 
Island. Top atrakcia uprostred čier-
neho lávového poľa, mliečno-modrá 
geotermálna voda s liečivým bahnom 
má ideálnych 38 ˚C. A nie je to len re-
klamný slogan, že vaša pokožka bude 
po kúpeli hebká ako  u  novoroden-
ca! Po relaxačnom a zdravom kúpeli 
transfer na letisko a odlet domov. Prí-
let do Bratislavy.

TERMÍNY A CENY

7F8ISL01 TRASA OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R.*

01.05. - 05.05. BA 848 499

08.05. - 12.05. BA 848 499

11.09. - 15.09. BA 898 499

16.10. - 20.10. BA 898 499

* dieťa na 3.lôžku

Keflavík

Reykjavík
Geysir

Selfos

Vík

Island
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EURÓPA  |  ISLAND

7 DIVOVISLAND

ZAŽITE OSTROV OHŇA A ĽADU NA VLASTNEJ KOŽI! VŠETKY ŠTYRI PRÍRODNÉ ELEMENTY NA DOSAH - SILA OHŇA UKRYTÁ VO VULKÁNOCH, VODA
V NEKONEČNÝCH ĽADOVCOVÝCH PLÁŇACH A VODOPÁDOCH, NAJČISTEJŠÍ VZDUCH A ZEM ? – LÁVOVÉ KOBERCE POKRYTÉ MACHOM. UNIKÁTNA PRE-
HLIADKA SÍL PRÍRODY V KOMPLEXNEJ, ÚŽASNEJ FAREBNOSTI.

9-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD  

1. – 2.** DEŇ
Letecky na Island, víta vás Kefavík 
a  letisko pomenované podľa Leiff ú-
ra Erikssona, prvého Európana, ktorý 
objavil Ameriku niekoľko storočí pred 
Kolumbom. Transfer do Reykjavíku
(v preklade „Dymová zátoka“), oddy-
ch. Pokračujeme cestou do islandské-
ho vnútrozemia – geotermálnej oblasti 
Landmanalaugar, oblasti ryolitových 
hôr fantastických farieb. Cestou snáď 
zbadáme aj zasnežený vrchol ku-
žela známej sopky Hekla, jedného
z najaktívnejších miestnych vulkánov. 
Krátky trek medzi nádhernými kopca-
mi, možnosť osvieženia v  prírodnom 
termálnom kúpalisku. Bláznivá jazda 
autobusom 4x4 cez množstvo brodov 
oblasti Fjallabak („Záhorie“) až k ob-
rovským lávovým poliam vulkánu Laki. 
Nocľah v Kirkjubæjarklaustur.

3. DEŇ
Cez obrovské lávové plošiny a piesky 
Skejdarásandur sa presunieme až do 
NP Skaftafell s výhľadom na ľadovco-
vé splazy najväčšieho európskeho ľa-
dovca Vatnajökull. Podnikneme výlet 
k  malebnému vodopádu Svartifoss
s  pozadím čiernych čadičových stĺ-
pov. Tajomná a  nesmierne malebná 
ľadovcová lagúna Jökulsárlon nám 
celkom vyrazí dych. Obrovské bloky 
ľadu sa posúvajú po krátkej riečke 
do mora. My sa medzi nimi budeme 
plaviť na obojživelnom plavidle. Cesta 
pozdĺž dychvyrážajúcich Východných 
fjordov až do Djúpivoguru, bývalého 
dôležitého prístavu.

4. DEŇ
Časovo náročný presun cez horský 
masív Öxi naprieč ostrovom k  naj-
mohutnejšiemu vodopádu, ohlušu-
júcemu Detifossu. Obed v  najvyššie 
položenom osídlení ostrova. Národný 
park Asbyrgi – na islandské pomery 
obrovský les, odtlačok podkovy koňa 
boha Thóra.

5. DEŇ
V  mestečku Húsavík pozorovanie 
veľrýb z  tradičnej drevenej plachet-
nice – až 98 % garancia úspechu, 
najviac druhov veľrýb na Islande! 
Budeme mať opäť šťastie aj na naj-
väčšieho cicavca na svete, vorvaňa 
ozrutného, či na predstavenie vrás-
kavca dlhoplutvého, ktorý sa tak rád 
predvádza vyskakovaním z  vody? 
Neďaleké útesy ostrova Lundey sú 
domov tých najrozkošnejších stvore-
ní – pestrofarebných „papagájov se-
veru“. Alky bielobradé sú známe ako 
verní partneri, nemotorní letci a veľmi 
zdatní potápači. Cestou zo zátoky 
uvidíme aj „Boží vodopád“ Godafoss, 
v ktorom údajne skončili islandskí bô-
žikovia ako symbol skoncovania s po-
hanstvom. Pôvodná usadlosť Laufás 
a záliv s výhľadom na Akureyri, hlav-
né mesto severu s  údajne najlepšou 
„outdoor“ plavárňou na ostrove.

6. DEŇ
Mozaika pestrosti, oblasť mystického 
jazera Mývatn. Plytké jazero na okraji 
sopky Krafl a je plné záhadných útva-
rov – tzv. pseudokráterov. Vysvetlíme 
si ako vznikli a  navštívime aj oblasti 
sopiek spiacich aj dávno vyhaslých, 
polia plné bahenných jazierok, vý-
hražne syčiacich komínov aj sírnych 
výverov, vystúpime na okraj krátera 
Víti naplneného smaragdovozelenou 
vodou, prejdeme sa mestom tajom-

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu (odlet z  Viedne), transfer BA – letisko – BA, 7x ubytovanie
s raňajkami v hoteloch zodpovedajúcim kategórii 3*, 3x večeru, dopravu klima-
tizovaným autobusom s náhonom 4x4 v prvom termíne, plavbu za veľrybami, 
plavbu v  ľadovcovej lagúne, česky/slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SA-
TUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupné do kúpeľov, komplexné cestovné poistenie. Príplatok za 1/1 izbu 420 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

ných hradieb „Dimmuborgir“ (alebo 
sú to skamenení trolovia?).

7. DEŇ**
Návrat do hlavného mesta cez pre-
krásne scénické údolie Skagalfjördur. 
Jazda vnútrozemím (cesta Kjöllur), 
s vyhliadkami na biele čiapky ľadov-
cov Langjökull a Höfsjökull. Zastávka 
v  geotermálnej oblasti Hveravellir. 
Zlatý trojuholník, alebo tri drahoka-
my Islandu: najstarší parlament sveta 
Þingvellir, trojstupňový vodopád Gul-
foss a  gejzír Strokkur. Najstarší ná-
rodný park Islandu Þingvellir leží na 
tektonickom zlome eurázijskej a ame-
rickej pevninskej dosky. Pokračova-
nie k  najznámejšiemu gejzíru sveta 
Geysiru, podľa ktorého sú pomeno-
vané všetky gejzíry sveta. Dnes však 
spoľahlivo funguje už len jeho sused 
Strokkur, vyvrhujúci vodu do výš-
ky 15 - 30 metrov približne každých
5 - 10 minút. Len kúsok od tejto termál-
nej oblasti sa nachádza monumentál-
ny, dvojstupňový vodopád Gulfoss, 

nazývaný „zlatý“. Padá do hĺbky
32 metrov a za slnečných dní sa kvap-
ky odrážajú v  prekrásnej dúhe. Za-
stávka pri kráteri Kérid – miesto, kde 
účinkovala aj slávna Björk.

8. – 9. DEŇ
Prehliadka hlavného mesta – budova 
Perlanu, ponúkajúca 360° panorama-
tický pohľad na mesto. Bezpochyby 
najznámejší monument mesta – futu-
ristická budova kostola Halgrímskir-
kja. Radnica leží na brehu jazera 
v historickom centre, ktoré obľubujú 
najmä deti kŕmiace vodné vtáctvo. 
Budova parlamentu a  prístav. Voľný 
čas na prieskum hlavnej tepny mesta 
Laugarvegur s množstvom obchodí-
kov, kaviarničiek a  reštaurácií. Pred 
odchodom na letisko si oddýchne-
me v  preslávenej „Modrej lagúne“ 
– geotermálnej oblasti, ktorá ponú-
ka relaxačný a  zároveň liečivý kúpeľ
v horúcich prameňoch. Známe kúpe-
le Blá Lonid nás príjemne zregenerujú
a pripravia na návrat do Európy.

LETECKY  |  NÁRODNÉ PARKY

TERMÍNY A CENY

7F8ISL02 TRASA OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 11 R.*

30.06. - 08.07. BA 2 198 1 499

25.08. - 02.09.** BA 1 998 1 499

* dieťa na 3.lôžku

** TRASA B: 2. deň namiesto oblasti Landmannalaugar návšteva Južného pobrežia 
s vodopádmi Seljalandsfoss a Skógarfos, mestečka Vík a útesov Dýrholaey. 
7. Deň namiesto cesty Kjöllur návšteva malebných vodopádov Barnafoss a Hraunfossar, 
tzv. ‘‘Zlatý trojuholník’’je súčasťou TRASY A aj B.

Reykjavík
Keflavík

Vík

Höfn

TRASA A
TRASA B

Selfoss

Landmannalaugar
Thingvellir

Egilstadir
Akureyri
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13-DŇOVÝ KOMBINOVANÝ ZÁJAZD

1. – 2. DEŇ
Odchod autobusu z Bratislavy vo ve-
černých hodinách, nočnou jazdou cez
Českú republiku do Nemecka (alter-
natívne možnosť preletu z  Viedne 
do Hamburgu za doplatok). Príchod 
do Hamburgu v  ranných hodinách, 
vyzdvihnutie leteckých klientov. Pre-
hliadka centra slávneho hanzovného 
mesta s krásnou radnicou a jazerom, 
prístavnej časti Altona, a tiež vykriča-
nej štvrte St. Pauli so slávnou Reeper-
bahn plnou barov a krčmičiek.

3. DEŇ
Presun do historického mesta 
Schleswig: bývalé vikingské obchod-
né centrum Haithabu, krátka pre-
hliadka najstaršieho dánskeho mesta 
Ribe s jedinou päťloďovou katedrálou 
v  krajine, zastávka v  Esbjergu a  pri 
treťom najvyššom dánskom vrchu 
Himmelbjerget. Cez druhé najväčšie 
dánske mesto Aarhus do Aalborgu.

4. DEŇ
Prehliadka Aalborgu: impresívne, 
moderné umelecké centrum Utzon na 
nábreží v kontraste s historickou bu-
dovou radnice, živé námestie Nytorv, 
krátka zastávka na starej vikingskej 
pláni Lindholm hoje. Návšteva maleb-
ného, najsevernejšieho mesta Dánska 
Skagen, kde sa unikátne stretávajú 
vlny Severného a  Baltického mora. 
Pieskové duny a  maják. Presun do 
Hirtshals a nalodenie na loď Norröna 
spoločnosti SmyrilLine. Ubytovanie 
na lodi.

5. – 6. DEŇ
Celodenná plavba popri nórskom
a škótskom pobreží. Vo večerných ho-
dinách príchod do Tórshavnu, hlavné-
ho mesta Faerských ostrovov, ubytova-
nie. Prehliadka mesta aj stredovekého 
centra Kirkjubour na ostrove Streymoy. 
Plavba okolo útesov Vestmanna je 
podľa názoru mnohých najkrajšou na 

našej planéte. Malebná dedinka Gjógv, 
útesy Búgvik, najvyšší vrchol Faerských 
ostrovov Slaettaratindur, národný fut-
balový štadión v Toftire, je súčasne vy-
hliadkovou plošinou.

7. - 8. DEŇ
Druhé najväčšie mesto Klaksvík na 
ostrove Bardoy, preskúmame aj ostro-
vy Vágar a najmalebnejší a najzápad-
nejší ostrov Mykines s  najväčšou 
vtáčou kolónou na svete. Návšteva 
horúcich prameňov. V podvečerných 
hodinách sa opäť nalodíme a budeme 
pokračovať v plavbe na Island.

9. DEŇ
Príchod do prístavu Seydisfjördur
v  dopoludňajších hodinách scénická 
jazda po pobreží Východných fjor-
dov, zaujímavá história Múzea ka-
meňa, malebné rybárske mestečko 
Höfn. Splazy najväčšieho európskeho 
ľadovca Vatnajökull, dychvyrážajúca 
scenéria ľadovcovej lagúny Jökulsár-
lon. Plavba priamo medzi ľadovými 
kryhami na obojživelníku!

10. DEŇ
Nádherná oblasť islandského juho-
západu plná povestných prírodných 
krás. Dedinka Vík neďaleko magickej 
pláže s čiernym pieskom a bazaltový-
mi stĺpmi všetkých veľkostí a  tvarov. 
Útesy Dýrholaey, vodopády Skógar 
a  Seljalandsfoss, Ľudové múzeum 
s  perfektným vyobrazením island-

SEVERSKÁ SUPERKOMBINÁCIA V SEBE SPÁJA KRÁSU MODERNEJ ARCHITEKTÚRY, TRADÍCIÍ, HISTÓRIE A ČULÉHO ŽIVOTA MIEST SEVERNÉHO NEMECKA 
A JUTSKÉHO POLOSTROVA, STARÉ VIKINGSKÉ TRADÍCIE ŠKANDINÁVIE, ÚCHVATNÉ PRÍRODNÉ SCENÉRIE FAERSKÝCH OSTROVOV A V NEPOSLEDNOM 
RADE VŠETKY ŽIVLY PRÍTOMNÉ NA ISLANDE, OSTROVE OHŇA A ĽADU.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu klimatizovaným autobusom na celej trase, plavbu trajektom vrátane 
nocľahu, prelet Kefl avík – Viedeň, ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami, plavbu 
v ľadovcovej lagúne, služby slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupné do pamiatok a múzeí, vstupné do kúpeľov Blá Lónid, fakultatívne aktivi-
ty, komplexné cestovné poistenie. Príplatok za 1/1 izbu na vyžiadanie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 145 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Letecká doprava Viedeň – Hamburg na vyžiadanie.

skej histórie . Zastavíme aj pri ľadovci 
Sollheimsjökull – zažite ostrov ohňa 
a  ľadu na vlastnej koži! Príchod do 
Reykjavíku, prehliadka mesta: bu-
dova Perlanu ponúkajúca 360° pa-
noramatický pohľad a  najznámejší 
monument mesta – futuristická bu-
dova kostola Halgrímskirkja. Nákupná 
ulička Laugarvegur, radnica a prístav 
s modernou budovou fi lharmónie.

11. DEŇ
Zlatý trojuholník, alebo tri drahoka-
my Islandu: najstarší parlament sveta 
Þingvellir, ležiaci v rovnomennom ná-
rodnom parku, trojstupňový vodopád 
Gulfoss a  gejzír Strokkur. Þingvellir 
je unikátom tak z  historického, ako 
aj geologického hľadiska – práve tu 
sa môžete ocitnúť „jednou nohou 
v Amerike a druhou v Európe.“

12. DEŇ
Výlet na Západné pobrežie a  po-
lostrov Snaefellsness. Povedie do 
oblasti Hvallfjordur a  Borgarfjordur, 
do mestečiek Borgarnes, Reykholt
a Akranes. Malebné vodopády Hraun-
fossar a  Barnafoss. Pravidelný kužel 
sopky Snaefellsjökull – sem umiestnil 

románopisec Jules Verne legendárny 
„vchod do stredu Zeme“! Útesy Arnar-
strapi a niekoľko z najkrajších ostrov-
ných scenérií.

13. DEŇ
Dopoludnia voľný čas v hlavnom meste, 
možnosť fakultatívnych aktivít: vybe-
riete si plavbu za veľrybami a delfínmi, 
alebo jazdu na koňoch lávovými po-
liami v  okolí Mt. Helgafell? Alternatív-
ne čas na skúmanie hlavnej nákupnej 
tepny Laugarvergur, či návštevu nie-
ktorého z  mnohých, veľmi kvalitných 
múzeí a galérií, alebo prechádzku k je-
dinečnej pláži Nauthóltsvík. Popoludní 
pokračujeme prehliadkou polostrova 
Reykjanes. Geotermálna oblasť Kry-
suvík s  bublajúcimi bahennými jazier-
kami a  farebnými fumarolami. Jazda 
pozdĺž pobrežia do rybárskej dedinky 
Grindavík až na výbežok Reykjanestá. 
To najlepšie nás čaká na koniec: slávna 
Modrá Lagúna (Blá Lóniđ)! Top atrak-
cia uprostred čierneho lávového poľa, 
mliečno-modrá geotermálna voda
s liečivým bahnom má ideálnych 38 °C. 
Transfer na letisko a odlet do Viedne.

EURÓPA  |  NEMECKO, DÁNSKO, FAERSKÉ OSTROVY, ISLAND

NEMECKO – DÁNSKO – 
FAERSKÉ OSTROVY – ISLAND SEVERSKÁ 

SUPERKOMBINÁCIA

SchleswigRibe
Esbjerg

Aarhus

Aalborg

SkagenHirtshalsKlaksvík

Seyõisfjörõur

Hofn
Vík

Reyjkavík

Nemecko

DánskoFaerské
ostrovy

Island Nórsko

Švédsko

Snaefellsnes

Keflavík

Torshavn
Kirkjubǿur

Hamburg

TERMÍNY A CENY
7F8ISK01 TRASA OSOBA

12.08. - 24.08. BA 2 098
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WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  PRÍSTAVNÉ POPLATKY V CENE

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC SPLENDIDA bola postavená v r. 
2009. Celkovo má 18 palúb (z  toho 
15 pre pasažierov). Kapacita lode je 
3274 pasažierov a 1332 členov posád-
ky. Vybavenie lode: wellness centrum 
MSC AUREA SPA (sauny, turecké kú-
pele, masáže, vírivky, thalassothera-
pia, relaxačná miestnosť, kozmetika, 
kaderníctvo), moderne zariadené fi t-
nes centrum (hodiny jogy, aerobiku, 
osobný tréner), MSC YACHT CLUB 
(privátna čas lode s  recepciou, ba-
zénom, knižnicou, reštauráciou a ba-
rom s  all inclusive službami), 5 ba-
zénov (1 krytý), tobogan, 12 víriviek, 
multifunkčné športovisko (futbal, 
volejbal, basketbal), vonkajšia bežec-
ká dráha, bowling, squash, divadlo, 
4D kino, disko, kasíno, animácie, det-
ské kluby, Play Station herňa, Formula 
1 simulátor, knižnica, internetový kú-
tik, obchody, konferenčné miestnos-
ti, medicínske centrum, 6 reštaurácií 
a 14 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vyba-
vené regulovateľnou klimatizáciou, 
SAT TV, minibarom, telefónom, tre-
zorom, kúpeľňou so sprchou a  WC, 
sušičom na vlasy, kozmetikou. Dvad-
saťštyrihodinový kajutový servis 
a pre suity osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné bez okna, kaju-
ty s  oknom, kajuty s  balkónom, sui-
ty (niektoré s  priamym vstupom do 
SPA). K dispozícii sú aj bezbariérové 
kajuty. Všetky kajuty majú kapacitu 
maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká alebo individuálna. Viac in-
formácií dostanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

KIRKWALL - ORKNEJE
Panoramatická prehliadka ostrova 
Orkneje 39 EUR.
Pieskovcové útesy Yesnaby a neoli-
tické pamiatky ostrova 45 EUR.

REYKJAVIK
Geotermálne pramene Krysuvik 
a modrá lagúna 79 EUR.
Krátery a horúce pramene 62 EUR.

ISAFJORDUR
Ľadovce a plavba do Hesteyri 
89 EUR.

AKUREYRI
Výlet za veľrybami 199 EUR.

INVERGORDON
Jazero Loch Ness a ruiny hradu 
Urquhart 62 EUR.
Panoramatická prehliadka jazera 
Loch Ness 42 EUR.

AMSTERDAM
Návšteva Van Goghovho múzea
59 EUR.
Veterné mlyny a kanály 69 EUR.
Plavba po kanáloch a prehliadka 
múzea Heinekenu 79 EUR.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

JEDINEČNÁ PLAVBA NA KTOREJ NAVŠTÍVITE MYSTICKÝ OSTROV ISLAND I PRAVEKÉ PAMIATKY NA SÚOSTROVÍ ORKNEJE. V PRÍSTAVE INVERGORDON SI 
MÔŽETE POZRIEŤ PÁLENICU PRAVEJ ŠKOTSKEJ WHISKEY, ČI SA POPRECHÁDZAŤ PRI JAZERE LOCH NESS. V AMSTERDAME NESMIETE VYNECHAŤ PLAVBU 
ZNÁMYMI KANÁLMI A KVETINOVÝ TRH.

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Hambrug (Nemecko) 18:00

2. deň na mori 

3. deň Kirkwall/Orkneje (Škótsko) 09:00 16:00 

4. deň na mori 

5. deň Reykjavik (Island) 08:00 17:00 

6. deň Isafjordur (Island) 08:00 17:00 

7. deň Akureyri (Island) 09:00 17:00 

8. deň na mori 

9. deň Invergordon (Škótsko) 14:00 20:00

10.deň na mori 

11.deň Amsterdam (Holandsko) 09:00

12.deň Amsterdam (Holandsko) 06:00 

13.deň Hamburg (Nemecko) 08:00 

TERMÍNY

A  21. jún 2015, 17. júl 2015 

EURÓPA  |  ISLAND

ORKNEJE A ISLAND LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 
NA MSC SPLENDIDA ****+

CENA ZAHŔŇA
12x ubytovanie v kajute s plnou penziou, nápoje vodu, kávu a čaj v bufetovej 
reštaurácii, vybrané služby na lodi, prístavné poplatky

CENA NEZAHŔŇA
dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na lodi) 8,50 EUR/dospelá oso-
ba/deň, 4,25 EUR/dieťa 3-14 rokov/deň, fakultatívne výlety, komplexné cestovné 
poistenie

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku 
dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho plat-
nosti meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od 
stavu predaja, takže platné ceny vami vybratej plavby vám budú oznámené 
v čase jej výberu.

7F5FMS25 A

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 1 299

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 1 579

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1 999

Zákl.lôžko/suita 2 849

3./4. lôžko dospelý 969

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 119

TERMÍNY A CENY

Hamburg
Amsterdam

Kirkwall

Invergordon

Reykjavík

Isafjordur

Akureyri
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EURÓPA  |  ISLAND, NÓRSKO, ŠVÉDSKO, DÁNSKO

ISLAND-NÓRSKO-
-ŠVÉDSKO-DÁNSKO S NÁVŠTEVOU 

FAERSKÝCH OSTROVOV

NOVINKA  |  LETECKY A AUTOBUSOM  |  VYBRANÉ VSTUPY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  UNESCO

9. DEŇ
Vylodenie v prístave Hirtshals. Návšte-
va malebného, najsevernejšieho mesta 
Dánska Skagen, kde sa unikátne stre-
távajú vlny Severného a  Baltického 
mora. Podvečer nalodenie na trajekt 
do Nórska.

10. DEŇ
Z  Kristiansandu sa vydáme smerom 
na sever k  nórskemu Lysefjordu – čo 
v preklade znamená fjord svetla. Čaká 
nás výstup na Kazateľnicu – Preikesto-
len, považovaný za veľký prírodný div 
celej Európy. Trasa má približne 3,8 km. 
Výhľad z  plošiny, ktorej kolmé steny 
spadajú rovno do mora je nezabudnu-
teľný! Fakultatívne možnosť vyhliadko-
vej plavby po Lysefjorde. Podvečer pre-
hliadka prístavu Stavanger.

11. DEŇ
Presun do malebného hlavného mesta 
Nórskeho kráľovstva – Osla. Prejdeme 
sa po pešej zóne a  pozrieme si histo-
rické budovy – katedrálu, parlament, 
národné divadlo, knižnicu a na jej konci 
Kráľovský palác.

12. DEŇ
Dokončenie prehliadky Osla. Do Švéd-
skeho kráľovstva vojdeme po moste 

Svinesundsbron ponad fjord Iddefjor-
den. Prechádzame oblasťou Tanum so 
svetoznámymi skalnými kresbami Ta-
numshede (UNESCO). Zastávka v krás-
nej rybárskej dedinke Smögen.

13. DEŇ
Prehliadka druhého najväčšieho švéd-
skeho mesta Göteborg: námestie 
Gustav Adolfs Torg, kanál Stora Hamn, 
radnica Rĺdhuset, katedrála Gustava 
Domkyrka. Univerzitné mestečko Lund, 
návšteva katedrály Domkyrkan. Pre-
sun do mesta Malmö s  modernou ar-
chitektúrou. Uvidíme najvyššiu stavbu 
Škandinávie – mrakodrap „Turning tor-
so“. Do Dánska prejdeme cez unikátnu 
stavbu ponad Øresundskú úžinu – most 
Øresundsbro (v  kombinácii s  tunelom 
a s umelým ostrovom meria 18 km).

14. – 15. DEŇ
Naše putovanie po Škandinávii sa končí 
v Kodani: pešia zóna Stroget, kanál Ny-
havn, Kráľovský zámok Amalienborog 
slot a samozrejme symbol mesta Malá 
morská panna. Odchod autobusom na 
trajekt do Nemecka (alternatívne mož-
nosť preletu z  Kodane do Viedne za 
doplatok). Príchod na Slovensko v doo-
bedňajších hodinách.

ISLAND – KRAJINA GEJZÍROV, VULKÁNOV A ĽADOVCOV LÁKA TURISTOV SPOZNAŤ KRÁSY OSTROVA: ZLATÝ TROJUHOLNÍK, LEGENDÁRNU MODRÚ 
A ĽADOVCOVÚ LAGÚNU ČI NAJSEVERNEJŠIE HLAVNÉ MESTO SVETA. V SPOJENÍ S NÁVŠTEVOU ÚCHVATNÝCH FAERSKÝCH OSTROVOV A KRÁĽOVSTIEV 
NÓRSKA, ŠVÉDSKA A DÁNSKA, JE TENTO ZÁJAZD NEODOLATEĽNÁ KOMBINÁCIA.

15-DŇOVÝ KOMBINOVANÝ ZÁJAZD

1. – 2. DEŇ
Letecky na Island, prílet do Kefl avíku. 
Prehliadka polostrova Reykjanes. Ge-
otermálna oblasť Krysuvík s bublajúci-
mi bahennými jazierkami a farebnými 
fumarolami. Jazda pozdĺž pobrežia 
do rybárskej dedinky Grindavík až na 
výbežok Reykjanestá. Na záver dňa 
nás čaká slávna Modrá Lagúna (Blá 
Lóniđ). Top atrakcia uprostred čier-
neho lávového poľa, mliečno-modrá 
geotermálna voda s liečivým bahnom 
má ideálnych 38 °C. Individuálne voľ-
no v Reykjavíku.

3. DEŇ
Prehliadka hlavného mesta Reykjavík: 
budova Perlanu ponúkajúca 360° pa-
noramatický pohľad a najznámejší mo-
nument mesta – futuristická budova 
kostola Halgrímskirkja. Nákupná ulička 
Laugarvegur,  radnica, prístav s  mo-
dernou budovou fi lharmónie. Zlatý 
trojuholník alebo tri drahokamy Islan-
du: najstarší parlament sveta Þingvel-
lir, ležiaci v  rovnomennom národnom 
parku, trojstupňový vodopád Gulfoss 
a gejzír Strokkur. Þingvellir je unikátom 
tak z historického, ako aj geologického 
hľadiska – práve tu sa môžete ocitnúť 
„jednou nohou v  Amerike a  druhou 
v  Európe“. Gejzír Strokkur vyvrhujú-
ci vodu do výšky 15 - 30 metrov. Mo-
numentálny, dvojstupňový vodopád 
Gulfoss padá do hĺbky 32 metrov a za 
slnečných dní sa jeho kvapky odráža-
jú v  prekrásnej dúhe. Kráter Kérid – 
miesto, kde účinkovala aj slávna Björk.

4. DEŇ
Výlet na Západné pobrežie a  po-
lostrov Snaefellsness. Povedie do 
oblasti Hvallfjordur a  Borgarfjordur, 
do mestečiek Borgarnes, Reykholt 
a Akranes. Malebné vodopády Hraun-
fossar a Barnafoss. Útesy Arnarstrapi 
a  niekoľko z  najkrajších ostrovných 
scenérií.

5. DEŇ
Nádherná oblasť islandského ju-
hozápadu plná povestných prírod-
ných krás. Vodopády Seljalandsfoss 
a Skógar, návšteva Ľudového múzea 
s perfektným vyobrazením islandskej 
histórie. Cestou po južnom pobreží sa 
zastavíme pri ľadovci Sollheimsjökull 
– zažite ostrov ohňa a ľadu na vlast-
nej koži! Dedinka Vík leží neďaleko 
magickej pláže s  čiernym pieskom 
a bazaltovými stĺpmi všetkých veľkos-
tí a tvarov. Kúsok odtiaľ sa z mora vy-
nárajú tajomné útvary skamenených 
trolov Reynisdrangar. Výhľad na úte-
sy Dýrholaey – južnú bránu Islandu.

6. DEŇ
Splazy najväčšieho európskeho ľadov-
ca Vatnajökull, dych vyrážajúca sce-
néria ľadovcovej lagúny Jökulsárlon, 
po ktorej sa budeme plaviť na oboj-
živelnom plavidle. Scénická jazda po 
pobreží Východných fjordov, zaujíma-
vá história Múzea kameňa, malebné 
rybárske mestečko Höfn. Nalodenie na 
trajekt do prístavu Seydisfjördur v do-
poludňajších hodinách, smer Faerské 
ostrovy.

7. - 8. DEŇ
Plavba na lodi Norröna spoločnosti 
SmyrilLine. Zastávka na Faerských 
ostrovoch a  niekoľkohodinová pre-
hliadka hlavného mesta Tórshavn. 
Podvečer opäť nalodenie a plavba do 
Dánska.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Kefl avík, letiskové transfery, autokarovú 
dopravu počas celého zájazdu, plavbu trajektom z Islandu do Dánska vrátane 
nocľahu, z Dánska do Nórska a z Nórska do Nemecka, ubytovanie v 3* hoteloch 
s raňajkami, plavbu v ľadovcovej lagúne Jökulsárlon, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupné do pamiatok a múzeí, vstupné do kúpeľov Blá Lónid, komplexné ces-
tovné poistenie. Príplatok za 1/1 izbu na vyžiadanie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 145 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Letecká doprava Kodaň - Viedeň na vyžiadanie.
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TERMÍNY A CENY
7F8ISK02 TRASA OSOBA

04.09. - 18.09. BA 2 148
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EURÓPA  |  ISLAND

ISLAND PRE DETIKRAJINA ELFOV 
A ŠKRIATKOV

NOVINKA  |  LETECKY  |  PRIAMY LET  |  VYBRANÉ VSTUPY V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY  |  AJ PRE RODINY

po večeroch stretávajú v termálnych 
kúpeľoch, ktoré nájdete na Islande na 
každom kroku, aby si vymenili názo-
ry na aktuálny spoločenský život. My 
navštívime tie najvyhlásenejšie – ter-
málne kúpele Laugardalslaug.

5. DEŇ
Dnes navštívime múzeum islandských 
divov, ktoré je venované trolom, el-
fom a polárnej žiare. Dozvieme sa ako 
žijú elfovia a skrytí ľudia, pozrieme sa 
ako si nažíva rodinka trolov v  jasky-
ni. Ako a prečo vzniká polárna žiara? 
Aké má farby a  zvuky? Pre starších 
či odvážnych sa v priestoroch múzea 
nachádza i múzeum venované najzná-
mejším duchom Islandu. Nádherná 
oblasť islandského juhozápadu plná 
povestných prírodných krás – cestou 
do malebnej dedinky Vík sa zastaví-
me pri vodopáde Seljalandsfos, kto-
rý umožňuje návštevníkom prechod 
„poza“ svoj vodný závoj a pri vodopá-
de Skogar, ktorý je jeden z najvyšších 
na ostrove. Dedinka Vík leží neďaleko 
magickej pláže s  čiernym pieskom 
a  bazaltovými stĺpmi všetkých veľ-

kostí. Kúsok odtiaľ sa z mora vynárajú 
tajomné útvary skamenených trolov 
Reynisdrangar.

6. – 7. DEŇ
Vyrážame na prehliadku polostrova 
Reykjanes. Presunieme sa do geoter-
málnej oblasti Krysuvík s bublajúcimi 
bahennými jazierkami a  farebnými 
fumarolami. Jazda pozdĺž pobrežia 
do rybárskej dedinky Grindavík s po-
kračovaním cez lávové políčka pripo-
mínajúce mesačnú krajinu až na vý-
bežok Reykjanestá. To najlepšie nás 
čaká nakoniec: slávna Modrá Lagúna! 
To, čo je Eifelovka pre Paríž či Disney-
land pre Floridu, to je Blá Lóniđ pre 
Island. Top atrakcia uprostred čier-
neho lávového poľa, mliečno-modrá 
geotermálna voda s liečivým bahnom 
má ideálnych 38 °C. A nie je to len re-
klamný slogan, že vaša pokožka bude 
po kúpeli hebká ako  u  novoroden-
ca!. Po relaxačnom a zdravom kúpeli 
transfer na letisko a odlet domov.

NÁVŠTEVA ISLANDU JE DOBRODRUŽSTVO V KAŽDOM VEKU. JEDINEČNÁ PRÍRODA, ĽADOVCE, LÁVOVÉ POLIA, GEJZÍRY A BUBLAJÚCE BAHENNÉ JAZIER-
KA PREKVAPIA A OHROMIA AJ TIE NAJNÁROČNEJŠIE DETI. SAMOTNÁ KRAJINA JE PRÍRODNÉ IHRISKO, KDE SA MÔŽETE HRAŤ, PLÁVAŤ V TERMÁLNEJ 
VODE, JAZDIŤ NA KOŇOCH, POZOROVAŤ VEĽRYBY ALEBO STRETNÚŤ ŠKRIATKOV A ELFOV. STÚPAJTE OPATRNE – NECH IM NEZNIČÍTE PRÍBYTOK!

7-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. – 2. DEŇ
Prílet do Kefl avíku. Transfer do Reyk-
javíku (v preklade „Dymová zátoka“). 
Reykjavík je najsevernejšie hlavné 
mesto na svete, jeho prehliadku za-
čneme v  Perlane – odtiaľ sa nám 
naskytne panoramatický výhľad na 
mesto a  zasnežené vrcholky hôr 
v  diaľke. Verili by ste, že Islanďania 
majú svoju pieskovú pláž a more vy-
hrievané termálnym prameňom? Na 
geotermálnej pláži Nauthóltsvík sa 
tak môžu celoročne kúpať. Bezpo-
chyby najznámejší monument mesta 
je futuristická budova kostola Hal-
grímskirkja, výťahom sa dá vyviesť 
až na vrchol. Pri prechádzke mestom 
neobídeme ani známu nákupnú ulič-
ku Laugarvegur, budovu parlamentu, 
radnice, prístav a  modernú budovu 
fi lharmónie. Jarezo Tjörnin pri radnici 
je obľúbeným miestom rôznych dru-
hov vtákov, ktorých s obľubou chodia 
kŕmiť miestni i  turisti. Neďaleko sa 
nachádza Národné múzeum. Navští-
vime ho, aby sme si vedeli predstaviť, 
ako sa žilo na Islande kedysi a dnes. 
Nachádza sa tu expozícia od doby 
prvého osídlenia až po novovek, mo-
del islandského domu či loď z 19. sto-
ročia.

3. DEŇ
To, čo nemôžeme vynechať pri návšte-
ve Islandu je Zlatý trojuholník, alebo 
tri drahokamy Islandu: najstarší parla-
ment sveta Þhingvellir, trojstupňový 
vodopád Gulfoss a  gejzír Strokkur. 
Najstarší národný park Islandu Þing-
vellir leží na tektonickom zlome eu-
rázijskej a americkej pevninskej dosky 
a  vy sa tak môžete ocitnúť „jednou 
nohou v  Amerike a  druhou v  Euró-
pe.“ Pokračovanie k  najznámejšiemu 
gejzíru sveta Geysiru, podľa ktorého 
sú pomenované všetky gejzíry sveta. 
Dnes však spoľahlivo funguje už len 
jeho sused Strokkur, vyvrhujúci vodu 

do výšky 15 - 30 metrov približne kaž-
dých 5 - 10 minút. Len kúsok od tejto 
termálnej oblasti sa nachádza mo-
numentálny, dvojstupňový vodopád 
Gulfoss, nazývaný „zlatý“. Padá do 
hĺbky 32 metrov a za slnečných dní sa 
kvapky odrážajú v  prekrásnej dúhe. 
Zastávka pri kráteri Kérid – miesto, 
kde účinkovala aj slávna Björk. Návrat 
do Reykjavíku so zastávkou v Hvera-
gerdi, známom predovšetkým svojimi 
geotermálnymi poľami a  početnými 
skleníkmi – vedeli ste, že na Islande 
vypestujú najviac banánov na obyva-
teľa v rámci EÚ?

4. DEŇ
Vyrážame za veľrybami! Z prístavu sa 
loďou budeme plaviť asi hodinu, čas 
si skrátime rozprávaním o  rôznych 
druhoch veľrýb, delfínov a  vtáctva 
žijúcich v  týchto vodách. Podarí sa 
nám vidieť i  známe alky – „papagá-
jov severu“? Fakultatívne možnosť 
dobrodružnej jazdy lávovými poliami 
v  okolí Mt. Helgafell na islandských 
koňoch. Začíname v  Hafnafjördure, 
mestečku vzdialenému pár kilomet-
rov od centra Reykjavíku, povestné-
mu predovšetkým vďaka „zvýšenému 
výskytu škriatkov“ a svojským obyva-
teľom, z ktorých si zvyšok ostrovanov 
rád uťahuje. Útvary, ktoré cestou uvi-
díme, nám budú celkom iste pripomí-
nať skamenené postavičky trolov.
„Relax po domácky“ – Islanďania sa 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu (odlet z Viedne), letiskové transfery, 5x ubytovanie s raňajkami 
v hoteli 3*, dopravu klimatizovaným autobusom, vstup do múzea islandských 
dívov, výlet pozorovanie veľrýb a  česky/slovensky hovoriaceho sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy a fakultatívne aktivity, vstupné do kúpeľov Blá Lónid (35 EUR, 
deti do 13 rokov v sprievode rodičov zdarma, 14-15 roční 20 EUR), jazda na ko-
ňoch 74 EUR (zľava pre dieťa do 12 rokov 25%), komplexné cestovné poistenie, 
príplatok za jednolôžkovú izbu 320 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

Icelandic Wonders

Island

Keflavik

Blue Lagoon

Reykjavík Gullfoss

Strokkur

Thingvellir

Vík

Selfos

TERMÍNY A CENY

7F8ISL04 TRASA OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R.*

06.08. - 12.08. BA 1 298 999

* dieťa na 3.lôžku
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LETECKY  |  CITY BREAK  |  SHOPPING  |  VEĽKÁ NOC  |  ADVENT  |  SILVESTER  |  AJ Z KOŠÍC

4-DŇOVÝ, RESP. 5-DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do Londýna, po prílete transfer 
do hotela. Nasleduje pešia prehliadka, 
časť City – St. Paul’s Cathedral, Tower 
Bridge, fakultatívne prehliadka expo-
zície anglických korunovačných kle-
notov a historickej zbrojnice v Tower 
of London. Návrat na ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách budeme pokračovať 
v  prehliadke mesta – Hyde Park,
Buckingham Palace, St. James’s Park, 
Houses of Parliament, Big Ben, West-
minster Abbey, London Eye, Trafalgar 
Square, Piccadilly Circus. V  prípade 
dostupnosti možnosť sledovať výme-
nu stráži pred Kráľovským palácom. 
Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, dnes nás čaká výlet nad-
zemným vlakom alebo loďou do 
Greenwichu (prehliadka Kráľovského 
observatória, nultý poludník), v  po-
poludňajších hodinách prehliadka 
Britského múzea a  návšteva štvrte 
Kensington. Fakultatívne večera v ty-
pickom anglickom pube a návrat do 
hotela.

4. DEŇ
Po raňajkách budeme mať voľno na 
nákupy na známej Oxford Street, 
Bond Street, či na návštevu múzeí 

Prírodovedno-historického, Vedecko-
-techického, Madamme Tussaud’s ale-
bo Múzea Sherlocka Holmesa na sve-
toznámej adrese 221 B Baker Street.
Transfer na letisko a odlet, transfer do 
Bratislavy.

5. DEŇ
Pri odlete z  Bratislavy/Viedne sa 
program rozšíri o  vybraný tematic-
ký okruh, resp. doplní o  návštevu 
Windsoru – sídla kráľovskej rodiny.

POZNÁMKA
Pri odlete z  Košíc je v  prvý deň 
programu prílet večer do Londý-
na, transfer do hotela, ubytovanie. 
Program prvého dňa sa absolvuje 
v štvrtý deň. V piaty deň po raňajkách 
nasleduje transfer na letisko a odlet.

NÁŠ TIP
Ku klasickému zájazdu si môžete vy-
brať tématicky zameraný termín 
„Londýn Plus“:

LONDÝN
PLUS MÚZEÁ
Múzeá, galérie, muzikály (návšteva 
Prírodovedno-historického, Vedecko-
-technického múzea, National Gallery, 
fakultatívne návšteva muzikálového 
predstavenia).

LONDÝN
PLUS KOZMOPOLITNÁ METROPOLA
Návšteva multikultúrnych štvrtí s au-
tentickou atmosférou: Camden Town, 

„KEĎ JE ČLOVEK UNAVENÝ LONDÝNOM, JE UNAVENÝ ŽIVOTOM; PRETOŽE LONDÝN MÁ VŠETKO, ČO ŽIVOT PONÚKA.“ SAMUEL JOHNSON, LL.D. (1709 – 
1784). PRESVEDČTE SA O PRAVDIVOSTI CITÁTU S. JOHNSONA A NAVŠTÍVTE METROPOLU, KTORÁ DÝCHA HISTÓRIOU NA KAŽDOM KROKU A PONÚKA 
NESPOČETNÉ MNOŽSTVO ZÁŽITKOV A MOŽNOSTÍ. NEZÁLEŽÍ NA TOM, KOĽKO DNÍ TU STRÁVITE, VŽDY ICH BUDE MÁLO.

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Londýna, letiskové transfery (v prípade odletu 
mimo Bratislavy alebo Košíc), transfer letisko – hotel – letisko, 3x, resp. 4x uby-
tovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Londýne, vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 110 EUR/3 noci, 145 EUR/4 noci, za večeru v  typickom anglickom 
pube 24 EUR, za silvestrovskú večeru 75 EUR, za balíček 4 večerí vybraných 
kuchýň 109 EUR, návšteva muzikálového predstavenia od 50 EUR.

China town, Hinduistický chrám príp. 
iné, fakultatívne balíček večerí vybra-
ných svetových kuchýň.

LONDÝN
PLUS IMPERIÁLNY LONDÝN
Návšteva palácov: Buckinghamský 
Palác, Hampton Court, Tower.

LONDÝN
PLUS ŠPORT
Prezrite si miesta konania Olympij-
ských hier 2012, ktoré sa zapísali do 
dejín, a  navštívte niektorú zo sve-
toznámych športových arén (pre-
hliadka Olympijského parku, návšteva 
štadiónu vo Wembley resp. Chelsea 
alebo iného).

EURÓPA  |  VEĽKÁ BRITÁNIA

LONDÝNA LONDÝNSKE NAJ...

NAŠE TIPY NA VÁŠ CITY BREAK V LONDÝNE

LE MEDRIDIEN PICCADILLY 5*
Moderný, renovovaný luxusný hotel 
situovaný v  samom srdci Londýna. 
Najbližšou stanicou metra je Picca-
dilly Circus, ktorá sa nachádza len 
cca. 2 minúty chôdze od hotela.

HOLIDAY INN REGENTS PARK 4*
Štýlový moderný hotel nachádzajúci 
sa v  centre Londýna. Neďaleko Re-
gents Parku, Madame Tussauds, Lon-
dýnskej ZOO a  v  ľahkej dostupnosti 
na Oxford Street.

THE BLOOMSBURY PARK HOTEL 3*
Príjemný a komfortný hotel, ktorý sa 
nachádza približne 3 bloky od Brit-
ského múzea. V blízkosti 1km je zná-
me trhovisko Covent Garden, čínska 
štvrť China Town a SOHO.

COLUMBIA 2*
Typicky anglický hotel s  rodinnou atmo-
sférou, kombinujúci viktoriánsky šarm 
a  moderný komfort. Hotel sa nachádza 
v  centre Londýna oproti Hyde Parku, 
2 minúty chôdze od metra Lancaster Gate.

CENA V EUR ZA IZBU 
A NOC S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 347

Jednolôžková izba od 345

CENA V EUR ZA IZBU 
A NOC S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 172

Jednolôžková izba od 165

CENA V EUR ZA IZBU A NOC 
S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 161

Jednolôžková izba od 150

CENA V EUR ZA IZBU A NOC 
S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 121

Jednolôžková izba od 109

TERMÍNY A CENY
7F8VBL01 DNÍ TRASA OSOBA V 1/2

03.04. - 06.04. (Veľká noc) 4 BA 538

30.04. - 04.05. (Múzeá) 5 BA 538

08.05. - 12.05. 5 KE 478

29.05. - 01.06. 4 BA 478

25.06. - 28.06. 4 BA 478

16.07. - 20.07. (Kozmopolitný) 5 BA 538

21.08. - 25.08. (Šport) 5 BA 538

17.09. - 21.09. (Imperiálny) 5 BA 538

09.10. - 13.10. 5 KE 478

10.12. - 13.12. (Advent) 4 BA 428

30.12. - 02.01. (Silvester) 4 BA 538
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LETECKY  |  PRE DETI  |  VYBRANÉ VSTUPY V CENE  |  AJ Z KOŠÍC  |  CEZ PRÁZDNINY

4-DŇOVÝ, RESP. 5-DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do Londýna, po prílete trans-
fer do hotela. Vydáme sa spoznávať 
mesto, prejdeme sa k  Westminister-
skému opátstvu, parlamentu a pekne 
zblízka si pozrieme symbol mesta Big 
Ben. Deťom aj dospelým naskočia zi-
momriavky pri pohľade na majestátne 
žraloky – najznámejších obyvateľov 
Londýnskeho akvária. Určite Vás po-
tešia aj ich susedia – tučniaci alebo 
drobní a  vzácni morskí koníci. Na-
koniec si prezrieme mesto ešte raz, 
tentokrát z  vtáčej perspektívy počas 
„letu“ na Londýnskom oku, z  ktoré-
ho sa toto mesto javí ako nekonečné. 
Odchod na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

2. DEŇ
Raňajky. Dnes nás cesta povedie za 
najznámejším čarodejníkom Anglicka - 
Harrym Potterom. Novootvorená úch-
vatná atrakcia londýnskych fi lmových 
štúdií Vám odhalí mnoho tajomstiev 
z  tvorby veľkolepých fi lmových prí-
behov o  tomto čarodejníkovi, vrátane 
faktov o špeciálnych efektoch a animá-
ciách, ktoré tieto fi lmy preslávili po ce-
lom svete. Čaká na Vás dobrodružstvo 
skryté za fi lmovým plátnom s  množ-
stvom prekrásnych fi lmových scén, 
kostýmov, rekvizít a  interaktívnych 
exponátov, ktoré vás vtiahnu priamo 
do deja. Návrat do Londýna. Stretnu-
tie so svetovými celebritami nás čaká 
v  múzeu voskových fi gurín Madame 
Tussaud’s. Pre mamičky budú určite 
príjemným spestrením a  oddychom 
nákupy na Oxford Street, odkiaľ sa ne-
skôr vydáme k ďalšiemu významnému 
symbolu mesta – Piccadilly Circus. Ná-
vrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Fakultatívne návšteva jedného 
z  najnavštevovanejších rodinných te-
matických parkov v Európe – Legoland 
Windsor Resort®, ktorý sa nachádza 

iba 30 minút vlakom z centra Londý-
na. Celodenná návšteva parku s  vyše 
55 atrakciami a jazdami. Uniknite pred 
obávanými drakmi, zažite vzrušujúcu 
jazdu po divokej rieke s vikingskou po-
sádkou alebo sa pripojte k potápačom 
z ponorky Atlantis. Nielen najznámejšie 
pamiatky Londýna si budete môcť po-
zrieť ako zmenšené modely v Minilan-
de, na ktorý sa spotrebovalo najväčšie 
množstvo LEGO® kociek z celého par-
ku, až 40 miliónov kusov. Alternatívou 
je voľný deň v Londýne, vhodný na náv-
števu vychýrených múzeí. Navštívime 
Múzeum kráľovského letectva s množ-
stvom vystavených historických a mo-
derných lietadiel a vrtuľníkov, čo určite 
poteší tatkov a  ich potomkov. Kto si 
vyskúša aké je to byť pilotom? Potom 
nazrieme do tajov histórie Zeme. Ako 
vyzerala naša planéta v  dobách pred 
príchodom človeka? Kto je väčší - my 
či dinosaury? A kto je bystrejší? Koľko 
zubov má v tlame hroch? A koľko ich 
mal taký tyranosaurus? Všetko a ešte 
viac sa dozvieme a na vlastné oči uvi-
díme v  Prírodovednom múzeu. Hneď 
vedľa sa nachádza Technicke múzeum, 
kde sa dozvieme ako funguje parný 
stroj a pozrieme si model prvej parnej 
lokomotívy.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vlakom presunie-
me do Greenwich, kde absolvujeme 
krátku prechádzku. Odtiaľ sa loďou 
prevezieme späť do centra a posled-
nýkrát sa môžeme kochať pohľadom 
na majestátny Tower Bridge a Tower, 
vojnový krížnik HMS Belfast, Sha-
kespearovo divadlo, Tate Modern. 
Transfer na letisko a odlet z Londýna.

5. DEŇ
Pri odlete z  Košíc je v  prvý deň 
programu prílet večer do Londý-
na, transfer do hotela, ubytovanie. 
Program prvého dňa sa absolvuje 
v štvrtý deň. V piaty deň po raňajkách 
nasleduje transfer na letisko a odlet.

NAVŠTÍVTE LONDÝN SPOLU SO SVOJIMI RATOLESŤAMI! DOZVIEME SA AKO VZNIKALI FILMOVÉ PRÍBEHY O LEGENDÁRNOM ČARODEJNÍKOVI HARRYM PO-
TTEROVI, NAVŠTÍVIME MORSKÉ AKVÁRIUM SO ŽRALOKMI A Z NÁVŠTEVY LEGOLANDU® VO WINDSORE SI NEZABUDNUTEĽNÉ ZÁŽITKY ODNESÚ NIELEN 
TÍ NAJMENŠÍ. DO RODINNÉHO ALBUMU ZÁROVEŇ PRIBUDNÚ FOTOGRAFIE NAJZNÁMEJŠÍCH PAMIATOK LONDÝNA.

NÁŠ TIP
Zakúpte si kombinovanú vstupenku na 3 atrakcie (Londýnske akvárium, Lon-
dýnske oko a Madame Tussaud’s) spolu so zájazdom a výrazne ušetríte.

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Londýna, letiskové transfery (v prípade odletu 
mimo Bratislavy alebo Košíc), transfer letisko – hotel – letisko, 3x, resp. 4x uby-
tovanie v hoteli 3* s raňajkami, vstupenku na Harry Potter Studio Tour, sprievod-
cu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Londýne, vlak do Windsoru, vstup do zábavného par-
ku Legoland®, ostatné vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 110 EUR/3 noci, 145 EUR/4 noci, balík 3 večerí 82 EUR, vstupné do
3 atrakcií (Londýnske akvárium, Londýnske oko a  Madame Tussaud’s)
78 EUR/16 a  viac rokov, 59 EUR/dieťa 4-15 rokov, 221 EUR/rodinné vstupné
pre 4 osoby (max. 2 dospelí).

EURÓPA  |  VEĽKÁ BRITÁNIA

LONDÝN PRE DETI HARRY POTTER A  LEGOLAND®

TERMÍNY A CENY

7F8VBL50 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 15 R. *

08.05. - 11.05. BA 538 299

27.05. - 31.05. KE 538 299

02.07. - 05.07. (Letné prázdniny) BA 538 299

14.08. - 17.08. (Letné prázdniny) BA 538 299

29.10. - 01.11.  (Jesenné prázdniny) BA 538 299

* dieťa na 3. lôžku
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4-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do Londýna, po prílete trans-
fer do hotela. Objavovať a spoznávať 
Londýn začneme v  časti Westmi-
nister, prehliadneme si Hyde park, 
Buckinghamský palác (v prípade do-
stupnosti možnosť sledovať výmenu 
stráží), parlament, Big Ben, Westmin-
ster Abbey, Trafalgar Square, Picadil-
ly Circus a  Covent Garden. Odchod 
na ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Pokračujeme v  pešej pre-
hliadke mesta v časti City, kde uvidí-
me Katedrálu sv. Pavla, Tower Brid-
ge a  Tower of London. Fakultatívne 
možnosť vyhliadkovej plavby loďou 
po Temži do Greenwichu. Prehliadka 
Kráľovského Observatória, nultý po-
ludník. Návrat do hotela.

3. DEŇ
Raňajky. Dnes nás čaká výlet do his-
torického Oxfordu, univerzitného 
mesta, kde sídli prestížna Oxfordská 
univerzita, patriaca medzi najlepšie 
na svete. Priestory práve tejto univer-
zity inšpirovali autorku kníh o Harrym 
Potterovi k  vytvoreniu čarodejníc-
kej školy Rokfort. Prehliadka mesta. 
Pokračujeme do Windsoru, mesta 
s  dlhou a  veľmi bohatou históriou. 
Nachádza sa tú kráľovský hrad - sídlo 
kráľovskej rodiny, prehliadneme si 
jeho priestory a  kaplnku. Návrat do 
Londýna, fakultatívne večera v  ty-
pickom anglickom pube. Návrat do 
hotela.

4. DEŇ
Po raňajkách si prehliadne-
me štvrť Kensington a  fakulta-
tívne máme možnosť návštevy
múzeí – Britského, Prírodovedno-his-
torického, Vedeckého múzea, Národ-

nej galérie alebo možnosť nákupov 
na známej Oxford Street. Transfer na 
letisko, odlet z Londýna, transfer do 
Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Londý-
na, letiskové transfery (v prípade od-
letu mimo Bratislavy), transfer letisko 
– hotel – letisko, celodenný autoka-
rový výlet do Windsoru a  Oxfordu,
3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v  Londýne, 
vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 110 EUR, za večeru v typic-
kom anglickom pube 24 EUR.

LETECKY  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  UNESCO

EURÓPA  |  VEĽKÁ BRITÁNIA, FRANCÚZSKO

LONDÝN S VÝLETOM DO 
WINDSORU A OXFORDU 

LETECKY  |  VEĽKÁ NOC  |  UNESCO

7-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do Londýna, po prílete transfer 
do hotela, začiatok prehliadky mesta, 
čast City – St. Paul’s Cathedral, Tower 
Bridge, fakultatívne prehliadka expo-
zície anglických korunovačných kle-
notov a historickej zbrojnice v Tower 
of London. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, pokračovanie v  prehliadke 
mesta – Hyde Park, Buckingham Pa-
lace, St. James’s Park, Houses of Par-
liament, Big Ben, Westminster Abbey, 
London Eye, Trafalgar Square, Picca-
dilly Circus. V  prípade dostupnosti 
možnosť sledovať výmenu stráži pred 
Kráľovským palácom. Návrat na uby-
tovanie.

3. DEŇ
Po raňajkách možnosť návštevy Brit-
ského múzea, príp. voľno na nákupy 
na známej Oxford Street (v  prípa-
de pracovných dní) či na návštevu 
Národnej galérie, múzea voskových 
fi gurín Madame Tussaud’s alebo Mú-
zea Sherlocka Holmsa na svetozná-
mej adrese 221 B Baker Street. Plav-
ba loďou do Greenwichu (prehliadka 
Kráľovského observatória, nultý po-
ludník). Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, transfer na vlakovú stani-
cu. Odchod rýchlovlakom Eurostar 
z  Londýna do Paríža. Príchod do 
Paríža, autokarová okružná jazda Pa-
rížom, výstup na Eiff elovu vežu. Uby-
tovanie.

5. DEŇ
Raňajky, pešia prehliadka centrom 
Paríža – Centre Pompidou, brucho 
Paríža – Les Halles, Cité – Notre 
Dame, kaplnka Sainte-Chapelle, Jus-
tičný palác, v  podvečerných hodi-

nách návšteva Montmartre – známy 
kabaret Moulin Rouge, bazilika Sacré 
Coeur, námestie umelcov Place du 
Théatre, návrat na ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky, návšteva obrazovej galérie 
Louvre, poznávanie ďalších historic-
kých a  moderných pamätihodností 
francúzskej metropoly – Invalidovňa, 
Champs Elysées, Víťazný oblúk, ná-
mestie Place Concorde a rad ďalších, 
fakultatívne výlet loďou po Seine, ná-
vrat na ubytovanie.

7. DEŇ
Raňajky, možnosť návštevy múzeí 
alebo nákupov v  modernej štvrti La 
Défense (pracovné dni). Transfer na 
letisko, odlet z  Paríža, transfer do 
Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Lon-
dýna a  z  Paríža, letiskové transfery 
(v  prípade odletu mimo Bratislavy), 
transfer letisko – hotel – letisko, hotel 
– vlaková stanica – hotel, vlakový lístok 
2. triedou Eurostar Londýn – Paríž,
3x ubytovanie v  hoteli 3* v  Londý-
ne, 3x ubytovanie v hoteli 3* v Paríži,
6x raňajky, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v  Londýne
a  Paríži, vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 224 EUR, za plavbu po Sei-
ne 10 EUR, za predstavenie v kabarete 
Moulin Rouge 120 EUR (bez večere), 
s večerou 170 EUR.

NA TRASE
LONDÝN - PARÍŽ RÝCHLOVLAKOM 

EUROSTAR

Veľká Británia

London

Oxford

Windsor

TERMÍNY A CENY
7F8VBL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

22.05. - 25.05. BA 528

TERMÍNY A CENY
7F8VBL12 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

30.03. - 05.04. (Veľká noc) BA 948
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centrum s  viktoriánskymi domami 
kontrastuje s  moderným centrom 
v  Cardiff  Bay, v  staro-novom prí-
stave. Pýchou mesta je i  Millennium 
Stadium, štadión, ktorý pri svojom 
otvorení v  r. 1999 hostil svetový po-
hár v  rugby ako aj futbalové zápasy 
počas londýnskej Olympiády 2012. 
Ubytovanie v okolí Bath.

7. DEŇ
Raňajky. Prehliadka najstaršieho kú-
peľného mesta v  Anglicku Bath, za-
loženého Rimanmi. Vďaka elegant-
ným architektonicky zaujímavým 
mestským budovám v palládiovskom 
štýle, mesto zažilo najväčšiu slávu
v  18. storočí. Fakultatívne návšteva 
Múzea rímskych kúpeľov. Pokračo-
vanie do historického Salisbury, kde 

v gotickej katedrále s najvyššou kos-
tolnou vežou v  Británii je vystave-
ný slávny dokument Magna Charta
z  r. 1215. Na záver presun k  tajom-
nému Stonehenge (megalitický ka-
menný kruh z  roku 3500 pred n. l., 
UNESCO). Ubytovanie, fakultatívne 
večera.

8. DEŇ
Naše poznávanie britského kráľovstva 
ukončíme v sídle kráľovskej rodiny vo 
Windsore. Prehliadka kráľovských 
priestorov a  kaplnky. Transfer na le-
tisko a odlet z Londýna, transfer do 
Bratislavy.

NAJLEPŠIE CHUŤOVKY SPOZA KANÁLA LA MANCHE: SÍDLO KRÁĽOVSKEJ RODINY VO WINDSORE, ÚŽASNÝ STREDOVEKÝ YORK, MÚZEUM THE BEATLES 
V LIVERPOOLE ČI FUTBALOVÝ ŠTADIÓN V CARDIFFE, RODISKO SHAKESPEARA STRATFORD UPON AVON, VLNITÉ KOPCE A KAMENNÉ DOMČEKY IDYLIC-
KÉHO ANGLICKÉHO VIDIEKA, TAJOMNÝ PREHISTORICKÝ STONEHENGE A OVEĽA VIAC.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko, odlet do Londýna. 
Prehliadka mesta: Buckingham Pala-
ce (v  prípade dostupnosti možnosť 
sledovať výmenu stráží pred Krá-
ľovským palácom), St. James’s  Park, 
Houses of Parliament, Big Ben, West-
minster Abbey, London Eye, Trafalgar 
Square, Piccadilly Circus, Covent Gar-
den. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, pokračovanie v  prehliadke 
mesta časť City – St. Paul’s Cathedral, 
Tower Bridge, fakultatívne prehliad-
ka expozície anglických korunovač-
ných klenotov a historickej zbrojnice 
v  Tower of London. Popoludní výlet 
nadzemným vlakom alebo loďou do 
Greenwichu (prehliadka Kráľovského 
observatória, nultý poludník). Návrat 
na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod z Londýna do sláv-
neho univerzitného mesta Cambrid-
ge, mesta vybraných historických 
fakúlt univerzity (založenej v  13. st.), 
kam sa hlásia študenti z celého sveta. 
Prehliadka mesta, fakultatívne plavba 
po riečke Cam. Pokračovanie na sever 
do historického Yorku. Podvečerná 
prehliadka stredovekého mesta, ktoré 
na každom kroku dýcha históriou. Za-
chovalé mestské hradby s mestskými 
bránami, krivoľaké dláždené uličky 
Shambles, najväčšia gotická katedrá-
la severne od Álp, York Minster. Uby-
tovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Dokončenie prehliadky Yorku. Fa-
kultatívne návšteva katedrály York 
Minster, vikingského múzea, Cliff or-
d’s  Tower alebo Zámockého múzea 
so zrúcaninami opátstva St. Mary-
’s Abbey. Ďalším cieľom je Liverpool. 
Mesto s históriou obchodu s otrokmi, 
emigrantov do Nového sveta, futbalu 

či 4 mladíkov, ktorí spravili dieru do 
sveta popu v  šesťdesiatych rokoch: 
The Beatles. Návšteva dokov Albert 
Dock, fakultatívne The Beatles Story 
– múzea The Beatles. Fakultatívne ve-
čera, ubytovanie.

5. DEŇ
Z  Liverpoolu sa vydáme do neďale-
kého Chesteru, so svojím dokonale 
zachovalým stredovekým centrom. 
Za pozornosť stoja Chester Rows 
s  obchodmi a  domami s  bohato 
zdobenými priečeliami, arkýrovými 
oknami a  dekoratívnymi drevenými 
konštrukciami pôvodne vybudované
v 13. a 14. storočí. Ďalšou zastávkou je 
Stratford Upon Avon, jedno z najsláv-
nejších miest Anglicka, rodisko Wil-
liama Shakespeara. Prehliadka tudor-
ského mestečka na rieke Avon, ktorú 
lemujú stromy a  parky. Fakultatívne 
návšteva Shakespearovho rodného 
domu a domčeka jeho manželky Anny 
Hathawayovej. Ubytovanie v  okolí 
Stratfordu, fakultatívne večera.

6. DEŇ
Po raňajkách budeme pokračovať 
cez malebný kraj Cotswolds. Zvlnené 
kopce a  doliny, domčeky, kostolíky 
a  krčmičky z  cotswoldského zlato-
hnedého vápenca vytvárajú idylický 
charakter krajiny. Cez ústie rieky Se-
vern sa dostaneme do krajiny červe-
ného draka, Walesu. Navštívime hlav-
né mesto Cardiff . Hrad a  historické 

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Londýna, letiskové transfery (v prípade odletu 
mimo Bratislavy), autokarovú dopravu počas pobytu, 7x ubytovanie v  hoteli
3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Londýne, vstupy, plavby, komplexné cestovné pois-
tenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 198 EUR, za 7 večerí 166 EUR.

LETECKY  |  UNESCO  |  KULTÚRNE PAMIATKY

EURÓPA  |  VEĽKÁ BRITÁNIA

TO NAJLEPŠIE Z BRITÁNIE

Cambridge

Veľká
Británia

London

Stratford-upon-Avon

Cardiff

Bath

WindsorSalisbury

YorkLiverpool

Chester

TERMÍNY A CENY
7F8VBL04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

13.07. - 20.07. BA 1 088
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EURÓPA  |  VEĽKÁ BRITÁNIA

Cambridge

London

Veľká Británia

Warwick
Stratford-upon-Avon

Woodstock

Oxford

Windsor

LETECKY  |  HRADY A VIDIEK  |  UNESCO

5-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Po prílete do Londýna bude našou 
prvou zastávkou jedno z  najveľko-
lepejších jakubovských sídiel z  roku 
1611, Hatfi eld House. Práve tu sa
v r. 1558 Alžbeta dozvedela o svojom 
nástupe na trón. Pokračovať budeme 
do historického univerzitného mesta 
Cambridge. Pešia prehliadka mesta, 
fakultatívne návšteva King’s  College, 
založenej Henrichom VI. v  roku 1441
a  jej kaplnky, s  gotickou architektú-
rou. Fakultatívne plavba po riečke 
Cam. Presun do Warwickshire. Uby-
tovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Ráno navštívime hrad Warwick, ktorý 
je jedným z  najzachovalejších a  naj-
krajších stredovekých hradov v krajine. 
Popoludní sa presunieme do druhého 
najnavštevovanejšieho mesta Británie, 
Stratford upon Avon. Rodný dom ve-
likána svetovej drámy Williama Shake-
speara, tudorské centrum, fakultatívne 
návšteva malebného domčeka s krás-
nou tudorskou záhradou Shakespea-
rovej manželky Anny Hathawayovej. 
Ubytovanie, faktulatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách budeme pokračovať cez 
malebný kraj Cotswold. Zvlnené kop-
ce a doliny a v nich malebné domče-
ky, kostolíky, a krčmičky z cotswold-
ského zlatohnedého vápenca a dreva 
vytvárajú idylický obraz anglického 
vidieka. Zastavíme sa v  trhovom 
mestečku Chipping Campden. Ďalej 
môžeme obdivovať pokojné maleb-
né dedinky ako Stow-on-the-Wold, 
Bourton-on-the-Water, Bibury. Vo
Woodstock navštívime Blenheim 
Palace, majstrovské dielo anglickej 
barokovej architektúry a rodisko Sira 
Winstona Churchilla. Palác je dodnes 
obývaný vojvodom z  Marlborough. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Dnes navštívime „mesto zasnených 
veží“ Oxford. Pešia prehliadka mesta, 
Sheldonian Theatre, Radcliff e Came-
ra, Most vzdychov a množstvo histo-
rických fakúlt, s najznámejšou Christ 
Church college. Popoludní návšteva 
kráľovského sídla vo Windsore. Uby-
tovanie v okolí Londýna.

5. DEŇ
Raňajky, prehliadka Londýna. Hou-
ses of Parliament, Westminster, Buc-
kingham Palace, Tower a Tower Bridge 
a iné. Podľa časových možností osob-
né voľno. Transfer na letisko, odlet.

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Lon-
dýna, letiskové transfery (v  prípade 
odletu mimo Bratislavy), autokarovú 
dopravu počas pobytu, 4x ubytova-
nie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 135 EUR, za 4 večere
68 EUR.

V HISTORICKOM 
SRDCI ANGLICKA

5-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do Londýna, po prílete sa 
presunieme do Canterburry, síd-
la duchovnej hlavy cirkvi. Mesto je 
tiež spojené s  menom a  pôsobením
sv. Augustína, ktorý priniesol na Brit-
ské ostrovy kresťanstvo. Nasleduje 
prejazd do Brightonu, najbližšieho 
„londýnskeho“ letoviska pri mori, zná-
meho svojimi starobylými uličkami 
Lanes a kráľovským pavilónom, ktorý 
navštívime. Návrat na ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách odchod do slávneho 
prístavu Portsmouth, kde si prehliad-
neme historické doky, možnosť pre-
hliadky expozície lodí Victory, ktorá 
sa zúčastnila námorných bitiek pod 
velením admirála Nelsona a  Mary 
Rose a vlajkovej lodi Henryho VIII. Cez 
New Forest odchádzame k  ohromu-
júcemu južnému pobrežiu v blízkosti 
zaujímavého skalného útvaru Durdle 
Door a Lullworth Cove, návšteva ka-
menej dedinky Corfe. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, dnes navštívime historic-
ké Salisbury (v  gotickej katedrále je 
vystavený slávny dokument Magna 
Charta z  r. 1215, najvyššia kostolná 
veža v Británii – 123 m), pokračujeme 
k tajomnému Stonehenge (megalitic-
ký kamenný kruh z  roku 3500 pred 
n. l., UNESCO). Na záver dňa sa po-
prechádzame v jednom z najstarších 
anglických kúpeľných miest Bath, za-
loženom Rimanmi. Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, putovanie po južnom An-
glicku pokračuje do Windsoru – sídla 
kráľovskej rodiny (prehliadka kráľov-
ských priestorov a kaplnky). Navštívi-
me univerzitné mestečko Cambridge 
a  predovšetkým vybrané historické 
fakulty známej univerzity (založenej 

v 13. st.), kam sa hlásia študenti z ce-
lého sveta. Fakultatívne plavba po 
riečke Cam. Návrat na ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky, prehliadneme si metropolu 
- Londýn (podľa časových možností 
Buckingham Palace, Houses of Par-
liament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Tower Bridge, príp. ďalšie). Transfer 
na letisko a odlet z Londýna, transfer 
do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Lon-
dýna, letiskové transfery (v  prípade 
odletu mimo Bratislavy), autokarovú 
dopravu počas pobytu, 4x ubytova-
nie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 120 EUR, za 4 večere
55 EUR.

LETECKY  |  UNESCO  |  KULTÚRNE PAMIATKY

TAJOMSTVÁ 
JUŽNÉHO ANGLICKA

TERMÍNY A CENY
7F8VBL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

03.07. - 07.07. BA 748

TERMÍNY A CENY
7F8VBL05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

08.07. - 12.07. BA 768

Veľká Británia

Francúzsko

Windsor
Londýn

Cambridge

Canterburry

Portsmouth
BrightonDurdle Door

Salisbury

Stonehenge

Bath
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mi útvarmi. Ďalšou zastávkou budú 
záhrady Trebah Gardens s  bohatou 
subtropickou vegetáciou. Deň ukončí-
me v prístavnom mestečku Falmouth,
ktorý vďaka ústiu 7 riek patrí medzi 
najhlbšie prístavy na svete. Voľný čas 
na prechádzku mestom, návštevu Ná-
morného múzea, či hradu Pendennis. 
Návrat do hotela, večera.

5. DEŇ
Deň začneme v  zálive Mount Bay, 
kde sa z mora týči impozantná hora 
Sv. Michala, na ktorej pôvodne be-
nediktínski mnísi vybudovali malé 
opátstvo. Počas odlivu k  nej prej-
deme pešo po vydláždenom chod-
níku, pri prílive loďkou. Pokračovať 
budeme k  najzápadnejšiemu bodu 
Veľkej Británie, Land’s  End, kde sa 
o  robustné útesy príkro spadajúce 
do mora rozbíjajú vlny Atlantického 
oceánu. Po ceste navštívime Minack 
Theatre, amfi teáter vytesaný do úte-
sov s  kúzelným výhľadom na záliv 
Porthcurno Bay. Posledným cieľom 
dnešného dňa je St. Ives. Mesto, ktoré 
vďaka nezvyčajne jasnému a mäkké-
mu svetlu priťahuje umelcov z celého 
sveta. Nachádza sa tu známa galéria 
Tate St. Ives a v krivoľakých uličkách 

a  rybárskych domčekoch množstvo 
drobných umeleckých galérií. Návrat 
na ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Dnešný deň je spojený s kráľom Artu-
šom, ktorý sa podľa legendy narodil 
v  Tintagel. K  zrúcanine hradu Tinta-
gel Castle na skalných útesoch vedú
2 strmé schodištia. Fakultatívne náv-
števa hradu s  panoramatickými vý-
hľadmi. Zastávka v historickej dedinke 
Boscastle chránenej od mora vysoký-
mi bridlicovými útesmi. Nezabudnu-
teľné scenérie divokého pobrežia At-
lantiku. Pokračovanie do Glastonbury, 
kde je údajne pochovaný kráľ Artuš. 
Ubytovanie a večera v okolí Bath.

7. DEŇ
Pešia prehliadka historického mesta 
Bath s  rímskymi kúpeľmi. Následne 
sa vydáme k  megalitickému kamen-
nému kruhu Stonehenge. Našou po-
slednou zastávkou bude mestečko 
Salisbury. Veľkolepá  stredoveká ka-
tedrála má najvyššiu kostolnú vežu 
v Británii (123 m) a nachádza sa v nej 
originál dokumentu Magna Charta
z r. 1215. Transfer na letisko. Odlet.

VYCHUTNAJTE SI FARBY A VÔNE ROMANTICKÉHO JUHOZÁPADU ANGLICKA. PESTROFAREBNÉ RYBÁRSKE DEDINKY, DRAMATICKÉ ÚTESY POBREŽIA 
ATLANTIKU, TYRKYSOVÉ ZÁTOKY, ROMANTICKÉ VIDIECKE SÍDLA, ROZMANITÉ ZÁHRADY S EXOTICKOU SUBTROPICKOU VEGETÁCIOU. BALZAM PRE OKO 
I DUŠU. PRESVEDČTE SA, ŽE DEVON A CORNWALL SI PODMANÍ NIELEN MILOVNÍKOV ROMÁNOV ROSAMUNDE PILCHEROVEJ.

7-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD 

1. DEŇ
Po prílete do Londýna sa vydáme 
smerom do Winchestru, v  ktoré-
ho veľkolepej stredovekej katedrá-
le sa nachádza biblia kráľa Jakuba
z 12. storočia, nástenné maľby a stre-
doveké plastiky. Pokračovať budeme 
ďalej na juhozápad. Po ceste prej-
deme cez Charmouth, vstupnú brá-
nu jurského pobrežia, ktoré tvoria 
prastaré dramatické útesy, fosílie, 
prekrásna scenéria. Lyme Regis, his-
torické prímorské mestečko, prezý-
vané „perla Dorsetu“ a jeho rybársky 
prístav Cobb Harbour, obkolesený 
malebným pobrežím, ktoré bolo zara-
dené do svetového kultúrneho dedič-
stva. Ubytovanie v okolí Exeteru.

2. DEŇ
Dnes budeme pokračovať ďalej na 
juh cez národný park Dartmoor. Žu-
lová náhorná rovina s  vresoviskami 
je preslávená aj vďaka románu sira 
A. C. Doyla – Pes Baskervilský. Za-
stávka v  Princetown a  Postbridge, 
v srdci národného parku. Po príchode 
do Plymouth sa vydáme do bývalého 
grófskeho sídla zo 16. storočia Mount 
Edgecumbe. Hrdo sa rozkladá na
350 hektároch krajinárskeho parku 
polostrova a  bol jednou z  lokalít fi l-
mov Rosamunde Pilcherovej. Fakul-

tatívne návšteva historického domu 
a záhrad. Pokračovať budeme do prí-
stavného mesta Plymouth s dlhou tra-
díciou námorného loďstva ako aj pá-
lenice známeho Plymouth Ginu. Pešia 
prehliadka mesta, nábrežie, The Hoe, 
Royal Citadel Karla II., secesné mestské 
kúpalisko zasadené do mora, dláždené 
uličky v prístave. Ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Ráno prejdeme cez rieku Tamar z De-
vonu do Cornwallu. Zastavíme sa
v  malebnej rybárskej dedinke Pol-
perro. Čas vychutnať si vôňe a farby 
malebného prístavu a  škrekot čajok, 
navštíviť „Múzeum rybárstva a  pa-
šeráctva“ alebo si vychutnať šál-
ku anglického čaju s  výhľadom na 
more. Ďalej budeme pokračovať do 
Landhydrock House and Gardens, 
dokonalé vidiecke sídlo zo 17. st., 
prestavané vo viktoriánskom štýle. 
Vysoko elegantné obytné miestnosti, 
dizajn parku a záhrad, zanechajú doj-
my v  každom návštevníkovi. Presun 
do Truro, dejiska ďalšieho z príbehov 
Rosamunde Pilcherovej. Pokračova-
nie na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Dnes sa vyberieme na najjužnejšie 
miesto Británie, Lizard point. Pri tro-
che šťastia z  Lizard point môžeme 
zhliadnuť tulene. Prejdeme ku Kynan-
ce Cove, malebnej zátoke s tyrkysovo 
modrou vodou a zaujímavými skalný-

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Londýna, letiskové transfery (v prípade odletu 
mimo Bratislavy), autokarovú dopravu počas pobytu, 6x ubytovanie v  hoteli
3* s polpenziou, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 178 EUR. Odporúčaný balíček vstupov: 72 EUR (zahŕňa Lanhydrock 
House and Gardens, Hora sv. Michala, amfi teáter Minack Theatre, rímske kúpele 
Roman Bath, Stonehenge).

EURÓPA  |  VEĽKÁ BRITÁNIA

MALEBNÝ DEVON A CORNWALL 
ALEBO IMPRESIE ROSAMUNDE PILCHEROVEJ

Bath

Exeter

Tintagel

St. Ives

Penzance
Falmouth

Truro Bodmin

Looe
Plymouth

Lyme Regis

Dorchester

Winchester

Salisbury

London
Glastonbury

Veľká Británia

TERMÍNY A CENY
7F8VBL07 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

20.07. - 26.07. BA 1 098
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Bath

Salisbury

Londýn
Cardiff

Stratford-upon-Avon 

Chester

LiverpoolÍrsko

Veľká Británia

York

Whitby

Edinburgh
StirlingLoch Lomond

Glengoyne Distillery

LETECKY  |  UNESCO  |  HISTORICKÉ PAMIATKY  |  PRÍRODNÉ KRÁSY

VEĽKÚ CESTU ZAČNEME V KOZMOPOLITNOM LONDÝNE. V MESTE BATH SA PONORÍME DO JEHO STAROVEKEJ HISTÓRIE. JAZYK SI POLÁMEME NA SHA-
KESPEAROVÝCH VERŠOCH A NA KELTSKEJ WALEŠTINE. NÁVŠTEVA LIVERPOOLU, KTORÝ NÁS VĎAKA BEATLES VRÁTI SPÄŤ DO ROKOV 60-TYCH, VO 
WHITBY SI MÔŽEME DAŤ PINTU PIVA S MIESTNYMI RYBÁRMI A V EDINBURGHU ZAPIŤ ŠKÓTSKE HAGGIS SKVELOU MIESTNOU WHISKY.

11-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Prílet do Londýna, transfer z  letis-
ka. Prehliadka modernej časti City,
St. Paul’s  Cathedral, Tower Bridge, 
fakultatívne prehliadka expozície 
anglických korunovačných klenotov
a historickej zbrojnice v Tower of Lon-
don. Ubytovanie.

2. DEŇ
Pokračovanie v  celodennej prehliad-
ke Londýna: Buckingham Palace,
St. James’s Park, Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, London 
Eye, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, 
Covent Garden. Ubytovanie.

3. DEŇ
Dnes nás čaká výlet do historického 
Oxfordu – sídla najstaršej britskej 
univerzity, prehliadka mesta. Pokra-
čovanie do Windsoru, kde navštívime 
sídlo kráľovskej rodiny. Popoludní do-
končenie prehliadky Londýna. Návrat 
na ubytovanie.

4. DEŇ
Z Londýna sa vydáme na západ k ta-
jomnému Stonehenge (megalitický 
kamenný kruh z roku 3500 pred n. l., 
UNESCO), odkiaľ budeme pokračovať 
do historického Salisbury, kde v go-
tickej katedrále s najvyššou kostolnou 
vežou v  Británii je vystavený slávny 
dokument Magna Charta z  r. 1215. 
Deň ukončíme prehliadkou najstaršie-
ho kúpeľného mesta v Anglicku Bath, 
založeného Rimanmi. Fakultatívne 
návšteva Múzea rímskych kúpeľov. 
Návrat na ubytovanie.

5. DEŇ
Po raňajkách budeme pokračovať cez 
ústie rieky Severn do krajiny červené-
ho draka, Walesu. Navštívime hlavné 
mesto Cardiff . Hrad a historické cen-
trum s  viktoriánskymi domami kon-
trastuje s moderným centrom v Car-
diff  Bay, v staro-novom prístave. Cez 
malebný kraj Cotswolds, idylický an-

glický vidiek s domčekmi a kostolíkmi 
zo zlatohnedého cotswoldského vá-
penca sa dostaneme do rodiska Wil-
liama Shakespeara, Stratford Upon 
Avon. Prehliadka mesta, fakultatívne 
návšteva Shakespearovho rodné-
ho domu a  domčeka jeho manželky 
Anny Hathawayovej. Ubytovanie.

6. DEŇ
Zo srdca Anglicka sa vydáme na se-
ver do stredovekého Chesteru. V za-
chovalom historickom centre stoja za 
pozornosť Chester Rows s obchodmi 
a domami s bohato zdobenými prie-
čeliami. Z  Chesteru sa presunieme 
do blízkeho Liverpoolu. Mesto The 
Beatles, futbalu ako aj pestrej histórie 
obchodu s  otrokmi alebo  odchodu 
emigrantov do Nového sveta. Pre-
hliadka mesta, návšteva dokov Albert 
Dock, fakultatívne návšteva múzea 
The Beatles. Alebo si radšej večer 
vychutnáte atmosféru Cavern clubu 
naživo? Ubytovanie.

7. DEŇ
Pokračovanie do historického Yorku. 
Prehliadka stredovekého mesta, kto-
ré na každom kroku dýcha históriou. 
Fakultatívne návšteva katedrály York 
Minster, vikingského múzea Jorvik, 
ktoré sa nachádza na mieste niekdaj-
šej odkrytej vikingskej osady, Cliff or-
d’s  Tower alebo Zámockého múzea 
so zrúcaninami opátstva St. Mary-
’s Abbey. Ubytovanie.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Bratislava – Londýn, Edinburgh - Bratislava, autokaro-
vú dopravu počas pobytu, 10x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 190 EUR, za 9 večerí 180 EUR, škótsky večer 58 EUR.

8. DEŇ
Cestou do Škótska sa zastavíme na 
pobreží Severného mora. Cez národ-
ný park North York Moors sa dosta-
neme do historicky bohatého rybár-
skeho prístavu Whitby, ktoré bolo 
centrom lodiarstva a  lovu veľrýb. 
Mestečko preslávili James Cook
i  Bram Stoker. Stokerovu bohatú 
predstavivosť inšpiroval pohľad na 
strmé útesy so zrúcaninami opátstva 
zo západnej strany Whitby, kde býval 
pri písaní románu Dracula. Pokra-
čovanie na sever cez Hadrianov val, 
národný park Northumberland a Jed-
burgh do Edinburghu. Ubytovanie 
v okolí Edinburghu.

9. DEŇ
Návšteva ohromujúceho hradu Stir-
ling, ktorý sa týči vysoko na skale 
a  patrí k  najkrajším ukážkam rene-
sančnej architektúry v  Škótsku. Pô-
vodný hrad podľa legendy vytrhol
z rúk Anglosasov kráľ Artuš. Oddych 
v  lone prírody nás čaká v  malebnej 
dedinke Luss na západnom brehu ja-
zera Loch Lomond, odkiaľ si v prípa-
de priaznivého počasia vychutnáme 
ležérnu plavbu po jazere. Ku komplet-
nému škótskemu zážitku nesmie chý-

bať pravá škótska whisky. Návšteva 
tradičnej pálenice Glengoyne distillery
s  možnosťou ochutnávky. Návrat na 
ubytovanie.

10. DEŇ
Edinburgh, všeobecne pokladaný za 
jedno z  najkrajších miest na svete.
V hlavnom meste Škótska sa vydáme 
po dláždenej Royal Mile – Kráľovskej 
míli okolo katedrály St. Gilese až k pa-
lácu Holyrood, ofi ciálnej škótskej rezi-
dencii kráľovnej. Edinburský hrad po 
stáročia menil svoju funkciu - od pev-
nosti cez kráľovský palác až po štát-
nu väznicu. Dnes ukrýva korunovač-
né kamene, pamiatku na škótskych 
kráľov, ulúpené a  neskôr navrátené 
Angličanmi. Fakultativne možnosť 
návštevy „Camera Obscura“ – fantas-
tickej interaktívnej prezentácie o his-
tórii mesta, alebo „Mary Kings Close“ 
– svet tajomných podzemných ulíc, 
kde od 17. storočia zastal čas. Fakul-
tatívne možnosť navštíviť „Škótsky 
večer“ – večera s  kultúrnym progra-
mom. Návrat na ubytovanie.

11. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko v  Edin-
burghu a odlet.

GRAND TOUR 
VEĽKOU BRITÁNIOU

TERMÍNY A CENY
7F8VBL08 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

09.07. - 19.07. BA 1 428
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7F5FPC06 A B C

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 1 581 1 653 1 732

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 2 031 2 103 2 256

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 2 631 2 703 2 857

Zákl.lôžko/suita 3 007 3 078 3 232

3./4. lôžko 532 528 1 001

VYHOVUJE VÁM SEVERSKÉ PODNEBIE A ZAUJÍMA VÁS VŠETKO OKOLO VEĽKEJ BRITÁNIE, ŠKÓTSKA A ÍRSKA? TAK STE NA SPRÁVNEJ LODI. OKREM 
INÉHO VÁS OČARÍ ŠKÓTSKE MESTO EDINBURGH A NA BREHU JAZERA LOCH NESS SA OCITNETE PRED ZRÚCANINAMI HRADU URQUARTH, ODKIAĽ SA 
DÁ NAJLEPŠIE POZOROVAŤ ZNÁMA A ZÁHADNÁ PRÍŠERA NESSIE. VYCHUTNAJTE SI TIEŽ ATMOSFÉRU ÍRSKEHO MESTA CORK ČI SAMOTNÉHO DUBLINU.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Elegantná loď RUBY PRINCESS bola 
postavená v r. 2008. Kapacita lode je 
3 080 pasažierov a 1 200 členov po-
sádky. Celkovo má 19 palúb (z  toho 
15 pre pasažierov). K vybaveniu lode 
patrí: Lotus spa wellness centrum, fi t-
nes centrum, 4 bazény, 8 víriviek, be-
žecká dráha, golfový simulátor, mul-
tifunkčné športové ihrisko, minigolf, 
divadlo, kino pod hviezdami, večerné 
show, disko, kasíno, animácie, kniž-
nica, internet, galéria a  aukčná sieň, 
kaderníctvo, kozmetika, obchody,
4 reštaurácie a 8 barov.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú 
vybavené SAT TV, mini barom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
Dvadsaťštyrihodinový kajutový servis 
a osobný kajutový stevard. Typy ka-
jút: vnútorné kajuty, kajuty s oknom, 
kajuty s balkónom a suity. K dispozí-
cii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj
v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne, alebo Bu-
dapešti. Viac informácií dostanete vo 
vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

ST. PETER PORT
St. Peter a hrad Cornet 65 USD.

CORK
Mesto Cork a írska whisky 95 USD.
Legendárny hrad Blanery 129 USD.

BELFAST
Výlet na pobrežie Antrim a obrov 
chodník 149 USD.
To najlepšie z Belfastu 59 USD.

DUBLIN
Okruh mestom a Irish pub 79 USD.
Kláštor Glendalough 85 USD.

GREENOCK
Prehliadka Glasgowu 79 USD.

INVERGORDON
Jazero Loch Ness a zrúcanina hradu
Urquhart 109 USD.

QUEENSFERRY
Historický Edinburg 139 USD.
Stredoveký St. Andrews 81 USD.

LE HAVRE
Prehliadka mesta Rouen 79 USD.
Celodenný výlet do Paríža 199 USD.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

CENA ZAHŔŇA
12x ubytovanie v  kajute s  plnou penziou, polnočný bufet, vodu, kávu a  čaj
v bufetovej reštaurácii, prístavné poplatky, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do prístavu, nápoje, prepitné (cca 12 USD/deň/osoba), fakultatívne vý-
lety, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú 
aktuálne ku dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas 
jeho platnosti meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závis-
losti od stavu predaja, preto platné ceny vami vybratej plavby vám budú ozná-
mené v čase jej výberu.

WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  PRÍSTAVNÉ POPLATKY V CENE

OKOLO 
BRITSKÝCH OSTROVOV LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 

NA RUBY PRINCESS****

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Southampton (Anglicko) poobede

2. deň St. Peter Port (Guernsey) 07.00 15.00

3. deň Cork (Írsko) 08.00 18.00

4. deň Dublin (Írsko) 07.00 19.00

5. deň Liverpool (Anglicko)* 08.00 18.00

6. deň Belfast (Severné Írsko) 08.00 18.00

7. deň Greenock/Glasgow (Škótsko) 07.00 18.00

8. deň na mori

9. deň Invergordon (Škótsko) 07.00 18.00

10. deň Queensferry/Edinburg (Škótsko) 07.00 19.00

11. deň na mor

12. deň Le Havre (Francúzsko) 07.00 20.00

13. deň Southampton (Anglicko) doobeda

* vo vybraných termínoch loď kotví v Kirkwall (Orkneje) namiesto v Liverpoole.

TERMÍNY

A 09. máj 2015

B 21. máj 2015, 02. jún 2015

C
26. jún 2015, 08. júl a 20. júl 2015, 
01. august, 13. august a 25. august 2015

TERMÍNY A CENY

Invergordon

Edinburgh
Glasgow

Liverpool

Guernsey Le Havre

Dublin

Cork

Belfast

London
(Southampton)
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4-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do Edinburghu, po prílete 
transfer do hotela a ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Fascinujúce hlavné mesto 
Škótska si Vás získa schopnosťou 
skombinovať staroveké a  moderné 
v unikátnej škótskej atmosfére. Pešiu 
prehliadku mesta začneme prechádz-
kou cez  Princes Street Gardens, 
krásna panoráma kamenného mesta 
vybudovaného na vyhasnutej sop-
ke,  Scott Monument, hlavná tepna 
mesta Princess Street,  luxusný  Ho-
tel Balmoral. Inšpiratívny pohľad pre 
mnohých fotografov a  maliarov sa 
nám naskytne z Calton Hill, ďalej ne-
vynecháme St. Andrews house - sídlo 
škótskej vlády. Navštívime palác Ho-
lyroodhouse, ktorý slúži ako ofi ciálna 
kráľovská rezidencia počas kráľovni-
nej návštevy mesta. Vydáme sa po 
Kráľovskej míli - Royal Mile, na ktorej 
sa Vám určite podarí stretnúť typic-
kého Škóta v  károvanom kilte ako 
hrá na gajdy, prehliadka Katedrály 
St. Giles a  Grassmarket obľúbeného 
miesta turistov s  výhľadom na Edin-
burghský hrad. Práve tam pokračuje 
naša prehliadka. Edinburghský hrad 
po stáročia menil svoju funkciu – od 
pevnosti cez kráľovský palác až po 
štátnu väznicu. Dnes ukrýva koruno-
vačné klenoty, pamiatku na škótskych 
kráľov, ulúpené a  neskôr navrátené 
Angličanmi. Deň zakončíme na Rose 
Street, kde sa nachádza množstvo 
reštaurácií a tradičných pubov, fakul-
tatívne možnosť večere. Ochutnáte 
tradičné Haggis? Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Pokračovanie v  prehliadke 
mesta. V prístave Leith sa nachádza 
jedna z  najnavštevovanejších škót-
skych atrakcií – Kráľovská jachta 
Britania. Prehliadka kráľovninej izby 

a  kajuty viac než 200 člennej po-
sádky, jedálne či strojovne. Možnosť 
nákupov v Ocean Terminal. Pre záu-
jemcov možnosť výstupu na Arturovo 
sedlo. Pre menej zdatných možnosť 
výstupu na Salisbury Crags. Fakulta-
tívne možnosť navštíviť projekt Our 
dynamic Earth – interaktívna pre-
hliadka o vzniku našej planéty. Popo-
ludní voľno na návštevu „Mary Kings 
Close“ – svet tajomných podzem-
ných ulíc, kde od 17. storočia zastal 
čas, alebo tkáčskych dielní na Royal 
MIle, prípadne návšteva Scotch Whis-
ky Heritage Centre, kde sa dozvie-
te o  výrobe pravej škótskej whisky 
a môžete ju aj ochutnať. V čase osob-
ného voľna si prípadne milovníci his-
tórie a umenia môžu zvoliť možnosť 
navštíviť zadarmo Národnú škótsku 
galériu a  Národné škótske múzeum. 
Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme po stopách 
Dana Browna, konkrétne navštívime 
dejisko poslednej kapitoly jeho knihy 
Da Vinciho kód - Rosslyn Chapel. Vy-
značuje sa množstvom nádherných 
kamenárskych prác opradených le-
gendami. Transfer na letisko a  odlet 
z Edinburghu.

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do 
Edinburghu, transfer letisko – ho-
tel – letisko, 3x ubytovanie v  hoteli 
3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v  Edinbur-
ghu, vstupy, komplexné cestovné po-
istenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 130 EUR, za večeru v ty-
pickom škótskom pube 27 EUR.

6-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Prílet do Liverpoolu. Ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme smerom na 
sever do oblasti národného parku 
Lake District. V Haverthwaite nastú-
pime na historický vlak a  budeme 
pokračovať železničkou, ktorá prevá-
ža cestujúcich už od roku 1869. Ďalej 
nasleduje plavba po jazere Winder-
mere. Naša cesta bude pokračovať 
do Grasmere, ktoré básnik William 
Wordsorth opísal ako „najkrajšie 
miesto aké človek našiel“. Fakultatív-
ne návšteva básnikovej Dove Cottage 
a  nezabudneme ani na preslávený 
Grasmere Gingerbread. Cestou do 
strediska Keswick sa zastavíme pri 
prehistorickom kamennom kruhu 
Castlerigg standing stones s panora-
matickým výhľadom na hory Helvel-
lyn. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Výletnou loďou sa z Keswic-
ku odvezieme do prístaviska High 
Brandelhow (fakultatívne), odtiaľ nás 
čaká nenáročný výstup na kopec Cat-
bells (451 m.n.m.), odmenou sú krás-
ne výhľady na okolie, mesto Keswick 
a  jazero. Presunieme sa na brehy ja-
zera Ullswater. Odtiaľ sa už vydáme 
do Yorkshire. Navštívime pôsobivé 
zrúcaniny benediktínskeho opátstva 
Fountains Abbey s vodnou záhradou. 
Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Dnešný deň strávime pre-
važne na pobreží Severného mora. 
Navštívime prístav Whitby, ktoré 
preslávili James Cook i Bram Stoker. 
Stokerovu bohatú predstavivosť in-
špiroval pohľad na strmé útesy so 
zrúcaninami opátstva, keď tu býval 
pri písaní románu Dracula. Z Whitby 
sa dostaneme ľahkou 2,5 hodinovou 

pešou túrou (11 km) pozdĺž útesov 
do malebnej rybárskej dedinky Robin 
Hood’s Bay. Návrat na ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Dnes patrí stredovekému 
Yorku. Pešia prehliadka mesta, zacho-
valé mestské hradby lemujúce takmer 
celé centrum mesta, úzke dláždené 
uličky Shambles, najväčšia gotická 
katedrála severne od Álp, York Min-
ster. Ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Liverpoolu - mes-
ta The Beatles, futbalu ako aj pestrej 
histórie obchodu s otrokmi alebo od-
chodu emigrantov do Nového sveta. 
Transfer na letisko a  odlet do Brati-
slavy.

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Liver-
poolu, letiskové transfery (v prípade 
odletu mimo Bratislavy), autokarovú 
dopravu počas pobytu, 5x ubytova-
nie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 168 EUR.

LETECKY  |  PREDĹŽENÝ VÍKEND  |  KULTÚRNY ZÁŽITOKNOVINKA  |  NÁRODNÉ PARKY  |  ĽAHKÁ TURISTIKA

S NÁVŠTEVOU 
LIVERPOOLU „ATÉNY SEVERU“EDINBURG

EURÓPA  |  VEĽKÁ BRITÁNIA

LAKE DISTRICT 
& YORKSHIRE 

TERMÍNY A CENY
7F8VBL06 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

07.05. – 12.05. BA 698

TERMÍNY A CENY
7F8VBL11 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

17.05. - 20.05. BA 398

06.09. - 09.09. BA 398

Liverpool

Windermere

Grasmere

Keswick Ullswater

Fountains
Abbey

Whitby

York
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HIT ROKA 2014  |  LETECKY  |  NÁRODNÉ PARKY  |  OCHUTNÁVKA WHISKY  |  UNESCO

ČO VÁS ČAKÁ POČAS OBJAVOVANIA NAJPÔSOBIVEJŠÍCH ČASTÍ ŠKÓTSKA? HISTORICKÝ EDINBURGH, HRAD STIRLING, EILEAN DONAN CASTLE, DRSNÝ 
A ZÁROVEŇ KRÁSNY OSTROV SKYE, ZÁHADAMI OPRADENÉ JAZERO LOCH NESS, ROSSLYN CHAPEL S VÝMINOČNOU UKÁŽKOU UMENIA KAMENÁRSKEJ 
VÝZDOBY A MNOŽSTVO NEZABUDNUTEĽNÝCH ZÁŽITKOV AKO NAPRÍKLAD OCHUTNÁVKA WHISKY V NAJMENŠEJ TRADIČNEJ ŠKÓTSKEJ PÁLENICI.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Prílet do Edinburghu, transfer do ho-
tela. Ubytovanie.

2.DEŇ
Cestu za poznaním škótskej histórie 
a  kultúry začneme v  Opátstve Mel-
rose Abbey - jedno z  najbohatších 
škótskych opátstiev ukrývajúce srd-
ce Roberta I. Stredoveký Edinbur-
gh, všeobecne pokladaný za jedno 
z  najúžasnejších miest na svete. 
V  hlavnom meste Škótska sa vydá-
me po dláždenej Royal Mile – Kráľov-
skej míli okolo katedrály St. Gilese až 
k palácu Holyrood, ofi ciálnej škótskej 
rezidencii kráľovnej. Edinburghský 
hrad po stáročia menil svoju funk-
ciu - od pevnosti cez kráľovský palác 
až po štátnu väznicu. Dnes ukrýva 
korunovačné kamene, pamiatku na 
škótskych kráľov, ulúpené a  neskôr 
navrátené Angličanmi. Fakultativ-
ne možnosť návštevy „Camera Ob-
scura“ – fantastickej interaktívnej 
prezentácie o  histórii mesta, alebo 
„Mary Kings Close“ – svet tajomných 
podzemných ulíc, kde od 17. storočia 
zastal čas. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Pozrieme si Falkirk Whe-
el, prvý unikátny otáčavý lodný vý-
ťah na svete. Spája prieplavy Union 
a  Fort & Clyde tak, aby zabezpečil 
plynulý prechod medzi Glasgowom 
a  Edinburgom. Návšteva stredove-
kého mesta a  ohromujúceho hradu 
Stirling, ktorý podľa legendy vytrhol 
z  rúk kráľ Artuš Anglosasom. Ces-
tou na sever sa na brehu najväčšie-
ho škótskeho jazera Loch Lomond 
zastavíme v  rozprávkovej dedinke 
Luss. Prejazd cez tajuplné močariská 
Rannoch Moor a horské zelené údo-
lie Glencoe (písali sa tu veľké dejiny 
Škótska, keď tu v r. 1692 došlo k ma-
sakru členov klanu Mac Donaldov-
cov), pomedzi horské masívy, okolo 

hlbokých kaňonov. Ubytovanie, fa-
kultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Možno sa nám podarí zazrieť 
odfukujúci vlak na Glenfi nnan Via-
ducte, jednokoľajovom železničnom 
moste, ktorého unikátnosť využili aj 
pri natáčaní fi lmu o  Harry Potterovi. 
Prestávka vo Fort William - vstupnej 
brány do Škótskej vysočiny a vyhliad-
ka na najvyššiu horu Veľkej Británie, 
Ben Nevis (1 344 m n. m.). Údolím 
Five Sisters sa dostaneme k  najfo-
tografovanejšiemu hradu ostrova, 
Eilean Donan Castle, ktorý je akoby 
hradnou strážou pred neďalekým 
ostrovom Skye. Ubytovanie. Fakulta-
tívne večera.

5. DEŇ
Raňajky. Ostrov Skye, najväčší ostrov 
Vnútorných Hebridov, je považovaný 
za najdivokejší, najdrsnejší a  záro-
veň najkrajší zo škótskych ostrovov. 
Čaká nás bizarná krajina polostrova 
Trotternish, podivuhodný terén plný 
kamenných ihiel a  veží – Quiraing, 
49 m vysoký monolit Old Man of 
Storr, jedinečné útesy Kilt Rock, hrad 
Dunvegan Castle, sídlo vodcov klanu 
Mc Leodovcov a farebný prístav Por-
tree, prístav kráľa. Návrat na ubytova-
nie. Fakultatívne večera.

6. DEŇ
Raňajky. Na brehu jazera Loch Ness 

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Edinburghu, letiskové transfery (v prípade odle-
tu mimo Bratislavy), autokarovú dopravu počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 
2*/3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 299 EUR, za 5 večerí 110 EUR, za škótsky večer 58 EUR.

sa ocitneme pred zrúcaninami hra-
du Urquarth, ktorý je najideálnejším 
miestom na pozorovanie záhadnej 
príšery Nessie. V  mestečku Drum-
nadrochit sa s Nessie odfotíme a pre 
“nerozhodných”, či Nessie je alebo 
nie je, nám pomôže nájsť odpoveď 
informačné centrum zasvätené práve 
Lochnesskej hviezde. Hrad Dunrobin 
Castle alias škótsky Neuschwanstein 
je od 13. st. sídlom rodu Sutherlan-
dovcov. Väčšina zo 150 miestností 
na tomto hrade je sprístupnená ve-
rejnosti. Ubytovanie, fakultatívne ve-
čera.

7. DEŇ
Raňajky. Zastávka v malebnom mes-
tečku Pitlochry obklopenom krásnou 
prírodou. Aké by to bolo Škótsko bez 
ochutnania pravej whisky? Najmenšia 
tradičná škótska pálenica Edrado-

ur Destillery nás pozýva na exkurziu 
s degustáciou. Čaká nás St. Andrews, 
mesto na pobreží Severného mora, 
s  rozvalinami kedysi najväčšej škót-
skej sakrálnej stavby – Blackfriars 
Chapel, sídlom najstaršej univerzity 
Škótska a pravlasť golfového športu. 
Práve tu v  r. 1754 vznikol 1. golfový 
klub, na ktorého trávnikoch sa hrá 
dodnes. Ubytovanie a  fakultatívne 
večera.

8. DEŇ
Po raňajkách nás čaká prehliadka 
monumentálnej Rosslyn Chapel. Vy-
značuje sa množstvom nádherných 
kamenárskych prác opradených le-
gendami a je dejiskom poslednej ka-
pitoly knihy Dana Browna Da Vinciho 
kód. Transfer na letisko v Edinburghu 
a odlet.

EURÓPA  |  VEĽKÁ BRITÁNIA

LOCH NESS 
A WHISKYŠKÓTSKO

TERMÍNY A CENY
7F8VBL09 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

31.05. - 07.06. BA 1 098

22.07. - 29.07. BA 1 098

Loch Lomond

Glencoe

Eilean 

Donan

ostrov Skye Loch Ness

Dunrobin

Edinburgh
Rosslyn
Chapel

Melrose Abbey

Stirling
St. Andrews

Pitlochry

Škótsko

Inverness

Fort 
Wiliam
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VYBERTE SA S NAMI AŽ NA ÚPLNÝ SEVER ŠKÓTSKEJ PEVNINY A ODTIAĽ NA OSTROVY ORKNEJE – RAJ PRE MILOVNÍKOV HISTÓRIE, ARCHEOLÓGIE A DI-
VEJ PRÓRODY. MAGICKÚ ATMOSFÉRU UKRÝVA NEOLITICKÉ SÍDLISKO SKARA BRAE ČI MEGALITICKÉ KAMENE RING OF BRODGAR, ROZJÍMAŤ MOŽETE PRI 
ROMANTICKÝCH PRECHÁDZKACH PO DIVOKOM POBREŽÍ A SLEDOVAŤ MNOŽSTVO MIESTNYCH A SŤAHOVAVÝCH VTÁKOV.

9-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Prílet do Edinburghu. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Cestu za poznaním škótskej 
histórie a  kultúry začneme v  mo-
numentálnej Rosslyn Chapel. Vy-
značuje sa množstvom nádherných 
kamenárskych prác opradených le-
gendami a je dejiskom poslednej ka-
pitoly knihy Dana Browna Da Vinci-
ho kód. Opátstvo Melrose Abbey je 
ďalšou zastávkou. Jedno z najbohat-
ších škótskych opátstiev ukrýva srd-
ce Roberta I. Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme k  Falkirk 
Wheel. Prvý unikátny otáčavý lod-
ný výťah na svete. Spája prieplavy 
Union a  Fort & Clyde tak, aby za-
bezpečil plynulý prechod medzi 
Glasgowom a  Edinburghom. Náv-
števa stredovekého mesta a  ohro-
mujúceho hradu Stirling, ktorý pod-
ľa legendy vytrhol kráľ Artuš z  rúk 
Anglosasom. Prejazd cez tajuplné 
močariská Rannoch Moor a  horské 
zelené údolie Glencoe (písali sa tu 
veľké dejiny Škótska, keď tu v r. 1692 
došlo k  masakru členov klanu Mac 
Donaldovcov), pomedzi horské ma-
sívy, okolo hlbokých kaňonov. Uby-
tovanie v okolí Fort Wiliam.

4. DEŇ
Raňajky. Údolím Five Sisters sa do-
staneme k  najfotografovanejšiemu 
hradu ostrova, Eilean Donan Castle, 
ktorý je akoby hradnou strážou pred 
neďalekým ostrovom Skye. Pokra-
čovanie k  jazeru Loch Ness, kde pri 
zrúcanine hradu Urquarth môžeme 
skúsiť šťastie, či sa nám podarí uzrieť 
Lochnesskú príšeru Nessie. Pokra-
čovať budeme do Inverness, kde sa 
v  Scottish Kilmaker Visitors Centre 
oboznámime s históriou a tradíciami 
škótskych kiltov. Ubytovanie.

5. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme k  ďal-
šiemu historickému skvostu – ku hra-
du Dunrobin Castle, ktorý je vďaka 
svojmu vzhľadu označovaný za škót-
sky Neuschwanstein. Od 13. st. je 
hrad sídlom rodu Sutherlandovcov. 
Väčšina zo 150 miestností na tom-
to hrade je sprístupnená verejnosti. 
Pokračovanie do najsevernejšej časti 
Škótska a  návšteva dedinky John o‘ 
Groats, často nazývanej „začiatok 
Veľkej Británie“, kvôli jej polohe. Ešte 
severnejšie sa však nachádza Dunnet 
Head s majákom a prekrásnym výhľa-
dom. Trajekt na Orkneje. Počas cesty 
trajektom je možné vidieť Old Man 
of Hoy (137 m) vysoký skalný útvar 
z červeného pieskovca na západnom 
pobreží ostrova Hoy. Ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky. Orkneje patria k najcennej-
ším archeologickým lokalitám v Eu-
rópe. Prehliadka ostrovov, neolitické 
sídlisko Skara Brae, megalitická stav-
ba Ring of Brodgar, záhadné kame-
ne Standing Stones of Stennes, ka-
menná mohyla Maes Howe z r. 2000 
pred Kristom, normandská katedrála 
St. Magnus v Kirkwall. Čaká nás náv-
števa pálenice Highland Park, jednej 
z  mála páleníc, kde sa whisky pri-
pravuje z jačmeňa, ktorý sa suší nad 
ohňom z  rašeliny, preto má whisky 
jedinečnú rašelinovú chuť. Neskoro 

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Edinburghu, letiskové transfery (v prípade odletu 
mimo Bratislavy), autokarovú dopravu počas pobytu, lodnú dopravu na Orkneje 
a do Aberdeenu, 7x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, 1x nocľah v kajutách 
na trajekte z Orknejí, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 299 EUR za škótsky večer 58 EUR.

večer nalodenie na nočný trajekt, 
ubytovanie v kajutách.

7. DEŇ
Ráno príchod trajektu do Aber-
deen, tretieho najväčšieho mesta 
Škótska a  hlavného mesta ťažby 
ropy v  Európe. Prehliadka mesta 
a  pokračovanie do St. Andrews. 
Mesto na pobreží Severného mora,
s  rozvalinami kedysi najväčšej škót-
skej sakrálnej stavby – Blackfriars 
Chapel, sídlom najstaršej univerzity 
Škótska a pravlasť golfového športu. 
Práve tu v  r. 1754 vznikol 1. golfový 
klub, na ktorého trávnikoch sa hrá 
dodnes. Pokračovanie do Edinbur-
ghu. Ubytovanie.

8. DEŇ
Raňajky. Stredoveký Edinburgh, 
všeobecne pokladaný za jedno 
z  najúžasnejších miest na svete.
V  hlavnom meste Škótska sa vy-

dáme po dláždenej Royal Mile 
– Kráľovskej míli okolo katedrály
St. Giles až k  palácu Holyrood, ofi -
ciálnej škótskej rezidencii kráľovnej. 
Edinburghský hrad po stáročia menil 
svoju funkciu - od pevnosti cez krá-
ľovský palác až po štátnu väznicu. 
Dnes ukrýva korunovačné kamene, 
pamiatku na škótskych kráľov, ulú-
pené a  neskôr navrátené Angličan-
mi. Fakultatívne možnosť návštevy 
„Camera Obscura“ – fantastickej 
interaktívnej prezentácie o  histórii 
mesta, alebo „Mary Kings Close“ – 
svet tajomných podzemných ulíc, 
kde od 17. storočia zastal čas. Návrat 
na ubytovanie.

9. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko v  Edin-
burghu a odlet do Bratislavy.

NOVINKA  |  LETECKY  |  NÁRODNÉ PARKY  |  OCHUTNÁVKA WHISKY  |  UNESCO

ŠKÓTSKA VYSOČINA

EURÓPA  |  VEĽKÁ BRITÁNIA

S NÁVŠTEVOU ORKNEJÍ

TERMÍNY A CENY
7F8VBL10 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.06. - 02.07. BA 1 398
Edinburgh

Melrose Abbey Rosslyn Chapel

Stirling Castle

St. Andrews

Aberdeen

Eilean Donan Castle
Loch Ness

Inverness

Dunrobin Castle

John o‘ Groats

Kirkwall
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10-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Prílet do Edinburghu, transfer do ho-
tela. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Stredoveký Edinburgh, vše-
obecne pokladaný za jedno z  najú-
žasnejších miest na svete. V hlavnom 
meste Škótska sa vydáme po Royal 
Mile – Kráľovskej míli okolo katedrály 
St. Giles až k  palácu Holyrood, ofi -
ciálnej škótskej rezidencii kráľovnej. 
Prehliadka Edinburghského hradu, 
ukrývajúceho korunovačné kamene, 
pamiatku na škótskych kráľov, ulú-
pené a  neskôr navrátené Angličan-
mi. Fakultatívne možnosť návštevy 
múzeí, individuálne voľno. Návrat na 
ubytovanie.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme po slávnom 
železničnom moste Forth Bridge do 
mesta ležiaceho na pobreží Severné-
ho mora – St. Andrews. V meste sídli 
najstaršia univerzita Škótska, kde sa 
stretli Princ William s manželkou Kate 
Middleton, St. Andrews Abbey a tak-
tiež prvý golfový klub (vznik v  r. 
1754), na ktorého trávnikoch sa hrá 
dodnes. Zastávka v malebnom mes-
tečku Pitlochry obklopenom krásnou 
prírodou. Aké by to bolo Škótsko bez 
ochutnania pravej whisky? Najmenšia 
tradičná škótska pálenica Edrado-
ur Destillery nás pozýva na exkurziu
s  degustáciou. Deň zakončíme v  In-
verness, kde sa v  Scottish Kilmaker 
Visitors Centre oboznámime s  his-
tóriou a  tradíciami škótskych kiltov. 
Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Na brehu jazera Loch Ness 
sa ocitneme pred zrúcaninami hra-
du Urquarth, ktorý je najideálnejším 
miestom na pozorovanie záhadnej 
príšery Nessie. Zástavka vo Fort Wil-
liam - vstupná brána do Škótskej vy-

sočiny a vyhliadka na najvyššiu horu 
Veľkej Británie, Ben Nevis (1 344 m n. 
m.). Prejazd cez tajuplné močariská 
Rannoch Moor a horské zelené údo-
lie Glencoe, pomedzi horské masívy, 
okolo hlbokých kaňonov. Na brehu 
najväčšieho škótskeho jazera Loch 
Lomond s  peknou scenériou sa za-
stavíme v rozprávkovej dedinke Luss. 
Ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Prehliadka mesta Glasgow, 
tretieho najväčšieho a  najnavštevo-
vanejšieho mesta vo Veľkej Británii: 
George Square, Buchanan Street, 
katedrála St. Mungo, University of 
Glasgow, fakultatívne návšteva nie-
ktorého z múzeí (Riverside Museum). 
Cestou do prístavu sa zastavíme 
v  Alloway, rodiska slávneho škót-
skeho básnika Roberta Burnsa. Nalo-
denie na trajekt a  prejazd do Írska. 
Ubytovanie.

6. DEŇ
Po raňajkách nás čaká prehliadka 
hlavného mesta Severného Írska – 
Belfastu, v  ktorom sa zrodil Titanic, 
ale aj dobre známy konfl ikt, na kto-
rý už dnes, našťastie, len spomína-
me. Cestou k  západnému pobrežiu 
podľahneme vôni jačmenného sladu 
a  ochutnáme pravú írsku whiskey 
v  jednej z  najstarších tradičných 
páleníc v  Kilbeggan. Z  opojenia 
whiskey sa vymaníme na čerstvom 

ŠKÓTSKO – JEDEN Z POSLEDNÝCH KÚTOV KRÁSNEJ A DIVOKEJ PRÍRODY V CELEJ EURÓPE, KDE PRÍRODA NAČRELA DO PALETY VŠETKÝCH ODTIEŇOV 
FARIEB ZELENEJ A MODREJ. KRAJINA HRADOV A OPÁTSTIEV, GOLFOVÝCH IHRÍSK A TAJUPLNÝCH PRÍBEHOV. ÍRSKO – ÚCHVATNÁ PRÍRODA V KONTRAS-
TE S RUŠNÝM A ŹIVELNÝM HLAVNÝM MESTOM DUBLIN. WHISKY ALEBO WHISKEY? ŠKÓTSKA ALEBO ÍRSKA? KTORÁ VÁM ZACHUTÍ VIAC?

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu do Edinburghu a z Dublinu, letiskové transfery (v prípade od-
letu mimo Bratislavy), autokarovú dopravu počas pobytu, lodnú dopravu medzi 
Škótskom a  Írskom, 9x ubytovanie v  hoteli 2*/3* s  raňajkami, 2x ochutnávka 
whisky, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 366 EUR.

vzduchu pri brehu rieky Shannon 
v  kláštore Clonmacnoise. Ubytova-
nie.

7. DEŇ
Raňajky. Pri povestných útesoch Cliff s 
of Moher (214 m vysokých a 8 km dl-
hých), sa budeme môcť započúvať 
do búšenia vĺn Atlantického oceánu. 
Zastávka na stredovekom hrade Bun-
ratty, ktorý vďaka zrekonštruované-
mu interiéru dodnes hostí stredoveké 
bankety. Krátka zastávka v najkrajšej 
írskej dedine Adare. Pokračovanie 
popri Atlantickom oceáne najznámej-
šou panoramatickou cestou v krajine 
- Ring of Kerry s krátkymi zastávkami 
na vyhliadkových bodoch a  v  tunaj-
ších mestečkách. Ubytovanie.

8. DEŇ
Po raňajkách prehliadka historic-
ky najstaršieho írskeho mesta Cork. 
Pokračovanie do farebného prístavu 

Cobh, ktorý bol v  roku 1912 posled-
nou zastávkou parníka Titanic. Krátko 
sa zastavíme aj v  Youghal - maleb-
nom prístavnom mestečku. Prejazd 
do jedného z  najstarších írskych 
miest a  prístavov v  hlbokom zálive 
známom už v čase Vikingov – Water-
ford. Ubytovanie.

9. DEŇ
Raňajky. Prehliadka hlavného mesta 
Írska Dublin: Phoenix Park – najväčší 
verejný park v Európe, elegantné ná-
mestia, dom spisovateľa Oscara Wil-
da či Brama Stokera, autora Drakulu, 
Dublinský hrad, anglikánske katedrály 
a ďalšie pamiatky. Ubytovanie.

10. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko. Odlet do 
Bratislavy.

NOVINKA  |  LETECKY  |  OCHUTNÁVKA WHISKY  |  UNESCO  |  NÁRODNÉ PARKY

EURÓPA  |  VEĽKÁ BRITÁNIA, ÍRSKO

OKRUH ŠKÓTSKOM A ÍRSKOM

TERMÍNY A CENY
7F8VBL13 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

02.08. – 11.08. BA 1 288
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9-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do Dublinu. Krátka autobu-
sová prehliadka hlavného a zároveň 
najväčšieho prístavu Írska. Návšteva 
múzea Guiness pivovaru, kde si kaž-
dý môže načapovať svoju vlastnú 
pintu piva. Návrat na ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, pešia prehliadka hlavného 
mesta Írska: Phoenix Park – najväč-
ší verejný park v Európe, elegantné 
námestia, dom spisovateľa Oscara 
Wilda či Brama Stokera, autora Dra-
kulu, Dublinský hrad, anglikánske ka-
tedrály a ďalšie pamiatky. Prejazd cez 
grófstvo Wicklow, známe pod ná-
zvom „Záhrada Írska“, kde sa môžete 
pokochať všetkými typmi prírodných 
scenérií, ktoré robia zelený ostrov ta-
kým príťažlivým. Zastávka v jednom 
z údolí grófstva – Glendalough, kde 
už v ranom stredoveku sv. Kevin zalo-
žil kláštor a okolité usadlosti. Návrat 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky, začiatok objavovania írske-
ho pobrežia. Prvá zastávka na ceste 
vedie do jedného z  najstarších ír-
skych miest a  prístavov v  hlbokom 
zálive známom už v  čase Vikingov 
– Waterford. Krátko sa zastavíme aj 
v  Youghal - malebnom prístavnom 
mestečku. Pokračovanie do prístavu 
Cobh, ktorý bol v  roku 1912 posled-
nou zastávkou parníka Titanic (nie-
kdajšia prístavná budova, mólo, po 
ktorom nastupovali poslední pasa-
žieri). Presun do historicky najstaršie-
ho írskeho mesta Cork. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky, prehliadka hradu Blarney. 
Podľa povesti, ak pobozkáte tunajší 
čarovný kameň, bude vám udelený 
dar výrečnosti. Pokračovanie popri 
Atlantickom oceáne najznámejšou 

panoramatickou cestou v  krajine – 
Ring of Kerry s krátkymi zastávkami 
na vyhliadkových bodoch a v tunaj-
ších mestečkách (Ladies View či 
Sneem). Polostrov Kerry patrí k naj-
malebnejším oblastiam Írska, v  prí-
pade pekného počasia možnosť 
kúpať sa v  zátokách. Ubytovanie
v okolí mestečka Killarney, fakultatív-
ne večera.

5. DEŇ
Raňajky, zastávka na stredovekom 
hrade Bunratty, ktorý vďaka zrekon-
štruovanému interiéru dodnes hostí 
stredoveké bankety. Blízky ľudový 
park zasa dokumentuje život obyva-
teľov v minulosti cez dobové domče-
ky, chalúpky a  farmy. Pokračovanie 
ku Cliff s of Moher, 8 km pásu pobre-
žia s útesmi vyššími ako 200 m, ktoré 
sa zvažujú kolmo do mora (miesto 
patrí k  najkrajším úsekom pobrežia 
západnej Európy). Cesta cez región 
Burren (národný park) – oblasti ho-
lých vápencových skál, medzi kto-
rými boli odkryté megalitické hroby
a stavby z doby kamennej. Ubytova-
nie v okolí mesta Galway, fakultatívne 
večera.

6. DEŇ
Raňajky, prejazd oblasťou jazier 
a riek, močiarov a hôr – to je región 
Connemara, najdivokejšia a  najro-
mantickejšia časť Írska, kde sa stále 
hovorí historickou galštinou. Za-

stávka pri jednom z najdôležitejších
írskych kláštorov, kde boli pochová-
vaní aj králi – Clonmacnoise. Prejazd 
do Severného Írska, Londonderry, 
kde bol podľa legendy založený prvý 
kláštor. Ubytovanie, fakultatívne ve-
čera.

7. DEŇ
Raňajky, návšteva Giant’s Causeway, 
Obrovho chodníka - obrovské stĺ-
povité skalné útvary vulkanického 
pôvodu. Pokračovať budeme návšte-
vou najstaršej licencovanej pálenice 
na svete, Bushmills Distillery – jedi-
nečná možnosť okúsiť pravú írsku 
whiskey. Odvážlivci sa môžu prejsť 
po Carrick-a-rede - hojdacom lano-

vom moste zavesenom 25 m nad 
morskou hladinou. Návrat na uby-
tovanie v okolí Belfastu, fakultatívne 
večera.

8. DEŇ
Raňajky, prehliadka metropoly seve-
ru – mesta Belfast, v ktorom sa zro-
dil Titanic, ale aj dobre známy kon-
fl ikt, na ktorý už dnes, našťastie, len 
spomíname. Odchod na ubytovanie 
v okolí Dublinu, fakultatívne večera.

9. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko, odlet 
z Dublinu.

OSTROV, KDE CESTY SÚ NATOĽKO ZAUJÍMAVÉ AKO SAMOTNÝ CIEĽ. OSTROV, KDE TRÁVA JE VŽDY ZELENÁ A ĽUDIA PRIATEĽSKÍ, POHOSTINNÍ S JEDINEČ-
NÝM ZMYSLOM PRE HUMOR. OBJAVTE DUBLIN, CORK, GALWAY, BELFAST - MESTÁ NASIAKNUTÉ HISTÓRIOU, ZACHOVALÉ HRADY A ZRÚCANINY KLÁŠTO-
ROV S MONUMENTÁLNYMI KELTSKÝMI KRÍŽAMI, MOHUTNÉ ÚTESY CLIFFS OF MOHER NA ZÁPADNOM POBREŽÍ ČI OBROV CHODNÍK V SEVERNOM ÍRSKU.

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Dublinu, letiskové transfery (v prípade odletu 
mimo Bratislavy), autokarovú dopravu počas pobytu, 8x ubytovanie v hoteli 
3* s raňajkami, ochutnávku whisky, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 230 EUR, doplatok za 7 večerí 138 EUR.

LETECKY  |  OCHUTNÁVKA WHISKY  |  NÁRODNÉ PARKY

ZELENÝ
OSTROV

EURÓPA  |  ÍRSKO

ÍRSKO

TERMÍNY A CENY
7F8IRL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

14.08. – 22.08. BA 998
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HIT ROKA 2014  |  LETECKY  |  OCHUTNÁVKA WHISKY  |  UNESCO

11-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Prílet do Dublinu. Krátka autobusová pre-
hliadka hlavného a zároveň najväčšieho 
prístavu Írska. Návšteva múzea Guiness 
pivovaru, kde si každý môže načapovať 
svoju vlastnú pintu piva. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, pešia prehliadka hlavného 
mesta Írska: Phoenix Park, elegantné 
námestia, dom spisovateľa Oscara Wil-
da či Brama Stokera, autora Drakulu, 
Dublinský hrad, anglikánske katedrály 
a  ďalšie pamiatky. Prejazd cez gróf-
stvo Wicklow, známe pod názvom 
„Záhrada Írska“. Zastávka v  jednom
z  údolí grófstva – Glendalough, kde už 
v ranom stredoveku sv. Kevin založil kláš-
tor a okolité usadlosti. Návrat na ubyto-
vanie, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme smerom k zá-
padnému pobrežiu. Cestou podľahneme 
vôni jačmenného sladu a  ochutnáme 
pravú írsku whiskey v jednej z najstarších 
tradičných páleníc v Kilbeggan. Z opoje-
nia whiskey sa vymaníme na čerstvom 
vzduchu pri brehu rieky Shannon v kláš-
tore Clonmacnoise, kde boli pochováva-
ní aj králi. Zastávka pri až 214 m vysokých 
a 8 km dlhých útesoch Cliff s of Moher, 
ktoré sú jednou z najznámejších atrakcií 
Írska. Ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Zastávka na stredovekom hrade 
Bunratty, ktorý vďaka zrekonštruované-
mu interiéru dodnes hostí stredoveké 
bankety. Blízky tématický park zasa do-
kumentuje život obyvateľov v minulosti 
cez dobové domčeky, chalúpky a farmy. 
Krátka zastávka v najkrajšej írskej dedine 
Adare. Pokračovanie popri Atlantickom 
oceáne najznámejšou panoramatickou 
cestou v krajine - Ring of Kerry s krátky-
mi zastávkami na vyhliadkových bodoch
a v  tunajších mestečkách (Ladies View 
či Sneem). V prípade pekného počasia 

možnosť kúpať sa v zátokách. Ubytova-
nie, fakultatívne večera.

5. DEŇ
Raňajky, prehliadka historicky najstar-
šieho írskeho mesta Cork. Pokračovanie 
do farebného prístavu Cobh, ktorý bol 
v roku 1912 poslednou zastávkou parní-
ka Titanic (niekdajšia prístavná budova, 
mólo, po ktorom nastupovali poslední 
pasažieri). Objavovanie východného po-
brežia zakončíme v malebnom mesteč-
ku Youghal (krátka zastávka). Odchod 
do prístavu na nočný trajekt do Bretón-
ska. Nocľah v kajutách.

6. DEŇ
Putovanie po  Bretónsku začneme
v  historickom kamennom mestečku 
Locronan. Prejazd k  najzápadnejšiemu 
bodu Francúzska – mysu Pointe du Raz, 
70 m vysokej skale obmývanej vodami 
Atlantického oceánu: miesto smutne 
preslávené množstvom stroskotaných 
lodí. Prehliadka mesta Quimper s typic-
ky bretónskou atmosférou. Inšpiráciu 
načerpáme v Pont-Aven, mestečku, kto-
ré si v 19. st. obľúbil maliar Paul Gaugain. 
Presun k  mestu Lorient, ktoré založila 
v 17. st. Francúzska východoindická spo-
ločnosť a stalo sa jedným z najdôležitej-
ších prístavov. Ubytovanie, fakultatívne 
večera.

7. DEŇ
Po zastávke na divokom pobreží po-
lostrova Quiberon prejdeme k  ďalšej 

VYDAJME SA NA CESTU OBJAVOVANIA VŠETKÝMI ZMYSLAMI. OSVIEŽIME SVOJ ZRAK ZELEŇOU NEKONEČNÝCH PLANÍN. VYCHUTNÁME SI SLANOSŤ 
VZDUCHU PRI POHĽADE NA NEHYBNÉ ÚTESY ČELIACE ROZBÚRENÉMU MORU. UVOĽNÍME SA PRI DÚŠKU LAHODNEJ WHISKEY A NASÝTIME SA MORSKÝ-
MI ŠPECIALITAMI. TO VŠETKO NÁM PONÚKNE CESTA POZDĹŽ POBREŽIA TROCH JEDINEČNÝCH REGIÓNOV, KTORÉ SPÁJA DÁVNA HISTÓRIA.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu do Dublinu a  z  Paríža, letiskové transfery (v  prípade odle-
tu mimo Bratislavy), autokarovú dopravu počas pobytu, lodnú dopravu medzi
Írskom a Francúzskom, 9x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, 1x nocľah v kajutách 
na trajekte, ochutnávku whiskey, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 268 EUR, doplatok za 8 večerí 168 EUR.

jedinečnej atrakcii Bretónska – men-
hirom. Prehliadka lokality Carnac, kto-
rá ukrýva 3 000 menhirov z  obdobia
4. – 2. tis. pred n. l. Tieto podivné ka-
menné monumenty neznámeho pôvo-
du uchovávajú do dnešných čias svoje 
prehistorické tajomstvá. Prejazd okolo 
Morbihanského zálivu do mesta Vannes, 
ktoré preslávili Dumasovi Traja muške-
tieri a  ktoré bolo v  minulosti centrom 
bretónskej únie. Ubytovanie, fakultatívne 
večera.

8. DEŇ
Raňajky. Objavovanie severného po-
brežia začneme v  príťažlivom pirát-
skom meste Saint-Malo. Čaká nás 
prechádzka po jeho majestátnych 
hradbách a  uličkách historického 
jadra. Presun k  Mont-Saint-Michel 
(UNESCO). Prehliadka impozantné-
ho kláštora umiestneného na žulovej 
skale v  zátoke, ktorá sa počas prílivu
a odlivu striedavo stáva ostrovom alebo 
skalou v piesku. Ubytovanie, fakultatívne 
večera.

9. DEŇ
Raňajky. Návšteva Bayeaux a  tunaj-
šieho vojenského cintorína. Presun

k  Omaha Beach, hlavnému miestu vy-
lodenia v  Normandii a  zastávka v  Ar-
romanches, mieste vylodenia britských 
jednotiek s veľkým múzeom, v ktorom si 
možno pozrieť názorný priebeh jednotli-
vých operácií. Cestou do Caen uvidíme 
Pegasus Bridge, ktorý postavili americkí 
vojaci pod nemeckou paľbou a Gondre 
Café – prvý dom oslobodený 6. brit-
skou leteckou divíziou. Krátka prehliadka 
Caen, kde sa nachádza pamätník vylo-
denia. Ubytovanie, fakultatívne večera.

10. DEŇ
Raňajky. Doobedňajšia cesta povedie 
cez luxusné prímorské letoviská ako Ca-
bourg a Trouville s rozľahlým piesočna-
tými plážami. Zastávka v  stredovekom 
rybárskom mestečku Honfl eur. Poobe-
die strávime v Rouen. Ubytovanie, fakul-
tatívne večera.

11. DEŇ
Raňajky. Zastávka v  Giverny – meste 
známom záhradou, v ktorej Monet maľo-
val svoje Nympheum. Transfer na letisko. 
Odlet.

EURÓPA  |  ÍRSKO

ÍRSKO, BRETÓNSKO 
A NORMANDIA

Dublin
Cliffs of Moher

Bunratty Cork

Roscoff
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Paríž TERMÍNY A CENY
7F8IRL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

25.08. – 04.09. BA 1 258
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UNESCO

6-DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách (z Bratislavy o 21:00 h), tran-
zit cez Rakúsko a Nemecko.

2. DEŇ
V  dopoludňajších hodinách príchod 
do Luxemburgu. Prehliadka – veľkovoj-
vodský palác Palais Grand Ducal, jaz-
decká socha veľkovojvodu Viliama II. 
na námestí Place Guillaume, katedrála 
Notre Dame, námestie Place d’Armes, 
nákupná ulica Grande Rue, Európske 
centrum na Kirchbergu. V  rámci ind.
voľna možnosť návštevy Kazemát
a prehliadka mesta turistickým vláčikom. 
Pokračovanie do Bruselu, ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do Antwerp (krátka 
prehliadka mesta). Prehliadka Bruse-
lu (areál EXPO a  Atómium, Európska 
štvrť, Justičný palác, Radnica, soška 
cikajúceho chlapčeka Manneken–Pis, 
kostol Notre Dame de la Chapelle, Krá-
ľovský palác a iné). Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Historický Delft so svojráz-
nymi úzkymi uličkami, hrubou dlaž-
bou štítovými meštiackymi domami, 
známeho výrobou delftskej keramiky, 
krátka zastávka v DenHaagu (krátka 
zástavka - Binnenhof, pešia zóna, 
budova Medzinárodného súdneho 
dvora), pokračujeme do skanzenu 
Zaanse Schans (veterné mlyny, vý-
roba drevákov, remeselná výroba, 
syráreň, zelené drevené domčeky zo
17. a 18. storočia). Ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky, odchod k  hrádzi Afsluitdijk, 
ktorá rozdeľuje záliv Zuiderzee na dve 
časti. Z  jednej strany hrádze sa na-
chádza morská slaná voda a z druhej 
strany je umelo vytvorené sladkovod-

né jazero. Amsterdam – fakultatívne 
plavba loďou po grachtoch, návšteva 
Ríšskeho múzea alebo Múzea Vincen-
ta van Gogha resp. múzea voskových 
fi gurín MadameThussaud´s, alebo He-
ineken experience, individuálne voľno, 
nákupy, v  neskorších večerných hodi-
nách odchod na Slovensko.

6. DEŇ
Poobede návrat na Slovensko.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
3x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, fakultatívne výlety, miestnu do-
pravu, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 95 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

UNESCO  |  KULTÚRNE PAMIATKY

5-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v popoludňaj-
ších hodinách, tranzit cez Rakúsko
a Nemecko.

2. DEŇ
Raňajky. Prehliadka hlavného mesta 
Belgicka – Brusel – Atómium, model 
kryštáľu železa, ktorý sa týči do 102 m
výšky. Jedno z najzachovalejších ná-
mestí sveta Grote Place. Unikátne je 
na ňom snáď všetko. Od impozantnej 
radnice až po jednotlivé domy, v kto-
rých predtým sidlili bruselské cechy. 
Justičný palác, Radnica, svetoznámy 
symbol Bruselu, cikajúci chlapček 
Manneken–Pis, kostol Notre Dame de 
la Chapelle, Kráľovský palác. Ubyto-
vanie.

3. DEŇ
Raňajky, presun do Gentu, mesta, 
ktoré sa už v  stredoveku považova-
lo za konkurenta Paríža. Prehliadka 
– Kostol a Most sv. Michala, Radnica, 
domy, kde pôvodne sídlili cechmaj-
stri, tržnica a  iné, prehliadka hradu 
Gravensteen. V  popoludňajších ho-
dinách sa presunieme do Antwerp, 
veľkého európskeho prístavu na 
rieke Selde, centra diamantového 
priemyslu a  obchodu, rodiska fl ám-
skeho maliara Van Dycka a domova 
významného maliara P. P. Rubensa. 
Jeho dom, kde žil a aj zomrel je pre-
robený na príjemné múzeum. Pôjde-
me do kostola Sv. Jakuba kde je po-
chovaný, navštívime jedinú 7-loďovú 
katedrálu na svete, ktorá sa pýši naj-
vyššou vežou v celom Beneluxe – až 
123 m. Časť interiéru katedrály tvoria 
Rubensove maľby. Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, Bruggy – Benátky severu, 
nedotknuté rozprávkové stredoveké 
mesto, najväčší skvost Beneluxu. Po-

uliční umelci, galérie, plavba po vod-
ných kanáloch, v  ktorých sa lesknú 
odrazy okolitých kamenných domov. 
Kľukaté uličky s  obchodmi s  výbor-
nou belgickou čokoládou – pralinky, 
fantastické čerstvo pripravené wafl e, 
vynikajúca zmrzlina, 400 rôznych 
druhov belgického piva či fl ámska 
špecialita Moules–frites, šťavnaté 
ustrice varené v bielom víne s cibuľ-
kou, podávané s typickými belgickými 
hranolčekmi. To všeko a ešte viac na 
nás čaká počas dňa. Prehliadka mes-
ta – množstvo cenných svetských aj 
cirkevných stavieb, Behijnhof, tržnica 
Halle, veža Belfort so zvonkohrou, 
Kaplnka sv. Krvi, kostol Walburgkerk 
a  iné. V  neskorých popoludňajších 
hodinách odchod na Slovensko.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko v  dopoludňaj-
ších hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
2x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 78 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

EURÓPA  |  BENELUX

POTULKY BENELUXOM
TO NAJLEPŠIE 
Z BELGICKA

TERMÍNY A CENY
7F8BEB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

21.05. - 25.05. 2, 3 298

TERMÍNY A CENY
7F8BEB04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

23.04. - 27.04. 2, 3 368

Antwerpy

Brusel

Gent

Bruggy

Holandsko

Francúzsko
Luxembursko

Belgicko

Nemecko
Antwerpy

Delft
Den Haag

Brusel

Luxemburg

Amsterdam

Holandsko

Belgicko Nemecko

Francúzsko

Zaanse Schans
Alkmaar

Afsluitdijk
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HIT ROKA 2014  |  BEZ NOČNEJ JAZDY TAMBEZ NOČNEJ JAZDY TAM

5-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy cca o  07:00 h), 
tranzit cez Rakúsko a Nemecko. Uby-
tovanie v okolí Rotterdamu.

2. DEŇ
Raňajky, odchod k  ústiu rieky Maas, 
návšteva ojedinelého vodného diela 
Keringhuis - pohyblivej hrádzi zabra-
ňujúcej zatopeniu oblasti Rotterdamu 
a  jeho prístavu, vyhliadková plavba 
loďou po rotterdamskom prístave 
Europort, návšteva najvyššej stavby 
Holandska Euromast, vyhliadkovej 
veže, ktorej horná časť sa otáča okolo 
vlastnej osi, prechádzka po novej pe-
šej zóne mesta Lijnbaan, ubytovanie, 
fakultatívna večera.

3. DEŇ
Raňajky, návšteva historického mes-
ta Delft so svojráznymi úzkymi ulič-
kami, hrubou dlažbou a  pôvabnými 
štítovými meštiackymi domami, zná-
meho výrobou delftskej keramiky. 
Madurodam – replika holandských 
významných budov. Pokračovanie do 
skanzenu holandských tradícií v  Za-
anse Schans – veterné mlyny, výroba 
drevákov, ukážka výroby a ochutnáv-
ky syrov s  možnosťou nákupu, dre-
vená architektúra zo 17. a 18.storočia. 
Krátka návšteva starobylej rybárskej 
osady Volendam. Ubytovanie, fakul-
tatívne večera.

4. DEŇ
Odchod k  hrádzi Afsluitdijk, kto-
rá rozdeľuje záliv Zuidersee na dve 
časti, z jednej strany je morská voda, 
z  druhej strany sladkovodné ume-
lo vytvorené jazero. Pokračovanie 
do Amsterdamu. Fakultatívne plav-
ba po amsterdamských grachtoch, 
pešia prehliadka mesta – živá pešia 
zóna Damrak, Námestie Dam–Nieuw 

Markt, Radnica, Kráľovský palác, ná-
kupná ulica Kalverstraat, kvetinový 
trh, Rembrandtov pomník, fakulta-
tívne návšteva múzeí Vincenta van 
Gogha a  Rijskmuseum – najväčšie 
štátne múzeum v  Holandsku, indivi-
duálne voľno. Vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko v  dopoludňaj-
ších hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
3x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a plavby, komplexné cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 90 EUR, za 2 večere
45 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

5-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 06.00 h), tranzit 
cez Rakúsko a Nemecko, ubytovanie 
v okolí Bruselu v Belgicku.

2. DEŇ
Raňajky, z  krajiny čokolády a  pra-
liniek sa presunieme do Holand-
ska, kráľovstva syrov, tulipánov 
a  veterných mlynov. Zastavíme sa
v  Kinderdijk (UNESCO), pri slávnej 
skupine 19 veterných mlynov, ktoré
v  minulosti slúžili na odčerpávanie 
vody z  Alblasserwaardu. O  tom, že 
máj je obdobím farieb dúhy, rozkvi-
tajúcich púčikov tulipánov, narcisov 
a  hyacintov, nás presvedčí jeden
z NAJ kvetinových parkov na svete – 
Keukenhof (len v májovom termíne). 
Rozprestiera sa na 32 ha lesoparku 
a  pýši sa viac ako 6 miliónmi cibu-
ľovín. Po jedinečnom zážitku Návrat 
na ubytovanie v  okolí Amsterdamu, 
fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod na Bloemen Corso, 
prehliadka alegorických kvetinových 
vozov, kde fantázia nemá hraníc, kto-
rá sa koná raz ročne na trase Noor-
dwijk – Haarlem. Pri návšteve farmy 
Alida Hoeve sa zoznámime s výrobou 
typických holandských syrov Gouda 
a  Eidam, okúsime ich výbornú chuť 
a presunieme sa do starobylej rybár-
skej osady Volendam (krátka pešia 
prechádzka). Návrat do hotela, fakul-
tatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky, príchod do hlavného mesta 
Holandska– Amsterdam, fakultatívna 
plavba po amsterdamských grach-
toch, pešia prehliadka mesta – živá 
pešia zóna Damrak, Námestie Dam–
Nieuw Markt, Radnica, Kráľovský 

palác, nákupná ulica Kalverstraat, 
kvetinový trh, Rembrandtov pomník, 
fakultatívne návšteva múzeí Vincen-
ta van Gogha a  Rijskmuseum – naj-
väčšie štátne múzeum v  Holandsku, 
možnosť návštevy pivovaru Heineken, 
individuálne voľno. Vo večerných ho-
dinách odchod na Slovensko.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko okolo poludnia.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
3x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  plavbu loďou, komplexné 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
1/1 izbu 124 EUR, za 2 večere 48 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

EURÓPA  |  BENELUX

ROZKVITNUTÉ 
HOLANDSKO

KRÍŽOM KRÁŽOM 
HOLANDSKOM

TERMÍNY A CENY
7F8BEB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

14.05. - 18.05. 2, 3 368

TERMÍNY A CENY
7F8BEB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

01.05. - 06.05. (Kvetinové korzo) 2, 3 398

10.09. - 15.09. 2, 4 398

Amsterdam

Afsluitdijk

Delft

Rotterdam

Belgicko

Holandsko

Nemecko

Zaanse Schans
Volendam

Madurodam

Amsterdam

Volendam

Noordwijk

Kinderdijk

Belgicko

Francźzsko

Nemecko

Holandsko

Brusell

Keukenhof
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EURÓPA  |  BENELUX

7-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do Eindhovenu. Zastávka
v  meste, prehliadka modernej archi-
tektúry (Admirant, veža Vesteda, Van 
Abbe museum alebo Evoluon). Po-
kračovanie do rodného mesta stredo-
vekého maliara Hieronymusa Boscha, 
do Den Boschu. Prechádzka centrom 
s  románsko-gotickou katedrálou
sv. Jána. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Navštívime jeden z naj kve-
tinových parkov na svete – Keuken-
hof. Pokračovať budeme do kráľov-
ského sídelného mesta Den Haag 
(Kráľovský palác, pešia zóna). Krátka 
zastávka v  letovisku Scheveningen, 
prechádzka po pobreží. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod do Alkmaaru s  pre-
hliadkou mesta. Pokračujeme do skan-
zenu holandských tradícií v  Zaanse 
Schans – veterné mlyny, výroba drevá-
kov, ukážka výroby syrov, drevená ar-
chitektúra zo 17. a 18. storočia, zástavka 
v starobylej rybárskej osade Volendam. 
Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, príchod do Amsterdamu, 
plavba po grachtoch. Živá pešia zóna 
Damrak, Dam–NieuwMarkt, Kráľov-
ský palác, štvrť červených svetiel, 
Rembrandtov pomník, fakultatívne 
návšteva múzeí Vincenta van Gogh, 
Rijksmuseum. Návrat na ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Rotterdam – najväčší eu-
rópsky prístav (Europort). Počas
1,5 h okružnej plavby spoznáme prí-
stavné časti v centre mesta. Najvyššia 
budova mesta – veža Euromast (185 
m), moderná architektúra obytných 
budov v  tvare kociek Het Potlood – 
Ceruzka a  Erasmusbrug. Most, kto-
rému hovoria mestni obyvatelia Par-

kinsonov most. Kinderdijk (UNESCO) 
slávna skupina 19 veterných mlynov. 
Ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky. Bruggy stredoveké mesto, 
skvost Beneluxu. Plavba po vodných 
kanáloch. Kľukaté uličky s  obchod-
mi s výbornou belgickou čokoládou, 
400 rôznych druhov piva či fl ámska 
špecialita Moules–frites. Prehliadka 
mesta. Ubytovanie.

7. DEŇ
Raňajky. Brusel – Atómium, Grote 
Place (UNESCO), Radnica, Manneken 
Pis, Justičný palác, Kráľovský palác, 
gotická Katedrála sv. Michala. Odlet
a transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Budapešť – Eindho-
ven a Brusel – Budapesť, transfer Bra-
tislava – letisko – Bratislava, 6x ubyto-
vanie v  hoteli 3* s  raňajkami, autokar 
počas okruhu, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  plavbu loďou, komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 210 EUR.

LETECKY  |  HIT ROKA 2014  |  UNESCO  |  KVETY A ZÁHRADY

4-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z Bratislavy na letisko Schwe-
chat, odlet do Amsterdamu, presun 
do hotela. V  popoludňajších hodi-
nách začneme prehliadku mesta, kto-
ré je plné histórie, pokladov rôzneho 
typu, mesto slobody či zmesi kultúr 
a tolerancie. Živá pešia zóna Damrak, 
námestie Dam s Kráľovským palácom 
(navštevovaným pri ofi ciálnych príle-
žitostiach bývalou kráľovnou). Kostol 
Nieuwe Kerk, ktorý je miestom ume-
leckých výstav. Beurs van Berlage, 
budova starej burzy, dnes koncertná 
hala a výstavisko, umiestnené za ná-
kupným centrom Bijenkorf. Návrat na 
ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Plavba po amsterdamských 
grachtoch. Pokračovanie v  prehliad-
ke mesta. Kostol Siant Nicolaas, 
významný symbol Amsterdamu. 
Návšteva Nieuwmarkt s  trhom so 
starožitnosťami a  budovou Waag – 
najstaršie zachovaný hradný objekt 
mesta, kde sa v minulosti konali verej-
né popravy. Zavítame do štvrte čer-
vených svetiel. Známe červené svetlá 
sú zvláštnosťou starých meštiackych 
domov pozdĺž kanálov symbolizu-
júce, že v  dotyčnom dome je láska 
na predaj. Návšteva múzea Madame 
Tussaud´s, kde okrem voskových fi -
gurín a  pohyblivých exponátov na 
nás čaká jedinečný výhľad na mesto. 
Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, návšteva vlakom skanzenu 
Zaanse Schans – veterné mlyny, výro-
ba drevákov, remeselná výroba, ukáž-
ka výroby a ochutnávky syra s mož-
nosťou nákupu, drevená architektúra 
zo 17. a 18. storočia, príp. individuálne 
voľno, v  popoludňajších hodinách 
návrat do Amsterdamu. Čaká na nás 
ešte neobyčajné múzeum Heineken 

experience, ktoré zaujme nielen mi-
lovníkov piva. Prejdeme sa najnav-
števovanejším a  najobľúbenejším 
holandským parkom – Vondelpark 
s romantickými zákutiami. Návrat do 
hotela.

4. DEŇ
Raňajky, hneď ráno navštívime ruš-
ný kvetinový trh a  Rembrantove 
námestie. Navštívime Rembrand-
tov dom, v  ktorom umelec žil, učil
a  vytvoril mnoho z  jeho najznámej-
ších obrazov. Fakultatívne návšteva 
diamantových dielní, múzea Van Go-
gha, Rijksmuseum – najväčšie štátne 
múzeum v  Holandsku (s  rozsiahlou 
kolekciou diel holandských majstrov), 
resp. individuálne voľno. Presun na 
letisko, odlet do Viedne. Transfer do 
Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Amsterdam – Viedeň, transfer Bra-
tislava – Schwechat – Bratislava,
3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 
výlet do Zaanse Schans, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Amsterda-
me, vstupy, komplexné cestovné po-
istenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 125 EUR.

LETECKY  |  PREDĹŽENÝ VÍKEND

Z KRAJINY TULIPÁNOV
DO KRAJINY ČOKOLÁDY

AMSTERDAM 
PLNÝ PREKVAPENÍ

TERMÍNY A CENY
7F8BEL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

03.04. - 06.04. (Veľká noc) BA 498

13.08. - 16.08. BA 498

TERMÍNY A CENY
7F8BEL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

30.05. - 05.06. BA 898

Alkmaar
Keukenhof
Den Haag

Rotterdam

Kinderdijk

Brusel

Brugy
Eindhoven

Nemecko

Holandsko

Belgicko

Den Bosch

Amsterdam

Zaanse Schans
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NOVINKA  |  UNESCO  |  KULTÚRNE PAMIATKY

EURÓPA  |  BENELUX

KLENOT BELGICKAFLÁMSKO

8-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách. Tranzit cez Rakúsko a Ne-
mecko.

2. DEŇ
Príchod do Gentu. Svoje význam-
né miesto malo už v stredoveku a aj 
dnes je to živé mesto plné mladých 
ľudí, keďže je to po Bruseli druhé naj-
významnejšie univerzitné centrum. 
Prejdeme sa centrom a  navštívime 
katedrálu sv. Bava, kde môžeme 
vzhliadnuť aj Rubensovo dielo, kto-
ré sám autor považuje za jeho jedno 
z najlepších. Dozvieme sa prečo tomu 
tak je. Prezrieme si radnicu, navští-
vime originálny horčicový obchod 
priamo vo jeho výrobni. Ochutnáme 
pravé gentské nosy. Spleť uličiek nás 
privedie do rôznych pekných zákutí 
mesta či k hradu Fakultatívne si mô-
žeme vychutnať pohľad na staroveké 
domy z vody, počas plavby. Odchod 
do neďalekého vodného zámku Ooi-
donk. Odchod na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Jeden zo symbolov Flámska 
je vlčí mak. Je to symbol obetí 1. sve-
tovej vojny, ktorá sa odohrávala aj na 
fl ámskych poliach, ktoré sú v  okolí 
mesta Ypern. Prehliadka malebného 
centra. Presun na belgické pobrežie 
do mestečka KnokkeHeist. Dýcha 
nefalšovanou priateľskou atmosférou. 
Vedeli ste, že po pobreží chodí elek-
trička? A my sa ňou odvezieme a za-
žijeme ukľudňujúci pohľad na more. 
Ďalšou zastávkou bude De Haan, tiež 
známe prímorské mestečko, kde Bel-
gičania radi trávia voľný čas. Večer si 
vychutnáme pravé belgické pivo. Urči-
te si nejaké z ponúkaných 1000 dru-
hov vyberieme. Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Dnes spolu objavíme roz-
právkové mesto Bruggy. Nedotknu-

té stredoveké mesto, najväčší klenot 
nielen Flámska, ale aj celého Bene-
luxu. Tu sa nielen oči nabažia pri po-
hľadoch na historické budovy, kľukaté 
uličky. Ale opojíme aj svoje chuťové 
zmysly. Navštívime výrobňu čokolády, 
ochutnáme čerstvo pripravené wafl e 
a  určite dostaneme chuť aj na pravé 
belgické hranolky po návšteve múzea 
hranoliek. Vystúpame 366 schodov 
a  na mesto sa pozrieme aj z  výš-
ky z  83 metrovej veže Belfried so 
zvonkohrou z  13. storočia. 800 ročná 
história starostlivosti o  pútnikov náj-
deme v  múzeu nemocnice sv. Jána, 
ktorá nám ponúkne aj peknú lekáreň 
či vlastnú kaplnku s nádhernými maľ-
bami. Vzhliadneme aj sochu Madonny 
s dieťaťom od Michelangela v kostole 
Matky Božej. Ukážeme si rybí trh, rad-
ničné námestie, múzeum paličkova-
nia, katedrálu sv. Salvadora, pivovar 
de halve Maan (polovičný mesiac). 
Vychutnáme si atmosféru starobylých 
uličiek či pekného parku. Odchod na 
ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Prímorskému mestu Antwer-
py sa pripisuje viac „naj“. Okrem toho, 
že sa tu nachádza najväčší prístav na 
svete, mesto je známe hlavne vďa-
ka najväčšiemu obchodnému centru 
diamantov. Budeme mať možnosť 
z blízka pozorovať, ako sa tento dra-
hocenný šperk pretvára na majstrov-

AKO KEBY MALÁ KRAJINA NA HRANICI DVOCH ŠTÁTOV. AJ TAK BY SME MOHLI NAZVAŤ REGIÓN ROZPRESTIERAJÚCI SA NA ÚZEMÍ BELGICKA. POKIAĽ 
IDE O JAZYK, FLÁMY SÚ NIEČO AKO HOLANĎANIA. NO AK SA BY SME SA POZRELI NA ICH KULTÚRU ČI GASTRONÓMIU PODOBAJÚ SA NA FRANCÚZOV. 
NIKDE NA SVETE NEEXISTUJE TAK BOHATÁ A SOFISTIKOVANÁ PIVNÁ KULTÚRA.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 5x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3*, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 180 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

ské dielo. Pozrieme si vlakovú stanicu, 
ktorá je právom považovaná za jednu 
z najkrajších na svete. V centre mesta 
navštívime jedinú 7-loďovú katedrálu 
na svete. Katedrála Panny Márie sa 
pýši najvyššou vežou v celom Benelu-
xe. Meria až 123 m. Nielen v tomto kos-
tole, ale aj v iných môžeme obdivovať 
obrazy od P. P. Rubensa, A. van Dycka 
a  iných veľkých umelcov. Navštívime 
Rubensov dom. Múzeum tlačiarne, 
kde nám vysvetlia a ukážu ako sa vo-
ľakedy robili knihy. Výhľad na mesto 
si môžeme vychutnať aj zo strechy 
galérie moderného umenia MAS. Fa-
kultatívne návšteva múzea lodnej spo-
ločnosti Red Star Line, vďaka ktorej 
sa začali písať nové osudy mnohých 
emigrantov nielen z Belgicka. Niekto-
rí pasažieri sa stáli známymi aj v ďaka 
tomu, že si emigráciou zachránili život. 
Medzi ne patrí napr. aj Albert Einstein, 
prvá ženská premiérka Izraela Golda 
Meir alebo spevák Irvin Berlin. Možno 
aj vy máte predkov z  takmer tisícky 
slovenských emigrantov. Odchod na 
ubytovanie.

6. DEŇ
Po raňajkách odchod do univerzitných 
mestiečiek Mechelen, ktoré je známe 

najmä výrobou kráľovských gobelínov. 
Vedeli ste že existuje škola zameraná 
na zvonkohru? V tomto meste sa na-
chádza prvá a jediná na svete. Neobí-
deme ani pivovar a navštívime aj palác 
Margaréty z Uhorska. Presun do mes-
tečka Lueven – starého univerzitného 
mesta. Prehliadka mesta. Presun do 
Bruselu na ubytovanie.

7. DEŇ
Raňajky. Náš posledný deň budeme 
objavovať hlavné mesto Belgicka. 
Navštívime Atómium. Grote markt 
– jedno z  najzachovalejších námestí, 
symbol mesta – cikajúceho chlapčeka 
Manneken-Pis, kostol Notre Dame de 
la Chapelle, Kráľovský palác s bazá-
rom. Návšteva domu Viktora Hortu, 
jedného z  nadôležitejších predstavi-
teľov umeleckého a  architektonické-
ho smeru Art Nouveau. Hotel Tassel 
v  Bruseli ako prvá sformovala novú 
architektonickú skladbu. V neskorých 
popoludňajších hodinách odchod na 
Slovensko.

8. DEŇ
Návrat na Slovensko do dopoludňaj-
ších hodinách.

TERMÍNY A CENY
7F8BEB05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

23.07. - 30.07. BA 478

Francúzsko
Nemecko

Holandsko

Brusel

Mechelen

Antwerpy

GentYpem

Brugy
De Haan Kroke-Heist
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„TALIANSKO JE STVORENÉ NA TO, ABY SME SA TAM ZDRŽIAVALI, ANGLICKO NA TO, ABY STE TAM PREMÝŠĽALI A FRANCÚZSKO NA TO, ABY SME TAM 
ŽILI“, POVEDAL FRANCÚZSKY FILOZOF JEANLE ROND D’ALEMBERT. PARÍŽ JE STELESNENIE VŠETKÉHO FRANCÚZSKEHO. NÁJDETE TU UMENIE, KULTÚ-
RU, MÓDU, HISTÓRIU, MODERNU, MNOŽSTVO CHUTÍ A VÔNÍ. VYCHUTNAJTE SI ELEGANTNÝ PARÍŽ PLNÝMI DÚŠKAMI.

4-DŇOVÝ RESP. 5-DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko, odlet do Paríža, 
po prílete okružná prehliadka mes-
ta, ubytovanie. V  popoludňajších 
hodinách začneme pešiu prehliadku 
mesta návštevou 324 metrov vysokej
Eiff elovej veže, s výhľadom pri dob-
rej viditeľnosti až do vzdialenosti 
67 km. Návrat do hotela.

2. DEŇ
Raňajky, odchod autobusom do Ver-
sailles (návšteva Kráľovského zámku 
a záhrad). Pešia prehliadka: Víťazný 
oblúk, Elyzejské polia (Champs Ely-
sées), Námestie svornosti (Place de 
la Concorde), kostol La Madelaine, 
Place Vendôme, Hotel Ritz, Opera 
a iné. Plavba loďou po Seine, návrat 
do hotela.

3. DEŇ
Raňajky. Dnes prejdeme ostrov Cité 
a  najznámejšie parížske pamäti-
hodnosti – kaplnka Sainte Chapelle, 
Conciergerie a Notre Dame. Návšte-
va obrazovej galérie Louvre so sláv-
nym obrazom Mona Lisa. Vyjdeme 
si aj na Montmartre s  krásnym vý-
hľadom pred bazilikou Sacré Coeur. 
Námestie umelcov Place du Tetre 
a známy kabaret Moulin Rouge. Ná-
vrat do hotela.

4. DEŇ
Raňajky, rozlúčka s Parížom. Brucho 
Paríža Les Halles a moderné Centre 
Pompidou. Transfer na letisko, od-
let z  Paríža, transfer do Bratislavy/
Košíc.

POZNÁMKA
Pri dlhom okruhu sa program rozloží 
do 5 dní. Pri odchode z Košíc nasle-
duje transfer na letisko v Budapešti 
v  prípade odletu z  Budapešti resp. 
let bude organizovaný z Košíc s pre-
stupom vo Viedni.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Paríž – 
Viedeň alebo Budapešť – Paríž – Bu-
dapešť, transfer Bratislava – Schwe-
chat – Bratislava alebo transfer 
Košice – Budapešť – Košice, trans-
fer letisko – hotel – letisko, okružnú 
jazdu po Paríži, poldenný výlet do 
Versailles, 3x, resp. 4x ubytovanie 
v  hoteli 3* s  raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v  Paríži 
okrem uvedenej, vstupy, komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 170 EUR (4 noci), 118 EUR 
(3 noci). Plavba loďou po Seine 
10 EUR, predstavenie v  kabarete 
Moulin Rouge 120 EUR bez večere, 
170 EUR s  večerou, silvestrovská 
večera 170 EUR, letecká doprava na 
trase Košice - Viedeň - Košice (cena 
na vyžiadanie).

LETECKY  |  VEĽKÁ NOC  |  SHOPPING  |  SILVESTER  |  AJ Z KOŠÍC

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

POTULKY PARÍŽOM

TERMÍNY A CENY
7F8FRL01 DNÍ TRASA OSOBA V 1/2, RESP. V 1/3

16.01. - 19.01. (Nákupy) 4 BA 398

06.03. - 09.03. 4 BA * 468

03.04. - 06.04. (Veľká noc) 4 BA 498

03.04. - 06.04. (Veľká noc) 4 KE 568

07.05. - 10.05. 4 BA 468

08.05. - 11.05. 4 KE 498

10.06. - 14.06. 5 BA 498

02.07. - 05.07. 4 BA 468

28.08. - 01.09. 5 BA 498

11.09. - 15.09. 5 BA 498

10.09. - 14.09. 5 KE 528

16.10. - 19.10. 4 BA 468

14.11. - 17.11. 4 BA 468

03.12. - 6.12. (Advent) 4 BA 398

30.12. - 02.01. (Silvester) 4 BA 498

V termíne označenom (*) je možnosť zakúpenia leteckého prípoja KSC-VIE-KSC. Ceny na vyžiadanie v CK.

NAŠE TIPY NA VÁŠ CITY BREAK V PARÍŽI

MERCURE MONTMARTRE 3*
Kompletne zrenovovaný hotel v  ruš-
nej oblasti Montmartre a pešej vzdia-
lenosti od Sacre Coeur a Moulin Rou-
ge. Komfortne zariadené izby sú plne 
klimatizované a odhlučnené.

NOVOTEL RUEIL
MALMAISON 4*
Obľúbený hotel v blízkosti RER medzi 
La Defense a Champs Elysees. V ho-
teli sa nachádza fi tness centrum, bar 
a reštaurácia. V hoteli su k dispozícii aj 
moderné zasadacie miestnosti.

CLARION COLLEC OPERA 4*
Moderný a  komfortný hotel vo vý-
bornej lokalite medzi Opéra Garnier 
a  Montmartre. Prestížne obchodné 
domy Printemps & Galeries Lafayette, 
možstvo reštaurácií, kaviarní a kín sa 
nachádza v pešej vzdialenosti.

IBIS GENNEVILLIERS 3*
Príjemný a štýlový hotel v tesnej blíz-
kosti metra. Hotel má útulné izby, gur-
mánsku reštauráciu a bar. V blízkosti 
hotela je množstvo obchodov a oproti 
sa nachádza nákupné centrum.

CENA V EUR ZA IZBU A NOC S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 139

Jednolôžková izba od 130

CENA V EUR ZA IZBU A NOC S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 182

Jednolôžková izba od 169

CENA V EUR ZA IZBU A NOC S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 211

Jednolôžková izba od 201

CENA V EUR ZA IZBU A NOC S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 109

Jednolôžková izba od 101
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BEZ NOČNÝCH JÁZD  |  UNESCO

6-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 07.00 h), tranzit 
cez Rakúsko a  Nemecko, vo večer-
ných hodinách príchod do hotela.

2. DEŇ
Raňajky, prehliadka Štrasburgu, pre-
sláveného najmä svojou gotickou 
katedrálou, starým mestom s  typic-
kými strechami, časťou Petite Fran-
ce a  sídlom Európskeho parlamentu.
Z metropoly Alsaska pokračovanie do 
Paríža, ktorý patrí na vrchol najvštevo-
vanejších miest sveta. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, pešia prehliadka mesta - 
Notre Dame, Conciergerie, Sainte 
Chapelle, Justičný palác, Latinská štvrť, 
brucho Paríža – Les Halles, Place Ven-
dôme, Hotel Ritz, kostol La Madeleine, 
Opera, plavba loďou po Seine a návrat 
do hotela.

4. DEŇ
Raňajky, pokračovanie v  prehliadke 
po najznámejších miestach Paríža: 
Luxemburské záhrady, Eiff elova veža, 
Invalidovňa, možnosť návštevy obra-
zovej galérie Louvre, ďalej Place Con-
corde, Champs Elysées (Elyzéjske 
polia), Víťazný oblúk, Montmartre so 
známym a  legendárnym kabaretom 
Moulin Rouge, ktorý preslávil maliar 
Henri de Toulouse – Lautrec, bazili-
kou Sacré Coeur a námestím umelcov 
Place du Tértre. Návrat do hotela.

5. DEŇ
Raňajky, odchod autobusom do zná-
meho a  obľúbeného Versailles (náv-
števa Kráľovského zámku a  záhrad), 

prechod cez modernú štvrť La Défen-
se a návrat na ubytovanie v okolí Metz.

6. DEŇ
Raňajky, odchod z Francúzska, tran-
zit cez Nemecko a Rakúsko, príchod 
na Slovensko vo večerných hodinách 
(cca 21.30 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
5x ubytovanie v hoteli 2*/3* s  raňaj-
kami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 195 EUR, za plavbu loďou 
po Seine 10 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

VEĽKÁ NOC  |  ADVENT  |  AJ Z KOŠÍC

5-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska (z  Bratislavy 
cca o  14:00 h), tranzit cez Rakúsko 
a Nemecko.

2. DEŇ
V  ranných hodinách príchod do Pa-
ríža, ktorý patrí na vrchol najvštevo-
vanejších miest sveta. Prehliadku za-
čneme výstupom na Eiff elovu vežu, 
odkiaľ prejdeme na pravý breh rieky 
Seiny. Pozrieme si Víťazný oblúk ako 
symbolická stavba postavená na po-
česť vojenských víťaztiev rímskych 
cisárov, v  neskoršom období naprí-
klad aj Napoleóna, Elyzejské polia 
(Champs Elysées), Námestie svor-
nosti (Place de la Concorde), Place 
Vendôme s  hotelom Ritz, kostol La 
Madelaine, Operu a  iné. Návrat na 
ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod autobusom do 
známeho a  obľúbeného Versailles 
(návšteva Kráľovského zámku a  zá-
hrad). Cez modernú a štýlovú štvrť La 
Défense sa vrátime do centra a  po-
kračujeme v prehliadke na Montmar-
tri: známy a  legendárny kabaret 
Moulin Rouge, bazilika Sacré Cœur, 
námestie umelcov Place du Tertre. 
Fakultatívne plavba loďou po Seine. 
Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, ostrov Cité s najznámejšími 
parížskymi pamätihodnosťami ako je 
gotická katedrála Notre Dame, Jus-
tičný palác, kaplnka Sainte Chapelle, 
Conciergerie - bývalý kráľovský pa-
lác, návšteva slávnej obrazovej galé-

rie Louvre, príp. individuálne voľno. 
Vo večerných hodinách odchod na 
Slovensko.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko v  popoludňaj-
ších hodinách (cca 14:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
2x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 58 EUR, plavba loďou po 
Seine 10 EUR, miesto v prednej časti 
autokaru 7 EUR.

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

PARÍŽ PLUS 
PARÍŽ 
MESTO SNOV BEZ NOČNÝCH JÁZD

TERMÍNY A CENY
7F8FRB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

02.04. - 06.04. (Veľká noc) 2, 3 298

17.06. - 21.06. 1 268

15.07. - 19.07. 2, 3 268

28.08. - 01.09. 2, 3 268

14.10. - 18.10. 2, 3 268

TERMÍNY A CENY
7F8FRB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

19.05. - 24.05. 2, 3 478

Paríž

Francúzsko

Švajčiarsko

Taliansko

Nemecko
Luxembursko

Štrasburg

Metz
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4-DŇOVÝ RESP. 5-DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko 
Schwechat, odlet do Paríža. Po prí-
lete do Paríža okružná prehliadka 
mesta. Ubytovanie. V popoludňajších 
hodinách začneme pešiu prehliadku 
mesta návštevou 324 metrov vysokej 
Eiff elovej veže, s výhľadom pri dobrej 
viditeľnosti až do vzdialenosti 67 km. 
Návrat do hotela.

2. DEŇ
Raňajky. Návšteva Musée d‘Orsay so 
zbierkami francúzskeho umenia z  ro-
kov 1848 – 1914. Diela impresionistov 
ako Claude Monet, Édouard Manet, 
Pierre-August Renoir či postimpresio-
nistov ako Vincent van Gogh budeme 
obdivovať v budove bývalej železničnej 
stanice, ktorá sama o sebe stojí za vide-
nie. Zbierku impresionistických diel si 
pozrieme aj v  budove Oranžérie 
(Musée de l‘Orangerie), ktorej najväč-
ším pokladom sú obrovské Monetove 
plátna s  leknami. Rieka Seina sa stala 
jedným zo zdrojov inšpirácie pre im-
presionistov a my si preto nenecháme 
ujsť večernú plavbu loďou. Návrat do 
hotela.

3. DEŇ
Raňajky. Výlet do Giverny. V roku 1883 
si v  Giverny založil dom so záhradou 
Claude Monet a žil tu až do svojej smrti 
v  roku 1926. Záhradné záhony, vodné 
plochy, lekná a mostíky nechal vybudo-
vať s cieľom ich maľovať a dom, jedáleň, 
ateliér – toto všetko sa stalo súčasťou 
jeho výtvarných predstáv (návšteva). 
V popoludňajších hodinách prechádzka 
po štvrti Montmartre, kde žili aj impre-
sionisti: Bazilika Sacré Coeur, Námestie 
umelcov Place du Tertre či legendárny 
kabaret Moulin Rouge, ktorý preslávil 
maliar Henri de Toulouse-Lautrec. Ná-
vrat do hotela.

4. DEŇ
Raňajky. Návšteva múzea Marmottan 
Monet (Musée Marmottan Monet), kde 
budeme okrem mnohých ďalších diel 
obdivovať obraz Clauda Moneta Impre-
sia, východ slnka (1873), ktorý dal meno 
celému umeleckému smeru. Transfer na 
letisko a odlet do Viedne. Po prílete do 
Viedne transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Paríž – Vie-
deň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, okružnú jazdu po Paríži, 
transfer letisko – hotel – letisko, autoka-
rový výlet do Giverny, 3x resp. 4x uby-
tovanie v  hoteli 3* s  raňajkami, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Paríži okrem 
uvedenej, vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 118 EUR (3noci), 158 EUR 
(4noci). Plavba loďou po Seine 10 EUR, 
predstavenie v kabarete Moulin Rouge 
120 EUR bez večere, 170 EUR s večerou.

POZNÁMKA
Pri dlhom okruhu sa program rozloží do 
5 dní a navyše navštívime Opera Garnier, 
Musée Rodin a Musée de Montmartre.

LETECKY  |  KULTÚRNY ZÁŽITOKLETECKY  |  ARCHITEKTÚRA  |  UNESCO

4-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z Bratislavy na letisko Schwe-
chat, odlet do Paríža (UNESCO), uby-
tovanie. Počas pešej prechádzky sa 
nám odkryje Place de la Concorde, 
Place Vendôme, Hotel Ritz, kostol La 
Madelaine, Opera. Po slávnom bulvári 
Champs-Elysées sa presunieme okolo 
Víťazného oblúka k  najznámejšiemu 
parížskemu symbolu – Eiff elovej veži. 
Z výšky si vychutnáme pohľad na Pa-
ríž, mesto, ktoré nikdy nespí. Návrat 
na ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, čaká nás deň v  ríši snov
a romantiky. Zámok, ktorý Napoleon I. 
nazval „dielom storočí“, viac ako nád-
herný – Fontainebleau (UNESCO). 
Jeden z  najpopulárnejších zámkov, 
bývalé letné sídlo francúzskych krá-
ľov. Odhalíme jeho zákutia a  kom-
naty, poprechádzame sa parkom, 
pokocháme sa pohľadom na veľký 
počet vodných plôch a  záhradných 
pavilónov. Popoludní návšteva naj-
prepychovejšieho zámku svojej doby 
Château de Vaux–le-Vicomte. Zámok 
najmocnejšieho dvorného fi nančníka 
Foqueta bol vzorom pre architektúru 
zámku a  záhrad vo Versailles. Jeho 
lesk a krása nakoniec spôsobili aj jeho 
pád - Ľudovít XIV. nechal Fouqueta 
uväzniť, zámok skonfi škoval a  sláv-
nych architektov nechal vypracovať 
návrh na svoj nový zámok. Návrat na 
ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, celodenný výlet do Versail-
les (UNESCO), ktoré je neodmysli-
teľne spojené s obdobím baroka, ab-
solutizmom a Ľudovítom XIV. Bývalé 
kráľovské sídlo, považované za vrchol 
barokovej architektúry. Často býval 
napodobňovaný, no kópie nikdy ne-
dosiahli kvalitu originálu. Je symbo-

lom vlády a moci muža, ktorý sa sám 
nazýval Kráľ Slnko. Po návrate do Pa-
ríža fakultatívne vyhliadková plavba 
po Seine. Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, pokračujeme v  pešej pre-
hliadke. Na ostrove Cité sa budeme 
venovať parížskej architektúre stre-
doveku - Notre Dame, kaplnka Sainte-
-Chapelle. Slávna obrazáreň Louvre.
Transfer na letisko, odlet z  Paríža, 
transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu, transfer Bratislava 
– Schwechat – Bratislava, letisko – ho-
tel – letisko, dopravu do Fontaineble-
au a  Chateau  de  Vaux-Le-Vicomte,
3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, dopravu po Paríži okrem 
uvedenej, dopravu do a  z  Versailles
a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 118 EUR, za plavbu loďou 
po Seine 10 EUR.

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

UMELECKÝ PARÍŽ CLAUDE MONET
A IMPRESIONISTI

PARÍŽ 
A ROMANTICKÉ ZÁMKY

TERMÍNY A CENY
7F8FRL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

01.05. - 04.05. BA 528

TERMÍNY A CENY
7F8FRL04 DNÍ TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

18.06. - 22.06. 5 BA 488

12.09. - 15.09. 4 BA 468

Paríž

Versailles

Fointainebleau

Francúzsko

Paríž

Giverny
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5-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ 
ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  popo-
ludňajších hodinách (z  Bratislavy
o  14.00 h), tranzit cez Rakúsko
a Nemecko.

2. DEŇ
V ranných hodinách príchod do Pa-
ríža, ktorý patrí na vrchol najvšte-
vovanejších miest sveta. Návšteva 
známeho a deťmi veľmi obľúbeného 
zábavného Asterix Parku (celoden-
ná návšteva parku – vstupné si kaž-
dý hradí sám), kde sa návštevníci 
stretnú so známymi fi lmovými a roz-
právkovými postavičkami Asterixa
a Obelixa a dozvedia sa aj o ich boji 
proti Rimanom. Vo večerných hodi-
nách návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, pešia prehliadka francúz-
skej metropoly (Eiff elova veža, go-
tická katedrála Notre Dame, Sain-
te-Chapelle, možnosť individuálne 
navštíviť obrazovú galériu Louvre, 
fakultatívne plavba loďou po Seine). 
Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, odchod do svetoznáme-
ho zábavného rezortu Disneylandu, 
ktorý je snom nielen malých detí, 
ale jeho čaru prepadne aj nejeden 
dospelý (celodenná návšteva parku 
– vstupné si každý hradí sám). Dis-
ney Park sa delí na päť častí: Main 
Street (Hlavná ulica), Fantasyland 
(Krajina fantázie), Adventureland 
(Dobrodružná krajina), Frontier-
land (Krajina Divokého Západu) 
a  Discoveryland (Krajina objavov). 
V  neskorších hodinách odchod na 
Slovensko.

5. DEŇ
Tranzit cez Nemecko a Rakúsko, ná-
vrat na Slovensko v  popoludňajších 
hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
2x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňaj-
kami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do zábavných parkov, kom-
plexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autoka-
ru 7 EUR, za plavbu loďou po Seine 
10 EUR, za 1/1 izbu 80 EUR.

REZORT DISNEYLAND sa nachá-
dza 32 km východne od mesta Paríž
(v oblasti Marne la Vallée). Bol posta-
vený v  roku 1992, ročne ho navštívi 
12,8 mil. osôb. Jeho atrakcie sú inšpi-
rované rozprávkami Walta Disneyho.

ASTERIX PARK je zábavný park 
vzdialený od Paríža približne 35 km 
na sever. Ponúka množstvo atrakcií 
ako je napríklad delfi nárium, rôzne vl-
novky, súboje mušketierov a kúzelník.

PRE DETI  |  HIT ROKA 2014

11-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ 
ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy cca o  07:00 h), 
príchod do Štrasburgu. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Štrasburgu. Po-
kračovanie do Rouen. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Rouen. Na Ala-
bastrovom pobreží sa pokocháme 
pohľadmi na útesy vytvárajúce skalné 
brány, tunely či ihly v mori. Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, prejazd Le Pont de Norman-
die, fantasticky riešený most. Zastáv-
ka v  rybárskom mestečku Honfl eur, 
pokračovanie pobrežím do oblasti 
vylodenia spojeneckých vojsk v roku 
1944 (Deň D). Návšteva mestečka Ar-
romanches, krátka zastávka v  Caen, 
kde sa nachádza pamätník vylodenia. 
Ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky, prehliadka kláštora Mont 
Saint Michel (UNESCO) umiestneného 
na žulovej skale v  zátoke. Presun do 
Bretónska, prvá bretónska zastávka 
patrí príťažlivému pirátskemu mesteč-
ku Saint Malo, ktoré je ukryté vo vnútri 
kamenných stien. Ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky. Cez hrádzu najväčšej príli-
vovej elektrárne na svete sa vydáme 
na cestu k  mysu Cap Fréhel. Neďa-
leko uvidíme pevnosť Fort la Latte. 
Po prechode pohorím Monts d´Arée 
s nádhernými panorámami sa dosta-
neme až na Côte de Granit Rose – 
Ružové pobrežie. Ubytovanie.

7. DEŇ
Raňajky. Navštívime malebné ka-
menné mestečko Locronan. Prejazd 
k  najzápadnejšiemu bodu Francúz-

ska – mys Point du Raz. Prehliadka 
starého mesta Quimper. Ubytovanie.

8. DEŇ
Raňajky. Pokračujeme do prístavu Con-
carneau s „Ville Close“ – malým opev-
neným historickým mestom. Prejdeme 
do Carnacu, lokality 3 000 menhirov 
z obdobia 4. – 2. tis. pred n.l. Prejazd 
okolo Morbihanského zálivu do mesta 
Vannes, ktoré preslávili Dumasovi Traja 
mušketieri. Ubytovanie.

9. DEŇ
Raňajky, návšteva mesta Rennes, 
hlavného mesta Bretónska. Ubyto-
vanie.

10. DEŇ
Raňajky. Odchod z Bretónska, presun 
do okolia Metz. Ubytovanie.

11. DEŇ
Raňajky. Príchod na Slovensko vo ve-
černých hodinách (do Bratislavy cca 
o 22:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
10x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 330 EUR, za miesto
v prednej polovici autokaru 7 EUR.

BEZ NOČNÝCH JÁZD  |  UNESCO

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

PARÍŽ, DISNEYLAND 
A ASTERIX PARK

NORMANDIA 
A BRETÓNSKO

Strasburg

Rouen
Honfleur

Caen
Dinan

Cap FréhelLa Pointe 
du Raz Locronan

Quiberon Carnac
Vannes

Francúzsko

Qu
imper Rennes

Mont-Saint-Michel

Arromanches-
-les-Bains

TERMÍNY A CENY
7F8FRB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

02.07. - 12.07. 2, 3 798

TERMÍNY A CENY

7F8FRB50 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 11 R. *

05.08. - 09.08. (Letné prázdniny) 2, 3 268 188

28.10. - 01.11. (Jesenné prázdniny) 2, 3 268 188

* dieťa na 3. lôžku
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LETECKY  |  PRE DETI  |  HIT ROKA 2014  |  VEĽKÁ NOC  |  AJ Z KOŠÍC

DISNEYLAND PRI PARÍŽI, KTORÝ BOL SLÁVNOSTNE OTVORENÝ V ROKU 1992, JE VHODNÝ AJ PRE NAJMLADŠÍCH ÚČASTNÍKOV A PONÚKA PESTRÚ PALE-
TU ZÁBAVY – OD NAJJEDNODUCHŠÍCH AŽ PO NÁROČNÉ ADRENALÍNOVÉ ATRAKCIE. TVORIA HO TRI ČASTI: DISNEY VILLAGE (DEDINKA), DISNEY PARC 
(ATRAKCIE) A WALT DISNEY STUDIOS (ŠTÚDIÁ).

4-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko, odlet do Parí-
ža. Po prílete autokarová prehliad-
ka francúzskej metropoly (Latinská 
štvrť, Notre Dame, Sainte – Chapelle, 
Justičný palác), fakultatívne plavba 
loďou po Seine, transfer do hotela, 
ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do Disneylandu (celo-
denná návšteva parku – vstupné si kaž-
dý návštevník hradí sám), v neskorších 
večerných hodinách návrat do hotela.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do Disneylandu (ce-
lodenná návšteva parku – vstupné si 
každý návštevník hradí sám), mož-
nosť individuálnej návštevy Asterix 
Parku, v  neskorších večerných hodi-
nách návrat do hotela.
4. DEŇ
Raňajky, odchod do Paríža – pešia 
prehliadka mesta (Eiff elova veža), 
v  popoludňajších hodinách transfer 
na letisko, odlet z  Paríža, po prílete 
transfer do Bratislavy/Košíc.

REZORT DISNEYLAND sa nachá-
dza 32 km východne od mesta Paríž
(v oblasti Marne la Vallée). Bol posta-
vený v  roku 1992, ročne ho navštívi 
12,8 mil. osôb. Jeho atrakcie sú inšpi-
rované rozprávkami Walta Disneyho.

DISNEYLAND PARK
Disney Park sa delí na päť častí: Main 
Street (Hlavná ulica), Fantasyland 
(Krajina fantázie), Adventureland 
(Dobrodružná krajina), Frontierland 
(Krajina Divokého Západu) a  Disco-
veryland (Krajina objavov).

Na Hlavnej ulici sa ocitnete v malom 
americkom mestečku z  čias detstva 
Walta Disneyho. Ulicou niekoľkokrát 
denne prechádza sprievod tancujú-
cich a  spievajúcich rozprávkových 

postavičiek a ako v rozprávke sa bu-
dete cítiť aj v obchodíkoch s hračka-
mi, oblečením či v  štýlových reštau-
ráciach. Cez ružový zámok Šípkovej 
Ruženky prídete do Krajiny Fantázie, 
kde si môžete pozrieť predstavenie 
o  dobrodružstvách Pinocchia, zablú-
diť v labyrinte Alice v Krajine zázrakov 
alebo sa povoziť v obrovských čajových 
šálkach.

Dobrodružná krajina láka adrenalíno-
vou horskou dráhou Indianu Jonesa 
a  skutočne skvelou atrakciou, kto-
rá poteší malých aj veľkých sú Piráti 
z  Karibiku. Túto atrakciu tvorí jasky-
ňa, cez ktorú prechádzate na loďke 
a okolo Vás sa odohráva nefalšované 
prepadnutie mesta pirátmi. V Krajine 
Divokého Západu si môžete vybrať 
jazdu na nervy drásajúcej dráhe cez 
Horu Veľkého Hromu, previesť sa ori-
ginálnym parníkom po jazere alebo 
sa nechať strašiť mŕtvou nevestou 
v  Dome hrôzy. V  Krajine objavov je 
zážitkom prejsť autom okruh na Au-
topii, pozrieť si ponorku kapitána 
Nema a  pre odvážnych pokoriť ve-
smír na lodi Space Mountain.

WALT DISNEY STUDIOS
V  štúdiách na Vás čakajú veľkolepé 
shows: Armageddon – skaza vesmír-
nej lode, či dych vyrážajúce zrážky áut. 
Z atrakcií v štúdiách musíme spome-
núť asi najväčšiu „bombu“ v  celom 
Disneylande, ktorou je Veža teroru – 
Voľný pád do 4. dimenzie. Ide o vý-
ťah, v  ktorom neskutočnou rýchlos-
ťou padáte do čiernej hĺbky. Hoci sa 
nám tak podľa názvu nezdá, adrena-
línovou atrakciou je aj „Crush‘s  Co-
aster“ z  fi lmu „Hľadá sa Nemo“, kde 
v  lastúrach zažijete šialenú plavbu 
pod hladinou oceánu.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Paríž – Viedeň alebo Budapešť – Paríž – Bu-
dapešť, transfer Bratislava – Schwechat - Bratislava alebo Košice – Budapešť 
– Košice, transfer letisko – hotel – letisko, okružnú prehliadku Paríža, 3x ubyto-
vanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do zábavných parkov, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 138 EUR, za plavbu loďou po Seine 10 EUR.

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

DISNEYLAND SEN NIELEN 
PRE NAJMENŠÍCH

HOLIDAY INN MARNE
LA VALLÉE 3*
Zrenovovaný hotel v  mestečku Noi-
sy-Le-Grand, ležiacom na trase Paríž 
– Disneyland. Výborná poloha v blíz-
kosti stanice RER a nákupného centra 
s reštauráciami.

NOVOTEL MARNE
LA VALLÉE NOISY 4*
Obľúbený hotel v  centre mestečka 
Noisy –Le-Grand s  moderným zaria-
dením a výborným prístupom ku sta-
nici RER vlakov do Disneylandu.

HÔTEL RESIDENCE
MISTER BED TORCY 3*
Hotel v pokojnej lokalite, vzdialený len 
dve zastávky vlakom RER od Disney-
landu. Niekoľko metrov od hotela sa 
nachádza zóna reštaurácií s  rôznymi 
druhmi svetovej kuchyne.

NAŠE TIPY NA UBYTOVANIE PRE VÁŠ CITY BREAK V DISNEYLANDE

CENA V EUR ZA IZBU A NOC S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 100

Jednolôžková izba od 90

CENA V EUR ZA IZBU A NOC S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 90

Jednolôžková izba od 75

CENA V EUR ZA IZBU A NOC S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 130

Jednolôžková izba od 120

TERMÍNY A CENY

7F8FRL50 TRASA OSOBA NA 
1. A 2. L.

DETSKÝ PAUŠÁL DIEŤA 
DO 11 R. *

02.04. - 05.04. (Veľká noc) BA 448 268

02.07. - 05.07. (Letné prázdniny) BA 428 268

21.08. - 24.08. (Letné prázdniny) KE 428 268

29.10. - 01.11. (Jesenné prázdniny) BA 398 268

* dieťa na 3. lôžku
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RIEKA LOIRE JE JEDNÝM Z NAJVYHĽADÁVANEJŠÍCH TURISTICKÝCH CIEĽOV VO FRANCÚZSKU. KRÁLI A ŠĽACHTICI SI TU NECHALI VYBUDOVAŤ VYŠE 600 
HRADOV A ZÁMKOV, KTORÉ LADIA S PÔVABNOU KRAJINOU, SKUTOČNOU „ZÁHRADOU FRANCÚZSKA“, AKO SA VYJADRIL FRANÇOIS RABELAIS. HOVORÍ 
SA, ŽE PRÁVE TU JE FRANCÚZSKO „NAJFRANCÚZSKEJŠIE“. VYDAJTE SA S NAMI ZA KRÁSAMI ZÁMKOV, ZÁHRAD A PARKOV.

7-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ 
ZÁJAZD / 5-DŇOVÝ LETECKÝ 
ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  popoludňaj-
ších hodinách (z Bratislavy cca o 14:00 
h), tranzit cez Rakúsko a Nemecko.

2. DEŇ
V ranných hodinách príchod do Parí-
ža, kde si priblížime historické súvis-
losti. Pešia prehliadka mesta zahŕňa-
júca hlavné pamätihodnosti ako Notre 
Dame, Sainte Chapelle, Eiff elova veža, 
či Champs Elysées. Fakultatívne plav-
ba po Seine. Pri leteckom zájazde 
transfer na letisko Schwechat pri Vied-
ni, odlet do Paríža. Po prílete transfer 
z letiska do centra mesta a pripojenie 
sa ku skupine v  rámci autokarového 
zájazdu. Odchod do centrálneho Fran-
cúzska, ubytovanie v údolí rieky Loiry.

3. DEŇ
Raňajky. Údolie rieky Loiry je pozdĺž 
svojho toku lemované mnohými hrad-
mi, zámkami a  malebnými miesta-
mi. S  poznávaním začneme v  meste
Blois a  prehliadkou miestneho rene-
sančného zámku. Zámok pozostáva 
z  niekoľkých budov postavených od 
13. do 17. storočia okolo centrálneho 
nádvoria. Najznámejším architekto-
nickým prvkom zámku je špirálovité 
schodište v  krídle Františka I. V  roku 
1429 tu remešský arcibiskup požeh-
nal Johanke z  Arku, ktorá potom na 
čele vojska zamierila smerom k Orlé-
ans, aby ho vyslobodila z  anglických 
rúk. Pokračujeme návštevou Chever-
ny, zámku presláveného interiérmi 
a  anglickým parkom. V  areáli parku 
môžu milovníci psov obdivovať vyše 
sto poľovníckych psíkov. Nenecháme 
si ujsť ani najväčší renesančný zámok 
na rieke Loire – Chambord. Chambord 
patrí k vrcholným stavbám renesanč-
nej architektúry. Jeho fasáda má šírku 
128 metrov, v zámku je 440 miestnos-
tí, viac než 80 schodíšť, 365 komínov 

a  800 tesaných hlavíc stĺpov. Meno 
architekta stavby nie je známe, ana-
lýzy však ukazujú, že na plány vplýval 
Leonardo da Vinci, v tej dobe architekt 
na dvore Františka I., ktorý však zomrel 
krátko pred začatím stavebných prác. 
Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Návšteva renesančného zám-
ku Amboise, ktorý je názorným dokla-
dom premien francúzskej architektúry. 
Tento zámok sa zapísal do dejín ako 
dejisko tzv. Amboisského sprisahania, 
počas ktorého sa francúzski hugenoti 
spolčili s  rodom Bourbonovcov a po-
kúsili sa prevziať moc vo Francúzsku, 
ale najmä ako miesto, kde v  rokoch 
1516 – 1519 žil a  zomrel Leonardo da 
Vinci. O  tajomstvami  opradenom Le-
onardovi da Vincim sa porozprávame 
aj na zámku Clos Lucé. V  parku pri 
zámku si vyskúšame, na akom princípe 
fungovali stroje z Leonardovej dielne, 
ktoré predbehli svoju dobu. V  záhra-
dách zámku Chenonceau si pripo-
menieme Dianu de Poitiers, milenku 
Henricha II. a  jej pomstychtivú soky-
ňu Katarínu Medicejskú. Keďže deji-
ny tohto zámku, ktorý stojí na mieste 
pôvodného vodného mlyna písala 
šestica dám, nazýva sa Chenonceau aj 
„Zámok šiestich žien“. V 60 metrovej 
galérii tohto sídla sa posunieme v čase 
do obdobia druhej svetovej vojny, keď 
práve tieto miesta tvorili hranice medzi 

POZNÁMKA
Pri leteckom zájazde začína program v 2. deň príletom do Paríža. 3., 4. a 5. deň 
programu sú identické, v 6. deň v popoludňajších hodinách presun na letisko 
a návrat domov.

CENA ZAHŔŇA
4x ubytovanie v hotely 2*/3* s  raňajkami, sprievodcu CK SATUR, ochutnávku 
vína, pri autobusovom zájazde – dopravu luxusným autokarom, pri leteckom 
zájazde – leteckú dopravu Viedeň – Paríž – Viedeň, transfer Bratislava – Schwe-
chat – Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do zámkov, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 160 EUR, za plavbu loďou po Seine 10 EUR, za miesto v  pred-
nej polovici autokaru 7 EUR, v  prípade leteckej prepravy servisné poplatky
160 EUR/osoba.

okupovaným a  vichistickým Francúz-
skom. Návrat na ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Návšteva zámku Azay-le-Ri-
deau, romanticky postavenom na jaze-
re. Na konci 11. storočia tu rytier Ridel 
d‘Azay, feudálny pán, ktorý kvôli svojej 
ukrutnosti získal pochybnú povesť, vy-
budoval pevnosť a  dal meno tomuto 
mestu i  zámku. Pokračovanie na pre-
hliadku hradu Chinon. Do roku 1429 sa 
prenesieme v  jeho trónnej sieni, kde 
Jana z Arcu spoznala Karla VII. V dave 
dvoranov a dosadila ho na francúzsky 
trón. Ochutnáme aj lahodné miestne 
víno. Ako posledný navštívime jeden 
z  najkrajších zámkov vo Francúzsku 
Villandry, ktorý je známy svojimi nád-
hernými terasovými záhradami. Pri po-
hľade z okien zámku si porozprávame 
o tvaroch týchto záhrad, ich symbolike 
a posolstvu. Návrat na ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky, presun do Versailles. Zá-
mok Versailles je totiž neodmysliteľne 
spojený so zásadnými historickými 
medzníkmi – obdobím baroka, abso-
lutizmom a  panovaním Ľudovíta XIV. 
Zámok býval často napodobňovaný, 
no kópie nikdy nedosiahli kvalitu origi-
nálu. Je symbolom vlády a moci muža, 
ktorý sa sám nazýval Kráľ Slnko. Vo 
večerných hodinách odchod na Slo-
vensko. Pri leteckom zájazde transfer 
z Versailles na letisko v popoludňajších 
hodinách, odlet do Viedne a po prílete 
transfer do Bratislavy.

7. DEŇ
Návrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách (do Bratislavy o cca 13:00 h).

LETECKY ALEBO AUTOBUSOM  |  UNESCO

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

ZÁMKY NA LOIRE

TERMÍNY A CENY
7F8FRK01 DNÍ TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

05.06. - 09.06. (let) 5 BA 598

04.06. - 10.06. (bus) 7 2, 3 398

18.09. - 22.09. (let) 5 BA 598

17.09. - 23.09. (bus) 7 2, 3 398
 

Paríž

Francúzsko

Blois

Cheverny
Zámok Chambord

Amboise
Clos Lucé
Chenonceaux

Azay-le-Rideau

Chateau
Chinon

Villandry

Versailles

02 Poznavacky Svet 14-15_Europa 10-75.indd   3902 Poznavacky Svet 14-15_Europa 10-75.indd   39 3.11.2014   17:243.11.2014   17:24



40

nu, ktorý sa nachádza na juhozápade 
Francúzska a  dosahuje až k  brehom 
Atlantického oceánu. Ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky, presun na pobrežie Atlantiku 
do pirátskeho prístavu La Rochelle, bý-
valej bašty francúzskych protestantov. 
Návšteva starého mesta s renesančnou 
radnicou, Hodinovou vežou a zaujíma-
vými stredovekými ulicami, možnosť 
vystúpiť na vežu sv. Mikuláša, odkiaľ je 
výhľad až na pevnosť Boyard a okolité 
ostrovy. Odchod na ubytovanie.

7. DEŇ
Raňajky, pokračujeme do tajomného 
Bretónska. Navštívime megalitické po-
lia Ménec a Kermario, kde môžeme len 
hádať za akým účelom boli postave-
né. Zastavíme sa na ostrove Quiberon
s  jeho Côte sauvage – Divokým po-
brežím so škriekajúcimi čajkmi a vlna-
mi trieštiacimi sa o  bralá. Zamierime 
na sever do nádherného prístavného 
mesta Saint Malo (prehliadka), ktoré 
bolo dôležitým útočiskom korzárov. 
Ubytovanie.

8. DEŇ
Raňajky, vstupujeme do Normandie. Le 
Mont-Saint-Michel, Hora sv. Michaela 
je žulový, 80 metrov vysoký, prílivový 
ostrov na pobreží Normandie. Rozdiel 
výšky morskej hladiny pri prílive a odli-
ve je asi 15 m (najviac v Európe), takže 
buď je „hora“ obklopená tekutými pies-

kami alebo „pláva v mori“. Odlivom sa 
obnažuje morské dno do vzdialenosti 
10  –  15  km od pobrežia. Nachádza-
jú sa tu početné historické pamiatky 
(kláštorný kostol z  11.  –  16. stor., go-
tické kláštorné budovy, opevnenia
z 13. – 15. stor.). Ostrov, záliv a kláštor 
sú od roku 1979 zapísané do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného de-
dičstva UNESCO. Začneme veľkolepo 
prehliadkou kláštora Mont-Saint-Mi-
chel, ktorý patrí k najnavštevovanejším 
miestam na svete. Pozrieme si aj mesto 
Rouen, ktoré má vo francúzskych deji-
nách nezastupiteľné miesto (inkvizičné 
procesy, upálenie Jany z Arcu – mož-
nosť navštíviť Múzeum Jany z Arcu, ka-
tedrálu a najstaršiu uličku s hrazdenými 
stredovekými domami). Ubytovanie.

9. DEŇ
Raňajky, presun do hlavného mesta 
Francúzska – Paríža (prehliadka mesta 
z  lode na rieke Seine, následne pešia 
prehliadka – Eiff elova veža, Champs 
Elysées, Víťazný oblúk, kostol Madele-
ine, Opera, Place Vendôme, Les Halles, 
Centre Pompidou, Notre Dame, Latin-
ská štvrť, Saint Chapelle), v neskorých 
večerných hodinách odchod na Slo-
vensko.

10. DEŇ
Návrat na Slovensko v  popoludňaj-
ších hodinách (do Bratislavy o  cca
14:00 h).

TO NAJLEPŠIE Z KRAJINY GALSKÉHO KOHÚTA. FRANCÚZSKE ALPY SO SLÁVNYMI STREDISKAMI CHAMONIX A GRENOBLE, ŽIARIVÉ PROVENSÁLSKO, 
POHNUTÉ DEJINY AVIGNONU, PAMIATKY UNESCO AKO PONT DU GARD, CARCASSONNE ČI MONT-SAINT-MICHEL, FANTASTICKÉ VÍNA V BORDEAUX, PO-
BREŽIE ATLANTIKU, TAJUPLNÉ A MYSTICKÉ BRETÓNSKO A DRSNE KRÁSNA NORMANDIA. OBJAVTE S NAMI RÔZNE TVÁRE FRANCÚZSKA.

10-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z  Bratislavy o  07:00 h), tranzit 
cez Rakúsko, Nemecko a  Švajčiarsko, 
vo večerných hodinách príchod na 
ubytovanie v okolí mestečka Annecy.

2. DEŇ
Raňajky, prehliadka pôvabného mes-
tečka Annecy so starým centrom 
ako vystrihnutým zo 17. st. (pešia pre-
hliadka). Annecy sa nachádza medzi 
švajčiarskou Ženevou a  francúzsky-
mi Chambéry a  jeho dejiny boli sil-
no ovplyvnené susedstvom s  týmito 
dvomi mestami. Presun do Chamonix. 
V  Chamonix sa nachádza známe ly-
žiarske stredisko, ktoré leží pod úpätím 
vrchov Mont Blanc a Aiguille du Midi. 
Ubytovanie v okolí Grenoble.

3. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Grenoble, kde sa 
narodil významný francúzsky spiso-
vateľ Stendhal. Mesto, kde sa v  roku 
1968 konali X. zimné olympijské hry 
je zasadené medzi vrcholy Álp, Char-
treuse a  Vercors a  je tiež známe ako 
univerzitné mesto. Ochutnáte aj ty-
pické koláčiky s „noix de Grenoble“ či 
známy likér „Chartreuse“? Presun do 
farebného Provensálska. Juh Fran-
cúzska je kraj, kde to nielen nádherne 
vonia, dobre vyzerá, ale aj fantasticky 
chutí. Jednoducho raj pre pôžitkárov. 
Svojou prírodou, architektúrou, vzdu-
chom si Provensálsko získa každého. 
Návšteva mesta Orange (prehliadka – 
starý rímsky Víťazný oblúk a dokonale 
zachované antické divadlo). Presun do 
pápežského mesta Avignon (prehliad-
ka – Pápežský palác, známy Avignon-
ský most, Kaplnka sv. Mikuláša, najvyšší 
bod mesta – tzv. Skala otcov v pápež-
ských záhradách), V  roku 1995 bolo 
historické centrum Avignonu zapísa-
né do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Ubytovanie v okolí.

4. DEŇ
Raňajky, prehliadka jedného z najväč-
ších skvostov rímskej techniky – mos-
tu Pont du Gard. Gardský most je 
akvadukt, ktorý bol postavený za čias 
starovekého Ríma. Je 49 metrov vy-
soký a až 275 metrov dlhý. Skladá sa 
z  troch na sebe stojacich arkád a bol 
postavený preto, aby privádzal vodu 
do mesta Nimes. Pre svoju mimoriad-
nu hodnotu bol v roku 1985 zaradený 
do Zoznamu dedičstva UNESCO. Pont 
du Gard je majstrovské dielo rímskeho 
staviteľstva. Postavený bol pravdepo-
dobne v roku 19 pred Kristom a pou-
žívaný bol do 9. st. n. l. Pokračujeme 
do stredovekej pevnosti Carcasso-
ne, opevnenej dvojitými hradbami
a  52 vežami. Carcassone patrí medzi 
najzachovalejšie staroveké pevnostné 
mestá v celej Európe a my si nenechá-
me ujsť prehliadku miesta, ktoré je zapí-
sané na Zozname svetového dedičstva 
UNESCO. Presun do „ružového mesta“ 
– Toulouse (prehliadka Capitolu, jednej 
z najkrajších radníc Francúzska, bazili-
ky z 11. st. a historického centra mesta), 
pokračovanie na ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky, zablúdime aj do „mesta 
vín“ – Bordeaux (individuálne voľno 
na návštevu starého mesta so Stud-
ňou troch grácií, divadlom, bazilikou
a  množstvom obchodíkov s  vínom). 
Víno z  Bordeaux pochádza z  regió-

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 8x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 270 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR, plavba loďou po 
Seine 10 EUR.

BEZ NOČNEJ JAZDY TAM  |  KULTÚRNY ZÁŽITOK  |  UNESCO

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

TO NAJLEPŠIE Z FRANCÚZSKA

TERMÍNY A CENY
7F8FRB05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

26.05. - 04.06. 2, 3 728

Paríž

Rouen

Mont St. Michel
Saint Malo

Quiberon

Francúzsko
La Rochelle

Bordeaux

Tolouse

Carcassonne

Pont 
du Gard

Avignon
Orange

Grenoble

Annecy

Chamonix
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NOVINKA  |  LETECKY  |  VÍKEND  |  GURMÁNI  |  UNESCO

3-DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko Schwechat pri 
Viedni, odlet do Lyonu. Lyon, druhé 
najväčšie mesto Francúzska, hlavné 
centrum obchodu, sídlo Interpolu, 
známe aj prívlastkom hlavné stre-
disko francúzskej gastronómie. Po 
prílete do Lyonu okružná prehliadka 
mesta a následne ubytovanie. Večer 
strávime chvíle spoločnou večerou 
v typickej lyonskej reštaurácii „bou-
chon“. Návrat do hotela.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod autobusom na 
výlet do malebného okolia Lyonu. 
Panoramatická cesta cez vinárske 
dedinky Beaujolais, rozsiahlu ob-
lasť terasovitých kopcov, odkiaľ po-
chádzajú červené vína s  ovocnou 
príchuťou a kde je dobrým zvykom 
konzumovať ich v  skorých denných 
hodinách. Navštívime miestne vi-
nárstvo, kde ochutnáme vynikajú-
ce víno z  tejto oblasti. V  popolud-
ňajších hodinách návrat do Lyonu 
a  pešia prehliadka starého mesta, 
ktoré je zaradené na zoznam sveto-
vého kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Možnosť navštíviť múzeá a  galérie. 
Večer návrat do hotela.

3. DEŇ
Raňajky. Dnes navštívime hlavnú 
tržnicu Halles de Lyon. Nachádza 
sa tu viac ako 60 predajní a  stán-
kov s  delikatesami, ktoré je možné 
aj ochutnať. Ochutnať môžete rôzne 
zákusky, ústrice, salámy, syry atď. 
Zvyšok voľného času využijeme na 
nákupy a  posledné vychutnanie si 
Lyonu. Transfer na letisko v  popo-
ludňajších hodinách, odlet do Vied-
ne a po prílete transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
2x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR, leteckú do-
pravu Viedeň – Lyon – Viedeň, trans-
fer Bratislava – Schwechat – Bratisla-
va, poldenný výlet do Beaujolais, 1x 
večera v  bouchon, ochutnávka vína, 
transfer letisko – hotel – letisko.

CENA NEZAHŔŇA 
Prepravu počas pobytu v  Lyone 
okrem uvedenej, vstupy a komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR/osoba.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 70 EUR, kurz varenia (cena 
na vyžiadanie).

6-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy o 07.00 h), tran-
zit cez Rakúsko a  Nemecko, vo ve-
černých hodinách príchod do hotela 
v okolí Colmaru.

2. DEŇ
Raňajky, návšteva Colmaru, prehliad-
ka malebnej štvrte nazývanej Malé 
Benátky. Pokračovanie po alsaskej 
ceste vína so zastávkami v  Kayser-
berg – rodisku držiteľa Nobelovej 
ceny Alberta Schweitzera, Riquewi-
hr – najkrajšej dedinky vínnej cesty
a  v  mestečku kľukatých uličiek Ri-
beauvillé, ktoré je hlavným mestom 
ľahkej alsaskej mandľovej bábovky 
Kougelhopf. V  dedinke Zellenberg 
nazrieme do vínnych pivníc ukrýva-
júcich mladé alsaské vína (možnosť 
ochutnávky a  nákupu vynikajúcich 
druhov), návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, prehliadka pevnosti Haut 
Koenigsbourg, dominanty a  pýchy 
Alsaska. Ochutnávka suchých bielych 
alsaských vín v  stredovekej dedinke 
Dambach – la – ville a zastávka v ma-
lebnom mestečku Obernai. Ubytova-
nie v okolí Štrasburgu.

4. DEŇ
Raňajky, odchod do Štrasburgu, mes-
ta, prezývaného Križovatka Európy, 
presláveného najmä svojou gotickou 
katedrálou, starým mestom s  typic-
kými strechami, časťou Petite France. 
Štrasburg je sídlom Európskeho par-
lamentu, metropolou Alsaska a  jeho 
zákutia spoznáme počas plavby po 
kanáloch rieky Ill. Cez kraj Champag-
ne, ktorý je synonymom ušľachtilého 
perlivého moku, a kde sa vínna réva 
pestovala už za čias rímskeho impé-
ria, sa dostaneme do jedného z naj-
krajších miest tohto regiónu – Éper-

ney. Ulice lemované stromoradím 
a  obkolesené pahorkami, posiatymi 
vinicami, ukrývajú množstvo atrak-
tívnych pivníc a  tradičných výrobní 
šampanského. Práve tu si doprajeme 
pôžitok z pravého šampanského. Ná-
vrat na ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky, v  svetovej metropole šam-
panského v  Remeši nás uchváti po-
hľad na veľkolepú gotickú katedrálu 
Notre Dame, v ktorej boli v minulosti 
korunovaní francúzski králi. Po pre-
hliadke mesta sa presunieme do 
starobylého, pôvodne galsko-román-
skeho sídla Chalonsen- Champagne,
s  malebnými záhradami a  hrazdený-
mi domami. Návrat na ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky, odchod na Slovensko, návrat vo 
večerných hodinách (cca 22.00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
5x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajka-
mi, 2x ochutnávku vína, plavbu loďkou
v Štrasburgu, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 150 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

BEZ NOČNÝCH JÁZD  |  GURMÁNI  |  KULTÚRNY ZÁŽITOK

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

HLAVNÉ MESTO 
FRANCÚZSKEJ GASTRONÓMIELYONCESTA 

FRANCÚZSKYCH VÍNALSASKO

ColmarKayserberg

Remeš

Épernay

Paríž

Charts-en-Champagne

Haut Koenigsbourg
Ribeauvillé

Štrasburg

Francúzsko Švajčiarsko

Taliansko

Nemecko

TERMÍNY A CENY
7F8FRB60 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

17.09. - 22.09. 2, 3 558

TERMÍNY A CENY
7F8FRL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

28.08. - 30.08. BA 499

Lyon

Rue du Beaujolais

Nemecko

Švajčiarsko

Taliansko

Francúzsko
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LETECKY ALEBO AUTOBUSOM  |  S POBYTOM PRI MORI  |  BEZ NOČNÝCH JÁZD

Pri autobusovom zájazde: Raňajky, 
celodenný výlet s  ohromujúcimi vý-
hľadmi do kaňonu Gorges du Verdon, 
ktorého steny miestami dosahujú až 
hĺbky 700 metrov. Zastávka pri jazere 
Saint Croix. Návrat na ubytovanie.

8. DEŇ
Raňajky. Odchod do Monaka. Roz-
lohou je menšie ako londýnsky Hyde 
Park, hustota obyvateľstva na meter 
štvorcový je najvyššia na svete. Por-
sche je tu viac ako bežné auto, v prí-

stave kotvia najluxusnejšie jachty, sú 
tu noblesné palácové hotely a kaviar-
ne, Casino, do ktorého je vstup prísne 
kontrolovaný, veľkolepé Oceánogra-
fi cké múzeum, kniežací palác vládnu-
cej rodiny Grimaldiovcov (prehliadka, 
individuálne voľno), presun do Talian-
ska. Ubytovanie.

9. DEŇ
Raňajky. Odchod na Slovensko, ná-
vrat vo večerných hodinách (cca 
22:00 h).

KRAJINA OSTRÉHO SLNKA A ŽIARIVÝCH FARIEB, KTORÉ UČAROVALI NEJEDNÉMU MALIAROVI. RÍMSKE PAMIATKY, AZÚROVÉ POBREŽIE, GURMÁNSKE 
ŠPECIALITY A KVALITNÉ VÍNO. VEĽKÁ PALETA PRÍRODNÝCH KRÁS MEDZI RHÔNOU, ALPAMI A STREDOZEMNÝM MOROM, STARÉ KÚZELNÉ MESTÁ, VÔŇA 
LEVANDULE, POKOJNÝ ŽIVOT. TÁTO KRAJINA VÁS NENECHÁ ĽAHOSTAJNÝMI.

9-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ 
ZÁJAZD / 6-DŇOVÝ LETECKÝ 
ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 06.00 h), tranzit 
cez Rakúsko a  Švajčiarsko, ubytova-
nie vo Francúzsku.

2. DEŇ/1. DEŇ
Raňajky. Prehliadka pôvabného mes-
tečka Annecy s  príjemnou atmosfé-
rou 17. storočia. Pokračujeme na ceste 
do Provensálska. Zastávka v dedinke 
Roussillon, preslávenej náleziskom 
okru všetkých odtieňov. Vychutná-
me si aj panoramatické výhľady na 
„village perché“ (orlie hniezo) Gordes 
a  fotogenické opátstvo Abbaye de 
Senanque. Presun na ubytovanie. Pri 
leteckom zájazde transfer na Schwe-
chat, odlet do Nice. Po prílete cesta 
ku Grand canyon du Verdon alebo 
kaňonu Gorges du Verdon, ktorého 
steny miestami dosahujú až hĺbku 
700 metrov a je jedným z najhlbších 
kaňonov Európy. Presun na ubytova-
nie.

3. DEŇ/2. DEŇ
Raňajky, príchod do „pápežského 
mesta“ – Avignon (prehliadka histo-
rických pamiatok – Opera, Pápežský 
palác, Rocher des Doms, Starý most, 
Kaplnka sv. Mikuláša). V  popolud-
ňajších hodinách presun k unikátnej 
pamiatke – rímskemu mostu Pont du 
Gard, legendárnemu technickému 
dielu z  roku 19 pred Kristom. Uby-
tovanie.

4. DEŇ/3. DEŇ
Raňajky, cez Saint Rémy, rodné mesto 
mysliteľa Michela de Nostre-Dame 
známeho ako Nostradamus, sa do-
staneme k ruinám rímskeho osídlenia 
Glanum. Pre fanúšikov Van Gogha 
možnosť navštíviť liečebňu Saint Paul 
de Mausolé, kde slávny maliar odpo-
číval a liečil sa. Pokračujeme do Baux 

de Provence na prehliadku majestát-
nej stredovekej pevnosti. Popoludní 
navštívime Camargue, národný park 
v delte Rhôny (fakultatívne plavba lo-
ďou), jedinečná fl óra i fauna. Odchod 
do hotela.

5. DEŇ/4. DEŇ
Raňajky, Presun do hlavného pôso-
biska Van Gogha, historického mes-
ta Arles, kde sa každoročne konajú 
zvláštne býčie preteky. Pre záujem-
cov návšteva rímskeho amfi teátra 
a divadla, katedrály St. Trophime. Po-
poludní sa vydáme po stopách Paula 
Cézanna do ďalšieho typického pro-
vensálskeho mesta Aix-en-Proven-
ce. Mestu sa hovorí aj „mesto vody“, 
vďaka termálnym prameňom, ktoré 
zlákali už Rimanov a tiež vďaka mno-
hým mestským fontánam. Odchod do 
hotela.

6. DEŇ/5. DEŇ
Raňajky, odpočinok v  príjemnom 
mestečku Cassis na brehu Stre-
dozemného mora. Pre záujemcov 
možnosť plavby loďou okolo „pro-
vensálskych fjordov Calanques“. Uby-
tovanie.

7. DEŇ/6. DEŇ
Pri leteckom zájazde: Raňajky, presun 
do Nice. Odlet do Viedne a  návrat 
domov.

AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 8x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 280 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

LETECKÝ ZÁJAZD

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Nice – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – Bra-
tislava, dopravu mikrobusom, resp. autobusom počas pobytu, 5x ubytovanie
v  hoteli 2*/3* s  raňajkami, sprievodcu CK SATUR. Pri leteckom termíne sú 
2., 3., 4., a 5. deň rovnaké ako pri autokarovom termíne.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 180 EUR.

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

OKÚZĽUJÚCE PROVENSÁLSKO

TERMÍNY A CENY
7F8FRK02 DNÍ TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

30.06. - 05.07. (let) 6 BA 898

29.06. - 07.07. (bus) 9 2, 3 698

Grenoble

Pont du Gard

Arles
NP Camargue

Marseille
Azurové pobrežie

Monako

River Verdon

Les Baux de Provence

Avignon

Annecy

Francúzsko

Taliansko

Švajčiarsko

Španielsko
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FRANCÚZSKA RIVIÉRA – MALEBNÝ ÚSEK FRANCÚZSKEHO POBREŽIA, KTORÝ PONÚKA NÁDHERNÉ SCENÉRIE, MNOŽSTVO PAMIATOK AKO AJ GASTRO-
NOMICKÝCH ZÁŽITKOV. NAVŠTÍVIME PREPYCHOVÉ MONAKO S KASÍNOM V MONTE CARLO, PODÁME SI RUKU S NIEKTOROU CELEBRITOU NA CHODNÍKU 
SLÁVY V CANNES, OVONIAME LUXUSNÉ PARFÉMY V PARFUMÉRII GRASSE A MOŽNO UVIDÍME AJ FILMOVÉHO ŽANDÁRA ZO SAINT TROPEZ.

7-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ 
ZÁJAZD/5-DŇOVÝ LETECKÝ

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v popoludňaj-
ších hodinách (z  Bratislavy o  14.00 
h), tranzit cez Rakúsko a Taliansko.

2. DEŇ
V  ranných hodinách príchod do 
Monaka (pešia prehliadka – Knie-
žací palác, Katedrála, Oceánogra-
fi cké múzeum, Historické múzeum, 
Kasíno, príp. individuálne voľno 
s možnosťou kúpania). Vláčikom sa 
odvezieme do Monte Carla – najzná-
mejšej a najbohatšej časti Monacké-
ho kniežatstva. Pri leteckom zájaz-
de transfer na letisko Schwechat 
pri Viedni, odlet do Nice. Po prílete 
transfer do Monaka a pripojenie sa 
ku skupine v  rámci autokarového 
zájazdu. Presun na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, autobusová prehliadka 
Nice, vstupnej brány na Azúrové 
pobrežie (ruský kostol, františ-
kánsky kostol, pozostatky galsko-
-rímskeho mesta na vrchu Cimiez). 
Popoludní pešia prehliadka (Sta-
ré Mesto, Opera, Promenade des 
Anglais, Hotel Negresco, a  ďalšie). 
Gurmánske ochutnávky na tradičnej 
tržnici. Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, odchod do Saint Tropez – 
prehliadka mesta od jachtárskeho 
prístavu až po historickú pevnosť, 
možnosť výletu loďou po zátoke, 
príp. individuálne voľno. Cesta vi-
nárskou oblasťou, ktorá učarovala 
aj súčasnej hviezde fi lmového plát-
na Johnymu Deppovi, až do hor-
skej dedinky Ramatuelle, kde trávil 
prázdniny so svojimi deťmi idol žen-
ských sŕdc 50. rokov - Gérard Phili-
pe. Možnosť ochutnávky a  nákupu 
vína v miestnej vinotéke. Návrat do 
hotela.

5. DEŇ
Raňajky, odchod k  typickej stredo-
vekej pevnosti na skale Saint Paul de 
Vence, pokračovanie panoramatickou 
Napoleonovou cestou do horského 
mestečka vôní Grasse (návšteva vý-
robne parfumov s  možnosťou ná-
kupu). Poobede presun do Cannes, 
mesta presláveného každoročným
fi lmovým festivalom. Pešia prechádz-
ka mestom, Palais des Festivals, Boul-
vard de la Croisette, návrat do hotela.

6. DEŇ
Raňajky, výlet do malebného histo-
rického mesta Antibes, ktoré je ďal-
šou z  obľúbených letných destinácií 
na Francúzskej riviére (prehliadka 
starého mesta, Picassove múzeum, 
fakultatívne návšteva delfi nária ale-
bo aquaparku), odpočinok na pláži, 
vo večerných hodinách (cca 19.00 h) 
odchod na Slovensko. Pri leteckom 
zájazde transfer na letisko v  popo-
ludňajších hodinách, odlet do Viedne 
a po prílete transfer do Bratislavy.

7. DEŇ
Návrat na Slovensko v  popoludňaj-
ších hodinách (cca 13.00 h).

POZNÁMKA
Pri leteckom zájazde začína program v  2.deň príletom do Nice, 3., 4., 5. deň 
programu sú identické, v  6.deň v  popoludňajších hodinách presun na letisko 
a návrat domov.

CENA ZAHŔŇA
4x ubytovanie v  hoteli 2*/3* s  raňajkami, sprievodcu CK SATUR. Pri autobu-
sovom zájazde dopravu luxusným autokarom. Pri leteckom zájazde leteckú 
dopravu Viedeň – Nice – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
autokarovú dopravu počas pobytu.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
V prípade leteckej dopravy servisné poplatky 160 EUR/osoba.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 128 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

LETECKY ALEBO AUTOBUSOM  |  S POBYTOM PRI MORI

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

ZA KRÁSAMI FRANCÚZSKEJ RIVIÉRY

TERMÍNY A CENY
7F8FRB04 DNÍ TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

09.07. - 15.07. (bus) 7 2, 3 358

10.07. - 14.07. (let) 5 BA 568

Saint Paul

Francúzsko

Ramatuelle

Saint Tropez

Cannes

Monaco

Antibes

Grasse

Nice
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NOVINKA  |  PRE DETI  |  LETECKY ALEBO AUTOBUSOM

5-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD 
ALEBO 3-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy v  skorých ran-
ných hodinách (z  Bratislavy o  6:00 
hod.), tranzit cez Rakúsko a Taliansko 
do Francúzska. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. V prípade leteckej dopravy 
prílet do Nice a  transfer do Marine-
land pri Antibes. Návšteva jedného 
z  najväčších a  najkrajších vodných 
parkov v  Európe, Marineland. Vodný 
svet Marineland sa rozprestiera pri-
bližne 4km východne od mesta An-
tibes a nachádza sa v ňom viac ako 
4500 morských živočíchov. Uvidíme 
show delfínov a  tuleňov. Môžeme 
obdivovať ľadové medvede a pavilón 
tučniakov. Prejdeme sa 30 metrov dl-
hým tunelom, kde nám nad hlavami 
budú plávať žraloky a  raje. Čaká nás 
jedinečný životný zážitok. Uvidíme 
kosatky a  ich úžasnú show, ktorá 
nemá v  Európe konkurenciu. Ubyto-
vanie.

3. DEŇ
Raňajky. Výlet do Nice. Pešia pre-
chádzka mestom (Staré Mesto, Ope-
ra, Promenade des Anglais, Hotel 
Negresco, a ďalšie). Poobede relax na 
pláži. Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Dnes sa vybláznime v  aqu-
aparku plnom toboganov, bazénov 
a  iných vodných atrakcií. Navštívime 
Aquasplash park vedľa Marinelandu. 
Zažijeme deň plný zábavy a  dob-
rodružstva. V  prípade záujmu je 
možné navštíviť aj ďalšie dva zábav-
né parky: Adventure Golf a  Kids Is-
land, kde je možné vidieť okrem iných 
atrakcií aj roztomilé lemury. V prípa-

de leteckej dopravy v popoludňajších 
hodinách transfer na letisko a  odlet 
do Viedne. V  prípade autobusovej 
dopravy vo večerných hodinách od-
chod na Slovensko.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko v  popoludňaj-
ších hodinách.

CENA ZAHŔŇA 
Sprievodcu CK SATUR, pri autobuso-
vom zájazde - dopravu luxusným au-
tokarom, 3x ubytovanie s  raňajkami, 
pri leteckom zájazde – 2x ubytovanie 
s  raňajkami, leteckú dopravu Viedeň 
– Nice – Viedeň, transfer Bratislava – 
Schwechat – Bratislava, autokarovú 
dopravu počas pobytu.

CENA NEZAHŔŇA 
Vstupy do parkov a  komplexné ces-
tovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
V  prípade leteckej dopravy servisné 
poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 99 EUR (3 noci), 66 EUR 
(2 noci) za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

NOVINKA  |  LETECKY  |  KARNEVAL

3-DŇOVÝ RESP. 4-DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko Schwechat pri 
Viedni, odlet do Nice. Po prílete do 
Nice presun na ubytovanie. Začneme 
prehliadku Nice, jedného z najkrajších 
miest francúzskej riviéry. Prejdeme 
sa po slávnej 5 km dlhej Promena-
de des Anglais so slávnym hotelom 
Negresco. Pešia prehliadka starého 
mesta. Návrat do hotela.

2. DEŇ
Raňajky. Pokračovanie v  prehliadke 
Nice – ruský kostol, františkánsky 
kostol a  mnohé iné. V  prípade zá-
ujmu návšteva Chagallovho múzea 
s  jeho slávnymi biblickými výjavmi. 
V prípade karnevalového termínu po-
poludní obrovský kvetinový sprievod 
na Promenade des Anglais. Vozy vy-
soké až 20 metrov zdobené tisíckami 
kvetín. Návrat do hotela.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod autobusom na 
poldenný výlet do prepychového 
Monaka. Pešia prehliadka mesta – 
Kniežací palác, Katedrála, Oceáno-
grafi cké múzeum. Pozrieme sa aj do 
Monte Carla – najznámejšej a najbo-
hatšej časti Monackého kniežatstva. 
V  prípade karnevalového termínu 
nebude organizovaný poldenný vý-
let do Monaka, ale poldenný výlet 
do neďalekého mestečka Menton 
s  čarovnou „Slávnosťou citrónu“. 
Pozrieme si obrovské stavby, deko-
ratívne sochy, obrazy, ale aj vážne 
umelecké diela, vyhotovené úplne 
celé z  citrusových plodov. Transfer 
na letisko v  popoludňajších hodi-
nách, odlet do Viedne a  po prílete 
transfer do Bratislavy.

POZNÁMKA
V prípade karnevalového termínu ne-
bude organizovaný poldenný výlet 
do Monaka, ale poldenný výlet do 
mestečka Menton. Program v  Nice 
bude obohatený o  sprievodné akcie 
karnevalu.
V  prípade 4-dňového okruhu sa 
program rozloží na 4 dni.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Nice – Vie-
deň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, poldenný výlet do Mo-
naka resp. Mentonu, transfer letisko – 
hotel – letisko, 2x resp. 3x ubytovanie 
v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Nice okrem 
uvedenej, vstupy do pamiatok a  na 
festivaly, komplexné cestovné pois-
tenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR/osoba.

OSTATNÉ DOPLATKY: 
Za 1/1 izbu 69 EUR (2 noci), 102 EUR 
( 3 noci).

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

FRANCÚZSKA 
RIVIÉRA A MARINELAND

NICE S NÁVŠTEVOU 
MONAKA/MENTONU

TERMÍNY A CENY
7F8FRL05 DNÍ TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

20.02. - 22.02. (Karneval + festival) 3 BA 328

03.04. - 06.04. (Veľká noc) 4 BA 468

12.09. - 14.09. 3 BA 358

TERMÍNY A CENY

7F8FRK50 DNÍ TRASA OSOBA V 
1/2 RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 15 R. *

08.05. - 10.05. (let) 3 BA 368 228

01.07. - 05.07. (bus) 5 2, 3 298 198

* dieťa na 3. lôžku 

Nice

Francúzsko

Monaco Nice

Francúzsko

Marineland
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FRANCÚZSKA ELEGANCIA A RADOSŤ ZO ŽIVOTA SÚ ATRIBÚTY, KTORÉ NAJLEPŠIE VYSTIHUJÚ ATMOSFÉRU NA PALUBE ŠTÝLOVEJ VÝLETNEJ LODE MS 
CEZANNE. NA SLNEČNEJ TERASE SA MÔŽETE KOCHAŤ OČARUJÚCU KRAJINOU OKOLO RIEKY SEINA. OBJAVTE ČARO FRANCÚZSKEHO VIDIEKA, NA-
VŠTÍVTE MONETOV DOM V GIVERNY A NEZABUDNITE NA KRÁSNU PERLU NA SEINE – FRANCÚZSKU METROPOLU PARÍŽ.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Francúzsky vkus a štýl najlepšie vy-
stihujú atmosféru na palube riečnej 
lode MS CEZANNE. Loď má 3 pa-
luby s  kapacitou 102 cestujúcich. 
K  vybaveniu lode patrí: panorama-
tická reštaurácia, bar, priestranná 
slnečná terasa s  ležadlami, večerný 
program, požičovňa kníh a  spolo-
čenských hier, obchod.

UBYTOVANIE
Všetky kajuty sú, vybavené klima-
tizáciou, SAT TV, telefónom, trezo-
rom, kúpeľňou so sprchou a sušičom 
na vlasy. Typy kajút: s oknom (14m2) 
majú kapacitu maximálne 2 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia + polnočný snack (káva, 
čaj a poobedný koláč).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká alebo individuálna doprava. 
Viac informácií dostanete vo vašej 
CK.

ITINERÁR

1.DEŇ
Individuálny príchod do Paríža. Na-
lodenie je možné od 19.00 hod, vy-
plávanie o 22.45 h.

2.DEŇ
Les Andelys - príchod popoludní 
o  13.30 h, individuálne voľno. Ne-
ďaleko sa nachádzajú ruiny hradu 
Chateau Gaillard z  12.st., z  ktorého 

je nádherný panoramatický výhľad 
na údolie Seiny a  Les Andyles. Vy-
plávanie o 17.00 h.

3.DEŇ
Caudebec-en-Caux – Príchod v noč-
ných hodinách, doobeda možný fa-
kultatívny výlet do Honfl eur-u  jed-
ného z najkrajších miest Normandie. 
Poobede máte možnosť zúčastniť sa 
výletu na skalách ležiaceho mesta 
Etretatu a prístavu Le Havre.

4.DEŇ
V ranných hodinách o 07.30 h plav-
ba z  Caudebec-en-Caux do mesta 
Rouen. Príchod v poobedných hodi-
nách o 13.00 h s možnosťou fakulta-
tívneho výletu ku kláštorom St.Wan-
drille a St.Martin de Boscherwille.

5.DEŇ
Rouen – objavte toto čarovné fran-
cúzske mesto s  jeho početnými 
gotickými pamiatkami. Vyplávanie 
o 18.00 h.

6.DEŇ
Príchod do Vernonu v nočných ho-
dinách o  03.00 h, doobeda máte 
skvelú príležitosť návštevy rodné-
ho domu Clauda Moneta v  Giverny 
a  jeho záhrad. Poobede o  13.00 h 
plavba do Paríža.

TERMÍNY

A
04.apríl, 11. apríl a 18. apríl 2015, 11. júl 2015, 15. august 2015, 
17. október a 24. október 2015

B
25. apríl 2015, 02. máj, 09. máj a 23. máj 2015, 
18. júl a 25. júl 2015, 01. august 2015

C
16. máj a 30. máj 2015, 12. september, 19. september a 26. september 2015, 03. október 
a 10. október 2015

D
06. jún, 13. jún, 20. jún a 27. jún 2015, 04. júl 2015, 08. august, 
22. august a 29. august 2015, 05. september 2015

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, kávu, čaj, prístavné poplatky, vybrané 
služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na lodi) 5-7 EUR/osoba/deň, 
fakultatívne výlety, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku 
dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho plat-
nosti meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od 
stavu predaja, takže platné ceny vami vybratej plavby vám budú oznámené
v čase jej výberu.

7.DEŇ
V nočných hodinách o 02.30 h príchod do francúzskej metropoly Paríža, celý 
deň individuálny program s možnosť výletu na „Montmartre“ alebo prehliad-
ky mesta.

8.DEŇ
Paríž - vylodenie po raňajkách od 9.00 h.

PLNÁ PENZIA  |  VEČERNÝ PROGRAM  |  VEĽKÁ NOC

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

ROMANTICKÁ 
NORMANDIA LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 

NA MS CEZANNE***+

Vernon Giverny

Les Andelys
Rouen

Caudebec-en-CauxLe Havre

Honfleur

Paríž

7F5FNT02 A B C D

2-lôžková kajuta s oknom - garantovaná 1 099 1 199 1 299 1 399

2-lôžková kajuta s oknom - hlavná paluba 1 499 1 549 1 649 1 749

2-lôžková kajuta s oknom - horná paluba 1 429 1 918 2 273 2 798

Príplatok za 1-lôžkovú kajutu 30% 60% 75 % 100%

TERMÍNY A CENY
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NOVINKA  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  NÁRODNÉ PARKY

a podľa legendy ho vytesali Aragonci 
za jednu noc. Prehliadka malebného 
centra Vielle Ville (starého mesta), 
námorníckeho cintorína alebo vy-
chádzka k majáku Phare de Pertusa-
to. Fakultatívne plavba loďou do ne-
ďalekých jaskýň a  zátok (calanque) 
a plavba okolo mesta k najznámejšej 
skale Korziky, nazývanej zrnko piesku 
(Grain de Sable). Pohľad z  mora na 
mesto na vysokom bielom vápen-
covom brale je jedinečný a  žiadny 
návštevník mesta Bonifacio by si ho 
nemal nechať ujsť. Zastávka v  Porto 
Vecchio – mestečku s údajne jednými 

z najkrajších pláží na svete. Ubytova-
nie a večera.

8. DEŇ
Raňajky. Presun do Bastie. Nalode-
nie na trajekt do Livorna. V  prípade 
nutnosti dodržania prestávky pre vo-
dičov je možná zastávka a  prehliad-
ka mesta Pisa. Pri leteckom zájazde 
nalodenie na trajekt do Nice, nocľah.

9. DEŇ
Príchod na Slovensko. Pri leteckom 
zájazde transfer na letisko v  Nice 
a odlet do Viedne.

ATRAKTÍVNY OSTROV V STREDOZEMNOM MORI JE SLÁVNY SVOJÍM DIVOKÝM ŠARMOM. VNÚTROZEMSKÉ POHORIE S NAJVYŠŠÍM VRCHOLOM MONTE 
CINTO (2 710 M) JE VÝZVOU PRE KAŽDÉHO NÁROČNÉHO VYSOKOHORSKÉHO TURISTU, NÁDHERNÉ PLÁŽE ZASE LÁKAJÚ MILOVNÍKOV PRÍMORSKÝCH 
RADOVÁNOK A GURMÁNI SI TIEŽ PRÍDU NA SVOJE PRI POHÁRI KVALITNÉHO KORZICKÉHO VÍNKA. KORZIKA JE JEDNODUCHO OSTROV PRE KAŽDÉHO.

9-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ 
ZÁJAZD / 8-DŇOVÝ LETECKÝ 
ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska okolo obeda 
(cca o  12:00), tranzit cez Rakúsko 
a Talianska do Livorna.

2. DEŇ
Trajekt z Livorna do Bastie - prehliad-
ka starého mesta – prístav, námestie 
St. Nicolas, radničné námestie, kos-
tol St. Jean Baptiste, citadela zo 16. 
storočia. Pri leteckom zájazde trans-
fer na Schwechat, odlet do Nice. Po 
prílete presun na trajekt do Bastie. 
Po príjazde na Korziku pripojenie sa 
k  autobusovej skupine. Presun do 
Corte, ubytovanie a večera.

3. DEŇ
Raňajky. Návšteva „najkorzickejšieho“ 
mesta Korziky – Corte, situovaného 
v  samom srdci ostrova. Prehliadka 
mesta – Citadela, kostol Nanebov-
stúpenia a malebné uličky, ktoré boli 
počas krátkeho obdobia korzickej ne-
závislosti svedkami najväčšieho roz-
kvetu korzickej vzdelanosti. Poobede 
výlet údoliami Tavignano a  Resto-
nica. Údolie Tavignano patrí medzi 
najkrajšie a  najhlbšie horské údolia 
Korziky. Údolie Restonica tvoria žulo-
vé skaliská, priezračné zelené horské 
bystriny a ľadovcové jazierka. Ubyto-
vanie a večera.

4. DEŇ
Raňajky. Opustíme vnútrozemie 
a kľukatá cesta nás zavedie cez prie-
smyk Col de Vergio a  rovnomenné 
korzické lyžiarske stredisko (jediné 
svojho druhu), až do pohodovej prí-
morskej dedinky Porto. Prímorské-
mu letovisku na západnom pobreží 
dominuje “Golfe du Porto”, strážna 
veža postavená Janovčanmi na ob-
ranu proti nájazdom Saracénov. Od-
dýchneme si na pláži. Zažijeme aj my 
ohnivočervený západ slnka na pláži, 

ktorým je Porto také známe. Ubyto-
vanie a večera.

5. DEŇ
Raňajky. Čakajú nás panoramatické 
výhľady pri presune po západnom 
pobreží na juh. Dramatické žulové 
útvary Calanches budú lemovať našu 
cestu do rodiska slávneho korzického 
rodáka Napoleona. Ajaccio, najväčšie 
a hlavné mesto ostrova láka návštev-
níkov rodným domom Napoleona 
Bonaparte, ktoré dnes slúži ako jeho 
múzeum. Prehliadka mesta. Ubytova-
nie a večera.

6. DEŇ
Raňajky. Pokračujeme ďalej na juh 
cez najvýznamnejšie megalitické ná-
lezisko Filitosa. Vedeli ste, že Korzi-
ka je osídlená viac ako 7 000 rokov? 
Presun do Sartene, nenápadného, 
zádumčivého mestečka, smutne pre-
sláveného krvnou pomstou alias ven-
detou. Ubytovanie a večera.

7. DEŇ
Príchod do atraktívneho mesta Boni-
facio, ktoré leží na najjužnejšom cípe 
Korziky. Mesto s  výbornou polohou 
leží na 70 m vysokom vápencovom 
brale nad tyrkysovými vodami Stre-
dozemného mora. Prehliadka cita-
dely, ktorú vybudovali Janovčania. 
Z citadely vedú do mesta dve scho-
diská, tretie s  názvom Schodisko 
Kráľa aragonského vedie k  moru

CENA ZAHŔŇA 

AUTOKAROVÝ ZÁJAZD
6x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami a večerami, sprievodcu CK SATUR, do-
pravu luxusným autokarom, trajekt na ostrov Korzika z pevniny a späť.

LETECKÝ ZÁJAZD
Leteckú dopravu Viedeň – Nice – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, 7x ubytovanie v  hoteli 2*/3* s  raňajkami a  večerami, sprievodcu 
CK SATUR, dopravu autobusom počas pobytu, trajekt na ostrov Korzika z pev-
niny a späť.

CENA NEZAHŔŇA 
Vstupy, plavbu loďou v meste Bonifacio, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 220 EUR (6 nocí, autokarový zájazd), 250 EUR (7 nocí, letecký zá-
jazd), za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
V prípade leteckej dopravy - servisné poplatky 160 EUR.

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

KORZIKA OSTROV KONTRASTOV

New York

Washington

USA

K anada

Livorno

Porto-Vecchio

Bonifacio
Sartène

Filitosa

Ajaccio

Porto

Taliansko

Bastia

Nice

TERMÍNY A CENY
7F8FRK03 DNÍ TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

22.05. - 30.05. (bus) 9 2, 3 798

23.05. - 30.05. (let) 8 BA 998
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2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA  |  WELLNESS  |  ANIMÁCIE

VYDAJTE SA NA OBJAVNÚ PLAVBU PO NAJKRAJŠÍCH METROPOLÁCH STREDOMORIA. VEČNÉ MESTO RÍM A JEHO ANTICKÉ PAMIATKY A MAJSTROVSKÉ 
DIELA ANTONIA GAUDÍHO V BARCELONE SÚ NAJVÄŠÍMI LÁKADLAMI TEJTO PLABY. A AK BOLO MÁLO, ZASTAVTE SA NA NIKDY NESPIACEJ IBIZE A VY-
CHUTNAJTE SI FRANCÚZSKY ŠARM V PODOBE MARSEILLE.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA FORTUNA bola postavená v r. 
2003. Táto pohodlná a  prepracova-
ná loď je obrazom najväčších talian-
skych zaoceánskych lodí z minulosti. 
V centrálnej časti lode s presklenými 
výťahmi je na strope umiestnených 
26 modelov výletných lodí spoloc-
nosti Costa Cruises. Kapacita lode je 
3780 pasažierov a 1110 členov posád-
ky. Celkovo má 17 palúb (z toho 13 pre 
pasažierov). K  vybaveniu lode patrí: 
wellness a  fi tnes centrum na rozlo-
he viac ako 1300 m2 (sauny, turecké 
kúpele, masáže, kaderníctvo, kozme-
tika), 4 bazény (1 krytý), tobogan, 
6 víriviek, multifunkčné športovisko 
(basketbal, volejbal, futbal), vonkaj-
šia bežecká dráha, divadlo, animácie, 
večerná show, kasíno, disko, knižnica, 
internetový kútik, obchody, detské 
kluby, Play Station herňa, 4 reštaurá-
cie a 11 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vyba-
vené regulovateľnou klimatizáciou, 
SAT TV, minibarom, telefónom, tre-
zorom. Kúpeľne sú vybavené vaňou 
alebo sprchovacím kútom, toale-
tou, sušičom na vlasy a  kozmetikou. 
Dvadsaťštyrihodinový kajutový servis 
a pre suity osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné, s oknom, s bal-
kónom a suity. K dispozícii sú aj bez-
bariérové kajuty. Všetky kajuty majú 
kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká alebo individuálna. Viac in-
formácií dostanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

BARCELONA
Majstrovské diela Gaudího 60 EUR.
Barcelona a Sagrada Familia 75 EUR.
Štadión Nou Camp 55 EUR.

CIVITAVECCHIA
Pamiatky antického Ríma 114 EUR.
Vatikán a Forum Romanum 112 EUR.
Individuálne voľno v Ríme 30 EUR.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v  eurách, 
pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktu-
álne ku dňu vydania katalógu. Cenní-
ky lodných spoločností sa môžu po-
čas jeho platnosti meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností 
a v závislosti od stavu predaja, takže 
platné ceny vami vybratej plavby vám 
budú oznámené v čase jej výberu.

CENA ZAHŔŇA
5x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky 100 EUR/os., nápoje, prepitné (platba 
na lodi) 8,50 EUR/dospelá osoba/deň, 4,25 EUR/dieťa 4-14 rokov/deň, fakulta-
tívne výlety, komplexné cestovné poistenie.

ITINERÁR TRASA A PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Savona (Taliansko) 16:30

2. deň Barcelona (Španielsko) 09:00 19:00 

3. deň Ibiza (Španielsko) 

4. deň Malorka (Španielsko) 09:00 19:00 

5. deň Marseille (Francúzsko) 09:00 19:00 

6. deň Savona (Taliansko) 09:00

TERMÍNY TRASA A 

D  01. október 2015

ITINERÁR TRASA B PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Savona (Taliansko) 16:30

2. deň Civitavecchia/Rím (Taliansko) 09:00 19:00 

3. deň na mori

4. deň Barcelona (Španielsko) 09:00 19:00 

5. deň Marseille (Francúzsko) 09:00 19:00 

6. deň Savona (Taliansko) 09:00

TERMÍNY TRASA B

A  12. november 2015

B 28. október 2015, 02. november a 07. november 2015

C 13. október a 18. október 2015

D 23. október 2015 

EURÓPA  |  FRANCÚZSKO

NA TRASE 
BARCELONA – MARSEILLE LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 

NA COSTA FORTUNA ****

7F5FMS25 A B C D

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 329 379 429 479

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 419 499 519 569

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 599 649 699 749

Zákl.lôžko/suita 779 829 879 929

3./4. lôžko dospelý 165 190 215 240

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 0 0 0 0

TERMÍNY A CENY
Savona

Civitavecchia
Rím

Marseille

Trasa A

Palma de Mallorca
Ibiza

Barcelona

Trasa B
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6-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko 
Schwechat, po prílete do Porta trans-
fer na ubytovanie. Večera.

2. DEŇ
Raňajky. Ocitáme sa v  spleti úzkych 
kľukatých uličiek Porta v štvrti Ribeira 
(UNESCO), navštívime katedrálu Terre-
ido da Sé a budeme sa nadchýnať nad 
honosnou zlatou výzdobou kostola 
Sao Francisco. Fakultatívne plavba po 
rieke Douro. Vo Villa Nova de Gaia na-
kukneme do vínnych pivníc a ochutná-
me portské víno. Večera.

3. DEŇ
Raňajky. Našou prvou zastávkou je 
pútnické miesto Bom Jesus do Monte 
s barokovým schodiskom, kde je zná-
zornených 14 zastavení krížovej cesty. 
Návšteva mesta Amarante, ktorého 
prvá časť názvu znamená po portu-
galsky milovať. Toto atraktívne mes-
tečko, jeho historické centrum a hlavne 
pôvabný oblúkový most Ponte São 
Gonçalo si určite zamilujete aj Vy. Oko-
lie mesta je doslova posiate vinicami, 
kde sa produkuje mladé pološumivé 
„zelené“ víno – „vinho verde“, typic-
ké iba pre Portugalsko (ochutnávka). 
Pokračovanie do stredovekej Bragy. 
Návšteva rodinných viníc Quinta da 
Aveleda (prehliadka záhrad, viníc
a ochutnávka vína). Návrat na ubytova-
nie a večera.

4. DEŇ
Raňajky. Návšteva kolísky portugalské-
ho národa, mesta Guimarăes (stredo-
veké pamiatky – UNESCO). Zastavíme 
sa vo vinárskom podniku Casa de Se-
zim (prehliadka + ochutnávka). Návrat 
na ubytovanie a  večera. Fakultatívne 
návšteva predstavenia „fado“.

5. DEŇ
Raňajky. Cez gotický most ponad rie-
ku Cavado sa dostaneme do centra 
mestečka Barcelos. Po prehliadke po-
kračujeme na návštevu vinice Quinta 
do Tamariz (prehliadka + ochutnávka). 
Deň zakončíme v  letovisku Póvoa Do 
Varzim, mesta povoleného hazardu 
s  piesočnými plážami a  rušným noč-
ným životom. Návrat na ubytovanie
a večera.

6. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko. Odlet 
z Porta do Viedne a transfer do Brati-
slavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu do/z  Potra, transfer 
Bratislava – Schwechat - Bratislava, 
autokarovú dopravu počas okruhu, 
5x ubytovanie v hoteli 3* s polpenziou, 
5x ochutnávku vína, miestneho sprie-
vodcu v Porte a sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 170 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 140 EUR, za predstavenie 
„fado“ 24 EUR (bez transferu).

LETECKY  |  POLPENZIA V CENE  |  OCHUTNÁVKA VÍNALETECKY  |  VÍKEND  |  UNESCO | VEĽKÁ NOC

EURÓPA  |  PORTUGALSKO

PUTOVANIE 
ZA VÍNOMPORTUGALSKOMESTO 

MOREPLAVCOVLISABON

4-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko Schwechat. Odlet 
do Lisabonu, po prílete krátka auto-
busová okružná jazda mestom. Uby-
tovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Lisabon - mesto, na ktoré 
sa díva socha Krista, presná rep-
lika tej slávnejšej v Riu de Janeiro, 
prejdeme Mostom 25 Apríla. Lisa-
bon sa vďaka svojmu prístupu k At-
lantickému oceánu stal významným 
obchodným prístavom a križovatkou 
sveta s najväčšími suchými dokmi 
na európskom kontinente. O jeho 
veľkoleposti a jedinečnej atmosfére 
sa presvedčíme počas prehliadky: 
historické srdce a duša Portugal-
ska, to je starobylá štvrť Belém 
s Kláštorom Hieronymov (vrchol 
manuelskej architektúry s nádhernou 
krížovou chodbou), veža Torre de 
Belém (pôvodne obranná veža a ma-
ják na rieke Tejo), maurská pevnosť 
Castelo de Sao Jorge, odkiaľ je úch-
vatný výhľad na celé mesto. Staro-
bylé uličky nás zavedú do najstaršej 
štvrte Alfami, založenej Feničanmi, 
pravý portugalský kolorit zažijeme 
na Placa do Comercio – jednom 
z najväčších a najkrajších námestí Lis-
abonu, a nakoniec, keď sa vyvezieme 
železným výťahom elevador de Santa 
Justa (podľa návrhu žiaka slávneho 
staviteľa A. G. Eiff ela), starý Lisabon 
sa nám ukáže ako na dlani. Návrat 
na ubytovanie. Fakultatívne návšteva 
predstavenia typického portugal-
ského hudobného žánru – fado.

3. DEŇ
Raňajky, celodenný výlet do okolia 
Lisabonu na trase Sintra – Cabo da 
Roca a Cascais. Sintra, bývalé leto-

visko portugalskej šľachty, plné pa-
lácov rôznych štýlov a krivoľakých 
uličiek s malámi obchodíkmi je 
najnavštevovanejším  miestom 
Portugalska (UNESCO). Hlavnou 
atrakciou je známy Palácio da Pena 
z 19. storočia, ktorá je najzachovalejším 
príkladom romantickej portugalskej 
architektúry, ďalším lákadlom je letná 
rezidencia portugalského kráľa Pala-
cio Nacional de Sintra, postavená na 
prelome 15. a 16. storočia. V Cabo da 
Roca (najzápadnejší cíp kontinentál-
nej Európy) si vychutnáte nádherné 
výhľady a v rybárskom mestečku 
Cascais možno ochutnáte niektorú 
z miestnych rybích špecialít. Na záver 
si pozrieme portugalské Monte Carlo 
– Estoril. Návrat do Lisabonu. 

4. DEŇ
Raňajky, presun na letisko, odlet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Lisabon – 
Viedeň, transfer Bratislava – Schwe-
chat – Bratislava, autobus počas 
pobytu, 3x ubytovanie v  hoteli 3*
s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 98 EUR, za predstavenie 
„fado“ 24 EUR (bez transferu).

TERMÍNY A CENY
7F8PTL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

03.04. - 06.04. (Veľká noc) BA 448

25.09. - 28.09. BA 448

TERMÍNY A CENY
7F8PTL60 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

15.10. - 20.10. BA 828

Porto

Póva de Vazim

Barcelos

Braga
Bom Jesus do 
Monte

Guimaräes

Amarante

Portugalsko
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5. DEŇ
Po raňajkách odchod do mesta Se-
villa, po ceste zastávka v  mestečku 
Almancil v tzv. „Zlatom trojuholníku“ 
Algarve, kde sa okrem exluzívnych 
golfových ihrísk a  turistických rezor-
tov nachádzajú aj dlhé pláže s pies-
kovými dunami. V  meste samom je 
pozoruhodný kostol Sao Laurenco 
s  interiérmi kompletne vyzdobenými 
bielo-modrými kachličkami Azule-
jos. Príchod do Sevilly, ktorej sa ho-
vorí hlavné mesto Andalúzie, mesta 
extrovertov, ktorí sa vyžívajú vo fl a-
mencu, býčích zápasoch, procesiách, 
fi estach, návštevách barov a  ochut-
návaní tapas. Stred mesta pripomína 
mozaiku divadelných javísk, jedno 
námestie je tu krajšie ako druhé. Pýši 
sa 3. najväčšou katedrálou v Európe 
(la Giralda), kráľovský palác – Reales 
Alcazares patrí k  najstarším v  Euró-

pe a  stále ho využíva aj španielsky 
kráľ. Palác je dokonalým príkladom 
mudejarskej architektúry, majstrov-
skej kombinácie maurských techník 
a katolíckych symbolov. Preskúmame 
pôvabné uličky a  námestia v  štvrti 
Barrio de Santa Cruz, nakukneme do 
obchodíkov a  možno si vyberieme 
ten najkrajší darček. Po návšteve Se-
villy cesta pokračuje na pobrežie An-
dalúzie. Ubytovanie a večera.

6. - 7. DEŇ
Individuálne voľno, oddych pri mori, 
možnosť individuálnych výletov, ve-
čera.

8. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko a odlet do 
Viedne.

SPOZNAJTE TRI ZAUJÍMAVÉ MIESTA, Z KTORÝCH KAŽDÉ MA SVOJ CHARAKTER A NEOPAKOVATEĽNÚ ATMOSFÉRU. LISABON - JUŽANSKY LEŽÉRNA 
METROPOLA, ALGARVE - NAJJUŽNEJŠIA PROVINCIA PORTUGALSKA S DESIATKAMI KILOMETROV NEDOTKNUTÝCH PLÁŽÍ S KRYŠTÁĽOVOČISTOU VODOU 
ATLANTIKU. ANDALÚZIA – KRAJINA S MYSTICKOU ATMOSFÉROU. SEVILLA, ALMERIA, ČI MALAGA VÁS OČARIA A ZÍSKAJÚ VAŠE SRDCIA… NAVŽDY!

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko 
Schwechat. Odlet do Lisabonu, uni-
kátneho mesta na konci Európy a za-
čiatku Atlantického oceánu. Po prí-
lete autobusová okružná prehliadka 
mestom. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Lisabon – mesto, ktoré sa 
vďaka svojmu prístupu k  Atlantic-
kému oceánu stalo významným ob-
chodným prístavom a  križovatkou 
sveta s  najväčšími suchými dokmi 
na európskom kontinente. O  jeho 
veľkoleposti a  jedinečnej atmosfére 
sa presvedčíme počas prehliadky: 
historické srdce a  duša Portugalska, 
to je starobylá štvrť Belém s Klášto-
rom Hieronymov (vrchol manuelskej 
architektúry s  nádhernou krížovou 
chodbou), veža Torre de Belém (pô-
vodne obranná veža a maják na rie-
ke Tejo), maurská pevnosť Sao Jorge 
(úchvatný výhľad na celý Lisabon 
a  na rieku Tejo s  najdlhším mostom 
v Európe, ktorý meria neuveriteľných 
17 kilometrov), odkiaľ vedú starobylé 
uličky do najstaršej štvrte Alfami, za-
loženej Feničanmi. Pravý portugalský 
kolorit zažijeme na Praca do Comer-
cio – jednom z  najväčších a  najkraj-
ších námestí Lisabonu a  keď sa vy-
vezieme železným výťahom Elevador 
de Santa Justa (podľa návrhu žiaka 
slávneho staviteľa A. G. Eiff ela), starý 
Lisabon sa nám ukáže ako na dlani. 
Návrat do hotela.

3. DEŇ
Po raňajkách odchod k soche Krista, 
ktorá je presnou replikou tej slávnej-
šej v  Riu de Janeiro, pokračovanie 
na pobrežie Algarve. Cestou navští-
vime stredoveké mestečko Silves, 
známe maurským hradom s  „červe-
nými hradbami“, ktorý bol postavený 
z  červeného pieskovca. Mesto bolo 
vybudované pôvodne Rimanmi, ale 

najväčší rozkvet zažilo za vlády Ara-
bov, keby bolo hlavným strediskom 
ich ríše Al-Gharbu. Cestou na pobre-
žie sa tiež zastavíme na najvyššom 
mieste Algarve – na vyhliadke Fioa, 
odkiaľ je nádherný výhľad na celé 
okolie. Príchod na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Celodenný výlet do Lagos 
a  Sagres. Prímorské mesto Lagos je 
spojené s  históriou prvých zámor-
ských objavov. Uvidíme moderný 
prístav, námestie, kde sa konal prvý 
trh s  otrokmi, pevnosť Fortelaza da 
Ponta da Bandeira a ďalšie pamiatky. 
Stará časť mesta je obkolesená za-
chovanými hradbami zo 16. storočia. 
Lagos ponúka niekoľko nádherných 
vyhliadok – z Ponte da Piedade vidieť 
záliv s  krásnymi pieskovými plážami 
a  pohorie Monchique. Neďaleko sa 
nachádza známy mys Cabo de Sao 
Vicente (60 m vysoké útesy) – naj-
známejší mys v Európe nazývaný tiež 
„koniec sveta“. Sagres je situované 
v  zálive, kde rozľahlé pláže, mohut-
né útesy a  búrlivé vlny Atlantického 
oceánu vytvárajú fantastické scené-
rie. V mestečku je zaujímavý malebný 
prístav, veľmi pekné námestie Praça 
da República, škola portugalských 
námorníkov z 15. storočia, či pevnosť 
Fortaleza de Sagres z 15. storočia. Ná-
vrat na ubytovanie, večera.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Lisabon a  Malaga – Viedeň, transfer Bratislava – 
Schwechat – Bratislava, autokar resp. mikrobus počas okruhu, 2x ubytovanie 
s raňajkami, 5x ubytovanie s polpenziou v hoteli 3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 170 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 240 EUR.

LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE  |  UNESCO

EURÓPA  |  PORTUGALSKO

LISABON A POBREŽIE ALGARVE
S NÁVŠTEVOU SEVILLY

Portugalsko

ŠpanielskoLisabon

Faro

Lagos
Silves

Sevilla

Málaga

TERMÍNY A CENY
7F8PTL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

10.06. - 17.06. BA 998
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8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko do Viedne, odlet 
do Porta s  medzipristátím v  Lisa-
bone. Transfer z  letiska do hotela, 
Ubytovanie, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Porto - druhé najväčšie 
mesto Portugalska, hlavné mesto 
provincie Douro, vo svete presláve-
né predovšetkým portským vínom, 
ktoré však nie je celkom z Porta – 
vinice sa nachádzajú v  údolí rieky 
Douro, asi 100 km od mesta a víno 
je v sudoch prevážané do Vila Nova 
de Gaia, mestečka ležiaceho na 
druhej strane rieky takmer splý-
vajúceho s  Portom, kde dozrieva 
v pivniciach. Pozrieme si katedrálu 
Terreido da Sé, štvrť Barredo s do-
mami nakláňajúcimi sa do strán, 
gotický kostol Sao Francisco s ho-
nosnou zlatou výzdobou. Opúšťa-
me Porto a  za chvíľu sa ocitáme 
pred bránami stredovekej Bragy, 
zastavíme sa na pútnickom mieste 
Bom Jesus do Monte a deň zakon-
číme vo vínnych pivniciach cavas, 
kde dozrieva pravé portské víno 
(ochutnávka). Návrat na ubytova-
nie a večera.

3. DEŇ
Po raňajkách odchod do Santiago 
de Compostela (UNESCO 1985) 
– pradávneho cieľa pútnikov na 
Svätojakubskej ceste. Prehliadka 
zachovalého stredovekého centra 
mesta s  úzkymi uličkami a  maleb-
nými námestíčkami s  množstvom 
monumentálnych palácov, klášto-
rov a  kostolov. Najvýznamnejšou 
dominantou je komplex katedrál-
nych námestí – preslávené Praza do 
Obradoiro, ktoré patrí k  najkrajším 
námestiam v  Španielsku. Katedrála 
s bránou Portico de la Gloria pred-
stavuje vrcholné dielo románskeho 
umenia. Ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Odchod do hlavného mesta 
španielskej autonómnej oblasti Ga-
lícia - A  Coruňa, kráľovského mesta, 
ktorého história siaha až do dôb Rím-
skej ríše. Z  tých čias sa tu zachoval 
jedinečný maják – Torre de Hércules 
(najstarší zachovaný v Európe), ktorý 
slúži námornej doprave nepretržite 
už 1900 rokov. Táto pamiatka, zapí-
saná aj na zoznam historického de-
dičstva UNESCO však nie je jediným 
lákadlom A  Coruňe – veď tunajšie 
pobrežie svojou členitosťou patrí me-
dzi najzaujímavejšie kúty Španielska. 
Medzi najväčšie atrakcie mesta patrií 
aj staré mesto Ciudad Vieja s román-
skymi kostolmi, či záhrady San Carlos. 
Návrat na ubytovanie do Santiaga, 
večera.

5. DEŇ
Po raňajkách odchod na pobrežie 
Pontevedra Costa, svojimi zátokami 
pripomínajúce nórske fjordy, kraja 
zvaného Rías Baixas (Dolné zálivy), 
ktoré pred zúrivými vĺnami Atlantiku 
chránia ostrovy Národného parku Is-
las Atlánticas. Oblasť je známa množ-
stvom nádherných pláži a pôvabných 
rybárskych dediniek. Mesto Ponte-
vedra zaujme úžasným historickým 
centrom s  robustnými kamennými 
palácmi a  miniatúrnymi arkádovými 
námestíčkami. Ubytovanie na Ponte-
vedra Costa, večera.

ČAROVNÉ PORTO PRESLÁVENÉ VÍNOM, PRADÁVNY CIEĽ PÚTNIKOV NA SVÄTOJAKUBSKEJ CESTE SANTIAGO DE COMPOSTELA, GALÍCIA SO ZÁLIVMI 
ZAREZÁVAJÚCIMI SA HLBOKO DO VNÚTROZEMIA, NÁDHERNÝMI PLÁŽAMI S BIELYM PIESKOM A MALEBNÝMI RYBÁRSKYMI MESTEČKAMI, VEĽKOLEPÝ 
LISABON – KOMBINÁCIA, KTORÁ SĽUBUJE NEZABUDNUTEĽNÝ ZÁŽITOK.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Lisabon – Viedeň s miestnym preletom do/z Porta, 
transfer Bratislava - Schwechat - Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, 
autobus, resp. mikrobus počas okruhu, 7x ubytovanie v hoteli 3* s polpenziou, 
ochutnávku vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 220 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 199 EUR.

6. DEŇ
Raňajky. Odchod do Porta a následne 
odlet do Lisabonu. Popoludní prehliad-
ka mesta. Pravý portugalský kolorit za-
žijeme na Praca do Comercio – jednom 
z najväčších a najkrajších námestí Lisa-
bonu a keď sa vyvezieme železným vý-
ťahom Elevador de Santa Justa (podľa 
návrhu žiaka slávneho staviteľa A. G. 
Eiff ela), starý Lisabon sa nám ukáže 
ako na dlani. Z maurskej pevnosti Sao 
Jorge (úchvatný výhľad na celý Lisa-
bon a na rieku Tejo s najdlhším mostom 
v Európe, ktorý meria neuveriteľných 17 
kilometrov) vedú starobylé uličky do 
najstaršej štvrte Alfami, založenej Feni-
čanmi. Ubytovanie, večera.

7. DEŇ
Po raňajkách dokončenie prehliad-
ky Lisabonu. Historické srdce a duša 

Portugalska, to je starobylá štvrť 
Belém, ktorej hlavnými atrakciami je 
Belémska veža (pôvodne obranná 
veža a maják na rieke Tejo) a majstát-
ny Kláštor Hieronymov postavený 
v  jedinečnej manuelskej architektú-
re, ktorá v  sebe mieša prvky gotiky 
a  exotické námorné motívy. Duch 
portugalských dobrodruhov je v Lisa-
bone stále živý a  slávnu éru námor-
ných objavov pripomína Pamätník 
objaviteľov. Popoludní individuálne 
voľno. Večera v hoteli.

8. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko v  Lisa-
bone, odlet do Viedne a  transfer do 
Bratislavy.

NOVINKA  |  LETECKY  |  POLPENZIA V CENE  |  UNESCO  |  OCHUTNÁVKA VÍNA

EURÓPA  |  PORTUGALSKO

LISABON - PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA

TERMÍNY A CENY
7F8PTL05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

21.05. - 28.05. BA 998
Lisabon

Porto

A Coruña

Pontevedra

Portugalsko

Španielsko

Santiago de Compostela
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OBJAVTE TO NAJLEPŠIE Z PORTUGALSKA - HISTORICKÉ PAMIATKY V LISABONE, KRÁĽOVSKÉ SÍDLA, STREDOVEKÉ MESTÁ, RYBÁRSKE DEDINKY, VÝBOR-
NÉ VÍNA V PORTE... TO VŠETKO SI VYCHUTNÁTE V JEDNEJ Z NAJKRAJŠÍCH A NAJZAUJÍMAVEJŠÍCH KRAJÍN EURÓPY, KTORÁ NEPATRÍ K TRADIČNÝM 
DOVOLENKOVÝM DESTINÁCIÁM A OBJAVOVAŤ JEJ ČAROVNÉ ZÁKUTIA URČITE STOJÍ ZA TO.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko 
Schwechat, po prílete do Lisabonu 
autobusová okružná jazda mestom. 
Ubytovanie a večera.

2. DEŇ
Po raňajkách opustíme Lisabon a naše 
cesty budú smerovať do stredovekej 
dedinky Óbidos. Ukrýva úzke ulič-
ky bielych domčekov s  terakotovými 
strechami plné obchodíkov. V  rybár-
skej dedinke Nazaré sa poprechá-
dzame po pláži. Pokračovať budeme 
do mestečka Alcobaca s  najväčším 
kostolom v  Portugalsku (UNESCO)
a s krásnym cisteriánskym opátstvom. 
Deň ukončíme v  Batalhe návštevou 
kráľovského kláštora (UNESCO). Uby-
tovanie a večera.

3. DEŇ
Raňajky. Coimbra - až do 13. st. hlavné 
mesto krajiny, rodisko 6 portugalských 
kráľov a kolíska vzdelania. Nachádza sa 
tu najstaršia univerzita v  Portugalsku, 
na ktorej vyštudovali velikáni portugal-
skej literatúry. Mestu „prischlo„ ozna-
čenie najromantickejšie portugalské 
mesto, keďže strmé úbočie svahu pri 
rieke Mondego, na ktorom sa Coimbra 
rozprestiera, predstavovalo malebnú 
kulisu k  najrôznejším príbehom vášní 
hodným Shakespearovho pera. Pokra-
čovanie našej výpravy smeruje do Por-
ta, ocitneme sa v spleti úzkych kľuka-
tých uličiek v štvrti Ribeira (UNESCO). 
Ubytovanie a večera.

4. DEŇ
Raňajky. Porto - druhé najväčšie mesto 
Portugalska, hlavné mesto provincie 
Douro, vo svete preslávené predovšet-
kým portským vínom, ktoré však nie je 
celkom z Porta - vinice sa nachádzajú 
v údolí rieky Douro, asi 100 km od mes-
ta a víno je v sudoch prevážané do Vila 
Nova de Gaia, mestečka ležiaceho na 
druhej strane rieky takmer splývajúce-

ho s Portom, kde dozrieva v pivniciach. 
Porto je krásne mesto, ktoré si Vás zís-
ka čarovnými uličkami, pozoruhodnou 
históriou, množstvom pamiatok, ako aj 
intenzívnym nočným životom. Pozrie-
me si katedrálu Terreido da Sé, štvrť 
Barredo s  domami nakláňajúcimi sa 
do strán, gotický kostol Sao Francisco
s honosnou zlatou výzdobou. Opúšťa-
me Porto a za chvíľu sa ocitáme pred 
bránami stredovekej Bragy, zastavíme 
sa na pútnickom mieste Bom Jesus 
do Monte a deň zakončíme vo vínnych 
pivniciach cavas, kde dozrieva pravé 
portské víno (ochutnávka). Návrat na 
ubytovanie. Večera.

5. DEŇ
Raňajky, na ceste do Lisabonu sa za-
stavíme v jednom z najvýznamnejších 
pútnických miest kresťanského sveta 
– Fátime s  veľkou neobarokovou ba-
zilikou, postavenou na počesť zjave-
nia Panny Márie. Veža baziliky meria
65 m a námestie je dvakrát väčšie ako 
námestie baziliky sv. Petra v Ríme. Po-
kračovanie do mesta Tomar, kde sa 
nachádza Convento de Cristo, hrad
s  kláštorom z  dvanásteho storočia, 
ktorý bol sídlom rytierov Kristového 
Rádu - pamiatka, ktorá je zapísaná na 
zozname svetového dedičstva UNE-
SCO. Ubytovanie v Lisabone. Večera.

6. DEŇ
Raňajky, celodenný výlet do okolia 
Lisabonu na trase Sintra – Cabo da 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Lisabon – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, autobus resp. mikrobus počas pobytu, 7x ubytovanie s  v  hoteli 
3* s polpenziou, ochutnávku vína, miestneho sprievodcu v Porte a sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 170 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 198 EUR, za predstavenie „fado“ 24 EUR. (bez transferu).

Roca a Cascais. Sintra, bývalé letovis-
ko portugalskej šľachty, plné palácov 
rôznych štýlov a  krivolakých uličiek
s malými obchodíkmi je najnavštevo-
vanejším miestom Portugalska (UNE-
SCO). Hlavnou atrakciou je známy 
Palácio da Pena z  19. storočia, ktorý 
je najzachovalejším príkladom ro-
mantickej portugalskej architektúry, 
ďalším lákadlom je letná rezidencia 
portugalského kráľa Palácio Nacio-
nal de Sintra postavená na prelome
15. a 16. storočia. Vychutnáte si výhľady
z  najzápadnejšieho cípu kontinen-
tálnej Európy, Cabo da Roca a  v  ry-
bárskom mestečku Cascais možno 
ochutnáte niektorú z miestnych rybích 
špecialít. Spoznáme portugalské Mon-
te Carlo – Estoril. Návrat na ubytova-
nie a  večera. Fakultatívne návšteva 
predstavenia typického portugalské-
ho hudobného žánru – fado.

7. DEŇ
Raňajky. Lisabon - mesto, na ktoré sa 
díva socha Krista (návšteva), presná 

replika tej slávnejšej v  Riu de Janei-
ro. Lisabon sa vďaka svojmu prístupu 
k  Atlantickému oceánu stal význam-
ným obchodným prístavom a  kri-
žovatkou sveta. O  jeho veľkoleposti 
a  jedinečnej atmosfére sa presvedčí-
me počas prehliadky: historické srdce
a  duša Portugalska, to je starobylá 
štvrť Belém s Kláštorom Hieronymov 
(vrchol manuelskej architektúry), veža 
Torre de Belém (pôvodne obranná 
veža a maják na rieke Tejo), hrad Cas-
telo de Sao Jorge, odkiaľ vedú uličky 
do najstaršej štvrte Alfami, založenej 
Feničanmi a  nakoniec, keď sa vyve-
zieme železným výťahom elevador de 
Santa Justa (podľa návrhu žiaka sláv-
neho staviteľa A. G. Eiff ela), starý Lisa-
bon sa nám ukáže ako na dlani. Návrat 
na ubytovanie a večera.

8. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, transfer 
na letisko v Lisabone, odlet do Vied-
ne a transfer do Bratislavy.

HIT ROKA 2014  |  LETECKY  |  POLPENZIA V CENE  |  OCHUTNÁVKA VÍNA  |  UNESCO

EURÓPA  |  PORTUGALSKO

VEĽKÝ OKRUH PORTUGALSKOM

Fátima

Batalma

ObidosAlcobaca

Nazare

Cacsais

SintraCabo 
Da Roca

Lisabon

Porto

Bon Jesus 
Do Monte

Braca

Portugalsko

ŠpanielskoTomar

Coimbra
TERMÍNY A CENY
7F8PTL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

16.04. - 23.04. BA 948

03.05. - 10.05. BA 948

04.06. - 11.06. BA 948

15.09. - 22.09. BA 948

04.10. - 11.10. BA 948
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SÚOSTROVIE MADEIRA, V MINULOSTI RIMANMI NAZÝVANÉ PURPUROVÉ OSTROVY, NESKÔR NÁHODNE ZNOVUOBJAVENÉ PORTUGALSKÝMI MOREPLAV-
CAMI JE ZNÁME NIELEN VYNIKAJÚCIM VÍNOM, ALE AJ „VYŠÍVANÝMI“ PALÁCMI, ZÁHRADAMI S UNIKÁTNYMI DRUHMI RASTLÍN. IDEÁLNYM PODNEBÍM, 
ÚCHVATNOU PRÍRODOU, PÔSOBIVÝMI SCENÉRIAMI A NÁDHERNÝMI KVETMI.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko 
Schwechat (Viedeň), odlet do Fun-
chalu, transfer z  letiska do hotela. 
Ubytovanie, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Následne sa vydáme na pol-
denný výlet - turistiku v Levada Vale 
Paraiso, ktorá vedie lesom a poskytuje 
prekrásne výhľady ponad dedinku Ca-
macha. Levada vedie popod eukalyp-
tové stromy, mimózy a duby. Ide o ne-
náročnú túru dlhú 5,5 km, ktorá trvá 
cca 2,15 h. Následne návrat do hotela. 
Popoludní voľný program. Večera.

3. DEŇ
Raňajky, o 9,00 začína celodenná pre-
hliadka mesta. Hlavné mesto ostrova 
sa pýši mnohými pamiatkami: monu-
mentálne paláce s tienistými nádvoria-
mi, meštianske domy obklopené sub-
tropickými parkami, kostoly a kláštory, 
zaujímavé múzeá. Počas prehliadky 
uvidíme sochu Sissy, park Municipal, 
katedrálu, radnicu, pozrieme si múze-
um Art de Sacra so zbierkami vzác-
nych umeleckých diel a  predmetov
z  15. až 18. storočia, ochutnáme víno 
Madeira v  Oliveiras - najstarších vín-
nych pivniciach ostrova, navštívime 
manufaktúru na výrobu výšiviek, vy-
chutnáme si kolorit miestnej tržnice, 
ktorá ponúka veľký výber ovocia, zele-
niny, kvetov a rýb, necháme sa uniesť 
krásou farbami hýriacej tropickej zá-
hrady (možnosť vyviezť sa k záhrade 
lanovkou) a na záver si pozrieme ba-
rokový pútnický kostol Monte, v kto-
rom pochovali posledného rakúskeho 
cisára z  rodu Habsburgovcov. Vychý-
renou sa stala miestna atrakcia – jazda 
v  tradičnom tobogáne dlhom 2 km. 
Návrat do hotela. Večera.

4. DEŇ
Raňajky. Voľný deň na oddych, ná-
kupy, prípadne individuálny program. 

Večer folklórna večera v  klasickej 
portugalskej reštaurácii, kde máte 
možnosť ochutnať jedno z typických 
madeiranských jedál ako je Estepada 
a  zároveň sa zoznámiť s  miestnym 
folklórnym spevom a tancom.

5. DEŇ
Raňajky. Odchod na celodenný výlet 
do východnej časti ostrova. Po ces-
te sa zastavíme v dedinke Camacha, 
v  ktorej sa nachádza ručná výrobňa 
prúteného/ratanového nábytku so 
suvenírovým obchodom. Ďalšia za-
stávka bude na druhom najvyššom 
vrchu Madeiry Pico do Areeiro. Po-
kračujeme cez vnútrozemie do Ribe-
iro Frio, známeho farmou na pstruhy, 
ktorá je situovaná v krásnej záhrade. 
Po ceste na severovýchod ostrova 
navštívime mestečko Santana, kde sa 
nachádzajú jedny z posledných typic-
kých madeiranských domov v  tvare 
písmena A. Na spiatočnej ceste bude-
me cez Portelu pokračovať do najvý-
chodnejšej časti Madeiry a zastavíme 
sa na vyhliadke Ponta do Rosio. Ďalej 
postupujeme pozdĺž pobrežia cez 
Machico – prvé miesto, kde sa vylodili 
moreplavci pri objavení Madeiry. Ná-
vrat do hotela. Večera.

6. DEŇ
Po raňajkách odchod na celodenný 
výlet do západnej časti ostrova: hlav-
ná cesta ostrova Estrada Monumen-
tal nás privedie najskôr do mesteč-

POZNÁMKA: Poradie výletov sa v  jednotlivých termínoch môže meniť. Počas 
karnevalového a kvetového festivalu bude program upravený podľa programu 
festivalu.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu do/z Funchalu, transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
autobus, resp. mikrobus počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3*/4* s polpen-
ziou (raňajky a večere, z toho 1x folklórna večera), ochutnávka vína, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 220 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 210 EUR. V termíne 14.-21.4.2015 je doplatok 295 EUR.

ka Camara de Lobos (kde Winston 
Churchill trávil čas maľovaním ob-
razov v  dobe jeho návštev Madeiry) 
a ďalej ku Cabo Girao – útesu (druhý 
najvyšší na svete) s úchvatným výhľa-
dom. Zastavíme sa v  Ribeira Brava, 
ktoré je situované na úrovni mora 
a  navštívime jaskyňu Grutas e Cen-
tro de Vulcanismo. Pokračovanie 
do mestečka Porto Moritz, ktoré je 
známe unikátnym prírodným kúpalis-
kom z  lávových kameňov. Popoludní 
pokračujeme cez Seixal (vodopád 
nevestin závoj Véu da Noiva), posled-
nou zasávkou je Sao Vicente a cesta 
nás zavedie priamo do hotela. Večera.

7. DEŇ
Raňajky. Odchod na celodenný výlet. 
Zastavíme sa na vyhliadke Pico dos 
Barcelos, kde sa Vám naskytne krás-

ny panoramatický výhľad na Funchal 
a  okolie. Pokračujeme do vnútro-
zemia do Údolia mníšok Curral das 
Freiras a  následne sa vyvezieme na 
Eira do Serrado – jedného z najkraj-
ších miest na ostrove s uchvacujúcim 
výhľadom na okolité hory. Možnosť 
občerstvenia v  jedinom vysokohor-
skom hoteli na Madeire. Odchod do 
botanickej záhrady Jardim Botanico, 
v  ktorej si môžeme pozrieť unikátne 
druhy stromov, rastlín a  kvetov. Na 
záver navštívime múzeum Quinta das 
Cruzes, zamerané na históriu Madei-
ry, so zaujímavou zbierkou antického 
nábytku a artefaktov Večera v hoteli.

8. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko, odlet do 
Viedne. Transfer do Bratislavy.

LETECKY  |  HIT ROKA 2014  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE  |  KARNEVALOVÝ A KVETINOVÝ FESTIVAL

EURÓPA  |  PORTUGALSKO

GRAND TOUR MADEIROU

São Vicente Santana

Machico

Camacha

Funchal

Madeira

Monte

Câmara 
de Lobos

Ribeira 
Brava

Ribeiro 
Frio

Eira do 
Serrado

TERMÍNY A CENY
7F8PTL04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

10.02. - 17.02. (Karnevalový festival) * BA 888

14.04. - 21.04. (Kvetinový festival) * BA 1 188

08.05. - 15.05. * BA 998

29.05. - 05.06. BA 998

10.07. - 17.07. BA 998

28.08. - 04.09. BA 998

30.10. - 06.11. BA 998

* priamy let s Air Berlin
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NOVINKA  |  LETECKY  |  POLPENZIA V CENE

ako napr. budova radnice, barokový 
kostol Espirito Santo s  barokovou 
fasádou, alebo oblúkový most. Po-
kračovanie do chránenej prírodnej 
rezervácie Lagoa do Fogo (Ohnivé 
jazero), ktorá je bezpochyby jed-
nou z  najväčších prírodných atrakcií 
ostrova. Mystické modré jazero dlhé 
2 km vypĺňajúce dno vyhasnutého 
krátera, vzniknutého erupciou v  r. 
1563, obklopené vysokými kopcami 

s  endemickou vegetáciou vytvárajú 
v  kombinácii s  bielymi pieskovými 
plážami nádherné scenérie. Na spia-
točnej ceste návšteva výrobne kera-
miky. Večera v hoteli.

7. DEŇ
Raňajky. Voľný program.

8. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko. Odlet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.

NEUVERITEĽNE ROZMANITÉ SCENÉRIE, BUJNÁ SUBTROPICKÁ VEGETÁCIA, DIVOKÉ POBREŽIE ATLANTIKU, KVITNÚCE AZALKY, DIVOKÉ ĽALIE A HOR-
TENZIE, SOPKY S KRÁTEROVÝMI JAZERAMI ČI ZEMSKÝMI PUKLINAMI, ODKIAĽ AJ DNES VYCHÁDZA SÍRNATÝ DYM – AZORSKÉ OSTROVY SÚ RAJOM PRE 
MILOVNÍKOV EXOTICKEJ PRÍRODY NENARUŠENEJ MASOVÝM TURIZMOM.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Viedne na ostrov St. Miguel, 
ktorý je najväčším a  najosídlenejším 
z Azorských ostrovov. Transfer do ho-
tela, ubytovanie, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Prehliadka hlavnej metropo-
ly Ponta Delgada – mesta mnohých 
tvárí, kde sa 500-ročná tradícia snúbi 
s modernou a kozmopolitná atmosfé-
ra s  pokojom a  pohodou Azorských 
ostrovov. Mesto ponúka niekoľko za-
ujímavých historických pamätihod-
ností ako sú kostoly a historické vily 
a  tiež dielne, v  ktorých sa dodnes 
podľa tradičnej receptúry vyrába ke-
ramika. Prehliadku začneme v prísta-
ve Convento da Esperanca a cez úzke 
uličky sa dostaneme k trhovisku, kde 
si môžeme vychutnať miestne špecia-
lity, medzi ktorým jednoznačne vedie 
ananás - hlavná plodina pestovaná na 
ostrovoch. Návrat do hotela, večera.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod na západnú stra-
nu ostrova, ktorej dominuje sopečný 
masív Sete Cidades, po ceste zastáv-
ka na vyhliadke Vista do Rei, ponú-
kaajúcej jeden z  najkrajších panora-
mických výhľadov na ostrov a na dve 
jazerá – modré a zelené v obrovskom 
sopečnom kráteri s  obvodom až 12 
kilometrov a  kolmými stenami vyso-
kými 300 metrov. Obed. Popoludní 
návšteva ananásovej plantáže a deň 
zavŕšime ochutnávkou ananásového 
likéru. Návrat do hotela.

4. DEŇ
Raňajky, poldenný lodný výlet na 
pozorovanie veľrýb a  delfínov, kto-
ré sa v  oblasti Azorských ostrovov 
vyskytujú v  neprebernom množstve 
a  často tu možno vidieť aj vorvane 
a  delfíny dlhoplutvé. Pozorovať, ako 
sa títo obri vynárajú a vyskakujú z hl-
bokých vôd oceánu, je zážitok, na 

ktorý sa nedá zabudnúť. Návrat do 
hotela, popoludní individuálne voľno. 
Večera.

5. DEŇ
Po raňajkách výlet do Furnasu, po 
ceste zastávka na vyhliadke Santa Iria 
s  okúzľujúcim výhľadom na vnútro-
zemie a  severné pobrežie. Návšteva 
čajovej plantáže s múzeom s dodnes 
funkčným zariadením z  19 stor. na 
spracovanie svetoznámej značky čaju 
Gorreana Tea. Príchod do dedinky 
Furnas, známej sopkou a  tzv. calde-
iras s  dymiacimi gejzírmi a  horúcimi 
žriedlami, ktoré sú zdrojom liečivé-
ho bahna a  minerálnej vody. Miesto 
je známe aj typickým miestnym po-
krmom Cozido, ktoré sa pripravuje 
v  zakopanom hrnci zohrievanom 
vulkanickou parou. Po obede návšte-
va rajskej záhrady s  jazierkami Terra 
Nostra – jednej z  najkrajších bota-
nických záhrad na ostrove, kde vám 
dych vyrazí bujná exotická vegetácia. 
Návrat do Ponta Delgada pozdĺž juž-
ného pobrežia.

6. DEŇ
Raňajky. Poldenný výlet k  Lagoa do 
Fogo, po ceste prehliadka mestečka 
Riberia Grande malebne položeného 
na vulkanickej náhornej plošine nad 
morom. Pozrieme si čarovné histo-
rické centrum s  uzulinkými uličkami, 
lemovanými zaujímavými príkladmi 
mestskej architektúry zo 17. a 18 stor., 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu, do/z  St. Miguel, transfer Bratislava - Schwechat - Bratisla-
va, transfer letisko – hotel – letisko, autobus, resp. mikrobus podľa programu, 
7x ubytovanie v hoteli 4*, 2x obed, 5x večera v hoteli, lodný výlet, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 220 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 220 EUR.

EURÓPA  |  PORTUGALSKO

AZORSKÉ OSTROVY – ST. MIGUEL

Ponta Delgada

St. Miguel

Sete Cidades

Furnas

Ribeira Grande

Lagoa do Fogo

TERMÍNY A CENY
7F8PTL06 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

15.04. - 22.04. BA 948
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PREDSTAVÍME VÁM TO NAJZAUJÍMAVEJŠIE, ČO ŠPANIELSKO PONÚKA. JEHO OSOBITÚ KULTÚRU I ZAUJÍMAVÚ HISTÓRIU. NA NAJJUŽNEJŠOM MIESTE 
EURÓPSKEHO KONTINENTU ABSOLVUJETE PREHLIADKU BRITSKEJ KOLÓNIE, ČAKÁ VÁS I NÁVŠTEVA ARABSKÉHO PALÁCA ALHAMBRA A KÚPANIE NA 
PLÁŽACH COSTA BRAVY.

11-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko do Viedne, odlet 
do Barcelony, transfer z  letiska do 
hotela na pobreží Costa Brava/Costa 
Maresme, ubytovanie, individuálne 
voľno (možnosť pobytu pri mori), ve-
čera.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do Zaragozy – nád-
herného historického mesta a metro-
poly Aragónska, ktoré sa pýši nád-
hernými renesančnými šľachtickými 
palácmi. Dominantou mesta je ba-
zilika Panny Márie, katedrála La Seo 
a  arabský opevnený palác Aljafería
z 11. storočia - veľkolepá ukážka maur-
skej architektúry. Po prehliadke mes-
ta (Katedrála, námestie Santa María 
del Pilar, mudéjarské kostoly, mestská 
tržnica), odchod na ubytovanie me-
dzi Zaragozou a Madridom. Večera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku Krá-
ľovského paláca El Escorial, pokra-
čovanie do Madridu, okružná jazda 
a prehliadka mesta – Plaza de Espa-
ňa, ktoré pripomína slávneho spiso-
vateľa Cervantesa prostredníctvom 
súsošia jeho románových hrdinov 
– Dona Quijota a verného sluhu San-
cha, exteriéry Kráľovského paláca, 
prestavaného z bývalej arabskej pev-
nosti, Plaza Mayor – námestie námes-
tí, centrum života Habsburgovcov 17. 
storočia, historické budovy, obcho-
díky, terasy a niečo pod zub v tapas 
baroch. Hneď v  blízkosti je Puerta 
del Sol (Slnečné námestie) a  nako-
niec zostáva Gran Vía – hlavná ulica 
a súčasne najmodernejšia časť mesta. 
Možnosť návštevy galérie El Prado, 
odchod na ubytovanie a večera.

4. DEŇ
Raňajky, transfer do Toleda, vzdiale-
ného od španielskeho hlavného mes-
ta Madrid približne 70 kilometrov, je 

plné chuti historického Španielska
a  rôznych pamiatok - kresťanských, 
ako aj zachovaných z islamskej nadvlá-
dy. Prekrásny výhľad na kaňon s riekou 
Tajo a na okolitý kraj Kastílska v kom-
binácii s úzkymi kamennými uličkami je 
nezabudnuteľný. Prehliadka mesta (ka-
tedrála, Chrám sv. Tomáša, námestie 
Zocodóver, Múzeum El Greca), náv-
števa tradičnej toledskej manufaktúry 
(ozdobné zbrane z  toledskej ocele, 
šperky), odchod do Cordoby, začiatok 
prehliadky mesta, ubytovanie v  okolí. 
Večera.

5. DEŇ
Raňajky, prehliadka Cordoby, jedného 
z  najnavštevovanejších španielskych 
miest. Mezquita je jediná mešita, kto-
rá sa zachovala zo španielskeho stre-
doveku a patrí k  najkrajším na svete. 
Očarujúce sú tiež biele domčeky, na 
stenách zavesené črepníky s rôznofa-
rebnými kvetmi, uličky, kde sa sotva 
zmestí človek a moped. Po prehliadke 
Cordoby (mešita, exteriéry Alcázaru, 
Židovské mesto, typické „kvetinové“ 
ulice s arabskými patiami) odchod do 
Sevilly, kde jedno námestie je krajšie 
ako druhé. Mesto sa pýši 3. najväčšou 
katedrálou v Európe, kráľovský palác – 
Reales Alcázares je dokonalým príkla-
dom múdejarskej architektúry. Po pre-
hliadke mesta (katedrála, La Giralda, 
Zlatá veža, maurský palác Alcázar – 
exteriéry), ubytovanie v okolí, večera.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Barcelona – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, transfer letisko Barcelona – hotel – letisko Barcelona, 9x ubytovanie 
s polpenziou v hoteli 2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
za 1/1 izbu 198 EUR, za vstup do Alhambry 34 EUR (je nutné objednať pri kúpe 
zájazdu).

6. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku brit-
skej kolónie Gibraltar, známej jedinou 
voľne žijúcou kolóniou opíc v Európe. 
Po ceste zastávka na najjužnejšom 
mieste európskeho kontinentu - v Ta-
rife, transfer do Granady, ubytovanie 
v okolí mesta a večera.

7. DEŇ
Raňajky, prehliadka Granady (ka-
tedrála, kráľovská kaplnka, Albaicín) 
a  následne návšteva perly maurskej 
architektúry – Alhambry, palácového 
a  pevnostného komplexu s  úžasný-
mi záhradami Generalife, ktorý bol 
sídlom maurských vládcov Granady. 
Vďaka svojej nádhere a  historickej 
hodnote sa táto pamiatka prepraco-
vala aj medzi fi nalistov nových sedem 
divov sveta. Nočný prejazd na pobre-
žie Costa Brava/Costa Maresme.

8. DEŇ
V  doobedňajších hodinách príchod 
k mysticky a nadpozemsky pôsobia-

cemu pohoriu s  horským kláštorom 
Montserrat, ktorý je najvýznamnej-
šiím pútnickým miestom Katalánska. 
Prehliadka, popoludní presun do ho-
tela na Costa Brava/Costa Maresme, 
ubytovanie a večera.

9. DEŇ
Raňajky, odchod do Barcelony, pre-
hliadka mesta (gotická štvrť, Las 
Ramblas, Kolumbov pamätník, An-
tonio Gaudí – Sagrada Familia, La 
Pedrera, Casa Batlló, Park Güell, Mon-
tjuic) možnosť návštevy morského 
akvária, či múzea Pabla Picassa), ná-
vrat do hotela, večera.

10. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno na oddy-
ch pri mori. Večera.

11. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko v Barcelo-
ne, po prílete do Viedne transfer do 
Bratislavy.

LETECKY  |  HIT ROKA 2014  |  POLPENZIA V CENE

EURÓPA  |  ŠPANIELSKO
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TERMÍNY A CENY
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20.05. - 30.05. BA 898

19.08. - 29.08. BA 898
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4-DŇOVÝ
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z  Viedne do Valencie, okruž-
ná prehliadka mesta, v  ktorom sa 
unikátnym spôsobom snúbi umenie 
stredoveku s  modernou architektú-
rou. Príjemná prímorská atmosféra je 
umocnená krásnymi plážami neďale-
ko centra mesta. Milovníkom zelene 
sa určite budú páčiť záhrady, parky 
a aleje stromov vybudované v býva-
lom koryte rieky Turia, kto rád obdi-
vuje historické budovy, starodávne 
brány, hradby, kostoly a  námestia, 
tiež si príde na svoje. Byť vo Valencii 
a  neochutnať Paellu? Práve v  tomto 
meste má tradičný španielsky pokrm 
svoje korene a Valencia je súčasne aj 
synonymom pre „ryžové centrum“ 
krajiny. Transfer do hotela, ubytova-
nie.

2. DEŇ
Raňajky. Prehliadka starobylého 
centra mesta, ktoré odhaľuje román-
ske, gotické a  renesančné dedičstvo 
UNESCO, vrátane ikonickej budo-
vy La Lonja zo 16. storočia – bývalej 
hodvábnej burzy, katedrály Seu s 51m 
vysokou gotickou vežou Micalet, 
z  ktorej je nádherný výhľad na celé 
mesto. Centrom mesta je „Plaza del 
Ayuntamiento“, radničné námestie 
s palmami, fontánou a parkom. Zau-
jímavou atrakciou je Mercado Central, 
obľúbený mestský trh s  čerstvými 
rybami, morskými plodmi, mäsom, 
syrmi, šunkami, zeleninou, ovocím. 
Návrat do hotela.

3. DEŇ
Raňajky. Fakultatívne návšteva mo-
derného Mesta umenia a vedy – ob-
rovského futuristického komplexu 
postaveného na ploche 350 000 m2 

podľa návrhu španielskeho archi-

tekta Santiaga Calatravu. Súčasťou 
komplexu je Oceánografi cké mú-
zeum s  akváriom, Múzeum umenia, 
Planetárium pripomínajúce chrbát 
pásavca, či vedecké múzeum princa 
Filipa, kde možno vidieť napríklad 
obrovskú molekulu DNA, či model ve-
smírnej stanice. Návrat do hotela.

4. DEŇ
Raňajky, podľa časových možností 
individuálne voľno, transfer na letisko 
a odlet do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň - Valencia 
- Viedeň, transfer Bratislava - Schwe-
chat - Bratislava, transfer letisko – ho-
tel – letisko, okružnú autobusovú pre-
hliadku mesta, 3x ubytovanie v hoteli 
3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu okrem uve-
denej, vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 118 EUR, za večeru (paella) 
32 EUR.

4-DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko 
Schwechat, odlet do Madridu. Prvé 
zoznámenie s  metropolou Španiel-
ska nám poskytne autobusová pre-
hliadka. Necháme sa očariť všetkými 
dôležitými námestiami, ulicou Gran 
Vía, rozsiahlymi zelenými plochami 
či najkrajšími múzeami. Ak sa povie 
Real Madrid, všetci vieme, o  čom je 
reč. Poznáme však názov štadióna, 
na ktorom toto futbalové mužstvo 
hráva svoje zápasy? Správne je San-
tiago Bernabéu, a my si ho prehliad-
neme z úplnej blízkosti. Individuálne 
voľno, príp. možnosť návštevy zábav-
ného parku – Parque de atracciones 
v  Casa de Campo, snáď najväčšom 
mestskom parku v  Európe. Transfer 
do hotela a ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Naše putovanie naprieč his-
tóriou začneme na Plaza de Espaňa, 
pripomenieme si slávneho spisovate-
ľa Cervantesa prostredníctvom súso-
šia jeho románových hrdinov – Dona 
Quijota a  verného sluhu Sancha. 
Nahliadneme do útrob Kráľovského 
paláca, prestavaného z bývalej arab-
skej pevnosti. Prečo je Katedrála Al-
mudena kontroverzná? Uvidíme to na 
vlastné oči. Plaza Mayor – námestie 
námestí, centrum života Habsbur-
govcov 17. storočia, historické bu-
dovy, obchodíky, terasy a niečo pod 
zub v tapas baroch. Hneď v blízkosti 
je Puerta de Sol (Slnečné námestie). 
Nakoniec zostáva Gran Vía – hlavná 
ulica a  súčasne najmodernejšia časť 
mesta. Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Tento deň venujeme ume-
niu. Bude nás sprevádzať na každom 

kroku 1,6 km dlhej pasáže, ktorú sa 
pokúsime zdolať. Začíname na ná-
mestí Cibeles, mieste, kde sa prelína 
starý Madrid s  moderným. Čakajú 
nás tri umelecké skvosty – Múzeum 
Thyssen – Bornemisza, El Prado (die-
la majstrov ako El Greco, Velázquez, 
Goya.) a múzeum Reina Sofía. Kto by 
sa príliš nasýtil toľkých kultúrnych zá-
žitkov, potrebný oddych mu dopraje 
park El Retiro s botanickou záhradou 
či Krištáľovým palácom. Neobídeme 
ani prehliadku dizajnovo nevšednej 
vlakovej stanice Atocha, odkiaľ vy-
chádzajú španielske rýchlovlaky AVE 
(300 km/h). Fakultatívne možnosť 
večere (typické „tapas“). Návrat na 
ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko a odlet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Madrid – 
Viedeň, transfer Bratislava – Schwe-
chat – Bratislava, transfer letisko – 
hotel – letisko, okružnú autobusovú 
prehliadku, 3x ubytovanie v  hoteli
3* v  centre s  raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v  Madride, 
vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 118 EUR, za večeru (špa-
nielske tapas) 28 EUR.

LETECKY  |  SHOPPING  |  MÚZEÁ NOVINKA  |  LETECKY  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  SHOPPING

EURÓPA  |  ŠPANIELSKO

VALENCIAMADRID MESTO PAELLYMESTO UMENIA

TERMÍNY A CENY
7F8ESL05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

08.05. - 11.05. BA 448

02.10. - 05.10. BA 448

TERMÍNY A CENY
7F8ESL04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

12.06. - 15.06. BA 348

09.10. - 12.10. BA 348
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LETECKY  |  POLPENZIA V CENE  |  UNESCO

ŠPANIELSKO SA PÝŠI MNOHÝMI POZORUHODNOSŤAMI, KTORÉ SA PRE SVOJE UMELECKÉ BOHATSTVO A HISTORICKÚ HODNOTU STALI SÚČASŤOU SVE-
TOVÉHO DEDIČSTVA UNESCO – ČI UŽ JE TO KRÁĽOVSKÝ PALÁC EL ESCORIAL, KTORÝ SVOJOU MONUMENTÁLNOSŤOU MÔŽE KONKUROVAŤ VERSAILL-
SKÉMU ZÁMKU, SVETOZNÁMY RÍMSKY AKVADUKT V SEGOVII, ALEBO SALAMANCA S UNIKÁTNOU RENESANČNOU A BAROKOVOU ARCHITEKTÚROU.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko 
Schwechat, odlet do Madridu. Prvé 
zoznámenie s  metropolou Španiel-
ska nám poskytne prehliadka mesta, 
počas ktorej sa necháme očariť všet-
kými dôležitými námestiami: Plaza de 
Espaňa, kde si pripomenieme slávne-
ho spisovateľa Cervantesa prostred-
níctvom súsošia jeho románových 
hrdinov – Dona Quijota a  verného 
sluhu Sancha, Plaza Mayor – námestie 
námestí, centrum života Habsburgov-
cov 17. storočia s historickými budo-
vami, obchodíky, terasami a  tapas 
barmi. Hneď v blízkosti je Puerta del 
Sol (Slnečné námestie). Ďalej uvidíme 
Kráľovský palác, prestavaný z bývalej 
arabskej pevnosti a nakoniec zostáva 
Gran Vía – hlavná ulica a súčasne naj-
modernejšia časť mesta. Transfer do 
hotela, ubytovanie a večera.

2. DEŇ
Raňajky. Tento deň venujeme ume-
niu. Začíname na námestí Cibeles, 
mieste, kde sa prelína starý Madrid 
s  moderným. Čakajú nás umelecké 
skvosty v  múzeu El Prado, ktoré sa 
v  súčasnosti radí medzi najvýznam-
nejšie svetové galérie a  vlastní vyše
7 600 obrazov, tisíc sôch, tri tisíc ry-
tín, 6 400 kresieb a ďalších umelec-
kých predmetov. Súčasťou múzea je 
aj knižnica s vyše 60 tisícami umelec-
kých monografi í. K najväčším skvos-
tom Prada patrí niekoľko triptychov 
Hieronyma Boscha vrátane nájzná-
mejšej Záhrady pozemských rozkoší. 
Rafaelova Svätá rodina s  jahňaťom, 
Tizianova Danae a  zlatý dážď, Ru-
bensove Tri Grácie, či Goyove plátna 
Rodinka Karla IV, Nahá a  Oblečená 
Maja. Najpočetnejšie sú v  zbierkach 
samozrejme zastúpení španielski ma-
liari (asi 4 600 obrazov), z  ktorých 
najreprezentatívnejšia je zbierka diel 
Velázqueza a  Goyu. Z  európskeho 

maliarstva vynikajú v  Prade talianski 
majstri, fl ámski maliari (90 obrazov 
Rubensa), ako aj holandská sekcia
s  obrazmi Rembrandta. Ďaľšie mú-
zeum - Reina Sofía je nemenej zaují-
mavé. Kto by sa príliš nasýtil toľkých 
kultúrnych zážitkov, potrebný od-
dych mu dopraje park El Retiro s bo-
tanickou záhradou či Krištáľovým pa-
lácom. Návrat na ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod do mesta El Escorial, 
návšteva kráľovského paláca - monu-
mentálnej stavby, ktorá slúžila ako 
kráľovské sídlo a  kláštor, zasvätený 
sv. Vavrincovi z  Escorialu na pamäť 
víťazstva Španielska nad Francúz-
skom v  bitke pri pri St. Quentine
v  r. 1557. Je jedným z  najvýznamnej-
ších kráľovských palácov v  Európe, 
ktorý môže konkurovať rozlohou
i komplexnosťou Versailleskému zám-
ku, hoci na rozdiel od neho bol najmä 
kláštorom a  mauzóleom. Španielsky 
panovník Filip II chcel mať v EL Esco-
rial dôstojné miesto posledného od-
počinku pre svojho otca Karola V., no 
palác sa stal mauzóleom aj pre ostat-
ných španielskych kráľov. Popoludní 
prehliadka mesta Ávila, stále dýchajú-
ceho stredovekou atmosférou. Presun 
do Salamancy, ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Salamancy, mes-
ta známeho najstaršou univerzitou 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Madrid – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – 
Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, autokar, resp. mikrobus počas po-
bytu, v Madride autobusovú prehliadku, 7x ubytovanie v hoteli 3 *s polpenziou, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Madride, vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 190 EUR.

v  Španielsku a  jednou z  najstarších
v Európe. Salamanca bola Európskym 
hlavným mestom kultúry za rok 2002 
a pre svoje monumentálne a umelec-
ké bohatstvo sa stala mestom sveto-
vého dedičstva UNESCO. Španielsky 
renesančný štýl sa zachoval v  Sala-
manke ako na žiadnom inom mieste 
a  baroko tu má tiež unikátne prvky. 
Úzke starobylé uličky dýchajú histó-
riou, ale aj čulým študentským živo-
tom a naozaj je čo obdivovať: paláce, 
katedrály, kostoly a  jedno z  najkraj-
ších hlavných námestí v  Španielsku 
– Plaza Mayor. Presun do Valladolidu, 
ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky. Valladolid: prehliadka histo-
rického centra mesta, ktoré sa vyzna-
čuje mnohými architektonickými pa-
miatkami z čias gotiky a  renesancie. 
Popoludní sa vyberieme k  rozpráv-
kovému stredovekému hradu Castillo 
de Coca, ktorý je unikátnou ukážkou 
zachovalej architektúry stredovekého 
Španielska. Presun do Segovie, uby-
tovanie a večera.

6. DEŇ
Raňajky. Segovia, ďalšie stredove-
ké mesto s  najvyššou koncentráciou 

románskych kostolov v  Európe. Do-
minantou a  zároveň svetoznámym 
symbolom mesta je rímsky akvadukt 
– najdlhší a  najzachovalejší svojho 
druhu vôbec - pozostatok dokonalej 
rímskej architektúry. Pre svoju mimo-
riadnu historickú hodnotu je od roku 
1985 súčasťou svetového dedičstva 
UNESCO. Najvyššou budovou v  Se-
govii je katedrála zo 16. storočia (jed-
na z  najkrajších v  Španielsku), ktorú 
v  meste vidno zo všetkých smerov. 
Presun do Madridu, ubytovanie, ve-
čera.

7. DEŇ
Raňajky. Presun z Madridu do Toleda: 
prehliadka historického centra (ka-
tedrála, Chrám sv. Tomáša, námestie 
Zocodóver, Múzeum El Greca). Pre-
chod cez oblasť La Mancha: pohľad 
na veterné mlyny. Návrat na ubytova-
nie. Večera.

8. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko a odlet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.

EURÓPA  |  ŠPANIELSKO

ŠPANIELSKE POKLADY UNESCO
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TERMÍNY A CENY
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03.05. - 10.05. BA 898
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3- DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko do Viedne, od-
let do Barcelony, transfer do hotela. 
Prehliadka mesta. Začneme návšte-
vou futbalového štadióna Camp Nou, 
ktorý je domovom pre svetový tím
FC Barcelona, prejdeme sa po čarov-
nom Španielskom námestí, milovníci 
umenia budú mať možnosť navštíviť 
múzeum známeho katalánskeho ma-
liara Joana Miróa a  deň ukončíme 
pohľadom na efektný súzvuk svetla, 
hudby a vody, ktorý ponúka jedineč-
ná fontána Montjuic. Návrat na uby-
tovanie.

2. DEŇ
Raňajky, pokračovanie v  prehliadke 
mesta – dnes spoznáme pamiatky 
secesného umenia ako ich zanechal 
geniálny katalánsky architekt Gaudí: 
Sagrada Família – novogotický chrám 
Svätej rodiny, ktorý sa stal symbolom 
Barcelony, elegantný bulvár Passeig 
de Grácia s ďalšími významnými Gau-
dího stavbami ako Casa Batlló, roz-
právkovo koncipovaným domom so 
strechou pripomínajúcou chrbát ob-
rovského jaštera a stĺpy dole nohy slo-
na či Casa Milá, prezývaná la Pedrera, 
očarujúci Parc Guëll (UNESCO), zá-
hradný komplex plný nekonvenčných 
stavieb. V podvečer nahliadneme do 
uzulinkých uličiek „gotickej Barcelo-
ny“ a  nakoniec sa prejdeme po naj-
živšej promenáde mesta - La Ram-
bla, kde zažijeme pravú barcelonskú 
atmosféru. Nachádza sa tu nespo-
četné množstvo kaviarní, reštaurácií, 
kvetinárstiev, obchodov a  stánkov 
s typickými špecialitami a suvenírmi, 
svoje umenie tu predvádza množstvo 
pouličných umelcov – hudobníkov, 
tanečníkov a živých sôch. Na Ramble 

proste pulzuje život 24 hodín denne. 
Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, dokončenie prehliadky: 
Moll d´Espanya – atraktívna lokalita 
nového prístavného komplexu, kto-
rého najväčšou atrakciou je akvá-
rium – jedno z  najväčších v  Európe. 
Expozícia akvária je skutočne veľmi 
pútavá, v osemdesiatmetrovom pod-
morskom tuneli tu môžno obdivovať 
viac než 11 000 morských živočíchov 
a rastlín, ktoré vytvárajú impozantnú 
podmorskú faunu a  fl óru. Možnosť 
nákupov v  elegantnom nákupnom 
centre Maremagnum, prípadne náv-
števa múzea Pabla Picassa. Plní zážit-
kov a dojmov odchádzame na letisko, 
odlet do Viedne a  následný transfer 
do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu, Viedeň – Barcelona 
– Viedeň, Transfer Bratislava – Schwe-
chat – Bratislava, transfer hotel – le-
tisko – hotel, 2x ubytovanie v  hoteli 
3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Barcelone, 
vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 92 EUR.

LETECKY  |  SHOPPING  |  VÍKEND

4-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Viedne do Barcelony, transfer 
do hotela. Začneme návštevou Parc 
Guëll (UNESCO), záhradného kom-
plexu plného nekonvenčných stavieb 
od geniálneho katalánskeho archi-
tekta Antoni Gaudího, ktoré meno je 
neodmysliteľne späté s  týmto koz-
mopolitným mestom. La Rambla je 
otvorené javisko, na ktorom sa pred-
vádzajú akrobati, mímovia, žongléri, 
pouliční muzikanti, vždy plná ľudí, 
atrakcií a  najrozmanitejších aktivít 
(večerná prechádzka).

2. DEŇ
Raňajky, pokračovanie v  prehliadke 
mesta: Hospital de Sant Pau (pre-
krásny príklad secesnej architektú-
ry uvedený aj v  UNESCO), Sagrada 
Família – novogotický chrám Svätej 
rodiny, ktorý sa stal symbolom Barce-
lony, ďalšie významné diela od Gau-
dího ako Casa Batlló, rozprávkovo 
koncipovaný dom so strechou pripo-
mínajúcou chrbát obrovského jaštera 
a stĺpy dole nohy slona či Casa Milá, 
prezývaná la Pedrera (kameňolom), 
futbalový štadión Camp Nou je do-
movom pre svetový tím FC Barce-
lona, Olympijský štadión, centrum 
olympijských hier z r. 1992., námestia 
Plaça d´Espanya a  Plaça de Cata-
lunya. Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, dokončenie prehliadky: Moll 
d´Espanya – nový prístavný komplex, 
Plaça Portal de la Pau so sochou 
Krištofa Kolumba, Palau Gűell – prvá 
stavba na objednávku Gaudího, Plaça 
Reial – Kráľovské námestie obko-
lesené palmami, Plaça Sant Jaume 
s radnicou a sídlom katalánskej vlády 

Palau de la Generalitat, gotická ka-
tedrála Sv. Eulálie a  komplex budov 
palác Reial Major – bývalej rezidencie 
barcelónskych grófov a  neskôr krá-
ľov Aragónskej koruny, bazilika Santa 
Maria del Mar, Picassovo múzeum. 
Fakultatívne možnosť večere (typické 
„tapas“). Návrat do hotela.

4. DEŇ
Raňajky, fakultatívne návšteva akvá-
ria, kde sa môžete ponoriť do sveta 
žralokov, rají, murén, morských ko-
níkov, príp. návšteva nadácie Joan 
Miró (múzeum moderného umenia), 
resp. individuálne voľno. Transfer na 
letisko, prílet do. Viedne a  následný 
transfer.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Barcelona 
– Viedeň, transfer Bratislava – Schwe-
chat – Bratislava, transfer – hotel – le-
tisko, 3x ubytovanie v hoteli 3* s  ra-
ňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v  Barcelone, 
vstupy. Komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 138 EUR, za 1 večeru (špa-
nielske tapas) 28 EUR, za vstup do 
Sagrada Familia 17 EUR.

LETECKY  |  SHOPPING  |  UNESCO

EURÓPA  |  ŠPANIELSKO

FC BARCELONA 
ALEBO GAUDÍ ZA VÍKENDBARCELONA BARCELONA

TERMÍNY A CENY
7F8ESL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

26.03. - 29.03. BA 478

16.04. - 19.04. BA 478

TERMÍNY A CENY
7F8ESL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

06.10. - 08.10. BA 398

02 Poznavacky Svet 14-15_Europa 10-75.indd   5702 Poznavacky Svet 14-15_Europa 10-75.indd   57 3.11.2014   17:263.11.2014   17:26



58

LETECKY  |  HIT ROKA 2014  |  POLPENZIA V CENE  |  S POBYTOM PRI MORI

5. DEŇ
Raňajky, odchod na poldenný výlet 
do Girony, ktorá je centrom rovno-
menného regiónu s  dokonalou po-
lohou na brehoch rieky Ter a Onyar 
Historické centrum mesta je sieťou 
úzkych šarmantných uličiek, námestí 
a  elegantných palácov. A  nábrežie 
vyzerá ako to v slávnej Florencii. Do-
konca tu nájdeme aj zaujímavý most 
– betónový monolit má v najužšom 
mieste v  strede nad riekou hrúbku 
len 25 cm. Okrem farebného nábrežia
v  Girone môžeme obdivovať giron-
skú katedrálu s najširšou gotickou lo-
ďou na svete (širšia je len loď chrámu
sv. Petra v Ríme).Popoludní návšteva 
múzea Salvadora Dalího vo Figue-
res. Návrat do hotela, večera.

6. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, príp. 
celodenný fakultatívny výlet loďou 
do Tossa de Mar – malebného a  tu-
risticky atraktívneho katalánskeho 
mestečka ležiaceho na  pobreží Cos-
ta Brava, asi 100 km severovýchod-
ne od Barcelony. Dominantou mesta 
je zrúcanina gotického hradu, ktorá 
je súčasťou hradbami obklopeného 

a  veľmi zachovalého starého mes-
ta Vila Vella. Po prehliadke mesta 
možnosť návštevy Mestského múzea
s obrazmi Marca Chagalla. Návrat do 
hotela, večera.

7. DEŇ
Raňajky, odchod na celodenný výlet 
do horského miništátu v  malebných 
Pyrenejách medzi Francúzskom 
a  Španielskom – Andorry). Malé an-
dorrské kniežactvo (487 km2) je jedi-
ným štátom na svete, ktorého ofi ciál-
nym jazykom je katalánčina a zároveň 
najvyššie položeným štátom v Euró-
pe. Hlavné mesto Andorra la Vella, 
obklopené drsným horstvom, dedin-
kami a  krásnymi starorománskymi 
kostolmi, ponúka okrem výhodných 
nákupov v bezcolnej zóne aj pohľad 
na pozoruhodné prírodné scenérie. 
Prehliadka mesta, voľný program, vo 
večerných hodinách návrat do hotela, 
večera.

8. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko v  Barce-
lone a  odlet do Viedne. Transfer do 
Bratislavy.

KATALÁNSKO JE UNIKÁTNE VEĽKOU ROZMANITOSŤOU. NA SEVERE SA TIAHNU VYSOKÉ PYRENEJE S NÁDHERNOU A DRSNOU PRÍRODOU, NA JUHU PRE 
ZMENU DOMINUJÚ TURISTICKÉ PLÁŽE, HISTORICKÉ MESTÁ A KULTÚRA. NEZABUDNUTEĽNÁ BARCELONA LÁKA PAMIATKAMI SECESNÉHO UMENIA, HOR-
SKÝ KLÁŠTOR MONTSERRAT ZAS OČARÍ KRÁSNYMI PRÍRODNÝMI SCENÉRIAMI.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Viedne do Barcelony, transfer 
do hotela na Costa Brava. Individuál-
ne voľno, večera.

2. DEŇ
Raňajky, odchod na celodenný výlet 
do Barcelony. Prehliadka mesta – 
dnes spoznáme pamiatky secesného 
umenia ako ich zanechal geniálny 
katalánsky architekt Gaudí: Sagrada 
Família – novogotický chrám Svätej 
rodiny, ktorý sa stal symbolom Bar-
celony,  elegantný bulvár Passeig 
de Grácia s ďalšími významnými 
Gaudího stavbami ako Casa Batlló, 
rozprávkovo koncipovaný dom so 
strechou pripomínajúcou chrbát 
obrovského jaštera a stĺpy dole 
nohy slona či Casa Milá, prezývaná 
la Pedrera. Nahliadneme do uzu-
linkých uličiek “gotickej” Barcelony 
a prejdeme sa po najživšej 
promenáde mesta – La Rambla, 
kde zažijeme pravú barcelonskú 
atmosféru. Pri prehliadke mesta 
nevynecháme ani futbalový štadión 
Camp Nou, ktorý je domovom pre 
svetový tím FC Barcelona či Olympi-
jský štadión, centrum olympijských 
hier z r. 1992, a uvidíme aj ďalšie 
zaujímavé miesta: vrch Montjuic 
námestia Plaça d´Espanya a  Plaça 
de Catalunya, nový prístavný kom-
plex Moll d´Espanya,  Plaça Portal 
de la Pau so sochou Krištofa Ko-
lumba, Palau Gűell – prvá stavba na 
objednávku Gaudího, Plaça Reial – 
Kráľovské námestie obkolesené pal-
mami, Plaça Sant Jaume s radnicou 
a sídlom katalánskej vlády, bazilika 
sv. Eulálie a  katedrála Santa Maria 
del Mar, Palác Reial Major – sídlo 
barcelónskych grófov, Picassovo 
múzeum. Fakultatívne možnosť 
fakultatívne návšteva akvária, kde sa 
môžete ponoriť do sveta žralokov, 
rají, murén, morských koníkov. 

3. DEŇ
Raňajky, odchod na celodenný výlet 
na najvýznamnejšie pútnické miesto 
Katalánska – horský kláštor Monser-
rat, ktorý sa nachádza na rovnomen-
nom vrchu s charakteristickou “zuba-
tou” líniou vrcholcov skál dvíhajúcich 
sa do výšky niečo cez 1 000 m. V be-
nediktínskom kláštore, zakliesnenom 
v  strmom svahu medzi skalami sa 
údajne udiali viaceré zázraky a  so-
cha milostivej Panny Márie La Mo-
reneta (čierna panna) – patrónky 
Katalánska sem láka pútnikov z celé-
ho sveta. Niektoré legendy hovoria, 
že sa na tomto mieste ukrýva svätý 
grál. Mystickú atmosféru umocňuje 
nádherný výhľad do doliny. V múzeu, 
ktoré je súčasťou kláštora, sú maľby 
takých majstrov, akými boli El Gre-
co, Caravaggio a Picasso. návrat do 
hotela, večera. Fakultatívne návšteva 
predstavenia fl amenco.

4. DEŇ
Raňajky, pobyt pri mori, obed,
v popoludňajších hodinách výlet do 
večernej Barcelony (návšteva Par-
ku Güell (UNESCO), individuálne 
voľno na návštevu múzeí a nákupy. 
Deň ukončíme pohľadom na efekt-
ný súzvuk svetla, hudby a  vody, 
ktorý ponúka jedinečná fontána 
Montjuic (predstavenie Spievajúce 
fontány), návrat do hotela.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Barcelona – Viedeň, transfer Bratislava - Schwechat 
- Bratislava, autokarovú dopravu podľa programu, 7x ubytovanie v hoteli 2*/3*,
7x polpenziu (raňajky, 6x večere a 1x obed), sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, fakultatívny výlet do Tossa de Mar, predstavenie fl amenca. Komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 128 EUR.

EURÓPA  |  ŠPANIELSKO

KATALÁNSKO A ANDORRA

Andorra la Vella

Barcelona

Montserrat

Španielsko

Francúzsko

Figueres

Gerona

Costa Brava

TERMÍNY A CENY
7F8ESL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

07.09. - 14.09. BA 688
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2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA  |  WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  PRÍSTAVNE POPLATKY V CENE  |  SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

ZO ŠPANIELSKEJ ANDALÚZIE SA VYBERIETE DO MAROKA. TÁTO KRIŽOVATKA FARIEB A VÔNÍ OČARÍ SNÁĎ KAŽDÉHO. ZELENÉ OÁZY, ČERVENÝ MARRA-
KECH A MODRÝ OCEÁN - TO JE MAROKO. A ČO ĎALEJ? PORTUGALSKÁ METROPOLA LISABON A KATALÁNSKA BAŠTA BARCELONA S JEJ MAJESTÁTNYMI 
KATEDRÁLAMI. NEUVERITEĽNÉ SPOJENIE ARABSKÉHO SVETA A EURÓPSKEJ MODERNEJ KULTÚRY.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC ORCHESTRA bola postavená 
v r. 2007. Táto exkluzívna loď je kom-
bináciou elegancie a inovácií s tradič-
nými prvkami. Kapacita lode je 2550 
pasažierov a  987 členov posádky. 
Celkovo má 16 palúb (z  toho 13 pre 
pasažierov). K  vybaveniu lode patrí: 
wellness centrum MSC AUREA SPA 
(sauny, parné kúpele, solárium, masá-
že, kaderníctvo, kozmetika), 3 bazény 
(1 detský), 4 vírivky, minigolf, teni-
sový kurt, vonkajšia bežecká dráha, 
animácie, divadlo, večerné show, živá 
hudba, disko, kasíno, konferenčné 
miestnosti, knižnica, galéria, interne-
tová kaviareň, obchody, detské kluby, 
videoherňa, 4 reštaurácie a 13 barov.

UBYTOVANIE
Klimatizované kajuty s talianskym di-
zajnom sú vybavené SAT TV, rádiom, 
minibarom, telefónom, trezorom, 
kúpeľňou so sprchou a WC, sušičom 
na vlasy, kozmetikou, pripojenie na 
internet za poplatok. Dvadsaťštyri-
hodinový kajutový servis a  osobný 
kajutový stevard. Typy kajút: vnútor-
né bez okna, kajuty s oknom, kajuty 
s balkónom, suity – všetky s kapaci-
tou maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne, alebo Bu-
dapešti. Viac informácií dostanete vo 
vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY 

MALAGA
Andalúzia – kúsok raja 49 EUR.
Romantická Malaga 45 EUR.
Malebné mesto Mijas 45 EUR.

CASABLANCA
Casablanca a Rabat 125 EUR.
Marakéš 125 EUR.
Mešita Hassana II.
a Casablanca 59 EUR.

LISABON
Výlet do Fatimy 95 EUR.
Prehliadka Lisabonu
s ochutnávkou vína 49 EUR.
Sintra a Cascais 59 EUR.

BARCELONA
Po stopách Antonia Gaudího 62 EUR .
Kláštor Monserrat 42 EUR.
Bacelona na e-bicykli 72 EUR.

MARSEILLE
Prehliadka mesta 49 EUR.
Výlet do Aix en Provance 52 EUR.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

TERMÍNY 

A 05. november a 14. november 2015

B 30. september 2015, 09. október a 18. október 2015

C 27. október 2015 - SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Janov (Taliansko) 17:00 

2. deň na mori 

3. deň Malaga (Španielsko) 12:00 18:00 

4. deň Casablanca (Maroko) 12:00 18:00

5. deň na mori 

6. deň Lisabon (Portugalsko) 08:00 16:00 

7. deň na mori 

8. deň Barcelona (Španielsko) 12:00 19:00 

9. deň Marseille (Francúzsko) 08:00 18:00

10.deň Janov (Taliansko) 09:00

EURÓPA  |  ŠPANIELSKO

KRÁSY ANDALÚZIE A MAROKA LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 
NA MSC ORCHESTRA **** 

CENA ZAHŔŇA
9x ubytovanie v kajute s plnou penziou, nápoje vodu, kávu a čaj v bufetovej 
reštaurácii, prístavné poplatky, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na lodi) 8,50 EUR/dospelá oso-
ba/deň, 4,25 EUR/dieťa 3-14 rokov/deň, fakultatívne výlety, komplexné cestovné 
poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú 
aktuálne ku dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas 
jeho platnosti meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závis-
losti od stavu predaja, preto platné ceny vami vybratej plavby vám budú ozná-
mené v čase jej výberu.

7F5FMS14 A 7F5FMS34 A B C*

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 709 809 798

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 859 949 978

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1 029 1 079 1 128

Zákl.lôžko/suita 1 639 1 689 RQ**

3./4. lôžko dospelý - paušál 239 269 399

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 0 0 0

* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube
** ceny na vyžiadanie

TERMÍNY A CENY
Janov

Malaga

Marseille

Barcelona

Lisabon

Casablanca
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doveku a patrí k najväčším na svete. 
Vstúpime dovnútra a  zostaneme
v  nemom úžase, pretože len ťažko 
nájdeme slová na vyjadrenie krásy, 
ktorú uvidíme. Nekonečný priestor, 
stovky oblúkov, pocit blaženosti
a  dokonalosti. A  vtedy pochopíme, 
prečo Karol V. nariadil zachovanie 
tejto stavby navzdory silnému tlaku 
cirkvi na jej zbúranie. Je jednoducho 
nádherná. Očaria nás biele domčeky, 
na stenách zavesené črepníky s  rôz-
nofarebnými kvetmi, uličky, kde sa 
sotva zmestí človek a moped. Pozrie-
me si Exteriéry Alcázaru a presunie-
me sa do poslednej bašty arabského 
panstva na Pyrenejskom polostrove – 
Granady. Ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Raňajky, prehliadka Granady. Pocho-
píme, prečo mesto tak často ospe-
vovali, a prečo o ňom nadšene písali 
mnohí cestovatelia. Katedrála, uličky 
Albaicínu a vykúkajúce vrcholky Sier-
ry Nevady (najmladší národný park 

Španielska), ktoré sú väčšinu roka 
pokryté snehovou prikrývkou. Ubyto-
vanie, večera. Andalúzia bez fl amen-
ca nie je Andalúziou. Flamenco – to 
je druh piesne, hry na gitaru a tanca, 
ktorý symbolizuje jej zložitú dušu (fa-
kultatívne predstavenie).

7. DEŇ
Raňajky, čaká nás perla maurskej 
architektúry – Alhambra, palácový 
a  pevnostný komplex s  úžasnými 
záhradami Generalife, ktorý bol síd-
lom maurských vládcov Granady 
(prehliadka). Vďaka svojej nádhere
a historickej hodnote sa prepracoval 
aj medzi fi nalistov nových sedem di-
vov sveta. Odchod na ubytovanie na 
Costa del Sol, večera.

8. DEŇ
Raňajky, hlboký nádych, aby v nás čo 
najdlhšie zostala andalúzska vôňa. 
Transfer na letisko, prílet do Bratisla-
vy/Viedne.

STE MILOVNÍKOM HISTÓRIE? NADCHNÚ VÁS MALAGA A GRENADA. RADI TANCUJETE? ZAVÍTAME DO SEVILLY – KULTÚRNEHO A UMELECKÉHO HLAVNÉHO 
MESTA JUŽNÉHO ŠPANIELSKA. PRIŠLI STE ZA ŠPANIELSKYM VÍNOM? ZAUJME VÁS CORDÓBA K TOMU NEKONEČNÉ OLIVOVÉ HÁJE, MORE A ZASNEŽENÉ 
VRCHOLKY HÔR. ŠPANIELSKA ANDALÚZIA VÁM NASTAVÍ HNEĎ NIEKOĽKO TVÁRÍ, KTORÉ SI URČITE ZAMILUJETE.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Viedne do Malagy, mesta vo-
ňajúceho vínom a  rodiska slávneho 
španielskeho maliara Pabla Picassa. 
Transfer do hotela na pobreží Costa 
del Sol, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Andalúzia – divoká a nehos-
tinná Sierra, zelené údolia, nekonečné 
olivové háje, zasnežené vrcholky hôr, 
modré Stredozemné more, oslnivo 
biele dedinky roztrúsené na vŕškoch, 
nádych maurskej minulosti a  nespú-
taná španielska krv plná fl amenca. 
To všetko nás čaká v  nasledujúcich 
dňoch na ceste za kultúrou, zvyk-
mi a  chuťami Andalúzie. Začneme 
ju na najjužnejšom cípe Španielska, 
v  Gibraltáre, ktorý kedysi Španieli 
predali Britom. Pre starých Grékov
a Rimanov to bol jeden z Herkulových 
stĺpov, vyznačujúcich okraj vtedaj-
šieho známeho sveta. Budeme mať 
možnosť uvidieť jedinú voľne žijúcu 
kolóniu opíc v  Európe a  prezrieť si 
prieplav, ktorý oddeľuje dva kultúrne 
tak odlišné kontinenty ako je Európa 
a Afrika. Návrat na ubytovanie, slnko, 
more, pláž a dobré vychladené víno. 
Večera.

3. DEŇ
Raňajky, navštívime Rondu – mesto 
týčiace sa na okraji rokliny, ponad 
ktorú vedie most Puente Nuevo. Prej-
deme cez typické dedinky a  mes-
tečká, ktorých biela farba je nepre-
hliadnuteľná. Na okamih akoby sa tu 
zastavil čas, na okenných rímsach sa 
slnia mačky, na lavičke pred domami 
sa stretávajú starenky, v bodegách je 
vidieť mužov s „copou“ dobrého špa-
nielskeho vína, ochutnávajúc miestne 
„tapas“. Všetko okolo má svoj an-
dalúzsky rytmus, vrátane mestečka 
Arcos de la Frontera, kde si krát-
ko vychutnáme tunajšiu atmosféru.
V popoludňajších hodinách sa zasta-

víme v  najstaršom meste Európy – 
Cádiz – založenom v roku 1100 pred
n. l. Feničanmi. Harmonické staré 
centrum s barokovými kostolmi, fasá-
dami v jemných pastelových farbách
a  balkónmi z  tepaného železa má 
svoje neopakovateľné čaro. Ubytova-
nie a večera.

4. DEŇ
Raňajky, cesta pokračuje smerom do 
Sevilly, pre svoju krásu nazývanej aj 
perla Andalúzie, mesta extrovertov, 
ktorí sa vyžívajú vo fl amencu, býčích 
zápasoch, procesiách, fi estach, náv-
števách barov a  ochutnávaní tapas. 
Stred mesta pripomína mozaiku di-
vadelných javísk, jedno námestie je 
tu krajšie ako druhé. Pýši sa 3. najväč-
šou katedrálou v Európe (la Giralda), 
kráľovský palác – Reales Alcázares 
patrí k  najstarším v  Európe a  stále 
ho využíva aj španielsky kráľ. Palác 
je dokonalým príkladom múdejarskej 
architektúry, majstrovskej kombiná-
cie maurských techník a  katolíckych 
symbolov. Preskúmame pôvabné 
uličky a  námestia v  štvrti Barrio de 
Santa Cruz, nakukneme do obchodí-
kov a možno si vyberieme ten najkraj-
ší darček. Ubytovanie a večera.

5. DEŇ
Raňajky, presun do Córdoby, jedného 
z  najnavštevovanejších španielskych 
miest. Mezquita je jediná mešita, kto-
rá sa zachovala zo španielskeho stre-

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu do/z Malagy, autokar resp. mikrobus počas pobytu, 7x ubyto-
vanie v hoteli 3* s polpenziou, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, predstavenie fl amenca a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 180 EUR, za vstup do Alhamby 34 EUR (nutné objednať pri kúpe 
zájazdu).

LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  HIT ROKA 2014  |  POLPENZIA V CENE

EURÓPA  |  ŠPANIELSKO

ANDALÚZIA V RYTMOCH
FLAMENCA
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TERMÍNY A CENY
7F8ESL09 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

19.06. - 26.06. BA 898

27.08. - 03.09. BA 898
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 LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  HIT ROKA 2014  |  POLPENZIA V CENE  |  OCHUTNÁVKA

ANDALÚZIA – MODRÉ STREDOZEMNÉ MORE, ŠIROKÉ PIESKOVÉ PLÁŽE A VÝLETY ZA KULTÚROU, PAMIATKAMI, ZVYKMI A CHUŤAMI NIELEN TOHTO UNI-
KÁTNEHO ŠPANIELSKEHO REGIÓNU, ALE AJ ZA EXOTICKOU ATMOSFÉROU MAROCKÉHO TANGERU, KDE SA NECHÁME UNIESŤ VÔŇOU EXOTICKÉHO 
KORENIA, CHUŤOU ŠŤAVNATÝCH ĎATLÍ, ČI UMENÍM BRUŠNÝCH TANEČNÍC, ALEBO ZAKLÍNAČOV HADOV.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z  Bratislavy/Viedne do Malagy, 
transfer do hotela na pobreží Costa 
del Sol.

2. DEŇ
Raňajky. Andalúzia – divoká a nehos-
tinná Sierra, zelené údolia, nekonečné 
olivové háje, zasnežené vrcholky hôr, 
modré Stredozemné more, oslnivo 
biele dedinky roztrúsené na vŕškoch, 
nádych maurskej minulosti a  nespú-
taná španielska krv plná fl amenca. To 
všetko nás čaká v nasledujúcich dňoch 
na cestách za kultúrou, zvykmi a chu-
ťami Andalúzie. Začneme ju na najjuž-
nejšom cípe Španielska, v  Gibraltáre, 
ktorý kedysi Španieli predali Britom. 
Pre starých Grékov a  Rimanov to bol 
jeden z Herkulových stĺpov, vyznačujú-
cich okraj vtedajšieho známeho sveta. 
Budeme mať možnosť uvidieť jedinú 
voľne žijúcu kolóniu opíc v  Európe
a  prezrieť si prieplav, ktorý oddeľuje 
dva kultúrne tak odlišné kontinenty 
ako je Európa a Afrika. Návrat na uby-
tovanie, slnko, more, pláž a dobré vy-
chladené víno. Večera.

3. DEŇ
Raňajky, výlet do Tangeru (Maroko), 
mystického mesta opradeného mno-
hými legendami. Rýchloloďou sa pre-
plavíme gibraltarskou úžinou a v rámci 
autobusovej prehliadky si pozrieme 
modernú časť Tangeru. Nasleduje pešia 
prehliadka najexotickejších častí histo-
rického centra – úchvatného starého 
mesta Medina, rušného námestia Zoco 
s  nezameniteľnou atmosférou, unikát-
neho Kasbahu s  bývalou Sultánskou 
rezidenciou (najvyšší bod Tangeru 
s  nádherným výhľadom na Gibraltar-
skú úžinu a južné Španielsko). Zostane 
čas vychutnať si osviežujúci mätový 
čaj v typickej miestnej čajovni, navští-
viť slávny bazár s typickými miestnymi 
výrobkami tradičných remesiel, kože-
ným tovarom, umeleckými výrobkami 

a  nechať sa uniesť vôňou exotického 
korenia, chuťou štavnatých ďatlí, či po-
kochať sa umením brušných tanečníc 
alebo zaklínačov hadov. Návrat na uby-
tovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Prvou zastávkou bude mon-
dénne prímorské letovisko Marbella, 
pokračovanie do Rondy – jedného
z  najkrajších a  najromantickejších 
miest Andalúzie, o ktorom Španieli ho-
voria, že je dušou ich krajiny. Určite by
s tým súhlasili aj mnohí slávni spisova-
telia, najmä Ernest Hemingway a Orson 
Welles, ktorí v tomto mestečku prežili 
kus života. Ronda sa vyznačuje unikát-
nou polohou - leží v hornatej oblasti asi
750 metrov nad morom a  pretína ho 
kaňon „El Tajo“, ktorý oddeľuje histo-
rické centrum od novej štvrte. Niektoré 
z domov v „starom meste“ ležia tesme 
nad priepasťou a  vytvárajú fantastic-
ké scenérie. Dominantou je mohutný 
kamenný most, ktorý spája mesto po-
nad hlbokú roklinu vo výške takmer
100 metrov. Návrat na ubytovanie, ve-
čera.

5. DEŇ
Raňajky, odchod do Malagy, mesta 
voňajúceho vínom a  rodiska slávneho 
maliara Pabla Picassa. Malaga, založe-
ná Feničanmi, je jedným z najstarších 
stredomorských prístavov a  bohatá 
história sa odráža v  architektúre his-
torického centra, kde možno nájsť 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu do/z Malagy, autokar resp. mikrobus počas výletov, 7x ubytovanie 
v hoteli 3* s polpenziou, ochutnávku vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, predstavenie fl amenca.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 198 EUR, za vstup do Alhambry 34 EUR (nutné objednať pri kúpe zá-
jazdu).

UPOZORNENIE
Na výlet do Maroka je potrebný cestovný pas.

unikátne budovy z  rôznych období. 
Pre mesto je je typická predovšet-
kým takzvaná “jednoruká” katedrála
,,La Manquita“, ďaľšou zaujímavou stav-
bou je pevnosť Alcazaba, postavená
v 8. až 11. storočí. Okrem historických 
pamiatok vás očarí aj stará mestská trž-
nica, kde nájdete všetko: čerstvé ryby 
a morské plody, zeleninu, ovocie, čer-
stvý chlieb, zákusky. Malaga priniesla 
svetu ešte jeden unikát - Pabla Picassa
a  v  meste preto nemôže chýbať jeho 
múzeum, ktoré je unikátnou prehliad-
kou umelcovej práce od jeho prvotín 
až po diela zrelého maliara svetového 
mena. Po prehliadke mesta zostane 
čas aj na príjemné posedenie v plážo-
vom bare s výhľadom na more. Deň za-
končíme ochutnávkou vína v Bodegas 
Quintapenas. Návrat do hotela na Cos-
ta del Sol. Večera, fakultatívne predsta-
venie fl amenca.

6. DEŇ
Raňajky, výlet do poslednej bašty arab-
ského panstva na Pyrenejskom polo-
strove – Granady. Pochopíme, prečo 

mesto tak často ospevovali, a  prečo
o ňom nadšene písali mnohí cestova-
telia. Katedrála, uličky Albaicínu a vy-
kúkajúce vrcholky Sierry Nevady (naj-
mladší národný park Španielska), ktoré 
sú väčšinu roka pokryté snehovou pri-
krývkou. Čaká nás aj perla maurskej ar-
chitektúry – Alhambra, palácový a pev-
nostný komplex s úžasnými záhradami 
Generalife, ktorý bol sídlom maurských 
vládcov Granady (prehliadka). Vďaka 
svojej nádhere a historickej hodnote sa 
prepracoval aj medzi fi nalistov nových 
sedem divov sveta. Návrat na ubytova-
nie, večera.

7. DEŇ
Raňajky, voľný deň na pobyt pri mori 
alebo nákupy, večera.

8. DEŇ
Raňajky, hlboký nádych, aby v nás čo 
najdlhšie zostala andalúzska vôňa, 
transfer na letisko, prílet do Viedne.

EURÓPA  |  ŠPANIELSKO

ANDALÚZIA GIBRALTAR,
MAROKO

Španielsko

Maroko

Granada

Malaga

Ronda

Giblartar

Tanger

TERMÍNY A CENY
7F8ESL08 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

21.05. - 28.05. BA 898

04.06. - 11.06. BA 898

26.06. - 03.07. BA 898

03.09. - 10.09. BA 898
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RÍM

CITY BREAK  |  SHOPPING  |  KULTÚRNE PAMIATKY

ULICA VIA CONDOTI
Vedúca od Španielskeho námestia
k  Via del Corso, s  butikmi plnými 
tovaru od najvýznamnejších a najvy-
chytenejších módnych tvorcov, ob-
chodíkmi s  oblečením a  doplnkami 
udávajúcimi aktuálne trendy, či mód-
nymi vychytávkami, ktoré sa u  nás
v  obchodoch objavia najskôr tak
o šesť mesiacov.

SIXTÍNSKA KAPLNKA
Nádherná kaplnka so svetoznámymi 
renesančnými freskami, ktorá je už 
450 rokov dejiskom konkláve, teda 
voľby pápeža, ktorú vždy s  veľkým 
napätím ohlasuje biely dym stúpajúci 
z komína. Svetoznáma stropná freska 
od Michelangela zobrazuje históriu 
stvorenia.

ŤAŽKO POVEDAŤ, ČO VÁM V RÍME NAJVIAC VYRAZÍ DYCH: ČI AROGANTNÁ OKÁZALOSŤ VATIKÁNU, NADČASOVOSŤ FÓRA, RÝCHLOSŤ FIATU BAMBINO, 
PRECHOD CEZ VÄČŠIU KRIŽOVATKU, ALEBO ÚČET ZA CAFE LATTE. SPRÁVAJTE SA AKO MIESTNI A PONORTE ZMYSLY DO PÔŽITKOV, KTORÉ MESTO PO-
NÚKA: OD VEĽKÉHO VZRUŠENIA Z POCITU STOROČÍ BÚRLIVEJ HISTÓRIE AŽ PO MALÉ, ALE SILNÉ OPOJENIE Z GAŠTANOVEJ ZMRZLINY V HORÚCI DEŇ.

URČITE NEVYNECHAJTE

VATIKÁN
Štát v meste. Najdôležitejšie centrum 
politiky a  náboženstva, ktoré v  taj-
ných archívoch ukrýva obrovské bo-
hatstvo a množstvo tajomstiev.

ANTICO CAFE GRECO
Najstaršia kaviareň v Ríme, založená
v  roku 1760, kde si môžete ako sku-

toční Taliani vychutnať ranné presso: 
pozor, zásadne postojačky!

KOLOSEUM
Zrúcanina starovekého štadióna, v pra-
chu ktorého zomrelo pre potešenie 
rozmaznaných Rimanov mnoho udat-
ných gladiátorov. Dnes ich osudy pri-
pomínajú herci pred vstupom do areálu,
s ktorými si turisti dopĺňajú kulisu fotiek.

TAORMINA 2*

Hotel je situovaný v  blízkosti Opery 
a  železničnej stanice Termini. K  dis-
pozícii je výťah. Hotel má 23 jedno-
ducho zariadených izieb s  vlastným 
príslušenstvom, TV, telefónom a  kú-
rením. Každú 1/2 izbu možno obsadiť 
až 4 osobami.

Individuálny transfer: Z  letiska pre-
máva autobus na železničnú stanicu 
Termini.

PANAMA GARDEN 3*

Leží v  jednej z  exkluzívnych štvrtí 
mesta, v  tichosti parku „Villa Ada“. 
Najbližšia autobusová stanica je 
300 m, cca 20 minút do centra. K dis-
pozícii je garáž. Podávajú sa kontinen-
tálne raňajky, formou bufetu. Hotel má
47 izieb, s  vlastným príslušenstvom, 
sušičom na vlasy, TV, mini barom, kli-
matizáciou, trezorom.

Individuálny transfer: Z  letiska pre-
máva autobus na železničnú stanicu 
Termini.

STARHOTELS METROPOLE 4*

Komfortný hotel situovaný v  blízkosti 
všetkých dôležitých pamätihodností
a  železničnej stanice Termini. K dispo-
zícii je reštaurácia, bar, biznis centrum, 
konferenčná miestnosť, hotelový trezor, 
zmenáreň, obchody a  výťah. Raňajky 
sú podávané formou bufetu. Hotel má 
236 renovovaných izieb s vlastným prí-
slušenstvom, sušičom na vlasy, rádiom, 
TV, telefónom, minibarom, trezorom, 
rýchlovarnou kanvicou, kúrením a  kli-
matizáciou. Možnosť rezervácie bezba-
riérových a priestranných de luxe izieb 
na vyžiadanie.

BEST WESTERN RIVOLI 4*+

Elegantný menší hotel s  atraktívnou 
polohou, je situovaný v  rezidenčnej
a  luxusnej časti starého mesta, v  blíz-
kosti Villa Borghese a  len 2 km od 
Piazza del Popolo. V blízkosti hotela sa 
nachádza zastávka na Piazza Pitagora, 
odkiaľ je priame spojenie so stanicou 
Termini. Raňajky sa podávajú formou 
bufetu s čerstvým ovocím a koláčikmi. 
Hotel má elegantne zariadené dvojlôž-
kové izby s kúpeľňou, sušičom na vlasy, 
trezorom a  Wi - Fi zdarma. Niektoré 
izby majú minibar a SAT TV.

NAŠE TIPY NA VÁŠ CITY BREAK V RÍME

CENA SPIATOČNEJ LETENKY VRÁTANE LETISKOVÝCH POPLATKOV
Viedeň-Rím-Viedeň od 149 EUR.

ŠPECIÁLNA PONUKA
Možnosť transferu z letiska Fiumicino k rezervovanému hotelu.

CENA ZA TRANSFER
24 EUR/1 smer.

PRIVÁTNY TRANSFER Z LETISKA
Doprava z letiska na hotel 1–3 osoby 81 EUR/1 smer.

RÍM V NOCI, CCA 2 h
Prehliadka nočného mesta. Výklad viacjazyčne. Denne od hotela cca 19:15 h.

ROMA PASS
3-dňová turistická karta, poskytujúca zľavy návštevníkom rímskych múzeí. Do 
akýchkoľvek prvých dvoch múzeí je vstup zadarmo, pri návšteve ďalších atrakcií 
je potrebné sa kartou preukázať a pri kúpe vstupeniek požadovať zľavu. Dá sa 
kúpiť v turistických informačných centrách a v múzeách, ktoré s kartou spolu-
pracujú. Platí tri dni, od jej prvého použitia.

Súčasťou karty je Roma Pass Transport, ktorý ponúka dopravu zadarmo na lin-
kách spoločnosti ATAC, linkách metra A a B, a na vlakových linkách: Rím – Lido, 
Rím – Viterbo, Rím – Pantano.

Cena: 36 EUR.

Cena v EUR za izbu a noc s raňajkami 

Dvojlôžková izba od 66

Jednolôžková izba od 50

Cena v EUR za izbu a noc s raňajkami 

Dvojlôžková izba od 92

Jednolôžková izba od 80

Cena v EUR za izbu a noc s raňajkami 

Dvojlôžková izba od 176

Jednolôžková izba od 114

Cena v EUR za izbu a noc s raňajkami 

Dvojlôžková izba od 216

Jednolôžková izba od 140

02 Poznavacky Svet 14-15_Europa 10-75.indd   6202 Poznavacky Svet 14-15_Europa 10-75.indd   62 3.11.2014   17:263.11.2014   17:26



63

EURÓPA  |  TALIANSKO

FILMOVÝ RÍMLETECKY RÍM–VEČNÉ MESTO 

LETECKY  |  VALENTÍN  |  VEĽKÁ NOC  |  AJ Z KOŠÍC

4-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy / Košíc na letisko 
vo Viedni / Budapešti, odlet do Ríma. 
Po prílete do Ríma transfer do hotela 
a  následne začiatok pešej prehliadky 
mesta so sprievodcom - Fontána di 
Trevi, Benátske námestie, Španielske 
námestie so známymi Španielskymi 
schodmi a iné. Návrat na ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme spoznávať 
ďalšie rímske skvosty - Koloseum, Fo-
rum Romanum, Kapitol, Benátske ná-
mestie s pamätníkom Viktora Emanuela 
II., Trajánovo fórum, Pantheon. Ubyto-
vanie.

3. DEŇ
Dnešný deň strávime v hlavnom mes-
te katolíckej cirkvi, vo Vatikáne a jeho 
bezprostrednom okolí. Prezrieme 
si Námestie sv. Petra s  Bazilikou sv. 
Petra, pričom budeme mať možnosť 
vystúpiť na kupolu Baziliky, odkiaľ sa 
ponúka bezkonkurenčný výhľad na 
Rím i  Vatikán. Navštívime Vatikánske 
múzeá (individuálna návšteva) so sve-
toznámou Sixtínskou kaplnkou, kde 
budeme môcť obdivovať impozantnú 
výzdobu, ktorej autormi sú renesanční 
umelci - Michelangelo, Bernini, Rapha-
el a  Botticelli. Tí z  nás, ktorí sa stále 
nenabažili umenia a  histórie, určite 
využijú možnosť návštevy Anjelskeho 
hradu (Castel Sant’Angelo), niekdaj-
šieho mauzólea, pápežskej rezidencie 
a väzenia, v priestoroch ktorého dnes 
sídli múzeum (individuálna návšteva). 
Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Po raňajkách začneme spoznávať Rím 
z  inej stránky - ako centrum módy 
a  nevyčerpateľnú studnicu nákup-
ných možností. Na ulici Via Condoti, 
ktorá vedie od Španielskeho námes-
tia k  Via del Corso sa necháme vy-
provokovať ponukou svetoznámych 
značiek Armani, Prada, Cavalli, Gucci, 
Missoni. Tí, ktorým nakupovanie až 
tak veľa nehovorí, si môžu vychutnať 
šálku dobrej kávy v niektorej z množ-
stva štýlových kaviarní. Transfer na 
letisko, odlet do Viedne/Budapešti
a  následný transfer do Bratislavy/
Košíc.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň/Budapešť 
- Rím - Viedeň/Budapešť, trans-
fer z  Bratislavy/Košíc na letisko
a späť, transfer letisko - hotel - letisko,
3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Ríme, vstupy 
a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR, pobyto-
vá taxa 4 EUR/osoba/noc (platí sa na 
mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 108 EUR.

4-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy na letisko vo 
Viedni, odlet do Ríma. Po prílete do 
Ríma transfer do hotela. Z hotela sa 
metrom prepravíme do fi lmových 
štúdii Cinecittà, tzv. „Holywoodu na 
Tibere“. Miestny sprievodca nás po-
vodí po miestach, kde sa realizovalo 
viac ako 3 000 fi lmových projektov, 
od nedávnych kasových trhákov ako 
napr. fi lm Umučenie Krista, režírova-
ný Melom Gibsonom, či fi lm Gangy 
v New Yorku s Leonardom di Capriom 
a Cameron Diaz až po fi lmové klasiky, 
akými sú fi lm Kleopatra s  Liz Taylor 
v  hlavnej úlohe, či množstvo Felli-
niho fi lmov. Poprechádzame sa po 
historických priestoroch, kde v  sále 
„Fellini“ sám slávny taliansky režisér 
sledoval svoje fi lmy pred ich premié-
rou. Návrat do hotela. Po príchode 
do hotela si pozrieme fi lm Prázdniny 
v Ríme, aby sme sa pripravili na ďalší 
deň plný fi lmových dobrodružstiev.

2. DEŇ
Dnes sa s  miestnym sprievodcom 
vydáme po stopách princeznej Ann 
(Audrey Hepburn) a  Joa Bradleyho 
(Gregory Peck) na miesta, kde sa na-
táčal kultový fi lm Prázdniny v Ríme. 
Spoznáme Baziliku Santa Maria in 
Cosmedin, kde Joe vystrašil prin-
ceznú Ann tým, že predstieral stratu 
ruky v  Ústach pravdy. Ďalej si pre-
zrieme Forum Romanum, námestie 
Piazza Venezia, Palazzo Colonna, či 
ulicu Via Stamperia, kde sa na čísle 
85 nachádzalo kaderníctvo, v ktorom 
si princezna nechala ostrihať vlasy. Po 
fi lmových potulkách návrat do hote-
la. Večer si spoločne pozrieme fi lm La 
Dolce Vita.

3. DEŇ
S novým dňom je tu nový fi lm. Dnes 
sa s miestnym sprievodcom ocitneme 
na miestach, kde sa natáčal Felliniho 

fi lm La Dolce Vita s  Anitou Ekberg 
a  Marcellom Mastroiannim v  hlavnej 
úlohe. Poprechádzame sa po Via 
Veneto, podľa ktorej boli v  štúdiách 
Cinecittà pre účely fi lmu vytvorené 
kulisy, kopírujúce skutočnú ulicu do 
najmenšieho detailu. Spoznáme Fon-
tánu di Trevi, kde sa odohrávala jedna 
z najslávnejších scén vo fi lmovej his-
tórii ako i ďalšie známe fi lmové loka-
lity - Vatikán, Piazza del Popolo atď. 
Popoludní navštívime monumentálny 
cintorín Verano, kde sú pochovaní 
mnohí velikáni talianskeho fi lmu - 
Mastroianni, Rossellini, De Sica, Sordi 
a podobne. Návrat do hotela.

4. DEŇ
Dnešný deň môžeme využiť na indi-
viduálne pátranie po stopách fi lmo-
vých hviezd a fi lmových miest, alebo 
na nákupy a oddych pri dobrom jedle, 
či káve. Transfer na letisko, odlet do 
Viedne a  následný transfer späť do 
Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň - Rím - Vie-
deň, transfer z  Bratislavy na letisko
a  späť, transfer letisko - hotel - le-
tisko, 3x ubytovanie v hoteli 3* s  ra-
ňajkami, vstup do štúdii Cinecittà, 
služby miestneho sprievodcu v druhý 
a tretí deň zájazdu, služby sprievodcu
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v  Ríme, 
vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR, pobyto-
vá taxa 4 EUR/osoba/noc (platí sa na 
mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 108 EUR.

LETECKY  |  KULTÚRNY ZÁŽITOK

TERMÍNY A CENY
7F8ITL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

15.10. - 18.10. BA 528

TERMÍNY A CENY
7F8ITL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

13.02. - 16.02. (Valentín), 14.11. - 17.11. BA 298

02.04. - 05.04. (Veľká noc) BA 498

30.04. - 03.05., 07.05. - 10.05., 21.05. - 24.05. BA 498

25.06. - 28.06., 29.08. - 01.09., 10.09. - 13.09. BA 498

01.10. - 04.10. BA 498

15.10. - 18.10. BA 398

07.05. - 10.05., 18.06. - 21.06., 24.09. - 27.09. KE 528
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EURÓPA  |  TALIANSKO

RÍM PRE DETIAUTOBUSOMRÍM–VEČNÉ MESTO

VEĽKÁ NOC  |  UNESCO  |  AJ Z KOŠÍC

5-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  popolud-
ňajších hodinách (z  Bratislavy cca 
o  14:00 h), tranzit cez susedné Ra-
kúsko.

2. DEŇ
V  ranných hodinách príchod do 
Ríma. Jeho spoznávanie začneme 
v  hlavnom meste katolíckej cirkvi, 
vo Vatikáne a  jeho bezprostred-
nom okolí. Prezrieme si Námestie
sv. Petra s  Bazilikou sv. Petra, pri-
čom budeme mať možnosť vystúpiť 
na kupolu Baziliky, odkiaľ sa ponúka 
bezkonkurenčný výhľad na Rím i Va-
tikán. Navštívime Vatikánske múzeá 
(individuálna návšteva) so svetozná-
mou Sixtínskou kaplnkou, kde bu-
deme môcť obdivovať impozantnú 
výzdobu, ktorej autormi sú najlepší 
renesanční umelci - Michelange-
lo, Bernini, Raphael a  Botticelli. So 
svojími renesančnými freskami je už
450 rokov dejiskom konkláve, teda 
voľby pápeža. Tí z nás, ktorí sa stále 
nenabažili umenia a  histórie, určite 
využijú možnosť návštevy Anjel-
skeho hradu (Castel Sant’Angelo), 
niekdajšieho mauzólea, pápežskej 
rezidencie a  väzenia, v  priestoroch 
ktorého dnes sídli múzeum (indivi-
duálna návšteva). Odchod na uby-
tovanie v  okolí Ríma, fakultatívne 
večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme spozná-
vať ďalšie dominanty „večného mes-
ta“ - Fontána di Trevi, Španielske 
námestie so známymi Španielskymi 
schodmi, Piazza del Popolo, Piazza 
Navona, rímske baziliky (Bazilika sv. 
Pavla, Bazilika Santa Maria Maggio-

re), rímske katakomby. Návrat do 
hotela, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. V dnešný deň si v priebehu 
pešej prehliadky doplníme chýbajú-
ce diely rímskej mozaiky - spoznáme 
Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, 
Benátske námestie s  pamätníkom 
Viktora Emanuela II., Trajánovo fórum 
a  Pantheon. Vo večerných hodinách 
budeme plní zážitkov odchádzať späť 
na Slovensko.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko v  popoludňaj-
ších hodinách (cca o 14:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
2x ubytovanie s  raňajkami v  hote-
li 2*/3* v  okolí Ríma, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Pobytová taxa 4 EUR/osoba/noc 
(platí sa na mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 40 EUR, za 2 večere
28 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

LETECKY  |  PRE DETI  |  VYBRANÉ VSTUPY V CENE

4-DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy na letisko vo Vied-
ni, odlet do Ríma. Dnes zažijeme straši-
delnú atmosféru v najdlhších rímskych 
Katakombách sv. Kalixta, prezrieme 
si Koloseum - miesto, kde sa v  minu-
losti odohrávali gladiátorské zápasy, 
pri Ústach pravdy si otestujeme našu 
pravdovravnosť a  vhodíme mincu do 
známej Fontány di Trevi, aby sme za-
ručili, že táto návšteva Ríma pre nás 
určite nebude posledná. Návrat na uby-
tovanie.

2. DEŇ
Dnešný deň strávime v zábavnom par-
ku Rainbow Magicland s  množstvom 
kolotočov a  bláznivých atrakcií. Na 
tzv. lietajúcom ostrove sa vznesieme 
do výšky 50 metrov, odkiaľ si vychut-
náme výhľad na všetky atrakcie, ktoré 
budeme môcť v  priebehu dňa vyskú-
šať. Povozíme sa na húsenkovej dráhe, 
zažijeme napätie v  dome strašidiel, 
na špeciálnych lodiach sa poplavíme 
v čase, budeme mať možnosť zahrať si 
najväčšiu video hru v Európe. Návrat na 
ubytovanie.

3. DEŇ
Doobeda si užijeme kopu zábavy v det-
skom múzeu. Vyskúšame si ako sa žije 
vo  svete dospelých - nakúpime v  su-
permarkete, navštívime detskú banku, 
urobíme pokus v laboratóriu, nasadne-
me do hasičského auta, absolvujeme 
kuchársky minikurz. Čaká na nás množ-
stvo interaktívnych hier a zaujímavých 
atrakcií. Popoludní absolvujeme exkur-
ziu do typickej talianskej zmrzlinárne, 
kde dostaneme možnosť asistovať pri 
výrobe tejto výbornej mrazenej po-
chúťky, ktorú na záver určite i ochutná-
me. Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Dnes navštívime najkrajší a  druhý 
najväčší rímsky park Villa Borghese. 
Poprechádzame sa po cestičkách, 
lemovaných sochami, popri roman-
tických fontánach, cez geometricky 
upravené záhrady. Súčasťou parku 
je aj najstaršia zoologická záhrada 
v Taliansku, založená v  roku 1911, kto-
rá je domovom takmer 1 000 zvierat 
z 200 rôznych druhov. Uvidíme med-
vede, slony, opice, žirafy, nosorožce, 
tulene a mnoho ďalších (fakultatívne). 
Tí z nás, ktorí nebudú mať chuť ísť do 
ZOO, si môžu užiť individuálne voľno. 
Transfer na letisko, odlet do Viedne
a následný transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň - Rím - Vie-
deň, transfer z  Bratislavy na letisko
a  späť, transfer letisko - hotel -
letisko, transfer hotel - Katakomby 
sv. Kalixta - centrum v  prvý deň zá-
jazdu, transfer do zábavného parku 
Rainbow Magicland a  späť, 3x uby-
tovanie v  hoteli 3* s  raňajkami, vstup 
do detského múzea s  detským ku-
chárskym minikurzom, exkurzia do 
výrobne zmrzliny spojená s ochutnáv-
kou, vstup do zábavného parku Ra-
inbow Magicland, služby sprievodcu
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Ďalšiu prepravu počas pobytu
v Ríme, vstupy nad rámec uvedených 
a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR, pobyto-
vá taxa 4 EUR/osoba/noc (platí sa na 
mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 108 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8ITB01 DNÍ TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

02.04. - 06.04. (Veľká noc) 5 2, 3 248

19.06. - 23.06. 5 1 238

11.09. - 15.09. 5 2, 3 238

14.10. - 18.10. 5 2, 3 238

TERMÍNY A CENY

7F8ITL50 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 10 R. *

09.07. - 12.07. (Letné prázdniny) BA 498 358

* dieťa na 3. a 4. lôžku
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EURÓPA  |  TALIANSKO

KRÁĽOVNÁ RENESANCIEFLORENCIARÍM S NÁVŠTEVOU TIVOLI A POBYTOM PRI MORI

HIT ROKA 2014  |  S POBYTOM PRI MORI  |  UNESCO

8-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  popolud-
ňajších hodinách (z  Bratislavy cca 
o 14:00 h), tranzit cez Rakúsko.

2. DEŇ
V  ranných hodinách príchod na po-
brežie Tyrhénskeho mora, kde si po 
náročnej nočnej jazde užijeme celo-
denný oddych na pláži. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky. Predpoludním budeme mať 
opäť možnosť okúpať sa v mori a užiť 
si pláž. Popoludní sa presunieme na 
východ od Ríma, do mesta Tivoli, kde 
si budeme môcť prezrieť dve pamiat-
ky UNESCO - Hadriánovu vilu a Vilu 
D’ Este s krásnou záhradou. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Dnes po raňajkách už začneme na-
plno nasávať atmosféru Ríma. Jeho 
spoznávanie začneme v  hlavnom 
meste katolíckej cirkvi, vo Vatikáne 
a  jeho bezprostrednom okolí. Pre-
zrieme si Námestie sv. Petra s Bazi-
likou sv. Petra, pričom budeme mať 
možnosť vystúpiť na kupolu Baziliky, 
odkiaľ sa ponúka bezkonkurenčný 
výhľad na Rím i  Vatikán. Navštívime 
Vatikánske múzeá (individuálna náv-
števa) so svetoznámou Sixtínskou 
kaplnkou, kde budeme môcť obdi-
vovať impozantnú výzdobu, ktorej 
autormi sú najlepší renesanční umel-
ci - Michelangelo, Bernini, Raphael 
a  Botticelli. Tí z  nás, ktorí sa stále 
nenabažili umenia a  histórie, určite 
využijú možnosť návštevy Anjelskeho 
hradu (Castel Sant’Angelo), niekdaj-
šieho mauzólea, pápežskej rezidencie 
a väzenia, v priestoroch ktorého dnes 

sídli múzeum (individuálna návšteva). 
Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme spoznávať 
ďalšie dominanty „večného mesta“ - 
Fontána di Trevi, Španielske námestie 
so známymi Španielskymi schodmi, 
Piazza Navona, rímske katakomby, 
rímske baziliky (Bazilika sv. Pavla, Ba-
zilika Santa Maria Maggiore). Návrat 
do hotela, fakultatívne večera.

6. DEŇ
Raňajky. V dnešný deň si v priebehu 
pešej prehliadky doplníme chýbajú-
ce diely rímskej mozaiky - spoznáme 
Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, 
Benátske námestie s  pamätníkom 
Viktora Emanuela II., Trajánovo fórum 
a Pantheon. Návrat do hotela, fakul-
tatívne večera.

7. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, oddych 
na pláži. Vo večerných hodinách bu-
deme plní zážitkov odchádzať späť 
na Slovensko.

8. DEŇ
Návrat na Slovensko v  popoludňaj-
ších hodinách (cca o 14:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
5x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 
služby sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Pobytová taxa 4 EUR/osoba/noc 
(platí sa na mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 100 EUR, za 5 večerí 
80 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

LETECKY  |  VEĽKÁ NOC  |  KULTÚRNE PAMIATKY

5-DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Viedne do Florencie. Po prílete 
sa presunieme do samotného centra 
umeleckej metropoly sveta, kolísky 
renesancie. Prejdeme sa popri Palaz-
zo Pitti, cez most Ponte Vecchio, pre-
zrieme si Palazzo Vecchio na námestí 
Piazza della Signoria, Dóm a  baptis-
tétium. Nahliadneme do kostola San-
ta Croce, ktorý ukrýva hroby Galilea
a  Michelangela. Vo večerných hodi-
nách sa presunieme na ubytovanie do 
Montecatini Terme.

2. DEŇ
Presun vlakom do Florencie a spozná-
vanie jej ďalších zákutí - Galleria dell’ 
Accademia, ktorá sa pýši originálom 
Michelangelovho Dávida, Medicejská 
kaplnka a  kostol San Lorenzo. Popo-
ludní si oddýchneme v záhradách Giar-
dino di Boboli odkiaľ si vychutnáme 
západ slnka nad riekou Arno. Návrat 
vlakom do Montecatini Terme.

3. DEŇ
Dnes sa vyberieme do okolia Florencie. 
Predpoludnie strávime v Pise, v meste 
preslávenom vďaka Námestiu Piazza 
dei Miracoli (UNESCO) a  jeho štyrom 
dominantám, ktorými sú: Dóm, bap-
tistérium, Camposanto a  svetoznáma 
Šikmá veža s  odklonom vrchnej časti 
od päty väčším ako 4 metre. Popoludní 
sa presunieme do mesta Lucca, kde si 
prezrieme námestia Piazza San Miche-
le, Piazza Napoleone, či Piazza dell‘An-
fi teatro a katedrálu Duomo di San Mar-
tino. Vo večerných hodinách návrat na 
ubytovanie do Montecatini Terme.

4. DEŇ
Raňajky, presun vlakom do Florencie 
na  dokončenie prehliadky. Dnes nám 
svoje brány otvorí Uffi  zi - najväč-

šia obrazová galéria v  Taliansku. Pre 
tých, ktorí sa umenia ešte nenabažili 
je tu i  Bargello, druhé najvýznam-
nejšie fl orentské múzeum, s  jedineč-
nou zbierkou renesančných plastík, 
vrátane Donatelovej sochy sv. Juraja
a Michelangelovej jedinej známej busty 
Brutta. Ostatní sa iste budú chcieť ešte 
raz prejsť ulicami mesta a absorbovať 
jedinečnú atmosféru.

5. DEŇ
Raňajky presun do Florencie. Posled-
nýkrát sa pokocháme výhľadom na 
Florenciu z  jedného z  jej najvyššie 
položených miest - z  Piazza del Mi-
chelangelo a nahliadneme do jedného 
z najkrajších kostolov v celom Taliansku 
- San Miniato. Presun na letisko, odlet 
späť do Viedne a transfer do Bratislavy.

POZNÁMKA
V termíne označenom * je ubytovanie 
priamo vo Florencií, bez využívania 
ranných a večerných vlakových trans-
ferov.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň - Florencia 
- Viedeň, transfer Bratislava - Viedeň 
- Bratislava, transfer letisko - hotel - le-
tisko, 2x transfer vlakom Montecatini 
Terme - Florencia - Montecatini Terme, 
celodenný výlet Pisa - Lucca, 4x ubyto-
vanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievod-
cu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu mimo zahrnuté 
transfery, vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR, pobyto-
vá taxa 1 EUR /osoba/noc (platí sa na 
mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za vstupné do galérie Uffi  zi 16 EUR. 
(nutné objednať pri kúpe zájazdu).

TERMÍNY A CENY
7F8ITB10 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

11.07. - 18.07. BA 498

08.08. - 15.08. BA 498

TERMÍNY A CENY
7F8ITL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3 DOPLATOK ZA 1/1 

03.04. - 07.04. BA 598  60

24.09. - 28.09. BA 648 120

22.10. - 26.10. BA 598 60
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6-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ 
ALEBO LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod autobusových klientov zo 
Slovenska v  skorých ranných hodi-
nách (z  Bratislavy cca o  07:00 h). 
Tranzit cez Rakúsko do Talianska, 
ubytovanie v meste Montecatini Ter-
me, fakultatívne večera.

Odlet leteckých klientov do Floren-
cie, následný transfer na ubytovanie 
do Montecatini Terme, individuálne 
voľno, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme spoznávať 
umeleckú metropolu sveta - Floren-
ciu, kolísku renesancie, domov sve-
toznámych umelcov Machiavelliho
a  Michelangela. Prejdeme sa historic-
kým centrom, prehliadneme si Dóm, 
Palazzo Vecchio na námestí Piazza del-
la Signoria so sochou Dávida od Miche-
langela, Medicejskú kaplnku, uvidíme 
známy most Ponte Vecchio s  množ-
stvom tradičných zlatníctiev. Popoludní 
odchod smerom na Rím, ubytovanie 
v hoteli v Ríme, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme spoznávať 
Rím – večné mesto, ktoré nachádza 
na riekach Tiber a  Aniene neďaleko 
pobrežia Tyrhénskeho mora. Začne-
me v hlavnom meste katolíckej cirkvi, 
vo Vatikáne a  jeho bezprostrednom 
okolí. Prezrieme si Námestie sv. Petra 
s  Bazilikou sv. Petra, pričom bude-
me mať možnosť vystúpiť na kupolu 
Baziliky, odkiaľ sa ponúka bezkon-
kurenčný výhľad na Rím i  Vatikán. 
Navštívime Vatikánske múzeá (indi-
viduálna návšteva) so svetoznámou 
Sixtínskou kaplnkou, kde budeme 
môcť obdivovať impozantnú výzdo-
bu, ktorej autormi sú najlepší rene-
sanční umelci - Michelangelo, Bernini, 
Raphael a Botticelli. Návrat na ubyto-
vanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Spoznáme ďalšie rímske 
skvosty - Koloseum, Forum Roma-
num, Kapitol, Benátske námestie
s  pamätníkom Viktora Emanuela II., 
Trajánovo fórum, Pantheon. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme spoznávať 
ďalšie dominanty „večného mesta“ - 
Fontána di Trevi, Španielske námestie 
so známymi Španielskymi schodmi, 
Piazza del Popolo, Piazza Navona, 
rímske katakomby, rímske baziliky 
(Bazilika sv. Pavla, Bazilika Santa Ma-
ria Maggiore). Návrat do hotela, fa-
kultatívne večera.

6. DEŇ
Autobusoví klienti sa po skorých ra-
ňajkách vydajú na spiatočnú cestu 
na Slovensko. Príchod v  neskorých 
večerných hodinách (cca o 22:00 h).
Leteckí klienti sa po raňajkách pre-
sunú na letisko v Ríme, odkiaľ odletia 
späť do Viedne. Z  letiska následne 
absolvujú transfer do Bratislavy.

ČAKÁ NÁS NEZABUDNUTEĽNÁ CESTA PO STOPÁCH MICHELANGELA, DONATELLA, BOTTICELLIHO A ĎALŠÍCH VELIKÁNOV. VO FLORENCIÍ POODKRYJEME 
NAJVÄČŠIE UMELECKÉ POKLADY SVETA. V RÍME SI V SIXTÍNSKEJ KAPLNKE NA VLASTNÉ OČI POZRIEME SVETOZNÁMU FRESKU ZRODENIE ADAMA A NA 
ZÁVER NEZABUDNEME VHODIŤ MINCU DO FONTÁNY DI TREVI, ABY SME SI ZABEZPEČILI, ŽE SA NA TIETO MIESTA EŠTE VRÁTIME.

AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 5 x ubytovanie s  raňajkami v hoteli 3*, služby 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Pri ubytovaní v Ríme pobytová taxa 4 EUR/osoba/noc (platí sa na mieste), pri 
ubytovaní vo Florencii 1,50 EUR/osoba/noc (platí sa na mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 126 EUR, za 5 večerí 80 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

LETECKÝ ZÁJAZD

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň - Florencia a Rím - Viedeň, transfer Bratislava 
- Viedeň - Bratislava, transfer letisko - hotel v Montecatini Terme a hotel v Ríme 
- letisko, dopravu autokarom v destinácii podľa programu, 5 x ubytovanie s ra-
ňajkami v hoteli 3*, služby sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR, pri ubytovaní v Ríme pobytová taxa 4 EUR/osoba/
noc (platí sa na mieste), pri ubytovaní vo Florencii 1,50 EUR/osoba/noc (platí 
sa na mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 126 EUR, za 5 večerí 80 EUR.

LETECKY ALEBO AUTOBUSOM  |  BEZ NOČNÝCH JÁZD  |  KULTÚRNE PAMIATKY

EURÓPA  |  TALIANSKO

POKLADY TALIANSKEJ HISTÓRIE

Rím

Florencia

Taliansko

TERMÍNY A CENY
7F8ITK01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

05.05. - 10.05. (bus) 2, 3 488

05.05. - 10.05. (let) BA 688
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EURÓPA  |  TALIANSKO

TOSKÁNSKO 
FARBY 
TOSKÁNSKEHO VÍNA DE LUXE

GURMÁNI  |  BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

6-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných 
hodinách (z  Bratislavy cca o  07:00 
h), tranzit cez Rakúsko, ubytovanie
v okolí Florencie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod do Sieny na pre-
hliadku historického centra, pri ktorej 
určite nevynecháme Palazzo Publico 
s  vežou Torre del Mangia, odkiaľ je 
krásny výhľad na námestie Piazza del 
Campo. 4-chodový obed v  typickej 
talianskej reštaurácii nás posilní na 
prehliadku kamenného mestečka San 
Gimignano. Ochutnáme víno Chianti, 
taliansky destilát - grappa a naučíme 
sa rozoznávať jeden z najkvalitnejších 
talianskych olivových olejov označe-
ných ako „extra virgine“. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách navštívime Montepul-
ciano, z  ktorého hradieb je pekný 
výhľad na Umbriu, južné Toskánsko
a vinohrady, v ktorých sa zbiera hroz-
no na víno Nobile. Jeho chuť a vôňu 
sami posúdime pri ochutnávke v his-
torickej pivničke. Ďalej sa presunieme 
do dedinky Pienza, kde si v miestnej 
reštaurácii pochutíme na výdatnom 
toskánskom obede, ochutnáme svie-
že toskánske syry a osladíme si život 
dvojitým dezertom. Návrat na ubyto-
vanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky, návšteva kláštora Mon-
te Oliveto Maggiore, presláveného 
freskami Signorelliho a  Sodomy. Po-
kračovanie do mestečka Montalcino, 
ležiaceho v  údolí Orcia, obkolesené-
ho vinicami, kde dozrieva hrozno na 
červené víno Brunello, ochutnávka. 
Po nej nás čaká ďalší gurmánsky zá-
žitok v  podobe 4-chodového menu. 

V popoludňajších hodinách návšteva 
románskeho kostola Sant´ Antimo. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.

5. DEŇ
Raňajky, príchod do Florencie. Pre-
hliadneme si Dóm, kostol Santa 
Croce, Palazzo Vecchio, Medicej-
skú kaplnku a  prejdeme sa po mos-
te Ponte Vecchio. Milovníci umenia 
budú môcť navštíviť obrazovú galériu 
Uffi  zi (fakultatívne). Vo večerných 
hodinách odchod na Slovensko.

6. DEŇ
Návrat na Slovensko v ranných hodi-
nách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
4x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
3x 4-chodové gurmánske obedové 
menu, 3x ochutnávku vína, 1x ochut-
návku olivového oleja a grappy, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 96 EUR, za 4 večere 68 EUR, 
vstupné do galérie Uffi  zi 16 EUR (nutné 
objednať pri kúpe zájazdu), za miesto
v prednej polovici autokaru 7 EUR.

LETECKY  |  GURMÁNI  |  KULTÚRNE PAMIATKY

5-DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko vo Viedni, odlet 
do Florencie. Po prílete absolvujeme 
krátku autobusovú prehliadku mesta. 
Florentské zákutia, ktoré z  autobusu 
neuvidíme, nám následne poukazuje 
sprievodca pri pešej prehliadke. Pre-
zrieme si Palazzo Vecchio na námestí 
Piazza della Signoria, kostol Santa 
Croce, Dóm, baptistérium a  Medicej-
skú kaplnku. Vo večerných hodinách sa 
presunieme do starobylého mestečka 
Siena na ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do kláštora 
Monte Oliveto Maggiore zo 14. st., pre-
sláveného freskami Signorelliho a  So-
domy. Ďalej budeme pokračovať do 
mestečka Montalcino, ležiaceho vyso-
ko v údolí Orcia, obkoleseného vinica-
mi, kde dozrieva vínna réva na výborné 
červené víno Brunello. O jeho jedineč-
nej chuti a vôni sa budeme môcť sami 
presvedčiť v priebehu ochutnávky.

3. DEŇ
Doobedie strávime v  Siene prehliad-
kou jej krásneho historického centra 
- pozrieme si Palazzo Publico s vežou 
Torre del Mangia, vysokou 88 m, odkiaľ 
je výhľad na slávne námestie Piazza 
del Campo. Popoludní sa presunieme 
do malebného kamenného mestečka 
San Gimignano, ktoré slúži ako živá ku-
lisa historických fi lmov. Po prehliadke 
mesta sa premiestnime do Ulignana, 
na farmu Tenuta Torciano, kde ochut-
náme preslávené víno Chianti, špeciál-
ny taliansky destilát grappa a naučíme 
sa rozoznávať jeden z  najkvalitnejších 
olivových olejov, označený ako „extra 
virgin“. Vo večerných hodinách návrat 
do hotela v Siene.

4. DEŇ
Po raňajkách v hoteli sa vyberieme do 

mesta Pienza (UNESCO), kde preskú-
mame jeho zákutia. Následne sa pre-
sunieme do krásneho mestečka Mon-
tichiello. Popoludní navštívime jedno 
z najvyššie položených miest v Toskán-
sku - Montepulciano. Z  jeho hradieb 
je výhľad na Umbriu, južné Toskánsko 
a vinohrady, v ktorých sa zbiera hrozno 
na víno Nobile. Toto víno ochutnáme 
v  historickej pivničke v  centre mesta. 
Návrat do hotela v Siene.

5. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko vo Florencii, 
odlet späť do Viedne a následný trans-
fer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň - Florencia 
- Viedeň, transfer Bratislava - Viedeň 
- Bratislava, dopravu minibusom v des-
tinácii podľa programu, 3x ochutnáv-
ka podľa programu, 4x ubytovanie 
v hoteli 3*/4* s  raňajkami, sprievodcu
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do historických pamiatok, kom-
plexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 140 EUR.

Florencia

Taliansko

SienaMonte 
Oliveto Maggiore

Montalcino Pienza
Montepulciano

Siena

Pienza
Montepulciano
Montichiello

San Gimignano

Florencia

Monte Oliveto Maggiore

Taliansko

TERMÍNY A CENY
7F8ITB61 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

22.09. - 27.09. 2, 3 518

TERMÍNY A CENY
7F8ITL60 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

07.10. - 11.10. BA 898
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8-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 h), uby-
tovanie v okolí Florencie, fakultatívne 
večera.

2. DEŇ
Dopoludnie strávime vo Florencii 
prehliadkou jej najväčších skvostov 
– Dómske námestie s  krásnou kated-
rálou, námestie Piazza Signoria s  Pa-
lácom Vecchio a most Ponte Vecchio. 
Z  Florencie sa presunieme na farmu 
Castiglionchio, kde zažijeme pravý 
toskánsky vidiek. Pokocháme sa výhľa-
dom do toskánskych viníc, prezrieme 
si farmárske múzeum, vínne pivnice 
a  kaplnku z  15. storočia. Ochutnáme 
víno Chianti, taliansky destilát grappa 
a miestny olivový olej. Na záver dňa sa 
posilníme „farmárskym bufetom“ s ty-
pickými toskánskymi špecialitami a za-
bavíme sa pri živej hudbe. Odchod na 
ubytovanie v oblasti Versilie.

3. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno. Oddych 
pri mori, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Dnes sa presunieme na krásne ligúrske 
pobrežie. Deň strávime v  chránenej 
oblasti CinqueTerre (UNESCO), s päti-
cou dediniek, ktoré boli až donedávna 
takmer neprístupné po súši a skoro ne-
známe pre turistov. Z mesta La Spezia 
absolvujeme plavbu loďou so zastáv-
kami v dedinkách Vernazza a Manaro-
la. Z Manaroly sa budeme môcť prejsť 
po známej Via dell´Amore - Ulici lásky 
až do dedinky Riomaggiore. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

5. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do Pisy, 
kde nám sprievodca pri pešej prehliad-
ke poukazuje jej dominanty – Piazza 
dei Miracoli (UNESCO) so Šikmou 
vežou, Baptistériom a Dómom. Popo-

ludní sa presunieme do historického 
mesta Lucca, kde si prezrieme námes-
tia Piazza San Michele a Piazza Napo-
leone, katedrálu a zachované mestské 
hradby. Návrat na ubytovanie, fakulta-
tívne večera.

6. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, alebo 
fakultatívny výlet na ostrov Elba, his-
toricky spätého s  generálom Napo-
leonom Bonaparte. Zoznámime sa 
s  hlavným mestom ostrova – s  mes-
tečkom Portoferraio, ktoré si dodnes 
zachovalo stredovekú atmosféru. 
Poprechádzame sa malebnými ulič-
kami, prezrieme si niekdajšie sídlo 
Napoleona – vilu Palazzina dei Mulini, 
kostol Chiesa della Misericordia, kde 
sa každoročne v  deň, kedy zomrel, 
koná omša a pokocháme sa výhľadom 
z  pevnosti Forte Falcone. Popolud-
nie využijeme na relaxáciu na jednej 
z množstva krásnych pláží v okolí. Ve-
čer návrat na pevninu, presun späť na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

7. DEŇ
Raňajky. Odubytovanie, oddych pri 
mori. Večer odchod späť na Slovensko.

8. DEŇ
Návrat na Slovensko v  ranných hodi-
nách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
6x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
1x ochutnávka vína, olivového oleja 
a grappy, 1x toskánsky bufet so živou 
hudbou, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytové taxy a  komplexné 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 84 EUR , za 5 večerí (bez 
večere v  2. deň) 45 EUR. za miesto 
v  prednej polovici autokaru 7 EUR,
za fakultatívny výlet na ostrov Elba
35 EUR.

NOVINKA  |  S POBYTOM PRI MORI

TOSKÁNSKO 
SO ŠTIPKOU LIGÚRIE

A KRÁSA 
LIGÚRSKEHO 
POBREŽIA

CHUŤ 
PARMSKEJ ŠUNKY

BEZ NOČNEJ JAZDY TAM  |  GURMÁNI

6 - DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy cca o  07:00 h). 
Tranzit cez Rakúsko, ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách absolvujeme exkur-
ziu do výrobne parmezánu, spojenú 
s  ochutnávkou. Ďalej sa presunieme 
k  mestečku Langhirano na návštevu 
hradu Torrechiara. Následne nás čaká 
exkurzia do výrobne ďalšej miestnej 
špeciality - šunky Prosciutto di Par-
ma, ochutnávka. Deň zakončíme pod-
večernou prehliadkou mesta Parma, 
ktoré je okrem šunky a  parmezánu 
preslávené tiež ako pokladnica jedi-
nečných umeleckých a  architekto-
nických diel. Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3. DEŇ
Dnes sa presunieme na krásne ligúr-
ske pobrežie. Deň strávime v chráne-
nej divokej oblasti CinqueTerre (UNE-
SCO), s  päticou dediniek, ktoré boli 
až donedávna takmer neprístupné 
po súši a skoro neznáme pre turistov. 
Absolvujeme plavbu výletnou loďou 
so zastávkami v  pobrežných dedin-
kách Vernazza a Manarola. Z dedinky 
Manarola sa budeme môcť prejsť po 
známej Via dell´Amore - Ulici lásky, 
až do dedinky Riomaggiore. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do mes-
tečka Porto Venere. Pozrieme si naj-
známejšie pamiatky - kostol sv. Petra 
a Castello Doria. Pokračovať budeme 
do mesta Rapallo, odkiaľ sa loďou 
preplavíme do Portofi na. Portofi no 
je najluxusnejším letoviskom v Talian-
sku, o  čom svedčia drahé kaviarnič-
ky, prestížne obchody a  množstvo 
kotviacich jácht. Ďalej sa preplavíme 
do malebného zálivu, ktorému domi-

nuje kláštor San Fruttuoso. Po krátkej 
prechádzke sa loďou vrátime späť do 
Portofi na. Odchod na ubytovanie, fa-
kultatívne večera.

5. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do Be-
nátok. Historické skvosty mesta - Dó-
žací palác, Most vzdychov, Námestie
sv. Marka s Bazilikou sv. Marka, Hodi-
novú vežu, Ponte Rialto a ďalšie nám 
poukazuje sprievodca v priebehu pe-
šej prehliadky. Odchod na Slovensko 
v nočných hodinách (22:00 h).

6. DEŇ
Príchod do Bratislavy v skorých ran-
ných hodinách (cca o 05:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
4x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*,
1x ochutnávku parmezánu, 1x ochut-
návku parmskej šunky, plavbu po 
Cinque Terre, plavbu z  Portofi na ku 
kláštoru San Fruttuoso, služby sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy,  pobytové taxy a  komplexné 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 72 EUR, za 4 večere
56 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

EURÓPA  |  TALIANSKO

Benátky

Parma
Reggio Emilia

Langhirano
Portovenere
Portofino

Švajčiarsko

Taliansko

Francúzsko Cinque Terre

TERMÍNY A CENY
7F8ITB62 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

02.06. - 07.06. 2, 3 468

TERMÍNY A CENY
7F8ITB16 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

21.06. - 28.06. 2, 3 488
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5-DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy na letisko vo 
Viedni, odlet do Florencie. Po príle-
te sa presunieme do centra na krátku 
prehliadku. Prejdeme sa až ku Ga-
lileovmu múzeu. Medzi exponátmi 
uvidíme nástroje, navrhnuté a  zo-
strojené samotným Galileom, ako sú 
teleskopy, vďaka ktorým objavil štyri 
mesiace Jupitera. Po návšteve múzea 
si spravíme krátku pauzu na zmrzli-
nu. Ak nám ešte ostanú sily, zdoláme 
463 schodov, na kupolu Dómu, kde 
budeme mať celé mesto ako na dlani. 
Presun na ubytovanie, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Presun do mestečka Collodi, 
kde žil autor detskej knižky Pinoc-
chiove dobrodružstvá. V roku 1956 tu 
založili Pinocchiov park, ktorý navští-
vime. Súčasťou parku je Pinocchiovo 
múzeum so zbierkou umeleckých 
diel, obrázkov a  kostýmov, súvisia-
cich s  touto rozprávkovou postavič-
kou. Nájdeme tu aj virtuálnu knižnicu 
s  tisíckou prekladov známej knižky. 
Popoludní sa presunieme do zoolo-
gickej záhrady v Pistoi, kde uvidíme 
400 rôznych druhov zvieratiek z ce-
lého sveta. Návrat na ubytovanie, ve-
čera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do Pisy. Na vlastné 
oči sa presvedčíme, aká šikmá je Šik-
má veža. Prejdeme sa cez námestie 
Piazza dei Miracoli, poobzeráme si 
ju a  pofotíme zo všetkých strán. Tí 
starší (od 8 r.) budú môcť vystúpiť 
až na vrch. Z Pisy sa krátkou jazdou 
autobusom vrátime až 200 miliónov 
rokov do minulosti, kedy žili praveké 
jaštery. Navštívime Prehistorický park 
v  Peccioli s  ich maketami v  životnej 

veľkosti. Užijeme si piknik v  tráve 
a dozvieme sa mnoho o dinosauroch. 
Návrat na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Dnes nás čaká osvieženie. Vo vodnom 
parku AcquaVillage v  neďalekom 
meste Cecina sa vyšantíme v  bazé-
noch a zoderieme plavky na tobogá-
noch. Návrat na ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Po raňajkách transfer na letisko vo 
Florencii, odlet späť do Viedne a ná-
sledný transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň - Florencia - 
Viedeň, transfer z Bratislavy na letis-
ko a späť, dopravu v destinácii podľa 
programu, 4x ubytovanie v  hoteli 
3* v Montecatini Terme s polpenziou, 
1x obedný piknik, sprievodcu CK SA-
TUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR, pobyto-
vá taxa 1 EUR/osoba/noc (platí sa na 
mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 60 EUR.

6-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy cca o  08:00 h.
Popoludí zastavíme pri jazere Wörther-
see, kde budeme môcť navštíviť park 
Minimundus so zmenšenými modelmi 
známych stavieb. Pokračovanie v ces-
te, ubytovanie v okolí Benátok, fakulta-
tívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách presun ku brehom Lago 
di Garda, kde sa nachádza zábavný 
park Gardaland. Okúsime množstvo 
adrenalínových, dobrodružných a fan-
tastických atrakcií. Našu odvahu pre-
veria bláznivé húsenkové dráhy, plavba 
člnom po divokej rieke, či strmý pád 
z veže vysokej 40 metrov. Pokračova-
nie v ceste, ubytovanie v okolí Janova, 
fakultatívne večera.

3. DEŇ
Dnes na nás čaká Janov, so svojimi 
lákadlami. Navštívime najväčšie akvá-
rium v  Taliansku, kde uvidíme delfíny, 
tučniaky, žraloky, koraly a ďalšie mor-
ské živočíchy. Svoje tajomstvá nám po-
odhalí Biosfera – kvapka zo skla a že-
leza, v  ktorej sídli botanická záhrada 
s  rastlinami a živočíchmi z  tropických 
dažďových pralesov. Popoludní navští-
vime „Detské mesto“, kde z  rôznych 
experimentov budeme môcť pocho-
piť, ako funguje okolitý svet. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Doobeda sa vydáme do jaskyne Grot-
te di Toirano s krásnou kvapľovou vý-
zdobou, kde uvidíme stopu pravekého 
človeka. Popoludní sa vrátime do Jano-
va, kde navštívime Múzeum navigácie 
Galata. Nájdeme tu staré mapy, ktoré 
možno pomáhali aj Krištofovi Kolum-
bovi pri jeho cestách. Deň zakončíme 
výjazdom panoramatickým výťahom 

Bigo do výšky 40 metrov nad morskú 
hladinu, odkiaľ sa pokocháme jedineč-
ným výhľadom na mesto. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

5. DEŇ
Dnešný deň strávime v chránenej divo-
kej oblasti CinqueTerre (UNESCO). Ab-
solvujeme plavbu loďou so zastávkami 
v  pobrežných dedinkách Vernazza 
a Manarola. Vo večerných hodinách sa 
už plní zážitkov vyberieme na spiatoč-
nú cestu na Slovensko.

6. DEŇ
Návrat na Slovensko v ranných hodinách.

CENA ZAHŔŇA 
Dopravu luxusným autokarom, 
4x ubytovanie s  raňajkami, vstup do 
Minimundusu, vstup do Gardalandu, 
kombinovaný vstup akvárium + Biosfe-
ra + Detské mesto + Múzeum Galata + 
Bigo, vstup do jaskyne Grotte di Toira-
no, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy nad rámec uvedených a kom-
plexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 80EUR , za 4 veče-
re 68 EUR dospelý / 60 EUR dieťa,
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

EURÓPA  |  TALIANSKO

ZA DETSKÝMI SNAMI

 
TALIANSKOMTOSKÁNSKO PRE DETI

Pistoia

FlorenciaPisa

Taliansko
Cecina

Peccioli

Minimundus

Taliansko

Slovinsko

Chorvátsko

Švajčiarsko Rakúsko

Janov
Grotte 
di Toirano

Gardaland

Cinque Terre

TERMÍNY A CENY

7F8ITL51 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 12 R. 

15.07. - 19.07. (Letné  prázdniny) BA 598 498

* dieťa na 3. a 4. lôžku

TERMÍNY A CENY

7F8ITB50 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 12 R.

25.08. - 30.08. (Letné prázdniny) 2, 3 498 398

* dieťa na 3. a 4. lôžku
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v meste, preslávenom ťažbou a spra-
covaním alabastru, budeme pokra-
čovať až do mesta San Gimignano 
(cca 25 km), živej kulisy historických 
fi lmov. Vďaka množstvu veží je mesto 
označované ako stredoveký Manhat-
tan. Stavba čo možno najvyšších veží 
bola v  stredoveku populárnym spô-
sobom, akým sa prominentné rody 
v meste chválili svojou mocou a bo-
hatstvom. Návšteva toskánskych viníc 
spojená s  ochutnávkou vína. Návrat 
na ubytovanie, večera.

7. DEŇ
Raňajky. Výlet na bicykloch z  mes-
tečka Pontedera pozdĺž rieky Arno 
do Pisy (cca 25 km). Možnosť alter-
natívneho programu pri mori, pričom 
v poobedňajších hodinách sa obidve 
skupiny spoja na prehliadku Pisy so 
svetoznámou Šikmou vežou na ná-

mestí Piazza de Miracoli. Ide o  pre-
važne rovinatú trasu, preto v prípade 
záujmu bude možnosť návratu na bi-
cykloch (cca 70 km). Večera.

8. DEŇ
Po raňajkách odchod autobusom 
do Florencie, kde posledný deň 
v Toskánsku strávime už bez bicyklov. 
Prejdeme sa historickým centrom, 
prehliadneme si Dóm, Palazzo Vec-
chio na námestí Piazza della Signora 
so sochou Dávida od Michelangela, 
Medicejskú kaplnku a  známy most 
Ponte Vecchio s  množstvom tradič-
ných zlatníctiev. Večer odchod na 
Slovensko.

9. DEŇ
Návrat do Bratislavy v ranných hodi-
nách.

NAVŠTÍVTE S NAMI JEDEN Z NAJKRAJŠÍCH KÚTOV TALIANSKA NETRADIČNE – NA BICYKLI. ZÁJAZD JE VHODNÝ PRE ŠIROKÚ ŠKÁLU CYKLISTOV VRÁTA-
NE RODÍN. NAVRHNUTÉ TRASY SÚ VÄČŠINOU VARIABILNÉ V DĹŽKE OD 10 DO 70 KM. PROGRAM KAŽDÉHO DŇA JE MOŽNÉ ABSOLVOVAŤ TAK NA BICYKLI, 
AKO AJ AUTOBUSOM, KTORÝ BUDE PODPOROU POČAS CYKLISTICKÉHO PROGRAMU. TERÉN JE VÄČŠINOU ZVLNENÝ PO ASFALTE A ŠOTOLINE.

9-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy v neskorých ve-
černých hodinách (cca 22:00 h).

2. DEŇ
V  popoludňajších hodinách príchod 
do Toskánska, do oblasti Maremma. 
Ubytovanie v blízkosti mestečka Mas-
sa Marittima, odkiaľ budeme prvé dni 
na bicykloch vyrážať za poznávaním 
do okolia. Po ubytovaní krátky výlet 
na bicykloch do perly románskej ar-
chitektúry, do mestečka Massa Ma-
rittima. Mesto sa vypína nad zvlne-
nou krajinou a v mnohom pripomína 
známe mestá severného Toskánska. 
Srdce mesta tvorí námestie Garibaldi 
s katedrálou postavenou v románsko-
-gotickom slohu. Návrat na ubytova-
nie, večera.

3. DEŇ
Raňajky. V pláne dnešného dňa je cca 
60 km okruh, ktorý povedie z  Mas-
sa Marittima okolo jazera „Lago de 
ll´Accesa“. Okolie bolo osídlené už 
300 rokov pred n. l., o čom svedčí aj 
archeologický chodník. Vďaka tomu, 
že voda v jazere celý rok neklesá pod 
20˚C, vytvorila sa v jeho okolí známa 
rekreačná oblasť. Naša cyklotrasa 
bude pokračovať do mestečka Scarli-
no. Na vrchole kopca sa nad mestom 
vypína zrúcanina hradu s  archeolo-
gickým múzeom v prírode. Odtiaľ sa 
ponúka nádherný výhľad na Tyrhén-
ske more, ku ktorému pokračuje naša 
cyklotrasa. V  prímorskom mestečku 
Follonica sa v  ňom budeme môcť 
i  okúpať. Posledná časť cyklotrasy 
povedie medzi olivovníkmi a vinicami 
až na ubytovanie. Večera.

4. DEŇ
Raňajky. Dnešný deň prejdeme na 
bicykli pozdĺž skalnatého pobrežia 
prírodnej rezervácie od Puntone vo 
Follonice až do mestečka Punta Ala.

Cestu si budeme spríjemňovať za-
stávkami na kúpanie. Prvá z  nich 
bude v pieskovej zátoke „Cala Violi-
na“, ktorá patrí medzi najkrajšie pláže 
v  celom Taliansku a  je prístupná iba 
peši alebo na bicykli. Ďalšou v pora-
dí bude pláž „Punta Ala“, nazývaná 
aj „taliansky Karibik“. Cestu na bicyk-
loch ukončíme v  prímorskom mes-
tečku Punta Ala. Je to elitné stredisko 
s modernými luxusnými rezidenciami. 
Na jeho okraji sa týči hrad s opevne-
ním zo 16. storočia. Návrat na ubyto-
vanie, večera.

5. DEŇ
Po raňajkách sa odubytujeme a pre-
sunieme sa do srdca Toskánska. Trasu 
Massa Marittima – Siena (cca 70 km) 
budeme môcť absolvovať na bicyk-
li alebo autobusom. V  Siene si po-
zrieme malebné historické centrum 
preslávené námestím „Piazza del 
Campo“. Po krátkej prehliadke bu-
deme pokračovať autobusom až na 
ubytovanie do oblasti Mocajo, ktorá 
má ideálnu polohu na spoznávanie 
stredného Toskánska. Večera.

6. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme na bi-
cykloch do jedného z  najväčších et-
ruských miest Volterra (cca 30 km). 
Veľmi zachovalé staroveké historické 
mesto s hradbami a bránami leží na 
strmom, skalnatom vrchu a je obľúbe-
ným turistickým cieľom. Po prestávke 

CENA ZAHŔŇA 
Dopravu luxusným autokarom, 6x ubytovanie s polpenziou, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 120 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

Siena

Messina

 Scarlino 
Punta Ala

Follonica

San Gimignano

Volterra
Casini di Mocajo

Pisa Florencia

TERMÍNY A CENY
7F8ITB80 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

23.05. - 31.05. 2, 3 588
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ČAROVNÉ
TOSKÁNSKO

VO FLORENCII SA PREJDEME PO NAJSTARŠOM DOCHOVANOM MOSTE PONTE VECCHIO, NA NÁMESTÍ PIAZZA DELLA SIGNORIA UVIDÍME SOCHU DAVIDA 
– UMELECKÝ SKVOST, KTORÉHO AUTOROM JE PRESLÁVENÝ TALIANSKY UMELEC MICHELANGELO. ZISTÍME, AKÁ ŠIKMÁ JE V SKUTOČNOSTI ŠIKMÁ VEŽA 
V PISE A OKÚSIME CHUŤ LAHODNÉHO VÍNA V AUTENTICKOM PROSTREDÍ TOSKÁNSKEJ VINICE.

6-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ 
ALEBO LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy cca o  07:00 h), 
tranzit cez Rakúsko, ubytovanie v kú-
peľnom mestečku Montecatini Terme, 
fakultatívne večera.
V prípade leteckej dopravy transfer na 
letisko vo Viedni, odlet do Florencie. 
Po prílete transfer na ubytovanie do 
mesta Montecatini Terme a  násled-
ne prechádzka kúpeľným mestom. 
Prezrieme si areál starých kúpeľov 
s  množstvom fresiek a  jedinečnou 
atmosférou. V jednej z pôvabných ka-
viarničiek ochutnáme pravú taliansku 
kávičku a čas nám zostane i na jazdu 
zubačkou do časti Montecatini Alto, 
odkiaľ sa nám naskytne krásny výhľad 
na mesto. Návrat na ubytovanie, fa-
kultatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách odchod do umeleckej 
metropoly sveta - Florencie, kde strá-
vime celý dnešný deň. Prejdeme sa 
historickým centrom, prehliadneme 
si Dóm, Palazzo Vecchio na námestí 
Piazza della Signoria so sochou Dá-
vida od Michelangela, Medicejskú 
kaplnku a známy most Ponte Vecchio 
s  množstvom tradičných zlatníctiev. 
Naskytne sa nám možnosť navštíviť 
známu obrazovú galériu Uffi  zi (fa-
kultatívne), prípadne využiť individu-
álne voľno na posedenie pri kávičke. 
Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do Pisy, kde nám 
sprievodca pri pešej prehliadke pou-
kazuje jej dominanty - námestie Piaz-
za dei Miracoli (pamiatka UNESCO) so 
svetoznámou Šikmou vežou, Baptisté-
riom a  Dómom. Ďalej sa presunieme 
do rodiska G. Pucciniho, historického 
mesta Lucca, kde si prezrieme ná-
mestia Piazza San Michele a  Piazza 

Napoleone, katedrálu ako aj ďalšie za-
ujímavé miesta a pamiatky. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do cen-
tra etruskej civilizácie - do mesta 
Voltera, presláveného ťažbou a spra-
covaním alabastru. Ďalej budeme po-
kračovať do malebného stredovekého 
mestečka San Gimignano, živej kulisy 
historických fi lmov. Pri prehliadke 
spoznáme Dóm, Baziliku di Santa Ma-
ria Assunta, Palazzo del Popolo, mú-
zeum Civico a námestie Piazza della 
Cisterna, na ktorom okrem iného 
nájdeme aj zmrzlináreň Dondoli – nie-
koľkonásobného svetového víťaza vo 
výrobe tejto mrazenej pochúťky. Pre-
hliadku zakončíme návštevou toskán-
skych viníc, spojenou s ochutnávkou 
vín z oblasti San Gimignano. Odchod 
na ubytovanie do okolia , fakultatívne 
večera.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme do stredo-
vekého toskánskeho mesta Siena na 
prehliadku jej malebného historické-
ho centra - spoznáme Palazzo Publi-
co s vežou Torre del Mangia vysokou 
88 m, odkiaľ je prekrásny výhľad na 
slávne námestie Piazza del Campo. 
Na tomto najväčšom stredovekom 
námestí v Európe sa dvakrát do roka 
koná známy konský pretek „palio“. 
V  popoludňajších hodinách odchod 

autobusových klientov na Slovensko.
V prípade leteckej dopravy návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

6. DEŇ
V  ranných hodinách návrat autobu-
sových klientov na Slovensko.

Pri využití leteckej prepravy po raňaj-
kách transfer na letisko vo Florencii, 
odlet do Viedne a následný transfer 
späť do Bratislavy.

LETECKY ALEBO AUTOBUSOM  |  OCHUTNÁVKA VÍNA  |  BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 4x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, ochutnáv-
ku vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 80 EUR, za 4 večere 56 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru
7 EUR, vstupné do galérie Uffi  zi 16 EUR (nutné objednať pri kúpe zájazdu).

LETECKÝ ZÁJAZD

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Florencia – Viedeň, transfer Bratislava – Vie-
deň – Bratislava, dopravu autobusom v destinácii podľa programu, 5x ubytova-
nie s raňajkami v hoteli 3*, ochutnávku vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 100 EUR, za 5 večerí 70 EUR, vstupné do galérie Uffi  zi 16 EUR (nutné 
objednať pri kúpe zájazdu).

Lucca

Pisa Florencia

Taliansko

San Gimignano
SienaVolterra

TERMÍNY A CENY
7F8ITK60 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

28.04. - 03.05. (bus) 2, 3 388

02.06. - 07.06. (bus) 2, 3 388

13.10. - 18.10. (bus) 2, 3 388

01.10. - 06.10. (let) BA 628
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NAJKRAJŠIE 
MESTÁ TALIANSKA

BEZ NOČNEJ JAZDY TAM  |  KULTÚRNE PAMIATKY

6-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 8:00 h), tranzit 
cez Rakúsko. V  popoludňajších hodi-
nách zastavíme pri jazere Wörthersee, 
kde budeme môcť navštíviť park Mini-
mundus - Svet v malom s miniatúrnymi 
modelmi známych stavieb. Ďalej bude-
me pokračovať v  ceste do Talianska. 
Príchod do oblasti Benátok, ubytova-
nie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách presun do Benátok. His-
torické skvosty mesta - Dóžací palác, 
Most vzdychov, Námestie sv. Marka 
s  Bazilikou sv. Marka, Hodinovú vežu, 
Ponte Rialto a  ďalšie, nám poukazuje 
sprievodca v priebehu pešej prehliad-
ky. Presun smerom na Florenciu, uby-
tovanie v hoteli v okolí Florencie, fakul-
tatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do ume-
leckej metropoly sveta - Florencie. 
Prejdeme sa historickým centrom, 
prehliadneme si Dóm, Palazzo Vec-
chio na námestí Piazza della Signoria 
so sochou Dávida od Michelangela, 
Medicejskú kaplnku a  uvidíme zná-
my most Ponte Vecchio. Popoludní 
odchod smerom na Rím, ubytovanie
v okolí Ríma, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Presun do Ríma. Jeho spoznávanie 
začneme vo Vatikáne. Prezrieme si Ná-
mestie sv. Petra s  Bazilikou sv. Petra, 
pričom budeme mať možnosť vystúpiť 
na kupolu Baziliky, odkiaľ sa ponúka 
bezkonkurenčný výhľad na Rím. Na-
vštívime Vatikánske múzeá (individuál-
ne) so svetoznámou Sixtínskou kapln-
kou. Návrat na ubytovanie v okolí Ríma, 
fakultatívne večera.

5. DEŇ
Dnes si doplníme chýbajúce diely rím-
skej mozaiky - spoznáme Koloseum, 
Forum Romanum, Kapitol, Fontánu di 
Trevi, Benátske námestie, Španielske 
námestie so Španielskymi schodmi, 
Pantheon, námestie Piazza Navona 
s  Fontánou štyroch riek, námestie 
Piazza Colonna. V  neskorých večer-
ných hodinách budeme plní zážitkov 
odchádzať späť na Slovensko.

6. DEŇ
Návrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
4x ubytovanie s  raňajkami v  hote-
li 2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, vaporetto, komplexné cestov-
né poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 76 EUR, za 4 večere 48 EUR, 
za miesto v prednej pol. autokaru 7 EUR.

Benátky

Florencia

Taliansko
Chorvátsko

Bosna
a Hercegovina

Rím

VYSNENÁ 
KOMBINÁCIATALIANSKO

BEZ NOČNEJ JAZDY SPÄŤ  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  UNESCO

5-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  neskorých 
večerných hodinách (z Bratislavy cca 
o  22:00 h), tranzit cez Rakúsko do 
Talianska.

2. DEŇ
V  ranných hodinách príchod do Ve-
rony, mesta Rómea a Júlie. Pri pešej 
prehliadke sa zoznámime s najväčší-
mi atraktivitami - domom Júlie, am-
fi teátrom L´Arena, námestím Piazza 
dell Erbe a ďalšími. Odchod na uby-
tovanie, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky. Dnešný deň začneme
v  Bologni - sídle najstaršej univerzi-
ty v  Európe. Prezrieme si starobylé 
centrum, pýšiace sa krásnou stre-
dovekou mozaikou tehlových arkád, 
veží, kostolov a  palácov. Spoznáme 
námestia Piazza Maggiore a  Piazza 
del Nettuno s  Neptúnovou fontá-
nou, gotickú radnicu, Palác di Enzo, 
katedrálu San Pietro, veže Asinelli
a  Garisenda. Ďalej budeme pokra-
čovať do Ravenny, centra svetového 
mozaikárstva, kde na vlastné oči uvi-
díme najkrajšie byzantské a ranokres-
ťanské pestrofarebné mozaiky západ-
nej Európy. Tiež uvidíme mauzóleum 
cisára Theodoricka, hrob Danteho Al-
lighieri, Palazzo Comunale, Baptisté-
rium, či Arcibiskupský palác. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Po raňajkách odchod do Benátok, 
mesta, ležiaceho na 118 ostrovoch, 
vzájomne oddelených kanálmi a po-
spájaných krásnymi mostami. Histo-
rické skvosty mesta - Dóžací palác, 
Most vzdychov, Námestie sv. Marka 
s Bazilikou sv. Marka, Hodinovú vežu, 
Ponte Rialto a ďalšie, nám poukazuje 

sprievodca v priebehu pešej prehliad-
ky. Po prehliadke so sprievodcom 
nám zostane čas aj na individuálne 
poznávanie, či príjemné posedenie 
pri dobrej káve. Zaľúbenci sa môžu 
vybrať na romantickú plavbu gondo-
lou (individuálne). Odchod na ubyto-
vanie, fakultatívne večera.

5. DEŇ
Raňajky, v skorých ranných hodinách 
sa vyberieme k  taliansko - slovin-
skej hranici, kde navštívime Mira-
mare - krásny biely zámok na brehu 
Jadranského mora, ktorý v minulosti 
slúžil rodine Habsburgovcov ako let-
né sídlo. Ďalej sa presunieme do prí-
stavného mesta Terst na prehliadku.
V  popoludňajších hodinách odchod 
na Slovensko, príchod v  neskorých 
večerných hodinách (cca o 22:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
3x ubytovanie s  raňajkami v  hote-
li 2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 57 EUR, za 3 večere
39 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Benátky

Taliansko

Slovinsko

Chorvátsko

Švajčiarsko Rakúsko

Verona

Ravenna
Bologna

Terst

TERMÍNY A CENY
7F8ITB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

21.04. - 26.04. 2, 3 358

21.07. - 26.07. 2, 3 358

10.10. - 15.10. 2, 3 358

TERMÍNY A CENY
7F8ITB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

09.09. - 13.09. 2, 3 298
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TO NAJLEPŠIE 
Z TALIANSKA

LOMBARDIA 
A PIERMONT HISTORICKÉ 

A PRÍRODNÉ KRÁSY

KULTÚRNE PAMIATKY

6-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ 
ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  neskorých 
večerných hodinách (z  Bratislavy cca 
o 21:00 h). Tranzit cez Rakúsko do Ta-
lianska.

2. DEŇ
V  ranných hodinách príchod do Ber-
gama. Prezrieme si Dómske námestie 
s krásnou katedrálou a námestie Piazza 
Vecchia. Po prehliadke pokračovanie 
do Crespi d’Adda (UNESCO), ktoré je 
výnimočným príkladom priemyselné-
ho mesta, aké sa budovali v  Európe 
a  Severnej Amerike koncom 19. a  za-
čiatkom 20. storočia. Popoludní sa pre-
sunieme ku kláštoru Certosa di Pavia, 
presláveného architektúrou a  dielami 
v gotickom a renesančnom štýle, kto-
rý bol postavený na prelome 14. a  15. 
storočia na kraji bývalého veľkého lo-
veckého parku. Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do Mi-
lána, hlavného mesta Lombardie, 
svetového centra obchodu a  módy. 
Sprievodca nám pri pešej prehliadke 
poukazuje najdôležitejšie pamiatky 
mesta - impozantný milánsky Dóm, 
operu La Scala, kostol Santa Maria 
delle Grazie so svetoznámou násten-
nou maľbou Posledná večera od Le-
onarda da Vinci (fakultatívne), hrad 
Castello Sforzesco a ďalšie. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do mesta 
Stresa, na brehu jazera Lago Maggio-
re, odkiaľ sa vyberieme na plavbu na 
krásne Boromejské ostrovy (zámok 
a  terasovité záhrady). Následne od-
chod smerom na Turín, ubytovanie, 
fakultatívne večera.

5. DEŇ
Raňajky, presun do Turína, hlavného 
mesta regiónu Piemont. Zubačkou sa 
vyvezieme k  bazilike Superga, odkiaľ 
sa pokocháme nádherným výhľadom 
na mesto. Následne sa presunieme do 
centra, kde pri pešej prehliadke spo-
známe Palazzo Reale, Duomo, kostol 
San Lorenzo, Palazzo Carignano, či ná-
kupnú pasáž Galleria Subalpina. Popo-
ludní sa milovníkom egyptskej kultúry 
naskytne možnosť návštevy Egyptské-
ho múzea (individuálne), ktoré je po 
Káhirskom múzeu, druhé najvýznam-
nejšie svojho druhu vo svete. Ostatní 
môžu navštíviť Múzeum automobilov 
(individuálne). Vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko.

6. DEŇ
Príchod do Bratislavy v predpoludňaj-
ších hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 3x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli 2*/3*, plav-
bu na Boromejské ostrovy, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 81 EUR, za prehliadku fresky 
Posledná večera 10 EUR (nutné objednať 
pri kúpe zájazdu), za 3 večere 42 EUR.

7-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách (z Bratislavy cca o 17:00 h),
tranzit cez Rakúsko do Talianska.

2. DEŇ
V ranných hodinách príchod do Flo-
rencie. Prejdeme sa historickým cen-
trom, prehliadneme si Dóm, Palazzo 
Vecchio na námestí Piazza della Sig-
noria, Medicejskú kaplnku, uvidíme 
známy most Ponte Vecchio s množ-
stvom tradičných zlatníctiev. Popo-
ludní odchod smerom na Rím, uby-
tovanie v hoteli v blízkom okolí Ríma, 
fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme spoznávať 
Rím. Začneme v  hlavnom meste ka-
tolíckej cirkvi, vo Vatikáne. Prezrie-
me si Námestie sv. Petra s  Bazilikou
sv. Petra, navštívime Vatikánske mú-
zeá (individuálna návšteva) so sve-
toznámou Sixtínskou kaplnkou, kde 
budeme môcť obdivovať impozantnú 
výzdobu, ktorej autormi sú najlepší 
renesanční umelci - Michelangelo, 
Bernini, Raphael a  Botticelli. Návrat 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Spoznáme ďalšie rímske 
skvosty - Koloseum, Forum Roma-
num, Kapitol, Fontánu di Trevi, Be-
nátske námestie s pamätníkom Vikto-
ra Emanuela II., Španielske námestie 
so známymi Španielskymi schodmi, 
Pantheon, Piazza Navona s Fontánou 
štyroch riek, Piazza Colonna. V popo-
ludňajších hodinách presun smerom 
na Perugiu, ubytovanie v okolí, fakul-
tatívne večera.

5. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do Assisi, 
najvýznamnejšieho stredovekého pút-

nického mesta v Taliansku (prehliadka 
mesta), ďalej budeme pokračovať do 
San Marina - prehliadka, individuálny 
program, možnosť nákupov. Vo večer-
ných hodinách odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

6. DEŇ
Raňajky, odchod do Benátok - mesta, 
ležiaceho na 118 ostrovoch, vzájomne 
oddelených kanálmi a  pospájaných 
krásnymi mostami. Historické skvosty 
mesta - Dóžací palác, Most vzdychov, 
Námestie sv. Marka s Bazilikou sv. Mar-
ka, Hodinovú vežu, Ponte Rialto a ďal-
šie, nám poukazuje sprievodca v prie-
behu pešej prehliadky. Vo večerných 
hodinách odchod na Slovensko.

7. DEŇ
Návrat na Slovensko v  skorých ran-
ných hodinách (cca o 06:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
4x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Vstupné do galérie Uffi  zi 16 EUR (nut-
né objednať pri kúpe zájazdu), za
1/1 izbu 68 EUR, za 4 večere 52 EUR, za 
miesto v prednej pol. autokaru 7 EUR.

Florencia

Taliansko

Korzika

Chorvátsko

Rím

Assisi

San 
Marino

Benátky

KULTÚRNE PAMIATKY  |  UNESCO

Taliansko

Švajčiarsko Rakúsko

Turín

Milano

Pavia

Bergamo

Crespi D’adda

Stresa

Nemecko

TERMÍNY A CENY
7F8ITB08 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

31.07. - 05.08. 2, 3 378

TERMÍNY A CENY
7F8ITB05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

18.05. - 24.05. 2, 3 348
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MILÁNOMESTO MÓDY
S NÁVŠTEVOU 
SVETOVEJ VÝSTAVY EXPOMILÁNO

 NOVINKA  |  LETECKY  |  KULTÚRNY ZÁŽITOK  |  SHOPPING  

4-DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy do Viedne, odlet 
do Milána, transfer do hotela.Presun 
na Piazza del Duomo, kde navštívime 
najkrajšiu a najdôležitejšiu milánsku 
pamiatku - katedrálu, ktorej strecha 
ponúka možnosť pokochať sa pohľa-
dom na mesto z  vtáčej perspektívy. 
Ďalej si prezrieme Galériu Viktora 
Emanuela, Palazzo dei Giureconsulti, 
Palazzo della Regione, mestskú rad-
nicu, divadlo La Scala a ďalšie. Návrat 
na ubytovanie.

2. DEŇ
Dnešný deň máme vyhradený na náv-
števu Svetovej výstavy priemyslu a kul-
túry EXPO, ktorú bude Miláno hostiť 
už po druhýkrát v  histórii. Ústrednou 
témou milánskeho EXPA je „Uživiť pla-
nétu, energia pre život“. Na výstave sa 
so svojou prezentáciou predstaví vyše 
130 krajín sveta, medzi ktorými nebude 
chýbať ani Slovensko. Nenecháme si 
ujsť slovenský národný pavilón, navrh-
nutý architektom Karolom Kállayom, 
kde sa naša krajina bude prezentovať 
dielami Andyho Warhola, či tradičnými 
čičmianskymi ornamentmi. Návrat na 
ubytovanie.

3. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do severo-
západnej časti starého mesta, na Piaz-
za Sforzesco, kde sa nachádza hrad 
Castello Sforzesco zo 14. storočia (pre-
hliadka). Poprechádzame sa v rozsiah-
lom mestskom Parku Sempione, ktorý 
hrad obklopuje. Po prechádzke v parku 
sa presunieme na Viale Papiniano, na 
najznámejší a  najväčší milánsky trh, 
kde okrem čerstvého ovocia, zeleniny, 
výborných talianskych salám a  mor-
ských rýb, nájdeme aj rôzne suveníry, 

ktorými budeme môcť potešiť našich 
najbližších. Ďalej prejdeme kuKostolu 
Santa Maria delle Grazie so svetozná-
mou freskou Posledná večera od Leon-
arda da Vinciho (fakultatívne). Čas 
nám ostane i na posedenie pri dobrej 
káve, alebo na nákupy v štýlových ob-
chodoch, ktorými je Miláno povestné. 

4. DEŇ
Raňajky. Milovníci umenia môžu na-
vštíviť známu obrazáreň Pinacoteca 
di Brera. Tých, čo majú záujem pokra-
čovať v spoznávaní milánskych zákutí, 
zavedie sprievodca na ďalšie zaujíma-
vé miesta, akými sú: cintorín Cimitero 
Monumentale s krásnou architektúrou, 
jedinečnou atmosférou a  množstvom 
pochovaných známych osobností; 
Národné múzeum vedy a  techniky 
(Museo Nazionale della Scienza e del-
la Tecnologia), Palazzo Reale. Ostatní 
môžu využiť deň na fi nalizáciu náku-
pov. V popoludňajších hodinách trans-
fer na letisko, odlet do Viedne a  ná-
sledný transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Miláno – Viedeň, transfer Bratislava 
– Viedeň – Bratislava, 3x ubytova-
nie v hoteli 3* s  raňajkami, vstup na 
Svetovú výstavu priemyslu a  kultúry 
EXPO, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v  Miláne, 
vstupy okrem vstupu na EXPO, kom-
plexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR, pobytová 
taxa 4 EUR/osoba/noc.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 72 EUR, za prehliadku 
fresky Posledná večera 10 EUR (nut-
né objednať pri kúpe zájazdu).

LETECKY  |  SHOPPING  |  VÍKEND  |  ADVENT

3-DŇOVÝ
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy do Viedne, odlet 
do Milána, transfer do hotela, ubyto-
vanie. Prvý kontakt s „Mekkou módy“ 
získame pri večernej prechádzke roz-
svieteným mestom.

2. DEŇ
Raňajky. Dnes spoznáme najdôležitej-
šie milánske pamiatky - impozantnú 
Katedrálu na Piazza Duomo, ktorej 
strecha ponúka možnosť pokochať 
sa pohľadom na mesto z vtáčej per-
spektívy, známu Galériu Viktora Ema-
nuela, kráľovský palác, Palazzo dei 
Giureconsulti, Palazzo della Regione, 
mestskú radnicu, či najväčšie a  naj-
slávnejšie divadlo La Scala, ktoré bolo 
založené z vôle vládkyne Márie Teré-
zie, následne po zbúraní vojvodského 
divadla v  roku 1776. Súčasťou budo-
vy je i  Divadelné múzeum malieb, 
sôch a kostýmov, viažúcich sa k his-
tórii divadla. Milovníci umenia budú 
môcť navštíviť obrazáreň Pinacoteca 
di Brera a  skutoční fajnšmekri si pri 
návšteve Milána určite nenechajú ujsť 
návštevu kostola Santa Maria delle 
Grazie, kde možno obdivovať fresku 
s  názvom Posledná večera od sve-
toznámeho umelca Leonarda da Vinci 
(fakultatívne), pochádzajúcu z konca 
15. storočia. Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Dnešný deň zasvätíme nakupova-
niu. Z  výkladov na nás budú číhať 
zvučné značky ako Prada, Caval-
li, Giorgio Armani, Versace, Dolce
& Gabbana, Exté, Ferragamo, Gucci, 
Missoni, Prada, Trussardi, Valenti-
no, Vuitton a  ďalšie. Sprievodca nás 
zavedie na najvýhodnejšie a  najvy-
chytenejšie miesta na nakupovanie 

- Quadrilateral, Via Sant´ Andrea, Via 
Monzani. Po výdatných a dúfajme aj 
úspešných nákupoch zostane čas na 
výbornú taliansku kávu. Transfer na 
letisko, odlet do Viedne a  následne 
transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň - Miláno - 
Viedeň, transfer Bratislava - Viedeň 
- Bratislava, transfer letisko - ho-
tel - letisko, 2x ubytovanie v  hoteli
3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v  Miláne, 
vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR, pobytová 
taxa 4 EUR/osoba/noc.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 48 EUR, za prehliadku 
fresky Posledná večera 10 EUR (nut-
né objednať si pri kúpe zájazdu).

TERMÍNY A CENY
7F8ITL05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

27.03. - 29.03. BA 298

02.10. - 04.10. BA 348

20.11. - 22.11. BA 298

11.12. - 13.12. (Advent) BA 298

TERMÍNY A CENY
7F8ITL07 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.09. - 27.09. BA 498
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ČARO 
BENÁTSKEJ LAGÚNY

EURÓPA  |  TALIANSKO

BEZ NOČNEJ JAZDY TAM LETECKY  |  OCHUTNÁVKA VÍNA

BENÁTKY 
TROCHU INAK

4-DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 08:00 h).
V  popoludňajších hodinách za-
stavíme pri jazere Wörthersee, na
tzv. Rakúskej riviére, kde budeme mať 
možnosť navštíviť park Minimundus - 
Svet v  malom (v  prípade nepriazni-
vého počasia absolvujeme náhradný 
program v podobe návštevy hlavné-
ho mesta Korutánska - Klagenfurtu 
s  povestnou Dračou studňou). Ďalej 
budeme pokračovať v  ceste do Ta-
lianska. Ubytovanie, fakultatívne ve-
čera.

2. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do Be-
nátok, mesta, ležiaceho na 118 ostro-
voch, vzájomne oddelených kanálmi 
a  pospájaných krásnymi mostami. 
Jeho historické jadro sa nachádza 
na plytkej lagúne. Historické skvosty 
mesta - Dóžací palác, Most vzdy-
chov, Námestie sv. Marka s Bazilikou
sv. Marka, Hodinovú vežu, Ponte 
Rialto, ktorý vedie cez Canal Grande 
a  ďalšie, nám poukazuje sprievodca 
v priebehu pešej prehliadky. Po pre-
hliadke so sprievodcom nám zostane 
čas aj na individuálne poznávanie, či 
príjemné posedenie pri dobrej káve. 
Zaľúbenci sa môžu vybrať na roman-
tickú plavbu preslávenou gondolou
a nechať sa voziť Benátkami spieva-
júcim gondoliérom (individuálne). 
Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme na ce-
lodenný výlet loďkou na benátske 
ostrovy Murano, Burano a  Torcello. 
Na ostrove Murano absolvujeme pre-

hliadku výrobne známeho muránske-
ho skla. Na ostrove Burano, ktorý je 
centrom benátskeho čipkárskeho 
priemyslu, sa budeme môcť poko-
chať krásou pravej benátskej čipky 
a  na ostrove Torcello si prezrieme 
známu katedrálu Santa Maria Assun-
ta. V podvečerných hodinách odchod 
na Slovensko.

4. DEŇ
Návrat na Slovensko v ranných hodi-
nách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby-
tovanie s  raňajkami v  hoteli 3*, celo-
denný výlet na benátske ostrovy, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Presuny vaporettom (loďkou) do 
ostrovného centra Benátok, vstupy, 
komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ POPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR, za 1/1 izbu 28 EUR, za 2 večere 
26 EUR.

4-DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z Bratislavy do Viedne, odlet 
do Benátok – mesta ležiaceho na 118 
ostrovoch, vzájomne oddelených ka-
nálmi a pospájaných krásnymi most-
mi. Po prílete odchod na ubytovanie 
a následne začiatok pešej prehliadky 
mesta so sprievodcom - Dóžací palác, 
Most vzdychov, Námestie sv. Marka 
s Bazilikou sv. Marka, Hodinová veža, 
Ponte Rialto. Návrat na ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách presun do Benátok na 
dokončenie prehliadky - prezrieme 
si benátske baziliky Frari a  Salute, 
Gallerie dell Accademia (fakultatív-
ne vstup do múzea) a  ďalšie zaují-
mavosti. V  popoludňajších hodinách 
sa vyberieme na výlet loďou po be-
nátskych ostrovoch Murano, Burano 
a Torcello. Na ostrove Murano absol-
vujeme prehliadku výrobne známeho 
muránskeho skla. Na ostrove Burano, 
ktorý je centrom benátskeho čipkár-
skeho priemyslu, sa budeme môcť 
pokochať krásou pravej benátskej 
čipky a na ostrove Torcello si prezrie-
me známu katedrálu Santa Maria As-
sunta. Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Dnes sa vyberieme na výlet do Pa-
dovy, stredovekého strediska ume-
nia, kde si nenecháme ujsť najväčšie 
atrakcie - Kaplnku degli Scrovegni 
so vzácnymi freskami zo 14. storočia 
(vstup potrebné rezervovať vopred), 
Baziliku Sant’ Antonio, Eremitánske 
múzeá, jedno z  najväčších námestí 
v Taliansku - Prato della Vale, či naj-
staršiu botanickú záhradu v  Euró-
pe, vysadenú univerzitnou Fakultou 
medicíny v  roku 1545 so zbierkou 

liečivých bylín, ktorá bola zaradená 
do zoznamu UNESCO. Fakultatívne 
plavba loďkou okolo mestských hra-
dieb (potrebné rezervovať vopred). 
Popoludní sa presunieme do oblasti 
Euganejských vrchov (Colli Euganei) 
– kužeľovitých kopcov sopečného 
pôvodu, v  súčasnosti preslávených 
vďaka viniču a  horúcim prameňom. 
Navštívime malebné mestečko Arquá 
Petrarca, kde žil stredoveký básnik 
Francesco Petrarca. Prezrieme si jeho 
dom, zdobený freskami. Podvečer 
v jednej z vyhlásených vínnych pivníc 
ochutnáme tamojšie víno. Návrat na 
ubytovanie.

4. DEŇ
Po raňajkách osobné voľno. V popo-
ludňajších hodinách odchod na letis-
ko, odlet do Viedne a následný trans-
fer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Benátky (Mestre) – Viedeň, transfer 
Bratislava - Viedeň - Bratislava, 3x 
ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami na 
ostrove Lido di Venezia, poldenný 
výlet na benátske ostrovy, celodenný 
výlet do Padovy a  do oblasti Euga-
nejských vrchov, 1x ochutnávka vína 
podľa programu.

CENA NEZAHŔŇA
Presuny vaporettom (loďkou) do 
ostrovného centra Benátok, vstupy, 
komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 99 EUR, za vstup do 
Kaplnky degli Scrovegni 11,50 EUR, 
za plavbu okolo mestských hradieb 
v Padove 15 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8ITB04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

14.05. - 17.05. BA 228

17.09. - 20.09. BA 228

TERMÍNY A CENY
7F8ITL04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.04. - 27.04. BA 648
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POPLAVÍME SA GONDOLOU V BENÁTKACH, VYCHUTNÁME SI APERITÍV V CENTRE BOLOGNE, VYSTÚPIME NA OKRAJ KRÁTERA SOPKY VEZUV, NECHÁME 
SA UCHVÁTIŤ PAMIATKAMI „VEČNÉHO MESTA“ RÍMA I RENESANČNEJ FLORENCIE. V PISE PODOPRIEME NAKLÁŇAJÚCU SA VEŽU, POKOCHÁME SA PO-
HĽADOM NA HLADINU GARDSKÉHO JAZERA A NAŠE PUTOVANIE ŠŤASTNE UKONČÍME TAM, KDE NEŠŤASTNE SKONČIL PRÍBEH LÁSKY RÓMEA A JÚLIE.

12–DŇOVÝ AUTOKAROVÝ 
ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  neskorých 
večerných hodinách (z Bratislavy cca 
o 23:00 h), tranzit cez Rakúsko.

2. DEŇ
V ranných hodinách príchod do Bená-
tok, mesta, ležiaceho na 118 ostrovoch, 
vzájomne oddelených kanálmi a  po-
spájaných krásnymi mostmi. Historic-
ké skvosty mesta – Dóžací palác, Most 
vzdychov, Námestie sv. Marka s Bazi-
likou sv. Marka, Hodinovú vežu, Ponte 
Rialto a ďalšie, nám poukazuje sprie-
vodca v priebehu pešej prehliadky. Po 
prehliadke so sprievodcom nám zo-
stane čas aj na individuálne poznáva-
nie, či príjemné posedenie pri dobrej 
káve. Zaľúbenci sa môžu vybrať na ro-
mantickú plavbu gondolou (individu-
álne). Vo večerných hodinách odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do Bo-
logne, kde si prezrieme jej starobylé 
centrum, pýšiace sa krásnou stredo-
vekou mozaikou tehlových arkád, veží, 
kostolov, palácov a jedinečných múzeí 
– námestie Piazza Maggiore, Piazza 
del Nettuno s  Neptúnovou fontánou, 
gotická radnica, Palác di Enzo, kated-
rála San Pietro, námestie Santo Ste-
fano s  rovnomennou bazilikou, veže 
Asinelli a Garisenda, Palác dell’ Archi-
ginnasio. Prehliadku ukončíme aperití-
vom v bare v centre mesta. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do San 
Marina, jedného z  európskych mi-
ništátov. Absolvujeme prehliadku, po 
ktorej nám zostane voľno i  na indivi-
duálne poznávanie, či nákupy. V ceste 
budeme ďalej pokračovať do Assisi, 
najvýznamnejšieho stredovekého pút-
nického mesta v Taliansku (prehliadka 

mesta). Odchod na ubytovanie, fakul-
tatívne večera.

5. DEŇ
Po raňajkách nás čaká presun do 
Pompejí – antického mesta, ktoré 
v  minulosti zaliala niekoľkometrová 
vrstva žeravej lávy zo sopky Vezuv. 
Ďalej sa presunieme k  sopke Vezuv, 
kde budeme mať možnosť vystúpiť 
na okraj krátera. Odchod na ubytova-
nie, fakultatívne večera.

6. DEŇ
Predpoludním absolvujeme krátku 
pešiu prehliadku Neapola. Spoznáme 
Nový hrad, Kráľovský zámok, Ple-
bistické námestie, divadlo S. Carlos, 
galériu Umberta I., radnicu a Radnič-
né námestie. Následne sa presunieme 
do Ríma. Pri prehliadke nevynecháme 
Koloseum, Forum Romanum, Kapi-
tol, Benátske námestie s pamätníkom 
Viktora Emanuela II., Fontánu di Tre-
vi, Španielske námestie so známymi 
Španielskymi schodmi, Pantheon, 
námestie Piazza Navona s  Fontánou 
štyroch riek, námestie Piazza Colonna 
a ďalšie zaujímavosti. Odchod na uby-
tovanie, fakultatívne večera.

7. DEŇ
Dnešný deň začneme v hlavnom mes-
te katolíckej cirkvi, vo Vatikáne a  jeho 
bezprostrednom okolí. Prezrieme si 
Námestie sv. Petra s Bazilikou sv. Petra, 
pričom budeme mať možnosť vystúpiť 

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 9x ubytovanie v  hoteli 3* s  raňajkami, aperitív 
v centre Bologne, aperitív v centre Verony, lokálneho sprievodcu v Pompejách, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do historických pamiatok, pobytové taxy a komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 162 EUR , za 9 večerí 126 EUR, za vstupné do galérie Uffi  zi 16 EUR 
(nutné objednať pri kúpe zájazdu), za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

na kupolu Baziliky, odkiaľ sa ponúka 
bezkonkurenčný výhľad na Rím i Vati-
kán. Navštívime Vatikánske múzeá (in-
dividuálna návšteva) so svetoznámou 
Sixtínskou kaplnkou, kde budeme môcť 
obdivovať impozantnú výzdobu, ktorej 
autormi sú najlepší renesanční umelci 
– Michelangelo, Bernini, Raphael a Bot-
ticelli. Odchod smerom na Florenciu, 
ubytovanie v okolí Florencie, fakultatív-
ne večera.

8. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do umelec-
kej metropoly sveta – Florencie, kde 
strávime celý dnešný deň. Prejdeme 
sa historickým centrom, prehliadneme 
si Dóm, Palazzo Vecchio na námestí 
Piazza della Signoria so sochou Dávida 
od Michelangela, Medicejskú kaplnku 
a známy most Ponte Vecchio s množ-
stvom tradičných zlatníctiev. Naskyt-
ne sa nám možnosť navštíviť známu 
obrazovú galériu Uffi  zi (fakultatívne), 
prípadne využiť individuálne voľno na 
posedenie pri kávičke. Odchod na uby-
tovanie, fakultatívne večera.

9. DEŇ
Raňajky, odchod do Pisy, kde nám sprie-
vodca pri pešej prehliadke poukazuje jej 
dominanty – námestie Piazza dei Mira-
coli (pamiatka UNESCO) so svetozná-
mou Šikmou vežou, Baptistériom a Dó-
mom. Po prehliadke Pisy sa presunieme 

na pobrežie, kde si spravíme prestávku 
na oddych a kúpanie v Ligúrskom mori. 
Presun na sever, do oblasti talianskych 
jazier, ubytovanie, fakultatívne večera.

10. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme k najjužnej-
šiemu cípu najväčšieho a najčistejšieho 
severotalianskeho jazera Lago di Gar-
da, do mestečka Sirmione. Absolvuje-
me krátku prehliadku mesta, po ktorej 
sa záujemcovia môžu vydať na plavbu 
loďou okolo polostrova (fakultatívne). 
Popoludní nám zostane dostatok času 
na oddych pri jazere. Návrat na ubyto-
vanie, večera.

11. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do Verony 
– kolísky romantiky, mesta Rómea a Jú-
lie. Absolvujeme pešiu prehliadku mes-
ta, pri ktorej spoznáme Arénu, námestie 
Piazza dell Erbe, Júliin dom a ďalšie za-
ujímavé miesta. Potúlame sa uličkami, 
pokúpime posledné suveníry pre našich 
blízkych. Tak ako sme naše putovanie 
začali, tak ho i  ukončíme spoločným 
aperitívom v centre mesta, pri ktorom 
sa s ostatnými podelíme o krásne zážit-
ky. Vo večerných hodinách sa vyberie-
me na cestu späť na Slovensko.

12. DEŇ
Návrat do Bratislavy v  skorých ran-
ných hodinách (cca o 06:00 h).

HIT ROKA 2014  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  UNESCO

VEĽKÝ OKRUH TALIANSKOM

TERMÍNY A CENY
7F8ITB11 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

26.08. - 06.09. 2, 3 648

Assisi

Taliansko
Chorvátsko

Slovinsko
Benátky

Sorrento

Neapol

Rím

Pisa

Bologna

Sirmione
Verona

Florencia San Maríno
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5–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy cca o  08:00 
h. Popoludní zastavíme pri jazere 
Wörthersee, kde budeme môcť na-
vštíviť park Minimundus so zmenše-
nými modelmi známych stavieb. Ďalej 
budeme pokračovať v ceste do oblasti 
Dolomitov. Ubytovanie vo Val di Zol-
do, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách nás čaká výjazd na Passo 
Cibiana (1530 m.n.m.). Odtiaľ budeme 
minibusmi pokračovať po starej vo-
jenskej ceste na Monte Rite (2183 m.
n.m.). Na vrchole, v budove vystavanej 
na vojenskom bunkri z  1. sv. vojny sa 
nachádza jedinečné Messnerovo hor-
ské múzeum „V  oblakoch“. Z  múzeá 
si vychutnáme krásny výhľad na oko-
lité masívy – Civetta, Marmolada, Le 
Trofane, Sorapiss a Pelmo. V miestnej 
reštaurácii si nenecháme ujsť špe-
ciality z  jaka. Následne sa krátkou 
prechádzkou (45 min.) po panora-
matickej ceste vrátime späť na Passo 
Cibiana. Tí z  nás, ktorým sa nebude 
chcieť chodiť s  plným bruškom, sa 
odvezú na Passo Cibiana opäť minibu-
som. Návrat na ubytovanie, fakultatív-
ne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách odjazd cez Selva di Ca-
dore smerom na Passo Giau cez 29 
serpentín, kadiaľ niekoľkokrát viedol 
cyklistický pretek Giro d´Italia. Pred 
vrcholom nastúpime na lanovku, kto-
rá nás vyvezie ku horskej chate Ave-
rau (2413 m.n.m.). Odtiaľ absolvujeme 
krátky výstup (20 min.) k  chate Nu-
volau (2575 m.n.m.). Ocitneme sa na 
mieste s  nádherným výhľadom, kde 
má človek pocit, že je už k  oblohe 
skutočne blízko. Návrat k  autobusu 
krátkou prechádzkou (30 min.), alebo 

lanovkou. Autobusom zdoláme po-
sledný úsek a  zistíme kadiaľ prechá-
dzala niekdajšia hranica medzi Benát-
skou republikou a Rakúskom. Po ceste 
späť sa zastavíme na pravej talianskej 
zmrzline v  historickej zmrzlinárni 
Pelmo v  dedinke Dont. Údolie Val di 
Zoldo je vyhlásené výrobou zmrzliny 
a  práve odtiaľto pochádza obľúbená 
„stracciatella“. Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

4. DEŇ
Dnes vystúpime lanovkou na ľadovec 
Marmolada. Navštívime Múzeum 1. sv. 
vojny, pokocháme sa krásnym výhľa-
dom na okolité končiare a v chate Se-
rauta sa posilníme pred ďalším pozná-
vaním. Po obede sa lanovkou vrátime 
do Malga Ciapela. Pokračovať budeme 
do mesta Merano, presláveného vďaka 
svojim termálnym kúpeľom. Oddych 
v  kúpeľoch, odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme na spia-
točnú cestu na Slovensko. Krátku za-
stávku si urobíme v  meste Bolzano 
s možnosťou návštevy Archeologické-
ho múzea, ktorého unikátom je 5000 
rokov starý Ľadový muž – Ötzi. Návrat 
na Slovensko v  neskorých večerných 
hodinách (cca o 22:00 h)

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
4x ubytovanie s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 64 EUR, za 4 večere 
52 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

NOVINKA  |  BEZ NOČNÝCH JÁZD  |  WELLNESS

POTULKY
DOLOMITMIDOLOMITSKÁ CESTA

BEZ NOČNÝCH JÁZD

4–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy cca o  06:00 h), 
tranzit cez Rakúsko do Talianska do 
oblasti Dolomitov. Navštívime Cortinu 
d‘Ampezzo, dejisko ZOH 1956, známe 
exkluzívne turistické centrum, obkole-
sené majestátnymi štítmi Dolomitov 
– pešia prechádzka mestom, individu-
álne voľno. Presunieme sa k horskému 
jazeru Misurina, kde sa z  vyhliadky 
pokocháme pohľadom na priesmyk 
Tre Croci (1 800 m n. m.). Ubytovanie 
v okolí, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách nás čaká prejazd Veľ-
kou dolomitskou cestou, na ktorej je 
viacero nádherných vyhliadkových 
zastávok – priesmyk Pordoi (2 239 m
n. m.) s  možnosťou výjazdu lanov-
kou na plošinu Piz Boe (2 950 m
n. m.), vyhliadka na veľké masívy Sella 
Ruppe, Marmolada – najvyšší končiar 
Dolomitov (3 342 m n.m.), Le Tofane, 
Gruppo del Sorapiss a  mnohé iné. 
Ubytovanie v  okolí Bolzana, fakulta-
tívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme k  naj-
väčšiemu a  najčistejšiemu severo-
talianskemu jazeru Lago di Garda. 
Nenecháme si ujsť výstup lanovkou 
na vrch Monte Baldo (1 747 m n. m.) 
a  z  vtáčej perspektívy si vychutná-
me celé jazero. Poprechádzame sa 
po pobrežnom mestečku Malcesine, 
ktoré sa v  posledných rokoch stalo 
vyhľadávaným miestom mnohých 
milovníkov windsurfi ngu. Spoznáme 
aj ďalšiu veľkú atrakciu jazerného 
okolia – vodopád Cascatta Varone, 
ktorého prúd padá z  výšky takmer
100 m vnútrom skalného masívu. Za 
malý poplatok vystúpime cez bota-

nickú záhradu na jednotlivé odpočí-
vadlá umiestnené vnútri skalného ma-
sívu, odkiaľ vodopád uvidíme. Návrat 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Dnes navštívime Bolzano, 
hlavné mesto provincie Alto Adige
s  typickou tirolskou architektúrou
v uliciach s podlubiami, v  ktorých sú 
ukryté kaviarničky a  reštaurácie. Po 
spoločnej prehliadke mesta sa naskyt-
ne možnosť návštevy Archeologic-
kého múzea (Museo Archeologico), 
ktorého unikátom je 5000 rokov starý 
Ľadový muž – Ötzi z doby bronzovej, 
objavený v  roku 1991 v  Ötztalských 
Alpách. Cesta späť na Slovensko, prí-
chod v neskorých večerných hodinách 
(cca o 22:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
3x ubytovanie s  raňajkami v  hote-
li/penzióne 2*/3*, sprievodcu CK
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, lanovky a komplexné cestov-
né poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 48 EUR, za 3 večere
39 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Cortina d’ Ampezzo

Priesmyk Pordoi

Jazero Misurina

Taliansko

Rakúsko
Švajčiarsko

Slovinsko

Chorvátsko

Bolzano

Lago di 
Garda

Malcesine

Nemecko

S ODDYCHOM
V KÚPEĽOCH MERANO

TERMÍNY A CENY
7F8ITB07 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

11.06. - 14.06. 2, 3 288

20.08. - 23.08. 2, 3 288

TERMÍNY A CENY
7F8ITB12 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

01.07. - 05.07. 2, 3 328
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NA POMEDZÍ TALIANSKA
A ŠVAJČIARSKA

NAJKRAJŠIE 
JAZERÁ

BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

5–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 06:00 h),
tranzit cez Rakúsko a  Taliansko
k najväčšiemu a najčistejšiemu seve-
rotalianskemu jazeru Lago di Garda, 
ktoré zo severnej strany pripomína 
fjord. Pokračujeme až do najjužnej-
šieho cípu jazera mestečka Sirmione, 
fakultatívna plavba loďou okolo po-
loostrova, krátka prehliadka mesta, 
osobné voľno, odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme k  jaze-
ru Lago di Como, ktoré je turisticky 
najpríťažlivejšie a  najrozmanitejšie. 
Na krátku prehliadku sa zastavíme 
v meste Como. Historické jadro mes-
ta, obohnané múrmi, si dodnes za-
chovalo veľkú časť architektúry z čias 
starovekého Ríma. Priamo z  centra 
sa pokocháme krásnym pohľadom 
na jazero. V ceste budeme pokračo-
vať k ďalšiemu jazeru Lago di Luga-
no, pričom si spravíme prestávku vo 
švajčiarskom meste Lugano so silným 
talianskym charakterom. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách absolvujeme výlet k ja-
zeru Lago d´Orta, ktoré si zachovalo 
pozoruhodnú originálnosť. Znalci ho 
považujú za najromantickejšie jazero 
z hornotalianskych jazier. Návštívime 
malebné mestečko San Giulio, bu-
deme sa plaviť loďou (fakultatívne) 
na rovnomenný ostrov San Giulio, 
ktorý za svoje meno vďačí Grékovi, 
ktorý podľa legendy oslobodil ostrov
v 4.storočí od drakov a hadov. Poobe-
de sa presunieme do mesta Stresa na 
brehu jazera Lago Maggiore, odkiaľ 
podnikneme plavbu na prekrásne Bo-

romejské ostrovy (zámok a  teraso-
vité záhrady), návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Dnešný deň strávime vo 
švajčiarskom meste Locarno. Bude-
me mať možnosť sa vyviezť lanov-
kou k  pútnickemu kostolu Madona 
del Sasso. Okrem samotného kostola 
s  množstvom umeleckých diel, je tu 
i vyhliadka s impozantným výhľadom 
na mesto i  jazero. Pre záujemcov 
bude čas i na plavbu loďou na ostrov 
Brissago. V  neskorých popoludňaj-
ších hodinách odchod na Slovensko.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko v  dopoludňaj-
ších hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 3x uby–
tovanie s raňajkami v hoteli/ penzió-
ne 2*/3*, plavbu loďou na Boromejské 
ostrovy, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 48 EUR, za 3 večere
39 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

LETECKY  |  GURMÁNI  |  S POBYTOM PRI MORI

5–DŇOVÝ
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z Bratislavy do Budapešti, od-
let do Neapolu. Po prílete sa premiest-
nime do typickej neapolskej pizzérie, 
kde zistíme ako chutí mozzarella di 
bufala, či  vychýrená neapolská pizza. 
Po obede absolvujeme krátku pre-
hliadku centra. Spoznáme Nový hrad, 
Kráľovský zámok, Plebistické námestie, 
divadlo S. Carlos, galériu Umberta I., 
radnicu a  Radničné námestie. Presun 
na ubytovanie do prímorského stredis-
ka Sorrento.

2. DEŇ
Raňajky. Individuálne voľno. Možnosť 
oddychu pri mori.

3. DEŇ
Dnes spoznáme krásy Salernského zá-
livu. Našou prvou zastávkou bude Po-
sitano, kde si doprajeme šálku pravej 
talianskej kávy s  výhľadom na more, 
v  Amalfi  zase ochutnáme citrónový 
likér limoncello. Našu cestu ukončíme 
prehliadkou mestečka Ravello. Vyvr-
cholením prehliadky bude návšteva 
krásnych záhrad Vily Ravello a  Vily 
Cimbrone. Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
V dnešný deň spoznáme dve neapol-
ské sopky, z  ktorých každá má úplne 
iný charakter. Najprv sa vyberieme 
k menej známej sopke Solfatara. Prej-
deme sa po obvode krátera, na dne 
ktorého uvidíme bublajúce bahno 
a  v  povetrí budeme cítiť unikajúcu 
sírnu paru. Ďalej budeme pokračovať 
k  neslávne známej sopke Vezuv, kde 
budeme mať rovnako možnosť vystú-
piť na okraj krátera. Po návrate zo so-
pečných potuliek si doprajeme voľno 
na prípravu na veľký gastronomický 
zážitok – kurz varenia v  reštaurácii 
v centre Sorrenta. Naučíme sa pripra-

vovať 4–chodové talianske menu, ktoré 
potom spolu aj skonzumujeme. Domov 
si okrem zážitku odnesieme aj recep-
ty na pripravované dobroty a  diplom 
o absolvovaní kurzu.

5. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko, odlet do 
Budapešti a presun do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Budapešť – 
Neapol – Budapešť, transfer Bratislava 
– Budapešť – Bratislava, mikrobus po-
čas pobytu, 4x ubytovanie s  raňajka-
mi v hoteli 3*, 1x 3–chodové obedové 
menu v Neapole, 1x šálka kávy v Posi-
tane, ochutnávka limoncella v  Amalfi , 
3–hodinový kurz varenia s  konzumá-
ciou pripraveného menu, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poiste-
nie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR, pobytová 
taxa 1,50 EUR/osoba/noc (platí sa na 
mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 88 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
12 osôb.

KAMPÁNIA
PRE PÔŽITKÁROV SO ŠKOLOU

VARENIA

Amalfi 

Ravello

Positano
Sorrento

Neapol

VezuvSolfatara

Taliansko

Sirmione

Francúzsko

Taliansko

Rakúsko

Nemecko

Švajčiarsko

Como

Lugano

Locarno

Brissago

San Giulio

TERMÍNY A CENY
7F8ITB06 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

08.07. - 12.07. 2, 3 328

18.09. - 22.09. 2, 3 328

TERMÍNY A CENY
7F8ITL64 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

16.06. - 20.06. BA 768
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CAPRI A VEZUV
ZA VÍKEND

LETECKY  |  HIT ROKA 2014  |  UNESCO  |  AJ Z KOŠÍC

4–DŇOVÝ
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy do Budapešti, 
odlet do Neapolu. Z letiska sa presu-
nieme do Pompejí, kde si prezrieme 
archeologické vykopávky antického 
mesta, v  minulosti zasypaného nie-
koľkometrovou vrstvou popola zo 
sopky Vezuv. Ubytovanie v  prímor-
skom letovisku Sorrento.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do Amalfi  
nádhernou panoramatickou cestou 
cez Positano, s neopakovateľnými vý-
hľadmi na Salernský záliv (UNESCO). 
Absolvujeme krátku prehliadku mes-
ta a ďalej budeme pokračovať k sop-
ke Vezuv s  možnosťou výstupu na 
okraj krátera. Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Dnešný deň strávime na jednom z naj-
krajších ostrovov Tyrhénskeho mora 
– Capri, ktorý je prirovnávaný k  raj-
skej záhrade, kde slnko svieti 365 dní 
v roku. Okrem nádherných Augusto-
vých záhrad s výhľadom na Faraglioni
(3 skaliská pri južnom pobreží), Vily 
Jovis (bývalá rezidencia cisára Ti-
béria), nás nadchne výlet loďou do 
morskej jaskyne Grotta Azzura (fa-
kultatívne). Odraz slnečného svet-
la o  steny jaskyne vytvára magickú 
modrú farbu. Návrat na ubytovanie. 
Zostane nám čas aj na potulky večer-
ným Sorrentom, posedenie pri dob-
rom jedle, vínku, či káve.

4. DEŇ
Po skorých raňajkách sa presu-
nieme do Neapolu na krátku pre-
hliadku centra. Spoznáme Nový 
hrad, Kráľovský zámok, Plebistic-
ké námestie, divadlo S. Carlos, ná-
kupnú galériu Umberta I., radnicu
a  Radničné námestie. Potom sa už 

plní zážitkov presunieme na letisko
v  Neapole, odkiaľ odletíme späť do 
Budapešti. Transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Budapešť 
– Neapol – Budapešť, transfer Brati-
slava – Budapešť – Bratislava, auto-
bus, resp. mikrobus počas pobytu, 
3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
miestneho sprievodcu v  Pompejách, 
prepravu trajektom na ostrov Capri, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR, pobyto-
vá taxa 1 EUR/osoba/noc (platí sa na 
mieste).

OSTATNÉ POPLATKY
Za 1/1 izbu 66 EUR.

POTULKY 
KAMPÁNIOU

KULTÚRNE PAMIATKY  |  UNESCO

6–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  popolud-
ňajších hodinách (z  Bratislavy cca 
o 14:00 h), tranzit cez Rakúsko.

2. DEŇ
V ranných hodinách príchod do Ríma. 
Jeho najväčšie skvosty nám pouka-
zuje sprievodca pri pešej prehliad-
ke – Námestie sv. Petra s  Bazilikou
sv. Petra, Koloseum, Forum Roma-
num, Kapitol, Fontána di Trevi, Be-
nátske námestie, Španielske námestie 
so známymi Španielskymi schodmi, 
Pantheon, námestie Piazza Navona 
s  Fontánou štyroch riek, námestie 
Piazza Colonna a  ďalšie. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do prí-
stavného mesta Neapol na krátku 
prehliadku centra. Spoznáme Nový 
hrad, Kráľovský zámok, Plebistické 
námestie, divadlo S. Carlos, galériu 
Umberta I., radnicu a  Radničné ná-
mestie. Ďalej budeme pokračovať 
k sopke Vezuv s možnosťou výstupu 
ku kráteru. Odchod na ubytovanie, fa-
kultatívne večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do Amalfi  
nádhernou panoramatickou cestou 
cez Positano, s neopakovateľnými vý-
hľadmi na Salernský záliv (UNESCO). 
Po krátkej prehliadke Amalfi  sa presu-
nieme do Pompejí, kde si prezrieme 
archeologické vykopávky antického 
mesta, v  minulosti zasypaného nie-
koľkometrovou vrstvou popola zo 
sopky Vezuv. Návrat do hotela, fakul-
tatívne večera.

5. DEŇ
Dnešný deň strávime na jednom 
z  najkrajších ostrovov Tyrhénskeho 

mora – Capri, ktorý je prirovnáva-
ný k rajskej záhrade, kde slnko svieti 
365 dní v  roku. Okrem nádherných 
Augustových záhrad s  výhľadom na 
Faraglioni (3 skaliská pri južnom po-
breží), Vily Jovis (bývalá rezidencia 
cisára Tibéria), nás nadchne výlet 
loďou do morskej jaskyne Grotta Az-
zura (fakultatívne). Odraz slnečného 
svetla o steny jaskyne vytvára magic-
kú modrú farbu. Po návrate z ostrova 
Capri, odchod na Slovensko.

6. DEŇ
Návrat na Slovensko v  popoludňaj-
ších hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 3x uby–
tovanie s  raňajkami v  hoteli 2*/3*, 
miestneho sprievodcu v  Pompejách, 
prepravu trajektom na ostrov Capri, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 57 EUR, za 3 večere
39 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Vezuv

Taliansko

PompejeNeapol
Sorrento

Capri
Amalfi

Rím

Neapol
Sorrento

Capri
Amalfi

Pompeje

Vezuv

Taliansko

TERMÍNY A CENY
7F8ITL06 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

11.04. - 14.04. BA 548

30.05. - 02.06. BA/KE 548

17.10. - 20.10. BA 548

TERMÍNY A CENY
7F8ITB09 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

28.07. - 02.08. 2, 3 418
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NEAPOL, CAPRI, ISCHIA S POBYTOM PRI MORI

LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  UNESCO

UCHVÁTI NÁS KOMBINÁCIA NÁDHERNÝCH PRÍRODNÝCH SCENÉRII A VÝZNAMNÝCH HISTORICKÝCH PAMIATOK, OBJAVÍME KRÁSNE OSTROVY CAPRI A IS-
CHIA, POPRECHÁDZAME SA V POMPEJÁCH MEDZI NEMÝMI SVEDKAMI SOPTENIA VEZUVU A NA ZÁVER SVOJMU TELU DOPRAJEME ODDYCH V TEPLÝCH 
VODÁCH TYRHÉNSKEHO MORA.

8–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy do Viedne / Bu-
dapešti, odlet do Neapolu, transfer na 
ubytovanie, individuálne voľno, fakul-
tatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme k  sopke 
Vezuv, jedinej činnej sopke, nachá-
dzajúcej sa priamo na európskom 
kontinente, ktorá je súčasne ozna-
čovaná aj za jednu z  najnebezpeč-
nejších na svete. Kto sa jej nezľakne, 
bude mať možnosť vystúpiť až na 
okraj krátera. Ďalej budeme pokra-
čovať do Amalfi  nádhernou panora-
matickou cestou cez Positano, s neo-
pakovateľnými výhľadmi na Salernský 
záliv (UNESCO). V Amalfi  absolvuje-
me krátku prehliadku, pri ktorej ne-
vynecháme krásnu katedrálu, kostol 
Chiostro di Paradiso a  ďalšie zaují-
mavosti. Následne sa presunieme do 
Vietri sul Mare, mesta po stáročia 
presláveného svojou keramikou, kto-
rá zdobí aj kupolu kostola sv. Jána 
z  18. storočia. Návrat na ubytovanie,  
fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách navštívime kolosálny 
Pallazo Reale s  lesoparkom s  fon-
tánami a  vodotryskami v  Caserte, 
ktorý je označovaný ako talianske 
Versailles. Palác bol postavený pre 
márnotratného kráľa Karola III. Bur-
bonského. So svojimi rozmermi 
247 x 184 metrov, 4 veľkými nádvo-
riami, 34 schodišťami a  vyše 1200 
miestnosťami je najväčším palácom 
v Európe. Súčasťou komplexu je aj di-
vadlo a množstvo krásnych sál. Veľmi 
slávne je gigantické centrálne scho-
disko, zdobené sochami a  mramo-
rom, kde sa natáčali niektoré scény 
z  fi lmu Hviezdne vojny. Park obklo-
pujúci palác má rozlohu 120 hektárov. 
Enormné množstvo vody, ktoré je 
potrebné pre zásobovanie všetkých 

fontán a vodných diel v ňom, je privá-
dzané Vanvitelliho akvaduktom. Krá-
ľovský palác s parkom a akvaduktom 
sú zapísané do zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme do antických 
Pompejí (UNESCO), ktoré boli kedysi 
starorímskym provinčným mestom 
na križovatke obchodných ciest a do 
dnešných dní prežili vďaka výbuchu 
sopky Vezuv. Celé mesto zaliala ho-
rúca láva, čo zaručilo zachovanie jeho 
pôvodného vzhľadu. Budeme obdivo-
vať pompéznosť starovekého mesta 
a  ohromí nás fascinujúca umelecká 
výzdoba najbohatších domov – ná-
stenné maľby, bronzové a  mramoro-
vé sochy a mozaiky. Prejdeme sa po 
Via dell´Abboundanza – niekdajšej 
najrušnejšej a najdlhšej ulici v meste, 
uvidíme pozostatky amfi teátra s  ka-
pacitou 20–tisíc divákov, či antický 
nevestinec. Z  Pompejí sa presunie-
me do Neapola na prehliadku cen-
tra. Spoznáme Nový hrad, Kráľovský 
zámok, Plebistické námestie, divadlo 
S. Carlos, galériu Umberta I., Radnicu 
a  Radničné námestie. Návrat do ho-
tela, individuálne voľno, fakultatívne 
večera.

5. DEŇ
Dnešný deň strávime na jednom 
z  najkrajších ostrovov Tyrhénskeho 
mora – Capri, ktorý je prirovnávaný 

k rajskej záhrade, kde slnko svieti 365 
dní v  roku. Okrem nádherných Au-
gustových záhrad s výhľadom na Fa-
raglioni (3 skaly pri južnom pobreží) 
a Vily Jovis (bývalá rezidencia cisára 
Tibéria), nás určite nadchne výlet lo-
ďou do morskej jaskyne Grotta Az-
zura (fakultatívne). Odraz slnečného 
svetla o  steny jaskyne vytvára ma-
gickú modrú farbu. Návrat do hotela, 
fakultatívne večera.

6. DEŇ
Dnes na nás čaká ďalší malebný več-
ne zelený ostrov – Ischia, ktorý je pre-
slávený najmä vďaka viac ako stovke 
liečivých studených i  teplých pra-
meňov. Absolvujeme okružnú jazdu 

ostrovom so zastávkami na jeho 
najkrajších miestach, medzi ktorými 
nesmie chýbať Aragonský hrad, veža 
Guevara, most Ponte di Ischia, záhra-
dy La Mortella, či botanická záhrada 
Ravino. Návrat na ubytovanie, fakul-
tatívne večera.

7. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno. Možnosť 
oddychu pri mori, fakultatívne večera.

8. DEŇ
Raňajky. V závislosti od letových ča-
sov pobyt pri mori, následný transfer 
na letisko v Neapole, odlet do Viedne 
/ Budapešti, návrat do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň / Budapešť – Neapol – Viedeň / Budapešť, 
transfer Bratislava – Viedeň / Budapešť – Bratislava, autokarovú dopravu počas 
pobytu, 7x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, miestneho sprievodcu v Pompe-
jách, prepravu trajektom na ostrov Capri, prepravu trajektom na ostrov Ischia, 
okružnú jazdu ostrovom Ischia, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 147 EUR, za 7 večerí 126 EUR.

Amalfi

Pompeje
Vezuv

Neapol

Capri

Ischia

Positano

Sorento

Caserta

TERMÍNY A CENY
7F8ITL15 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

27.06. - 04.07. 998
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OKÚZĽUJÚCA APÚLIA S POBYTOM PRI MORI

LETECKY  |  HIT ROKA 2014  |  S POBYTOM PRI MORI  |  UNESCO

kopcoch, zapísaného do svetového 
dedičstva UNESCO. Ľudia sa prispô-
sobili tunajším ťažkým podmienkam 
a vytvorili si jaskynné príbytky, ale aj 
skalné chrámy, ktoré dávajú tomuto 
miestu jedinečné čaro. Zastavíme sa 
aj v malebnom meste Altamura, zná-
mom v celom Taliansku pre svoj vyni-
kajúci chlieb s chráneným označením 
pôvodu, starú románsku katedrálu 
a svetovo významné paleontologické 
náleziská. Návrat na ubytovanie, fa-
kultatívne večera.

6. DEŇ
Raňajky. Dnes sa vyberieme do Lec-
ce – barokovej Apúlie, ktorá je pre 
krásu svojich pamiatok prezývaná 
Florenciou Apúlie. Mesto bolo založe-
né podľa tradície už v čase pred trój-

skou vojnou. Vrchol rozkvetu zažilo 
v  17. storočí, kedy sa stalo jedným 
z najvýznamnejších kultúrnych a ob-
chodných centier Stredomoria. Z toh-
to obdobia pochádzajú mnohé pa-
miatky jedinečného baroka „leccese“ 
ako napríklad Bazilika Santa Croce 
alebo palác Celestínov. V prípade ča-
sovej rezervy individuálne voľno. Ná-
vrat na ubytovanie, večera.

7. DEŇ
Raňajky. Individuálne voľno. Možnosť 
oddychu pri mori.

8. DEŇ
Raňajky. Odchod na letisko v Bari, od-
let do Budapešti a následný transfer 
späť do Bratislavy.

APÚLIA – TENKÝ DLHÝ PÁSIK RAJA MEDZI JADRANSKÝM A IÓNSKYM MOROM, V ZÁVETRÍ MASOVÝCH PRÚDOV TURISTOV. AK HO VŠAK RAZ OBJAVÍTE, 
URČITE VÁS UCHVÁTI. ROZPRÁVKOVÉ BIELE DOMČEKY, ROZTRÚSENÉ PO STRMÝCH ÚTESOCH NAD TYRKYSOVÝM MOROM, OBKLOPENÉ OLIVOVÝMI SAD-
MI A VINICAMI POTEŠIA VAŠE OČI A V DUŠI VÁM NASTOLIA POKOJ.

8–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy do Budapešti, 
odlet do Bari, hlavného mesta Apúlie. 
Prehliadka starého mesta s  krivoľa-
kými uličkami a románskou Bazilikou 
sv. Mikuláša, v  ktorej sú uložené os-
tatky tohto najmä u detí obľúbeného 
svätca. V  11. storočí ich sem priviezli 
miestni námorníci po tom, čo ich 
ukradli z byzantskej Myry. Okrem Ba-
ziliky sv. Mikuláša pri prehliadke ne-
vynecháme pevnosť Castello Svevo, 
nachádzajúcu sa priamo v srdci mes-
ta, či tzv. „Malú pevnosť“ v blízkosti 
prístavu na pobreží, odkiaľ je nádher-
ný výhľad na more a  staré centrum. 
Odchod na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

2. DEŇ
Raňajky. Deň začneme výletom za 
apúlskym dedičstvom UNESCO – na-
vštívime hrad Castel del Monte, ktorý 
si dal postaviť sväto–rímsky cisár Fri-
drich II. v  13. storočí. Unikátna pev-
nosť je opradená mnohými legenda-
mi a tajomstvami, čo činí jej návštevu 
ešte zaujímavejšou. Cestou z  hradu 
sa vydáme do Trani – malebného 
starého mestečka na brehu mora. Po-
zrieme si jeho stredoveké historické 
centrum s gotickou katedrálou a zá-
pad slnka nad mestom si vychutnáme 
zo známeho mestského parku Villa 
Comunale. Čas nám zostane i na indi-
viduálne poznávanie, prípadne pose-
denie pri muškátovom víne. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do dediny 
Castellana Grotte, kde sa nachádza 
jaskynný súbor s impozantnou kvap-
ľovou výzdobou. V  hĺbke 70 metrov 
sa po 3 kilometrovej trase dostaneme 
až do najkrajšej časti – „Grotta Bian-
ca“, v ktorej nás doslova oslepí žiari-
vá vápencová krása. V ceste budeme 
ďalej pokračovať do šarmantného 
mestečka Martina Franca na krátku 

prehliadku. Prezrieme si námestie 
Piazza Roma s  Palácom Ducale ako 
i  námestie Piazza Plebiscito s  jedi-
nečnou Bazilikou di San Martino. 
V niektorej z miestnych reštaurácii sa 
posilníme pred ďalším poznávaním. 
Po obede sa zastavíme na ochutnáv-
ku miestneho vína. Následne sa pre-
sunieme do Alberobello, v ktorom sa 
zachovalo ucelené historické jadro, 
tvorené nezvyčajnými domami typu 
„trulli“. Pre ne bolo mesto v roku 1996 
zapísané do zoznamu svetového de-
dičstva UNESCO. Návrat na ubytova-
nie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do „bie-
leho mesta“ Ostuni. Prezrieme si krás-
nu katedrálu, kostol San Vito Martire, 
biskupský palác Pallazo Vescovile zo 
16. storočia, či barokový palác Pallazzo 
Zevallos. Popoludnie strávime v  prí-
jemnom pobrežnom mestečku Polig-
nano a Mare. Prejdeme sa po nábrež-
nej promenáde so sochou slávneho 
rodáka – speváka Domenica Modugna 
až do historického centra s malebný-
mi stredovekými uličkami. Čas nám 
zostane i na oddych na miestnej pláži 
a kúpanie v mori. Návrat na ubytova-
nie, fakultatívne večera.

5. DEŇ
Raňajky. Cez krásne scenérie apúl-
skeho vidieka sa vydáme do  Mate-
ry – mesta na strmých skalnatých 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Budapešť – Bari – Budapešť, letiskový transfer z / do 
Bratislavy, autokarovú prepravu počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3* s raňaj-
kami, 1x ochutnávku vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 98 EUR, za 7 večerí 84 EUR.

BariTrani

Castel 
del Monte

Taliansko

Matera

Ostuni
Martina 
Franca

Lecce        

Alberobello

TERMÍNY A CENY
7F8ITL08 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

21.06. - 28.06. BA 798

30.08. - 06.09. BA 798

03 Poznavacky Svet 14-15_Europa 76-142.indd   8103 Poznavacky Svet 14-15_Europa 76-142.indd   81 3.11.2014   16:493.11.2014   16:49



82

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Janov (Taliansko) 18:00

2. deň Civitavecchia/Rím (Taliansko) 07:00 17:00

3. deň Palermo/Sicília (Taliansko) 13:00 19:00

4. deň La Goulette (Tunisko) 08:00 14:00

5. deň Palma de Mallorca (Španielsko) 15:00 23:59

6. deň Valencia (Španielsko) 09:00 14:30

7. deň Marseille (Francúzsko) 13:00 20:00

8. deň Janov (Taliansko) 09:00

TERMÍNY

A 11. apríl 2015, 07. november 2015

B
04. apríl, 18. apríl a 25. apríl 2015, 02. máj a 16. máj 2015,
12. september, 19. september a 26. september 2015, 21. október 2015

C
06. jún a 13. jún 2015, 05. september 2015,
03. október, 10. október, 17 .október a 24. október 2015

D 23. máj a 30. máj 2015, 20. jún a 27. jún 2015, 04. júl a 11. júl 2015

E 18. júl a 25. júl 2015, 29. august 2015

F 01. august, 08. august, 15. august a 22. august 2015

G 09. máj 2015 – SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v  kajute s plnou penziou, nápoje vodu, kávu a  čaj v bufetovej 
reštaurácii, prístavné poplatky, vybrané služby na lodi

CENA NEZAHŔŇA
dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na lodi) 8,50 EUR/dospelá oso-
ba/deň, 4,25 EUR/dieťa 3–14 rokov/deň, výlety, komplexné cestovné poistenie

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú 
aktuálne ku dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas 
jeho platnosti meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závis-
losti od stavu predaja, preto platné ceny vami vybratej plavby vám budú ozná-
mené v čase jej výberu.

FRANCÚZSKY ŠARM, ŠPANIELSKY TEMPERAMENT, TALIANSKE PRÍRODNÉ A HISTORICKÉ BOHATSTVO – TO VŠETKO OKORENENÉ TUNISKOU JEDINEČ-
NOSŤOU. NA SVETE JE VEĽA KRÁSNYCH MIEST, ALE OBÍSŤ MARSEILLE, MALORKU ČI RÍM BY BOL HRIECH. A K TOMU EŠTE ČEREŠNIČKA V PODOBE SICÍL-
SKEHO PALERMA A MODERNEJ VALENCIE. ČO VY NA TO?

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC PREZIOSA je moderná loď plná 
noviniek nielen pre dospelých, ale aj 
pre deti. Čaká nás vodný akvapark 
Doremi s pirátskym hradom, 120 met-
rov dlhý tobogan prečnievajúci nad 
hladinu mora, pre dospelých zase vy-
hradená časť lode len pre dospelých 
„Top 18 Exklusive Solarium“ s  vlast-
ným bazénom, ležadlami a  barom. 
Medzi novinky v oblasti gastronómie 
patrí jediná reštaurácia na lodi z  lu-
xusnej medzinárodnej reštauračnej 
siete Eataly. Kapacita našej lode je 
3502 pasažierov a  1388 členov po-
sádky. Celkovo má 18 palúb (z  toho 
14 je určených pre pasažierov). K vy-
baveniu lode patrí: wellness centrum 
MSC AUREA SPA, moderne vyba-
vené fi tnes centrum (hodiny jogy, 
aerobiku, moderné prístroje), MSC 
YACHT CLUB (oddelená časť lode 
s  all inclusive službami, vlastnou re-
cepciou, vonkajším bazénom, barom, 
reštauráciou a  kajutami s  priamym 
vstupom do spa), 4 bazény, 12 víri-
viek, multifunkčné športovisko (tenis, 
futbal, basketbal, volejbal), vonkajšia 
bežecká dráha, bowling, formula 1 
simulátor, minigolf, divadlo, 4D kino, 
večerné show, diskotéka, kasíno, ani-
mácie počas celého dňa, detské kluby 
rozdelené podľa veku, videoherňa, 
knižnica, konferenčné miestnosti, faj-
čiarsky salón, internetová kaviareň, 
nákupná galéria, zdravotnícke cen-
trum.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vyba-
vené regulovateľnou klimatizáciou, 
SAT TV, minibarom, telefónom, tre-
zorom. Kúpeľne sú vybavené vaňou 
alebo sprchovacím kútom, toaletou, 
sušičom na vlasy a  kozmetikou. Na 
vyžiadanie možná detská postieľka. 
Kajutový servis 24 hodín a pre suity 
osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné bez okna, kajuty s  oknom, 
kajuty s  balkónom a  suity (niektoré 
s priamym vstupom do Spa). K dispo-

zícii sú aj bezbariérové kajuty. Všet-
ky kajuty majú kapacitu maximálne 
4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká, autobusová alebo individu-
álna. Viac informácií dostanete vo 
vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

CIVITAVECCHIA
Potulky Rímom 49 EUR.
Celodenná prehliadka Ríma 119 EUR.

PALERMO
Výlet do jaskyne Santa Rosalia a ry-
bárskej dediny Mondelo 39 EUR.
Palermo a Monreale 59 EUR.

LA GOULETTE
Kartágo a Medina 52 EUR.

VALENCIA
Oceánografi cké múzeum 59 EUR.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA  |  WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  PRÍSTAVNÉ POPLATKY V CENE  |  SLOVENSÝ SPRIEVODCA

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA
NA MSC PREZIOSA ****+

PERLY ZÁPADNÉHO
STREDOMORIA

EURÓPA  |  TALIANSKO

7F5FMS11 a 7F5FMS35 A B C D E F G*

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 499 599 659 769 879 999 598

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 659 759 819 929 1 039 1 159 798

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 829 949 1 029 1 179 1 329 1 449 898

Zákl.lôžko/suita 1 579 1 699 1 779 1 949 2 099 2 219 RQ**

3./4. lôžko dospelý - paušál 169 199 219 259 299 339 299

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 0 0 0 0 119 119 0

* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube
** ceny na vyžiadanie

TERMÍNY A CENY

Valencia
Palma de Mallorca

Marseille
Janov

Rím
Civitavecchia

La Goulette
Palermo
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 SICÍLIA PO STOPÁCH MINULOSTI

LETECKY

8. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do ma-
lebnej Taorminy, jedného z najkrajšie 
položených miest na Sicílii. Z grécke-
ho divadla si vychutnáme nádherný 
pohľad na stále činnú sopku Etnu. 
Záverečné hodiny na Sicílii strávime 
v  Katánii, zničenej zemetrasením 

v  roku 1693, ktorá je dnes mestom 
najnápadnejších barokových pa-
miatok z  lávového kameňa na Sicílii.
Z Piazza del Duomo sa ešte raz poko-
cháme výhľadom na sopku. Transfer 
na letisko, odlet do Viedne a následný 
transfer do Bratislavy.

Z PLNÝCH PĽÚC SA NADÝCHNEME VZDUCHU PRESIAKNUTÉHO MORSKOU SOĽOU A VÔŇOU POMARANČOV. POPRECHÁDZAME SA V SYRAKÚZACH PO 
MIESTACH, KDE PRED DÁVNYMI ROKMI ŽIL SLÁVNY GRÉCKY UČENEC ARCHIMEDES, PREKVAPÍ NÁS FAREBNOSŤ A ČULÝ RUCH PALERMA, KTORÉ Z FIL-
MOV POZNÁME AKO TEMNÉ MESTO MAFIE. SICÍLIA JE PRÍŤAŽLIVÝM MIXOM MORA, SLNKA A HISTÓRIE, KTORÁ TU NA NÁS DÝCHNE ZO VŠETKÝCH STRÁN.

8–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z Bratislavy do Viedne, od-
let do Catanie. Po prílete transfer na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme na celo-
denný výlet do oblasti Etny, najvyššej 
a  najaktívnejšej sopky Európy, ktorá 
bola Rimanmi pokladaná za kováč-
sku dielňu boha ohňa Vulkána. Auto-
busom sa dopravíme do nadmorskej 
výšky 1 900 m n. m., odkiaľ možno la-
novkou a následne terénnymi autami 
pokračovať až do výšky 2 900 m n. 
m., do oblasti lávových polí (fakulta-
tívne). Miestny sprievodca nás potom 
peši prevedie až k poslednému kráte-
ru. Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

3. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno v  meste 
Milazzo, alebo fakultatívny výlet na 
Liparské ostrovy. Navštívime ostrov 
Lipari, kde absolvujeme prehliad-
ku rovnomenného hlavného mesta 
súostrovia. Ďalej sa presunieme na 
ostrov Vulcano, kde sa nám naskytne 
možnosť kúpania v  sírnych prame-
ňoch (nie je v cene fakultatívneho vý-
letu). Odchod na ubytovanie v meste 
Cefalú, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Po raňajkách navštívime Monreale, 
najvýznamnejšiu normandskú pa-
miatku na Sicílii, známu na celom 
svete stredovekými mozaikami. Po-
kračovať budeme do Palerma, kto-
rého jedinečnú polohu znásobuje 
zmes architektúry od islamskej po 
normandskú, od baroka po secesiu. 
Absolvujeme autobusovú prehliadku 
so zastávkou na návštevu Katedrály, 
kde sa nachádzajú pozostatky sv. Ro-
zálie, patrónky Palerma, prezrieme si 
Kráľovský palác. Ubytovanie, fakulta-
tívne večera.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do Ag-
rigenta, rozprestierajúceho sa
v  miestach, kde predtým bol Akra-
gas, jedno z  najdôležitejších miest 
antického sveta, rival mesta Syrakúzy. 
Vychutnáme si prechádzku historic-
kým jadrom s  úzkymi stredovekými 
uličkami, následne navštívime Údo-
lie chrámov – archeologickú oblasť, 
považovanú za najpôsobivejšie kom-
plexy starogréckych stavieb mimo 
územia Grécka. Ubytovanie, fakulta-
tívne večera.

6. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do naj-
vyššie položeného mesta na Sicí-
lii – Enna, ktoré tróni na nedobytnej 
skale a je pokladané za centrum kultu 
Demetry (bohyne plodnosti). Pokra-
čovať budeme cez vnútrozemie Si-
cílie do provinčného rušného mesta 
Piazza Armerina, kde hlavnou atrak-
ciou sú vo Ville Romana del Casale 
dochované nádherné mozaiky antic-
kého Ríma (prehliadka). Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

7. DEŇ
Raňajky. Dnes spoznáme Syrakúzy, 
podľa rímskeho konzula Cicera naj-
krajšie grécke mesto (3.–5. storočie
p. n. l.). Absolvujeme prehliadku anti-
ckého Neapolisu. Ubytovanie, fakulta-
tívne večera.

VEDELI STE, ŽE
na Sicílii sa nachádzajú dve z  troch činných sopiek v  Taliansku: Stromboli 
a Etna. Poslednou treťou sopkou je Vezuv pri Neapole. Etna je so svojou výškou
3 350 m.n.m. súčasne najvyšším vulkánom v Európe, avšak tento údaj sa mení 
podľa sopečnej aktivity. Obvod základne sopky je 210 km. Vrchol Etny má štyri 
hlavné krátery. Sopka vznikla podmorskými čadičovými výlevmi pred zhruba 
300 tisíc rokmi. Najstaršie záznamy o nej pochádzajú zo staroveku (135 A.D.). 
K jednej z najmohutnejších erupcií došlo v roku 1669, kedy láva dosiahla až do 
mesta Catania. Ďalšie výnimočné erupcie boli v roku 1910, kedy vzniklo 23 no-
vých kráterov, neskôr v roku 1917, kedy láva tryskala do výšky až 800 metrov 
a v roku 1923, kedy láva zostala horúca až 18 mesiacov po erupcii. V súčasnosti 
je sopka činná prakticky nepretržite.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Catania – Viedeň, transfer Bratislava – Vie-
deň – Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3*
s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 155 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 147 EUR, za 7 večerí 63 EUR, za fakultatívny výlet na Liparské ostrovy 
58 EUR.

Liparské ostrovy

Milazzo Messina

TaorminaEtna

Katánia

Syrakúzy
Piazza 

Armerina

Enna

Agrigento

Monreale

Palermo

TERMÍNY A CENY
7F8ITL12 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

02.05. - 09.05. BA 888

03.10. - 10.10. BA 888
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V starej spodnej časti (Ragusa Ibla) 
nevynecháme Katedrálu San Giorgio, 
kostol Santa Maria dell´Itria, posta-
vený maltskými rytiermi v 17. storočí 
ani záhradu Giardino Ibleo. Záhrada 
bola vybudovaná v  roku 1858 z  ini-
ciatívy miestnej šľachty. Zdobia ju 
palmy, libanonské cédre, judášove 
stromy aj citrusy. Prechádzka v  nej 
bude mať na našu dušu iste blaho-
dárne účinky. Z Ragusy sa presunie-
me do ďalšieho mesta na zozname 
UNESCO – Módica, ktoré sa okrem 
vzácnych pamiatok (kostol San Gior-

gio, Castello dei Conti a  iné) hrdí 
aj 400 ročnou tradíciou vo výrobe 
čokolády. Nájdeme tu množstvo ob-
chodíkov s touto sladkou pochúťkou, 
ktorej určite neodoláme. Návrat na 
ubytovanie, večera.

8. DEŇ
Po raňajkách individuálne voľno, ná-
sledný transfer na letisko v  Katánii, 
odlet do Viedne a  návrat späť do 
Bratislavy.

KRÁSNE PIESOČNATÉ PLÁŽE, UCHVACUJÚCE PRÍRODNÉ SCENÉRIE A RÔZNORODÉ HISTORICKÉ PAMIATKY OD ANTICKÝCH PO GOTICKÉ – TO VŠETKO JE 
PRIMIEŠANÉ V SPRÁVNOM POMERE DO DOVOLENKOVÉHO KOKTEJLU, KTORÝ ISTE STOJÍ ZA TO OCHUTNAŤ.

8–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z Bratislavy do Viedne, odlet 
na Sicíliu. Prvé hodiny strávime v Katá-
nii, zničenej zemetrasením v roku 1693, 
ktorá je dnes mestom najnápadnejších 
barokových pamiatok z  lávového ka-
meňa na Sicílii. Pri prehliadke určite ne-
vynecháme Dómske námestie s  krás-
nou katedrálou, kostol San Benedetto, 
záhradu Giardino Bellini, archeologický 
park a ďalšie zaujímavosti. Po prehliad-
ke sa presunieme na ubytovanie v okolí 
Taorminy, večera.

2. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do 
malebnej Taorminy, jedného z  naj-
krajšie položených miest na Sicílii. 
Z  gréckeho divadla si vychutnáme 
nádherný pohľad na stále činnú 
sopku Etnu, ktorú si popoludní pre-
zrieme celkom zblízka. Autobusom 
sa dopravíme do nadmorskej výšky 
1 900 m n. m., odkiaľ možno lanov-
kou a následne terénnymi autami po-
kračovať až do výšky 2 900 m n. m. 
do oblasti lávových polí (fakultatív-
ne). Miestny sprievodca nás potom 
peši prevedie až k poslednému krá-
teru. Presun na ubytovanie na juho-
východné pobrežie, večera.

3. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, oddych 
na pláži, možnosť kúpania sa v mori, 
večera.

4. DEŇ
Raňajky. Dnes spoznáme Syrakúzy, 
podľa rímskeho konzula Cicera naj-
krajšie grécke mesto (3.–5. storočie 
p.n.l.). Prezrieme si Katakomby San 
Giovanni, archeologický park Nea-
polis so slávnym Dionýzovým uchom 
a  prekrásnym gréckym divadlom 
a  ďalšie zaujímavosti. Prejdeme sa 
historickým centrom na ostrove Orti-
gia s Apolónovým chrámom a kated-
rálou. Návrat na ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, oddych 
na pláži, možnosť kúpania sa v mori, 
večera.

6. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme po po-
breží smerom na juh, kde naším cie-
ľom bude mesto Noto. Vďaka svojim 
pamiatkam v štýle sicílskeho baroka, 
bolo v  roku 2002 zaradené do zo-
znamu Svetového dedičstva UNE-
SCO. Pri prehliadke nevynecháme 
paláce – Palazzo Nicolaci a  Palazzo 
Ducezio, Baziliku San Salvatore a Ka-
tedrálu San Nicolo, ktorá bola nie-
koľkokrát poškodená zemetrasením 
a  po poslednom v  roku 1997 prešla 
mohutnými rekonštrukčnými práca-
mi, trvajúcimi až do roku 2007, kedy 
bola znovu otvorená pre verejnosť. 
Popoludní si na niektorej z okolitých 
krásnych pláží urobíme krátku pre-
stávku na kúpanie. Návrat na ubyto-
vanie, večera.

7. DEŇ
Raňajky. Dnes vyrazíme do vnútroze-
mia ostrova. Čaká nás mesto Ragusa 
(UNESCO), vybudované na vápenco-
vom kopci medzi dvoma hlbokými 
údoliami. V  hornej časti mesta (Ra-
gusa Superiore) si pozrieme Kated-
rálu San Giovanni Battista s fasádou 
v štýle sicílskeho baroka. Dnes tiché 
námestie, ktoré katedrálu obklopuje, 
bolo kedysi rušným mestkým trhom. 

POZNÁMKA
Odporúčame doobjednať si druhý týždeň pobytu pri mori.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Katánia – Viedeň, transfer Bratislava – Vie-
deň – Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu, 7x ubytovanie v  hoteli 
4* s polpenziou, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 155 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 147 EUR.

NOVINKA  |  LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  UNESCO  |  POLPENZIA V CENE

EURÓPA  |  TALIANSKO

 SICÍLIA POZNÁVANIE A RELAX
V ROVNOVÁHE

Taormina
Etna

Katánia

SyrakúzyRagusa

Modica
Noto

Fontaine Bianche

TERMÍNY A CENY
7F8ITL13 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

13.06. - 20.06. BA 898

26.09. – 03.10. BA 898
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stavieb nazývaných nuraghi. Najväčší 
a  s  veľkou pravdepodobnosťou naj-
starší nuraghický komplex sa nachá-
dza v Buramini (pamiatka UNESCO). 
Záhada tajomnej civilizácie, ktorá po 
sebe nechala tieto podivné objekty
s vežami v tvare kužeľa pochádzajú-
ce z r. 1 800 – 300 pred n. l. je stále 
neodhalená (návšteva). Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

6. DEŇ
Raňajky. Dnes spoznáme hlavné 
mesto ostrova – Cagliari s  príťaž-
livým severoafrickým koloritom 
starého mesta. Poprechádzame sa 
medzi tavernami a  reštauráciami
v štvrti Marina, pozrieme si kopcovitý 
labyrint stredovekej štvrte Castello,
z  rímskeho obdobia do skaly vyhĺ-
bený amfi teáter, cenné interiéry ka-
tedrály Panny Márie, či Cittadellu dei 
Musei – bývalú kráľovskú zbrojnicu, 
obdivovanú každým návštevníkom. 

Presun cez vnútrozemie na východné 
pobrežie Sardínie, v priebehu ktorého 
možno zazrieme plameniaky. Uby-
tovanie v  okolí Orosei, fakultatívne 
večera.

7. DEŇ
Raňajky. Fakultatívny lodný výlet so 
zastávkami na najkrajších a najodľah-
lejších plážach v Stredomorí. Uvidíme 
Cala Goloritzè, Cala Mariola, Cala 
Sisine, Cala Luna pripomínajúcu tva-
rom aj názvom Mesiac a jaskyňu Blue 
Marino s  prehistorickými rytinami. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.

8. DEŇ
Raňajky. V závislosti od letových ča-
sov pobyt pri mori, transfer na letisko, 
odlet do Viedne a  transfer do Brati-
slavy, rsp. odlet priamo do Bratislavy.

PRIEZRAČNÉ MORE S ODTIEŇMI TYRKYSOVEJ, KTORÉ BY NENAMIEŠAL ANI CLAUDE MONET. BIELE NEDOTKNUTÉ PLÁŽE, MALEBNÉ ZÁTOKY, PRÍSTUPNÉ 
LEN NA LOĎKE. JAMAJKA? BAHAMY? NIE, NIE, STE NA OMYLE. V TAKOMTO RAJI SA OCITNEME UŽ PO DVOCH HODINÁCH LETU. NAZÝVA SA SARDÍNIA.

8–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z  Bratislavy do Olbie. Priví-
ta nás kúzelný ostrov s  nezničenou 
prírodou a  stopami dávnej histórie, 
ktorý uspokojí požiadavky aj naj-
náročnejších, s  túžbou po poznaní, 
komforte a pohode. Odchod na uby-
tovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod do Palau na ce-
lodenný fakultatívny výlet pozdĺž 
súostrovia La Maddalena a  Capre-
ra. Súostrovie siedmych ostrovov
a  ostrovčekov, ktoré boli vyhlásené 
za národný park, slúžilo počas vojny 
ako dôležitý oporný bod chrániaci 
prieplav medzi Sardíniou a Korzikou. 
Kúpanie na nádherných kamenných 
a  piesočnatých plážach nám zaručí 
skvele strávený deň. V  pozoruhod-
nom stredisku Porto Cervo nakuk-
neme, kde a  ako prežíva dovolenku 
svetová smotánka. Ubytovanie, fakul-
tatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky. Dnešný deň strávime po-
bytom pri mori. Pre záujemcov sa 
ponúka možnosť výletu trajektom 
na francúzsky ostrov Korzika (fakul-
tatívne). Spoznáme jedinečné mesto 
Bonifacio, ktoré sa svojou dokonalou 
polohou na vrchole bielych útesov 
začlenilo medzi najväčšie pozoru-
hodnosti Európy. Výlet loďkou pod 
skalnými útesmi nám otvorí neopa-
kovateľný výhľad na mesto. Možnosť 
prechádzky po pobrežných útesoch. 
Trajektom sa vrátime na ubytovanie 
späť na Sardíniu, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme k  mysu 
Capo Caccia, podzemnému laby-
rintu mystických záhadných jaskýň, 
objavenému v  r. 1700. Najznámejšia 
spomedzi jaskýň je Grotta di Nettuo, 
bájne sídlo boha Neptúna, do ktorej 

sa dostaneme zdolaním 656 schodov 
(fakultatívne). Ďalej budeme pokra-
čovať do mestečka Alghero, osíd-
leného prisťahovalcami z  Barcelony 
a Valencie, ktoré si dodnes zachováva 
katalánsky charakter. Ožíva tu kata-
lánsky jazyk, kultúra a  prehlbuje sa 
španielsky duch. Prezrieme si staré 
mesto s  krásnymi dláždenými ulič-
kami, spleťou priechodov, hradba-
mi s  cimburím a  obrannými vežami. 
Zoznámime sa s  najvýznamnejšími 
pamiatkami – Torre di Porta známa 
ako Židovská veža, Dóm v štýle kata-
lánskej gotiky s výnimočným aragón-
skym portálom, kostol San Francesco 
s  osemuholníkovou zvonicou a  Casa 
Doria, sídlo rodu, ktorý vládol mes-
tu pred Španielmi. Naša cesta bude 
pokračovať do malebného mestečka 
Bosa so skalnatými zátokami, divo-
kými scenériami a  historickým jad-
rom, šplhajúcim sa po svahu kopca 
až k  vrcholu, ktorý korunuje Castel 
di Serravalle (zastávka). Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

5. DEŇ
Raňajky. Cestou na juh ostrova sa 
zastavíme na polostrove Sinis s krás-
nymi piesočnatými plážami (ocenené 
modrou vlajkou EÚ). Naskytá sa šan-
ca okúpať sa a  tiež vrátiť sa do ob-
dobia Féničanov, ktorého dôkazmi sú 
pozostatky prístavu Tharrus. Sardínia 
je posiata množstvom megalitických 

POZNÁMKA
Odporúčame doobjednať si druhý týždeň pobytu pri mori.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň/Bratislava – Olbia – Viedeň/Bratislava, v prípa-
de letu z/do Viedne transfer Bratislava – Viedeň – Bratislava, autokarovú dopra-
vu počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, fakultatívne výlety, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 155 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 196 EUR, za 7 večerí 168 EUR, za fakultatívny výlet na Korziku 55 EUR.

Bonifacio

La Maddalena
Costa Smeralda

Cala LunaSardínia

Cagliari

Cala Gonone

Tharrus

Bosa
Alghero

Capo Caccio

Santa Teresa Gallura

Palau

Olbia

TERMÍNY A CENY
7F8ITL11 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

11.06. - 18.06. BA 998

10.09. - 17.09. BA 998
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dome. V  minulosti bolo mesto tiež 
preslávené banditizmom. Pokračova-
nie do mesta Mamoiada, známe svoj-
imi tradičnými maskami. Tieto masky 
ako aj mnoho iného uvidíme v Stre-
domorskom múzeu masiek. Ubytova-
nie, fakultatívne večera.

7. DEŇ
Raňajky. Individuálne voľno, oddych 
na pláži, kúpanie v mori, fakultatívne 
večera.

8. DEŇ
Raňajky. V  prípade časovej rezervy 
individuálne voľno na oddych na plá-
ži. Transfer na letisko v Cagliari, odlet 
späť do Viedne a  transfer do Brati-
slavy.

UCHVÁTI NÁS ČAROKRÁSNE POBREŽIE S PANORAMATICKÝMI POHĽADMI NA STREDOZEMNÉ MORE A SKRYTÉ ZÁTOKY S BELOSTNÝMI PLÁŽAMI. UVIDÍME 
TAJOMNÉ MEGALITICKÉ STAVBY „NURAGHI“ A DOZVIEME SA, ČO SÚ TO ORGOSOLSKÉ „MURALES“. SVOJMU TELU DOPRAJEME DOSTATOČNÝ ODDYCH 
V MORSKÝCH VLNÁCH A POPRI TOM SPOZNÁME I VEĽA NOVÉHO.

8–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet zo Slovenska do Cagliari. Pri-
víta nás kúzelný ostrov s nezničenou 
prírodou a  stopami dávnej histórie, 
ktorý uspokojí aj tie najnáročnejšie 
túžby po poznaní, komforte a poho-
de. Odchod na ubytovanie, fakultatív-
ne večera.

2. DEŇ
Raňajky. Dopoludnia absolvujeme 
prehliadku hlavného mesta ostrova – 
Cagliari, s príťažlivým severoafrickým 
koloritom. Poprechádzame sa medzi 
tavernami a reštauráciami v štvrti Ma-
rina, pozrieme si kopcovitý labyrint 
stredovekej štvrte Castello, cenné in-
teriéry katedrály sv. Márie, Cittadellu 
dei Musei – bývalú kráľovskú zbroj-
nicu, či do skaly vyhĺbený amfi teáter 
z  rímskeho obdobia. Popoludní sa 
presunieme južnejšie, do mestečka 
Pula. Prezrieme si archeologický areál 
Nora, vzácne historické miesto, ktoré 
podľa nálezov osídľovali Feničania už 
v 9.–8. storočí p.n.l.. Nájdeme tu po-
zostatky starého amfi teátra, kúpeľov, 
a iné zaujímavosti. Z veže Cortellazzo 
sa nám naskytne krásny výhľad na la-
gúnu Nora, Pulu a more. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky. Presunieme sa do provincie 
Carbonia, na ostrov Sant´Antioco, 
ktorý je po Sicílii, Sardínii a Elbe štvr-
tým najväčším ostrovom Talianska. 
So Sardíniou ho spája moderný most. 
Po krátkej prehliadke rovnomenného 
mesta Sant´Antioco sa trajektom ďalej 
presunieme na ostrov San Pietro s je-
diným obývaným mestom Carloforte, 
ktoré je preslávené lovom červeného 
tuniaka. V období vládnutia kráľa Carla 
Emanuela III Savojského sa mesto stalo 
kolóniou Ligúrie, preto sa tam dodnes 
používa ligúrsky dialekt a uznávajú sa 
ligúrske tradície. Odchod na ubytova-
nie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Dnes navštívime mesto Igle-
sias obohnané stredovekými hradba-
mi. Prezrieme si Pisanskú vežu, Ka-
tedrálu Santa Chiara a  absolvujeme 
prehliadku starých baní z 18. storočia, 
ktorými bola celá oblasť presláve-
ná. Pokračovať budeme do Buramini 
(UNESCO). Sardínia je celá posiata 
množstvom megalitických stavieb, 
nazývaných nuraghi. Najväčší a s veľ-
kou pravdepodobnosťou i  najstarší 
komplex sa nachádza práve v  Bu-
ramini. Záhada tajomnej civilizácie, 
ktorá po sebe nechala tieto podivné 
objekty s vežami v  tvare kužeľa, po-
chádzajúce z r. 1800 – 300 pred n.l. je 
stále neodhalená. Ubytovanie, fakul-
tatívne večera.

5. DEŇ
Raňajky. Individuálne voľno alebo 
fakultatívny lodný výlet so zastáv-
kami na najkrajších a  najodľahlejších 
plážach v  Stredomorí. Uvidíme Cala 
Goloritzè, Cala Mariola, Cala Sisine 
a Cala Luna, pripomínajúcu tvarom aj 
názvom Mesiac a jaskyňu Blue Marino 
s  prehistorickými rytinami. Ubytova-
nie, fakultatívne večera.

6. DEŇ
Raňajky. Odchod do Orgosola, mes-
tečka v  srdci Sardínie, ktoré je pre-
slávene, vďaka tzv. „murales“, ná-
stenným politickým maľbám, ktoré 
dodnes nájdeme takmer na každom 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase BA/KE – Cagliari – BA/KE, autokarovú dopravu po-
čas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, trajekt na ostrov San Pietro, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, fakultatívne výlety a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 155 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 196 EUR, za 7 večerí 168 EUR.

EURÓPA  |  TALIANSKO

POTULKY JUŽNOU SARDÍNIOU

Cala Luna

Sardínia

Cagliari
Carloforte

Villasimius

Orgosolo

Sant’Antioco

Iglesias

Pula

Mamoiada

Nuraghe di 
Barumini

TERMÍNY A CENY
7F8ITL14 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

13.06 - 20.06. BA/KE 958
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KRÁSY TALIANSKA

ANIMÁCIE  |  WELLNESS

KRÁSY TALIANSKA – TO NIE SÚ LEN PLÁŽE S BIELYM PIESKOM A TYRKYSOVÝM MOROM NA SARDÍNII, DYCHBERÚCE ÚTESY PRI KORZIKE, ROZPRÁVKOVÉ 
POBREŽIE AMALFI S FAREBNÝMI DOMČEKMI, ALE SMOTÁNKOU VYHĽADÁVANÉ OSTROVY CAPRI A ELBA. NESMIETE VŠAK VYNECHAŤ ANI LA VALLETTU 
NA MALTE – PAMIATKU UNESCO. PLAVBA NA VAŠEJ VÝLETNEJ LODI VÁM POSKYTNE DOSTATOK ČASU V KAŽDOM Z NAVŠTÍVENÝCH PRÍSTAVOV.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA NEORIVIERA je od novembra 
2013 najmladším prírastkom do rodi-
ny lodí COSTA CROCIERE. Postavená 
bola v  roku 1999 a  rekonštruovaná 
v  roku 2005. Celkovo má 11 palúb 
(z  toho 8 pre pasažierov). Kapacita 
lode je 1700 pasažierov a 670 členov 
posádky. Vybavenie lode: wellness 
a  fi tnes centrum (sauny, turecké kú-
pele, masáže, vírivky, joga), 3 bazény, 
2 vírivky, vonkajšia bežecká dráha, 
disko, kasíno, animácie, detské kluby, 
videoherňa, knižnica, internet, kader-
níctvo, kozmetika, obchody, 3 reštau-
rácie a 6 barov.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené klimatizované 
kajuty sú vybavené SAT TV, miniba-
rom, telefónom, trezorom, kúpeľňou 
so sprchou a  WC, sušičom na vla-
sy, kozmetikou. 24 h kajutový servis 
a pre suity osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné bez okna, kaju-
ty s oknom, kajuty s balkónom a sui-
ty – s kapacitou maximálne 4 osoby. 
K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty.

STRAVOVANIE
Plná penzia.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká alebo individuálna. Viac infor-
mácií dostanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

TOULON
Prehliadka Marseille 42 EUR.

PROPRIANO
Bonifaco a plavba loďou 99 EUR.

OLBIA
Objavte Saríniu 58 EUR.
Costa Smeralda 42 EUR.

TRAPANI
Plavba na ostrov motýľov
Favignana 129 EUR.
Cesta za soľou a ochutnávka
vína 57 EUR.

LA VALLETTA
Poklady Malty 79 EUR.
Plávanie s delfínmi v Marine Park 
169 EUR.

SALERNO
Pompeje 56 EUR.
Pobrežie Amalfi  51 EUR.
Celý deň v Neapole 99 EUR.

PORTOFERRAIO
Veľký okruh ostrovom Elba 99 EUR.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Savona (Taliansko) 18:00

2. deň Toulon (Francúzsko) 08:00 18:30

3. deň Propriano/Korzika (Francúzsko) 09:00 23:00

4. deň Olbia/Sardínia (Taliansko) 07:00 17:00

5. deň Trapani/Sicília (Taliansko) 09:00 19:00

6. deň La Valletta (Malta) 09:00 21:00

7. deň na mori

8. deň Salerno (Taliansko) 07:00

9. deň Salerno (Taliansko) 02:00

9. deň Capri (Taliansko) 07:30

10. deň Capri (Taliansko) 14:00

11. deň Portoferraio/Elba (Taliansko) 09:00 21:00

12. deň Savona (Taliansko) 08:00

TERMÍNY

A 14. jún 2015, 21. september 2015

B 25. jún 2015, 06. júl 2015, 30. august 2015

C 17. júl a 28. júl 2015, 19. august 2015

D 08. august 2015

CENA ZAHŔŇA
11x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z  prístavu, prístavné poplatky 150 EUR/osoba, nápoje, prepitné 
(platba na lodi) 8,50 EUR/dospelá osoba/deň, 4,25 EUR/dieťa 4–14 rokov/deň, 
fakultatívne výlety, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú 
aktuálne ku dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas 
jeho platnosti meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závis-
losti od stavu predaja, preto platné ceny vami vybratej plavby vám budú ozná-
mené v čase jej výberu.

EURÓPA  |  TALIANSKO

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA
NA COSTA NEORIVIERA****

7F5FCC12 A B C D

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 1 099 1 399 1 599 1 799

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 1 299 1 599 1 799 1 999

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1 629 1 929 2 129 2 329

Zákl.lôžko/suita 1 879 2 179 2 479 2 679

3./4. lôžko dospelý 659 839 959 1 079

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 440 560 640 720

TERMÍNY A CENY

Malta

Trapani

Salerno

Capri

Elba

Savona
Toulon

Propriano
Olbia
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6. DEŇ
Raňajky. Dnes spoznáme Syrakúzy, 
podľa rímskeho konzula Cicera naj-
krajšie grécke mesto (3.–5. storočie 
p.n.l.). Prezrieme si Katakomby San 
Giovanni, archeologický park Nea-
polis so slávnym Dionýzovým uchom 
a  prekrásnym gréckym divadlom 
a  ďalšie zaujímavosti. Prejdeme sa 
historickým centrom na ostrove Orti-
gia s Apolónovým chrámom a kated-
rálou. Našou ďalšou zastávkou bude 
Katánia. Pri prehliadke určite nevyne-

cháme Dómske námestie s  krásnou 
katedrálou, kostol San Benedetto, 
záhradu Giardino Bellini, archeologic-
ký park a zastavíme sa aj na známom 
trhu. Návrat na ubytovanie, večera.

7. DEŇ
Raňajky. Presun trajektom späť do 
Kalábrie. Individuálne voľno s  mož-
nosťou oddychu pri mori, večera.

8. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko a odlet do 
Bratislavy.

CHUŤ ZMRZLINY „TARTUFO“, KÚPANIE V SÍRNYCH PRAMEŇOCH NA OSTROVE VULCANO, VÝSTUP AŽ DO OBLASTI LÁVOVÝCH POLÍ A PRIAMY DOTYK 
S HISTÓRIOU V SYRAKÚZACH – TO VŠETKO BY SME MALI ASPOŇ RAZ V ŽIVOTE SKÚSIŤ.

8–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy do Kalábrie, na le-
tisko Lamezia Terme. Po prílete trans-
fer na ubytovanie. Individuálne voľno 
na oddych pri mori, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Predpoludním si vychut-
náme voľno a  oddych na pláži. Po-
poludní začneme spoznávať okolie. 
Najprv sa pokocháme výhľadom 
z mysu Capo Vaticano. Ďalej sa pre-
sunieme do mestečka Pizzo, kde 
ochutnáme slávnu zmrzlinu tartufo. 
Ide o orieškovú zmrzlinu, obalenú ka-
kaom, s  tekutou tmavou čokoládou 
vo vnútri. Jej názov je odvodený od 
vzácnej huby hľuzovky, na ktorú sa 
vzhľadom podobá. Okrem zmrzliny 
ponúka Pizzo aj ďalšie lákadlá. Náj-
deme tu hrad z  15. storočia, kde bol 
väznený neapolský kráľ Joachim Mu-
rat a  odkiaľ je prekrásny výhľad na 
celý záliv omývaný Tyrhénskym mo-
rom. Pri prehliadke nevynecháme ani 
kostolík Chiesetta di Piedigrota, ktorý 
v 17. storočí vytesali do skaly neapol-
ský námorníci po tom, čo sa zachránili 
z nebezpečnej búrky. Deň zakončíme 
v  Tropei, starobylom meste, zavese-
nom na strmom úbočí útesu. Návrat 
na ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, alebo fa-
kultatívny výlet na Liparské ostrovy. 
Najprv sa preplavíme na ostrov Vul-
cano, kde budeme môcť na vlastnej 
koži vyskúšať prírodný bahenný kúpeľ 
zo sírnym bahnom, ktorý je vraj „le-
károm“ pre celé telo. Pokračovať bu-
deme na hlavný spomedzi Liparských 
ostrovov – ostrov Lipari. Prezrieme si 
rovnomenné malebné mestečko Li-
pari, niekdajšie biskupské sídlo. Výlet 
zakončíme na ostrove Stromboli, so 
stále činnou sopkou, ktorá má pravi-
delné erupcie v 15 až 30 minútových 
intervaloch. Na ostrove si urobíme aj 

krátku prestávku na kúpanie. Návrat 
na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do mesta 
Villa San Giovanni, kde sa nalodíme 
na trajekt na Sicíliu. Na Sicílii si spra-
víme krátku zastávku v Messine, kde 
navštívime katedrálu s najväčším or-
lojom na svete. Pokračovať budeme 
do Taorminy, jedného z najkrajšie po-
ložených miest na Sicílii. Z gréckeho 
divadla si vychutnáme nádherný po-
hľad na stále činnú sopku Etnu, ktorú 
si na nasledujúci deň budeme môcť 
pozrieť celkom zblízka. Po prehliadke 
odchod na ubytovanie v okolí Taormi-
ny, večera.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme na celo-
denný výlet do oblasti Etny, najvyššej 
a  najaktívnejšej sopky Európy, ktorá 
bola Rimanmi pokladaná za kováč-
sku dielňu boha Vulkána. Autobusom 
sa dopravíme do nadmorskej výšky 
1900 m n.m., odkiaľ možno lanovkou 
a následne terénnymi autami pokračo-
vať až do výšky 2900 m n.m. do oblas-
ti lávových polí (fakultatívne). Miestny 
sprievodca nás potom peši prevedie 
až k  poslednému kráteru. Popoludní 
sa prejdeme po botanickom a  geo-
logickom parku Golle dell´Alcantara 
pozdĺž kaňonu, vyhĺbenom riečkou 
Alcantara vo vulkanickej hornine. Ná-
vrat na ubytovanie, večera.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Bratislava/Košice – Lamezia Terme – Bratislava/Koši-
ce, autokarovú dopravu počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3* s polpenziou, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, fakultatívne výlety a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 155 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 140 EUR, za výlet na Liparské ostrovy 68 EUR.

LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE

EURÓPA  |  TALIANSKO

ZO ŠPIČKY TALIANSKEJ ČIŽMY NA SICÍLIU

TropeaLipari

Syrakúzy

Taormina

CalabriaMessina

Lamezia Terme

Sicília

Taliansko

Etna

Pizzo

TERMÍNY A CENY
7F8ITL10 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

21.06. - 28.06. BA/KE 868

06.09. - 13.09. BA/KE 868

03 Poznavacky Svet 14-15_Europa 76-142.indd   8803 Poznavacky Svet 14-15_Europa 76-142.indd   88 3.11.2014   16:503.11.2014   16:50



89

NOVINKA  |  LETECKY  |  VEĽKÁ NOC  |  UNESCO

4–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy do Viedne, od-
let na Maltu. Presun do hotela, pešia 
prehliadka mesta. Valletta (UNESCO) 
je majstrovským dielom barokového 
umenia a  architektúry. Uchváti nás 
Katedrála sv. Jána, Národné múzeum 
archeológie, výhľady zo záhrad Barra-
ka, palác Veľkého majstra, prepychová 
Nemocnica rytierov rádu Sacra Infi r-
meria a iné. Návrat na ubytovanie.

2. DEŇ
Dnes sa vypravíme do stredu ostrova 
Malta. Navštívime netypický kostol 
v Moste. Ďalej navštívime Mdinu – stre-
doveké mesto na skalnatej vyvýšenine 
obklopené opevnením, ktoré sa pýši 
katedrálou, považovanou za klenot-
nicu náboženského umenia. Rabat je 
prešpikovaný katakombami, kláštormi 
a  kostolmi. Presun do juhovýchodnej 
časti, kde budeme obdivovať koralové 
jaskyne Blue Grotto, ku ktorým nás 
miestni odvezú loďou (fakultatívne), 
ako aj jedinečný chrámový komplex 
Hagar Qim (UNESCO). Deň ukončíme 
tradičným maltským folklórnym veče-
rom. Návrat do hotela.

3. DEŇ
Raňajky. Stačí nám 30 minút plav-
by loďou a  ocitneme sa na ostrove 
Gozo – v  legendárnom domove ru-
salky Kalypso, so starými dedinkami, 
kľukatými cestičkami a neopakovateľ-
nými výhľadmi na krajinu a more ako 
i pamiatkami neoceniteľnej historickej 
hodnoty. Medzi ne určite patrí Ggan-
tijja – neolitický, megalitický chrámový 
komplex, starý 5500 rokov, ktorý je 
druhým najstarším ľudským nábožen-
ským dielom na svete (UNESCO). Spo-
medzi prírodných lákadiel, medzi naj-
zaujímavejšie patrí „Vnútorné more“ 
zaliate krištáľovo modrou vodou, či 
príbojom do skál vytesaná obrovská 

brána, ktorú Malťania nazývajú „Okno 
modrej oblohy“. Ochutnáme miestne 
víno na farme Ta ‘Mena a dozvieme sa 
čo – to o výrobe olivového oleja. Uvi-
díme citadelu v meste Victoria a bu-
deme mať voľno na nákupy tradičných 
suvenírov. Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Po raňajkách presun na východnú 
stranu zálivu Grand Harbour, kde 
spoznáme tzv. Tri mestá (The Three 
Cities). Ide o  tri opevnené mestá – 
Senglea, Cospicua a  Vittoriosa, chrá-
nené hradbami, ktoré vytvorili mal-
tézsky rytieri (prehliadka). Transfer na 
letisko, odlet späť do Viedne, návrat 
do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Malta – Viedeň, transfer Bratislava 
– Viedeň – Bratislava, 3x ubytovanie 
v  hoteli 3*, tradičný maltský večer 
s večerou a nápojmi, ochutnávku vína, 
dopravu v destinácii podľa programu, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 42 EUR.

MALTA A GOZO

EURÓPA  |  TALIANSKO, MALTA

LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE

8–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z  Bratislavy do Lamezia Terme, 
transfer do hotela, ubytovanie a večera.

2. DEŇ
Raňajky. Presun autobusom po tzv. 
„Fialovom pobreží“ do Reggio di Ca-
labria. Potúlame sa nákupnou ulicou 
Corso Garibaldi, prezrieme si baziliku 
zasvätenú Panne Márii a  staroveký 
hrad. Na ceste domov nás očarí mý-
tické miesto Scilla. Prechod cez ry-
bársku štvrť Chianelea. Ubytovanie, 
večera.

3. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, prípad-
ne fakultatívny výlet na Liparské 
ostrovy, návšteva ostrova Vulcano, 
kúpanie v  sírnych prameňoch, alebo
na pláži s  čiernym pieskom, plavba 
na ostrov Lipari, prehliadka hlavného 
mesta súostrovia, prípadne okruž-
ná jazda autobusom okolo ostrova, 
ostrov Stromboli, individuálne voľno, 
možnosť kúpania. Návrat na ubytova-
nie, večera.

4. DEŇ
Presun trajektom na Sicíliu. V meste 
Taormina uvidíme nádherné paláce 
a  elegantné kaviarne. Z  grécko – ro-
mánskeho amfi teátra sa pokocháme 
výhľadom na Etnu. Ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno na pláži. 
Popoludní sa presunieme na vyhliadku 
nad Capo Vaticano, kde nás uchváti 
krásny pohľad. V mestečku Pizzo si po-
chutnáme na zmrzline tartufo, navští-
vime jaskyňu „Piedigrotta“ a Castello 
Murat. Presun do mesta Tropea, kde 
ochutnáme miestne špeciality: ostrú 
salámu „nduje“, olivový olej a  ďalšie. 
Ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Raňajky. Presun na iónsku stranu Ka-

lábrie, kde navštívime stredoveké mes-
tečko Gerace s  najväčšou románskou 
katedrálou v Kalábrií. Okrem katedrály 
si prezrieme pozostatky normanského 
hradu, kostol sv. Františka z 13. storočia 
a ďalšie zaujímavosti. Po návrate indivi-
duálne voľno, kúpanie, večera.

7. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, oddych na 
pláži, možnosť kúpania sa v mori, alebo 
fakultatívne návšteva najväčších miest-
nych trhov v Tropei, večera.

8. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, oddych 
na pláži, možnosť kúpania sa v  mori. 
Transfer na letisko, odlet späť do Bra-
tislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Bratislava/
Košice – Lamezia Terme – Bratislava/
Košice, autokarovú dopravu počas 
pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3* s pol-
penziou, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, fakultatívne výlety a  kom-
plexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 155 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 140 EUR, za fakultatívny 
výlet na Liparské ostrovy 68 EUR.

S POBYTOM
PRI MORI

DOLCE VITA 
KALÁBRIA

Lipari

Taormina

Lamezzia Terme

Tropea Capo Vaticano

Reggio di Calabria

Sicília

Taliansko

Valletta
Mdina
Rabat

Hagar Qim

Blue Cave

Paola

Modré okno

Kalypso CaveVictoria

Sicília

Malta

Gozo

TERMÍNY A CENY
7F8ITL09 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

14.06. - 21.06. BA/KE 768

30.08. - 06.09. BA/KE 768

TERMÍNY A CENY
7F8MAL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

03.04. - 06.04. (Veľká noc) BA 498
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EURÓPA  |  GRÉCKO

Z OSTROVA CISÁROVNEJ SISSI 
DO ANTICKÉHO GRÉCKA

LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE  |  AJ Z KOŠÍC

Grécka. Tu sa schádzali mocní vlád-
covia aj chudobní pútnici zo všetkých 
kútov krajiny, aby sa vo veštiarni opý-
tali kňažky Pýthie na radu. Prehliad-
neme si múzeum, v ktorom nájdeme 
aj ostatky Apollónovho chrámu, 
mramorové sochy, stĺpy s  nádherný-
mi hlavami alebo obetné dary, akými 
bol napríklad býk zo striebra a zlata 
v  životnej veľkosti a  pod. Zastávka
v prímorskom priesmyku Termopyly, 
ktorý sa stal dejiskom slávnej bitky 
počas grécko–perzských vojen v roku 
480 pred n. l. Presun do Kalambaky, 
ubytovanie, večera.

7. DEŇ
Raňajky. Z  Kalambaky vyrazíme úz-
kymi serpentínami do „kamenného 
lesa“. Návšteva kláštorov Meteora 
– jedinečný pohľad na skalné útva-
ry a  kláštory postavené na strmých 
skalách. Komplex skalných veží na 
vrcholkoch skál tvorilo 24 kláštorov, 
ktoré sa stali domovom pre mníchov, 

ktorí tu viedli pútnický a  asketický 
život. Dnes je mníchmi obývaných 
iba šesť z nich. V kláštoroch môžete 
obdivovať veľa vzácnych nástenných 
fresiek, ikon a  relikvií. Presunieme 
a zastavíme sa v horskom mestečku 
Metsovo, ktoré leží 1 200 m n. m. pod 
priesmykom Katara. Malebné Metso-
vo je v poslednej dobe navštevované 
najmä milovníkmi zimných športov, 
ktoré tu doslova rozkvitajú, pýši sa 
však aj históriou. Po káve a prechádz-
ke pokračujeme až do prístavu Igo-
umenitsa. Popoludní/večer trajekt na 
Korfu, ubytovanie, večera.

8. – 10. DEŇ
Pobyt na Korfu, možnosť doobjednať 
pobyt v hoteli vyššej kategórie. Viac 
informácii v  CK. Individuálne voľno 
s možnosťou fakultatívnych výletov.

11. DEŇ
Raňajky, odlet do Bratislavy.

GRÉCKO, KRAJINA S DLHOU HISTÓRIOU, OPRADENOU MYTOLÓGIOU A BÁJAMI. KRAJINA, KDE VZNIKALA KULTÚRNA CIVILIZÁCIA, RODILI SA ZÁKLADY 
DEMOKRACIE A ROZVÍJALA SA FILOZOFIA. KRAJINA, KTORÁ DALA SVETU OLYMPIJSKÉ HRY. POČAS OKRUHU SPOZNÁTE MIESTA NABITÉ HISTÓRIOU
A ODDÝCHNETE SI NA PLÁŽACH PRI IÓNSKOM MORI.

11–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z  Bratislavy na ostrov Korfu, 
transfer do hotela, ubytovanie, indivi-
duálne voľno, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Transfer na trajekt z Kerkyry 
na grécku pevninu do prístavu Igou-
menitsa. Následne sa presunieme do 
dedinky Mesopotamo, na samotnom 
vrchole leží jedno z  najnavštevo-
vanejších archeologických nálezísk 
v  Grécku – Nekromanteion – veštia-
reň mŕtvych a  brána do podsvetia. 
Trasa pokračuje cez mesto Arta až po 
Rio–Andirio. Prejazd na Peloponéz, 
transfer do starovekej Olympie, uby-
tovanie v oblasti Olympie, večera.

3. DEŇ
Raňajky, prehliadka rodiska Olympij-
ských hier – Olympie. V minulosti to 
bolo jedno z najposvätnejších miest, 
kde sa nachádzala aj slávna socha 
boha Dia Olympského, vyhlásená za 
štvrtý div sveta. Počas prehliadky 
navštívime, štadión, kde sa dodnes 
zapaľuje olympijský oheň, pozostat-
ky chrámu boha Dia a bohyne Héry, 
archeologické múzeum. Presun do 
starogréckeho mesta Mykény, kto-
ré bolo jedným z  hlavných stre-
dísk gréckej civilizácie a  úzko súvisí
s  Trójskou vojnou. Krátka prehliadka 
historických artefaktov (Levia brána, 
kráľovské hrobky, kráľovský palác). 
Pokračovanie do mestečka Naf-
plio, ktoré sa stalo prvým hlavným 
mestom v  modernej histórii Grécka. 
Čaká nás: prvý parlament, prvé gym-
názium, vojenské a  námorné múze-
um, hrad Plamidi, väznica Bourzi. 
Ubytovanie a večera v oblasti Nafplio.

4. DEŇ
Raňajky, odchod do jedného z  naj-
bohatších a  najkrajších archeologic-
kých nálezísk v  Európe – Epidavros. 
Prehliadneme si staroveké divadlo, 

postavené v 4. st. pred n. l., ktoré sa 
dodnes využíva, ako aj pozostatky 
chrámu zasväteného bohovi lekár-
stva Asklépiovi. Presun do Korintu, 
kde na nás čaká archeologické nále-
zisko staroveký Korint a jeho archeo-
logické múzeum. Zastávka pri Korin-
stskom kanáli, ktorý spája Korintský 
záliv s Egejským morom. Kanál je veľ-
mi úzky a pozorovať lode, ako plávajú 
medzi príkrymi stenami je naozajstný 
zážitok. Presun do Atén, ubytovanie. 
Večerné Atény – historická a životom 
pulzujúca štvrť Plaka, večera.

5. DEŇ
Raňajky, prehliadka Atén. Najskôr 
sa zastavíme v  najväčšom Gréckom 
prístave Pireus, potom navštívime 
Akropolu a grécku agoru s Héfaisto-
vým chrámom. Pri dennej prechádzke 
štvrťou Plaka budeme môcť obdivo-
vať ruiny rímskej agory, vežu vetrov, 
ruiny Hadriánovej knižnice, Aténsku 
katedru a veľa iných miest. Zastávka 
pred budovou parlamentu, bývalého 
kráľovského paláca. Nevynecháme 
Panatheánaiský štadión Kalimarma-
ro, ktorý bol miestom konania pr-
vých novodobých Olympijských hier. 
Transfer do antického mesta Delphi, 
ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Raňajky. Prehliadka mesta Delphi 
na upätí hory Parnas, ktoré patrilo 
k najposvätnejším miestam antického 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Bratislava – Korfu – Bratislava, transfer letisko – hotel – letis-
ko, trajekt na trase: Kerkyra – Igoumenitsa – Kerkyra, autokar počas okruhu,
10x ubytovanie v 3* hoteli s polpenziou, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, iné fakultatívne výlety a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 300 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Kerkyra
Metsoro

Albánsko Grécko

Kalambaka

Termopili

Delfy

Epidavros
NafplioOlympia

Mykines
Korint

Ig
ou

m
en

its
a Kanallakiou-

Mesopotamou

TERMÍNY A CENY
7F8GRL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

11.06. - 22.06. BA/KE 998
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VYDAJTE SA PO STOPÁCH FÉNIČANOV, GRÉKOV, RIMANOV A OSMANOV Z JEDNÉHO KONCA STREDOMORIA NA DRUHÝ. POČAS PLAVBY MÔŽETE OBDIVO-
VAŤ SLÁVNE A MÝTICKÉ MESTÁ DÁVNYCH ČIAS. AKROPOLU V ATÉNACH – SYMBOL KLASICKÉHO GRÉCKEHO UMENIA A KULTÚRY, MYKÉNY, ČI METEORU –
KLÁŠTORY VYPÍNAJÚCE SA NA VRCHOLKOCH SKÁL.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA NEOROMANTICA je výsled-
kom inovatívneho projektu a po cel-
kovej rekonštrukcii v  roku 2012 patrí 
medzi najelegantnejšie lode na svete. 
Vyznačuje sa vysokým komfortom 
a kvalitou služieb, preto bola vyzna-
menaná medzinárodnými cenami 
„Head Of the Class” a  “Top Value 
Index“. Celkovo má 14 palúb (z toho 
10 pre pasažierov). Kapacita lode je
1 800 pasažierov a 622 členov posád-
ky. Vybavenie lode: SAMSARA SPA 
& wellness centrum (sauny, turecké 
kúpele, masáže, vírivky, joga, fi tnes), 
2 bazény, 2 vírivky, vonkajšia bežecká 
dráha, disko, kasíno, animácie, detské 
kluby, videoherňa, knižnica, internet, 
kaderníctvo, kozmetika, obchody,
6 reštaurácií a 9 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vyba-
vené regulovateľnou klimatizáciou, 
SAT TV, minibarom, telefónom, tre-
zorom, kúpeľňou so sprchou a  WC, 
sušičom na vlasy, kozmetikou. 24 h 
kajutový servis a  pre suity osobný 
kajutový stevard. Typy kajút: vnútor-
né bez okna, kajuty s oknom, kajuty 
s  balkónom a  suity. K  dispozícii sú 
aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká, autobusová alebo individu-
álna. Viac informácií dostanete vo 
vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

NEAPOL
Návšteva Pompejí 50 EUR.
Výlet na Vezuv 49 EUR.

KALAMATA
Byzantské mesto Mystras 63 EUR.

NAFPLIO
Hrad Palamidi a Mykény 59 EUR.

Antický Korint a Korintský
prieplav 54 EUR.
Epidauros a Mykény 106 EUR.

VOLOS
Meteora – kláštory
na skalách 119 EUR.

PIRAEUS
Atény, Akropola a jej
múzeum 69 EUR.
Atény a Plaka 63 EUR.

TRAPANI
Archeologický areál
Segesta 54 EUR.

MARSEILLE
Výlet do Aix En Provance 50 EUR.
Avignon 53 EUR.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na 
osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú 
aktuálne ku dňu vydania katalógu. 
Cenníky lodných spoločností sa môžu 
počas jeho platnosti meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností 
a v závislosti od stavu predaja, preto 
platné ceny vami vybratej plavby vám 
budú oznámené v čase jej výberu.

CENA ZAHŔŇA
12x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z  prístavu, prístavné poplatky 150 EUR/osoba, nápoje, prepitné 
(platba na lodi) 8,50 EUR/dospelá osoba/deň, 4,25 EUR/dieťa 4–14 rokov/deň, 
fakultatívne výlety, komplexné cestovné poistenie.

NOVINKA  |  WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  VEĽKÁ NOC

EURÓPA  |  GRÉCKO

ANTICKÉ PAMIATKY 
STREDOMORIA LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA

NA COSTA NEOROMANTICA****+

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Savona (Taliansko) 16:30

2. deň Neapol (Taliansko) 14:00 20:00

3. deň na mori

4. deň Kalamata/Peloponéz (Grécko) 09:00 20:00

5. deň Nafplio/Mykény (Grécko) 09:00 23:59

6. deň na mori

7. deň Volos/Meteora (Grécko) 07:00 18:00

8. deň Piraeus/Atény (Grécko) 09:00 18:00

9. deň na mori

10. deň Trapani/Sicília (Taliansko) 09:00 18:00

11. deň na mori

12. deň Marseille (Francúzsko) 09:00 16:30

13. deň Savona (Taliansko) 09:00

TERMÍNY

A 06. január, 18. január a 30. január 2015

B 11. február a 23. február 2015

C 07. marec 2015

D 19. marec 2015

E 31. marec 2015

F
12. apríl a 24. apríl 2015, 30. september 2015,
12. október a 24. október 2015

G 05. november a 17. november 2015

7F5FCC13 A B C D E F G

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 599 699 799 849 899 999 1 049

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 769 869 969 1 019 1 079 1 179 1 249

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 929 1 029 1 129 1 179 1 499 1 599 1 549

Zákl.lôžko/suita 1 459 1 559 1 659 1 709 2 029 2 129 2 079

3./4. lôžko dospelý 300 350 400 425 450 500 525

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 180 210 240 255 270 300 315

TERMÍNY A CENY
Marseille Savona

Neapol

Trapani

Kalamata

Nafplio
Atény

Volos
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8–DŇOVÝ
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do Atén na ubytovanie, veče-
ra, fakultatívne prechádzka večerým 
mestom.

2. DEŇ
A (Alfa) – Antika.
Raňajky. Presun k  starobylému mes-
tu Mykény, ktoré malo v  rokoch 
1600 – 1100 pred Kristom silný vplyv 
na starogrécku civilizáciu a  podľa 
ktorého sa aj obdobie nazýva my-
kénskym. Bolo jedným z  hlavných 
stredísk gréckej civilizácie a  úzko 
súvisí s  Trójskou vojnou. Prehliadka 
ruín ako aj svetoznámej Levej brány. 
Pokračovanie do mesta Nafplio, kto-
ré bolo v  rokoch 1821–1834 prvým 
hlavným mestom v modernej histórii 
Grécka – prvej Helénskej republiky. 
Mesto bolo chránané dvoma pevnos-
ťami, Palamidi (najlepšia zachovaná 
pevnosť v Grécku, oplatí sa prekonať 
999 schodov) a Bourtzi, ktorá stojí na 
samostatnom satelitnom ostrove. Po 
obede sa vydáme k  jednému z  naj-
väčších klenotov Peloponézu – divad-
lu Epidauros. Jeho unikátna akustika 
dodnes uchvacuje a  pravidelné hu-
dobné koncerty, či stvárnenie antic-
kých komédií a  drám dodnes patria 
na jeho chladivé kamenné podlažie. 
Návrat do hotela, večera.

3. DEŇ
B (Beta) – Byzancia – bájne hrady.
Raňajky. Tento deň preskúmame by-
zantské a  benátske pevnosti. Prvou 
z  nich, hrad Koroni, bol postavený 
v  6. storočí. Dnes jedna z  jeho častí 
je obývaná mníškami. Pod benátskou 
pevnosťou Methoni už v  antických 
dobách stávala pevnosť, ktorú údajne 
ponúkol kráľ Agamemnon slávnemu 
Achileovi za službu pod jeho velením. 
Hrad Pilos, ktorý sa nachádza na str-
mom útese nad morom, stráži už od 

13. storočia Navarínsku zátoku. Na 
záver navštívime antické mesto Mesi-
ni, v ktorom sa nachádza zachovaný 
štadión, Asklepsion, divadlo a  chrá-
my, ktoré boli zasvetené najvyššiemu 
olympskému božstvu. Návrat do ho-
tela, večera.

4. DEŇ
D (Delta) – Divoký Peloponéz.
Tento náročný deň začneme skorými 
raňajkami a vyrazíme smerom na juh. 
Nádherné farby mora, divokej prírody, 
odhalených kopcov a  byzantských 
kostolov nás nasmerujú na bájny po-
lostrov Mani. Jedinečnú atmosféru 
nasajeme v  meste Aeropoli s  jeho 
hradom Mani a keď prejdeme zvyšok 
cesty dorazíme na úplný koniec Gréc-
ka – do Momenvasie. Skalnatý ostrov 
prepojený mostom je jedným z najza-
ujímavejších miest Peloponézu a jeho 
byzantská a  stredoveká atmosféra 
je neporovnateľná so žiadnym iným 
miestom na svete. Z Monemvasie sa 
vyberieme do Mystras, ktoré návštev-
níkom ponúka pohľad do byzantskej 
histórie tohto mesta. Ešte stále tu 
máme možnosť vidieť zachovalé bu-
dovy, ktoré tvoria významnú archeo-
logické oblasť. Od roku 1989 je celá 
lokalita Mystras zapísané na zozname 
svetového dedičstva UNESCO. Ná-
vrat do hotela, večera.

MÔŽEME SA VYDAŤ NA RÔZNE STRANY KRAJINY A VŽDY NÁJDEME MIESTA, KTORÉ NÁS OKÚZLIA. KAŽDÁ ČASŤ GRÉCKA V SEBE UKRÝVA KRÁSY, KTORÉ 
V NÁS ZANECHAJÚ SILNÉ DOJMY S PRÍMESOU MYSTIKY. RUŠNÉ TURISTICKÉ CENTRÁ S MNOŽSTVOM BAROV, REŠTAURÁCII NÁM DOVOLIA DOKONALE 
PRECÍTIŤ MIESTNU ATMOSFÉRU. SVOJE TELO NEOPOJÍME IBA DÚŠKOM MIESTNEHO MOKU, LEŽ RELAXOM PRI ŠUME MORA.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Atény – Viedeň, transfer Bratislava - letisko 
- Bratislava, autokar resp. mikrobus počas zájazdu, 7x ubytovanie v hoteli 3*
s polpenziou, služby sprievodcu CK SATUR

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 300 EUR

5. DEŇ
O  (Omega) – „ Olympia, rodisko 
Olympijských hier“
Po raňajkách sa vyberieme na pre-
hliadku Olympie. V minulosti to bolo 
jedno z  najposvätnejších miest, kde 
stál jeden z divov sveta slávna socha 
boha Dia. Počas prehliadky navštívi-
me štadión, kde sa dodnes zapaľuje 
olympijský oheň. Pozostatky chrámu 
boha Dia a  bohyne Héry, archeolo-
gické múzeum, ktoré ponúka bohatú 
zbierku artefaktov nájdených v mes-
te. V popoludnajších hodinách návrat 
do hotela, večera.

6. DEŇ
Z (Zíta) – „ Za slavou Grécka“
Raňajky. Presun do Korintu, kde na 
nás čaká archeologické nálezisko sta-
roveký Korint a  jeho archeologické 
múzeum. Zastávka pri Korinstskom 
kanáli, ktorý spája Korintský záliv 
s  Egejským morom. Kanál je veľmi 

úzky a  pozorovať lode, ako plávajú 
medzi príkrymi stenami, je naozajstný 
zážitok. Presun na prehliadku Atén. 
Najskôr sa zastavíme v  najväčšom 
Gréckom prístave Pireus, potom na-
vštívime Akropolu a  grécku agoru 
s  Héfaistovým chrámom. Pri dennej 
prechádzke štvrťou Plaka budeme 
môcť obdivovať ruiny rímskej agory, 
vežu vetrov, ruiny Hadriánovej kniž-
nice, Aténsku katedru a  veľa iných 
miest. Vo večerných hodinách návrat 
do hotela, večera.

7. DEŇ
H (éta) – Hovieť si pri mori.
Pobyt v hoteli pri mori s polpenziou.

8. DEŇ
O (omega) alfa a omega.
Čiže začiatok a koniec. Po raňajkách,
transfer na letisko a odlet do Viedne  
Transfer do Bratislavy.

EURÓPA  |  GRÉCKO

GRÉCKA ALFABETA A SYR FETA

TERMÍNY A CENY
7F8GRL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

18.09. - 25.09. BA 998

Monemvasia

Areopoli

Korintský prieplav

Nafplio

Grécko Mykény

Atény

Mystras

Olympia
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SLNKOM PREŽIARENÁ MYTOLÓGIA. AJ TAK BY SA DALO POMENOVAŤ GRÉCKO. NÁVŠTEVNÍKOV PRIŤAHUJE ELEGANTNÁ ARCHITEKTÚRA V KOMBINÁCII 
S HISTORICKÝM DEDIČSTVOM, ZVLÁŠTNOU KULTÚROU, PRÍRODNÝMI KRÁSAMI, VZRUŠUJÚCIM NOČNÝM ŽIVOTOM A VÝBORNOU KUCHYŇOU. NECHAJME 
SA UNÁŠAŤ BÁJAMI, PRIVRIME OČI A SKÚSME SI MYTOLOGICKÝ DEJ VYOBRAZIŤ V NAŠICH MYSLIACH NA TÝCH MIESTACH, KTORÝMI BUDEME PRECHÁDZAŤ.

8–DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do Atén, transfer do hotela, 
ubytovanie, večera.

2. DEŇ
Po raňajkách návšteva hlavného 
mesta. Atény – miesto, kde sa začali 
písať dejiny Grécka a gréckej kultúry, 
ktorá svet posunula ďaleko dopredu. 
Najskôr sa zastavíme v  najväčšom 
Gréckom prístave Pireus, následne 
vystúpime na Akropolu, kde stoji 
klenot kultúrneho dedičstva ľudstva 
– Partenon zasvätený bohyni Até-
ne, ktorá sa stala patrónkou mesta 
po spravodlivom rozhodnutí prvého 
aténskeho kráľa Kekropsa. Pri pre-
chádzke štvrťou Plaka budeme môcť 
obdivovať ruiny rímskej agory, vežu 
vetrov, ruiny Hadriánovej knižnice, 
Aténsku katedru a veľa iných miest. 
Zastávíme sa aj pred budovou parla-
mentu, bývalého kráľovského paláca. 
Nevynecháme Panatheánaiský šta-
dión Kalimarmaro, ktorý bol miestom 
konania prvých novodobých Olym-
pijských hier. Po skončení prehliadky 
sa presunieme do blízkosti Délf. Uby-
tovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky a  odchod na prehliadku 
Délf. Na úpätí Parnasu, severozápad-
né od hlavného mesta, tam kde naj-
vyšší boh Zeus určil „pupok sveta“ sa 
nachádza slávna delfská veštiareň, 
v  dávnych časoch chránená bohom 
Apollonom, ktorý tu podľa legendy 
zabil hada Pythona, aby tak ochrá-
nil posvätný okrsok. Toto duchov-
né centrum gréckeho sveta ponúka 
návštevníkom na obdiv Apolónov 
chrám s  „delfskou veštiarňou“, di-
vadlo, Kastalsky prameň, gymnasion 
a  svätyňu Atény Pronaios. Po skon-
čení prehliadky presun autobusom 
do blízkosti Olympie, ubytovanie, 
večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do Olym-
pie – rodiska Olympijských hier kde 
stál jeden zo siedmych divov sveta 
– socha boha Dia. Počas prehliadky 
navštívime štadión, kde sa dodnes 
zapaľuje olympijský oheň, pozostat-
ky chrámu boha Dia a bohyne Héry, 
archeologické múzeum, ktoré ponúka 
bohatú zbierku artefaktov nájdených 
v  meste. Po prehliadke sa presunie-
me do Nafplia, ktoré bolo v  rokoch 
1821–1834 hlavným mestom prvej He-
lénskej republiky, čiže prvým hlavným 
mestom v  modernej histórii Grécka. 
Čaká nás: prvý parlament, prvé gym-
názium, vojenské a  námorné múze-
um, hrad Plamidi a  väznica Bourzi. 
Odchod na ubytovanie a večera.

5. DEŇ
Po raňajkách presun k  starobylému 
mestu Mykény, ktoré malo v  rokoch 
1600–1100 pred Kristom silný vplyv 
na starogrécku civilizáciu a  podľa 
ktorého sa aj obdobie nazýva mykén-
skym. Prehliadka ruín a  svetoznámej 
Levej brány. Po prehliadke pokračo-
vanie k  jednému z najväčších kleno-
tov Peloponézu – divadlu Epidau-
ros. Jeho unikátna akustika dodnes 
uchvacuje a pravidelné hudobné kon-
certy, či stvárnenie antických komédií 
a  drám dodnes patria na jeho chla-
divé kamenné podlažie. Po skončení 
prehliadky, pokračovanie do prímor-

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Atény – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – 
Bratislava, autokarová doprava počas pobytu, 7x ubytovanie v  3*/4* hoteli, 
7x polpenzia, sprievodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR/osoba

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 300 EUR.

ského strediska Thermisie (Ermioni), 
ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Pobyt pri mori s možnosťou absolvo-
vania fakultatívneho výletu ako naprí-
klad ostrov Hydra, Speches a pod.

7. DEŇ
Po raňajkách presun do Korintu, kde 
na nás čaká archeologické nálezisko 
staroveký Korint a jeho archeologické 

múzeum. Zastávka pri Korinstskom 
kanáli, ktorý spája Korintský záliv 
s  Egejským morom. Kanál je veľmi 
úzky a  pozorovať lode, ako plávajú 
medzi príkrymi stenami, je naozajstný 
zážitok. Presun do Atén, ubytovanie. 
Večerné Atény – historická a životom 
pulzujúca štvrť Plaka, večera.

8. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko, odlet do 
Viedne a transfer do Bratislavy.

EURÓPA  |  GRÉCKO

PO STOPÁCH NAJVÄČŠÍCH PAMIATOK GRÉCKA

TERMÍNY A CENY
7F8GRL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

03.10. - 10.10. BA 998

Pelopio
Mykény

Nafpio

Korintský prieplav

Ermióni    

Grécko

Delfy

Epidauros

Atény
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SEVERNÝ CYPRUS A JEHO PAMIATKY

5. – 7. DEŇ
Pobyt pri mori v hoteli 5* s all inclusi-
ve. Severný Cyprus je typický svojími 
nádhernými a  širokými plážami. Po-
núka tiež až 330 slnečných dni v roku.

8. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko, odlet na 
Slovensko.

JE MÁLO MIEST, KDE SVOJ OTLAČOK ZANECHALO TOĽKO KULTÚR A  CIVILIZÁCIÍ. CYPRUS, VĎAKA SVOJEJ POLOHE, JE JEDNÝM Z  NICH. SEVERNÁ 
ČASŤ, DONEDÁVNA UZAMKNUTÁ PRED VONKAJŠÍM SVETOM, ZAČÍNA OTVÁRAŤ SVOJE POKLADY A NESKAZENÚ PANENSKÚ PRÍRODU V STREDOMORÍ. 
330 SLNEČNÝCH DNÍ, TURIZMOM NEDOTKNUTÉ PLÁŽE. AJ TO JE SEVERNÝ CYPRUS PREZÝVANÝ AJ AKO MALÉ LAS VEGAS.

8–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy / Košíc na Cyprus, 
transfer do hotela, ubytovanie, indi-
viduálne voľno, večera v  romantic-
kom prístave v Kyrénii.

2. DEŇ
Raňajky, odchod smerom k  staro-
bylému cyperskému mestu duchov 
– Famagusta, ktoré strážia aj slová-
ci. Jednou z  najkrajších gotických 
stavieb je Mešita Lala Mustafa Paša 
(pôvodná Katedrála Svätého Miku-
láša, prestavaná na mešitu) z  roku 
1281, kde boli korunovaní cyperskí 
králi. Prvý cyperský kráľ bol Guy de 
Lusignan (bývalý kráľ Jeruzalema), 
ktorý ostrov kúpil od templárskeho 
rádu. Jeho rod vládol Cypru až do 
roku 1498, keď ostrov predali Benát-
skej republike. Benátčania tu okrem 
prístavu a  stredovekého opevne-
nia, zanechali aj takzvanú Othelovu 
vežu – Citadelu, ktorá je spomínaná 
aj v  známej dráme Wiliama Shake-
speara s  názvom Othello. Kláštor 
Svätého Barnabáša je múzeum pra-
voslávnych ikon a v kaplnke odpočí-
vajú relikvie svätca – patróna Cypru.
Po výdatnom obede nás čakajú an-
tické ruiny mesta Salamis, s  ago-
rou, rímskymi kúpeľmi a  divadlom. 
Po obede sa vyberieme preskúmať 
hlavné a  najväčšie mesto Cyp-
ru – Nikóziu. Mesto rozdelené na 
dve časti, tureckú a  grécku. Po 
prehliadke Mešity Selimiye (Svä-
tej Sofie) ktorá bola ďalšou z  vý-
stavných korunovačných katedrál, 
je na pláne The Great Inn – kara-
vansaray zo 16. storočia, neskôr 
využívaný Britmi ako väznica
a kostol Bedesten. Severnou bránou 
mesta (ako občania EÚ) sa môže-
me dostať pešou zónou na grécku
časť a  kde bude dostatok voľna
na osobné nákupy. Návrat do hote-
la, večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme preskú-
mať okolie hotela a  mesta Kyrénia 
(Gyrne). Prvou zástavkou bude ma-
jestátny hrad Sv. Hilarióna – jeden
z 3 strážnych hradov ostrova. Zvlád-
nuť 600 schodov určite stojí za ná-
mahu, pretože výhľad, ako aj ruiny 
sú jedinečné. Následný oddych spolu 
s obedom strávime v gotickom opát-
stve Bellapais, s  nádherným výhľa-
dom a typickým cyperským mezé. Po 
obede zídeme z hôr a zamierime do 
centra Kyrénie, kde si prezrieme prí-
stavný hrad s najstarším zachovaným 
vrakom obchodnej lode a  malebný 
prístav s majákom, kde odporúčame 
lahodnú cyperskú kávu. Poobede ná-
vrat do hotela, večera.

4. DEŇ
Po raňajkách presun do plážového 
hotela v  letovisku Bafra. Cestou pre-
skúmame polostrov Karpáz s jeho je-
dinečnými  zlatistými plážami a kláš-
torom Sv. Andreasa, ktorého svätosť 
uznávajú oba národy. Tento kláštor 
možno označiť za „Lurdy východu“, 
nakoľko voda, ktorá vyteká z prame-
ňa pri kláštore, má údajne zázrač-
né liečivá. Za fotku určite stoja milé 
a zvedavé nájazdy divokých somárov, 
obývajúce tento posledný panenský 
kút Stredomoria. Ubytovanie, večera.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu BA/KE – Ercan – BA/KE, transfer letisko – hotel – letisko, auto-
kar počas okruhu, 3x ubytovanie s polpenziou v 5* hoteli (prvý deň večera v prí-
stave s 1 nápojom (víno alebo pivo), v prípade pobytu pri mori 4x ubytovanie 
v 5* hoteli s all inclusive, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, iné fakultatívne výlety a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 155 EUR.

OSTATNÉ POPLATKY
Za 1/1 izbu 220 EUR

TERMÍNY A CENY
7F8CYL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

16.06. – 23.06. BA/KE 998

Famagusta
Nikózia

Bellapais

Cyprus

Kyrenia
Bafra
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sféru „ozajstného Cypru“. Presun do 
mestečka Drousa, kde deň zakončíme 
ochutnávkou cyperského vína. Veče-
ra, nocľah.

5. DEŇ
Raňajky, cesta horským masívom Tro-
dos s  panoramatickými scenériami 
a malebnými dedinkami, s výhľadom 
na najvyššiu horu Cypru Olymp. Prí-
chod k  najväčšiemu cyperskému 
kláštoru Kykkos, obklopeného stre-
domorskými vysokohorskými lesmi. 
S  prehliadkou kláštora je spojená 
i  návšteva hrobky prvého preziden-
ta Cyperskej republiky a  arcibiskupa 
Makaria III. Prejazd tradičnou dedin-
kou Kakopetria a  pokračovanie do 
hlavného mesta Nikózie. Ubytovanie, 
večera.

6. DEŇ
Po raňajkách prehliadka historické-
ho centra mesta – Benátske opev-

nenie, brána Famagusta, katedrála 
St. Johns, archeologické múzeum, 
voľno na Laiki Geitonia a ulici Ledra, 
pokračovanie pešo do Tureckej časti 
mesta. Prehliadka výstavnej koruno-
vačnej katedrály Agia Sofi a, následne 
návšteva Veľkého hostinca (The Gre-
at Inn – karavansaray) zo 16. storočia, 
ktorý bol neskôr využívaný Britmi 
ako väznica. Odchod na ubytovanie, 
večera.

7. DEŇ
Raňajky. Voľno na kúpanie a oddych. 
Večera.

8. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko, odlet na 
Slovensko.

OSTROV LÁSKY. AKONÁHLE SEM PRICESTUJETE, POCHOPÍTE, ŽE STE SA OBJAVILI NA VEĽMI ZVLÁŠTNOM MIESTE. JE NIEČO NEOBYČAJNÉHO V ZLATIS-
TOM SVETLE, NIEČO VYZÝVAVÉHO VO VÔNI DIVOKÝCH KVETOV, NIEČO TRVALO MILÉHO V PRÍVETIVOM ÚSMEVE ĽUDÍ. TO JE CYPRUS, OSTROV LÁSKY 
– PRIPRAVTE SA NA JEHO ZAJATIE.

8–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet na Cyprus, po prílete transfer 
do hotela. Ubytovanie, podľa časo-
vých možností individuálne voľno, 
večera.

2. DEŇ
Po raňajkách odchod na celodenný 
výlet na juhovýchod ostrova po po-
brežnej ceste. Prvou zastávkou bude 
letovisko Agia Napa s  idylickým prí-
stavom plným farebných rybárskych 
plavidiel a  malebným starobylým 
centrom, ktorému dominuje kláštor 
s  rovnomerným názvom slúžiaci ako 
pútnické miesto. Pobrežie Agia Napa 
je preslávené rozsiahlymi, striebris-
tými plážami – najznámejšia je Nissi, 
ktorá sa pravidelne umiestňuje na 
popredných miestach v  rebríčkoch 
mapujúcich najkrajšie pláže sveta. 
Presun do národného parku Capo 
Greco, známeho najväčšími a  najza-
ujímavejšími skalnými útvarmi a  jas-
kyňami na Cypre. Odchod do Prota-
rasu, zastávka na pláži Fig Tree Bay 
so zlatým pieskom, azúrovou vodou 
a  množstvom plážových barov, kto-
ré ponúkajú pravé cyperské frappé. 
Presun do osady Dherynia, návšteva 
kultúrneho centra, odkiaľ je možno 
vidieť „mesto duchov“ Famagustu. 
Deň ukončíme prehliadkou záhrad 
CyHerbia v  Avgorou s  bludiskom 
z liečivých kríkov a rastlín. Návrat do 
hotela, večera.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod na prehliadku Chi-
rokitie – 8 500 rokov starého osídle-
nia zapísaného na zoznam svetového 
dedičstva UNESCO, následne návšte-
va archeologických nálezísk v starom 
antickom meste Amathus. Presun do 
Limassolu – jedného z najstarších po-
brežných miest, kde okrem úchvatnej 
prímorskej scenérie možno obdivovať 
aj viaceré historické pamiatky – stre-
doveký hrad, či byzantské kostoly. 

Pokračovanie k  legendárnemu hradu 
Kolossi, následne návšteva Kourio-
nu – starovekých kúpeľov s  gréc-
ko–rímskym amfi teátrom, odkiaľ je 
úchvatný výhľad na more. Zastávka 
pri Afroditinej skale – miesta, kde sa 
podľa legendy z morskej peny zrodi-
la bohyňa plodnosti a  lásky Afrodi-
ta. Odchod do ďalšieho pobrežného 
mesta Pafos (UNESCO), prehliadka: 
Dionýzov dom s preslávenými mozai-
kami z gréckej mytológie, stredoveká 
pevnosť v prístave, náhodne objave-
né „Kráľovské hrobky “ vytesané z ka-
meňa. Ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Po raňajkách odchod k Adonisovým 
kúpeľom v Kili Paphos. Po prehliadke 
unikátnych prírodných kúpeľov s vo-
dopádmi a sochami Afrodity a boha 
Dia pokračovanie ku kláštoru Ag. 
Neophytos a  ďalej k  pobrežnému 
mestečku Coral Bay obkoleseného 
banánovými plantážami a  vinohrad-
mi. Popri myse Drepano sa dosta-
neme do národného parku Akamas 
s  krásnymi prírodnými scenériami 
tvorenými zeleňou so vzácnou fl órou, 
členitým pobrežím a úchvatnými plá-
žami, ako napr. Lara, ktorá je známa 
ako útočisko korytnačiek. Zastávka 
pri Afroditiných kúpeľoch – idylickom 
jazierku s  nádherným výhľadom na 
záliv. Príchod do malého tradičného 
mesta Polis, kde možno zažiť atmo-

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu BA/KE – Ercan – BA/KE, autobus, resp. mikrobus podľa 
programu, 7x ubytovanie s polpenziou v hoteli 3*/4*, ochutnávka vína, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 155 EUR..

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 240 EUR.

CYPRUS A FRODITIN OSTROV

TERMÍNY A CENY
7F8CYL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

16.09. - 23.09. BA/KE 998

Cyprus
Protaras 

Larnaca
Agia Napa

Deryneia

AvgoruKykkosPolis

Coral Bay

Paphos Amathus
Kolossi

Nikózia

Limasol
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mosty, ktoré sa v  noci otvárajú, aby 
pod nimi mohli preplávať veľké lode 
(fakultatívne).

6. DEŇ
Raňajky, presun autobusom do ma-
lebného mestečka Puškin, pôvodne 
Carskoje Selo, ktorého parky a paláce 
nechala vybudovať Alžbeta a Katarí-
na Veľká. Prehliadka paláca Kataríny I.
s  legendárnou Jantárovou izbou. 
Popoludní odchod do Petrodvorca, 
letnej rezidencie Petra Veľkého. Po-
zoruhodný palácový a parkový kom-
plex z  18. a  19. st. sa rozprestiera na 
útese nad Fínskym zálivom na ploche
800 ha s  viac ako 170 fontánami, 
z  trysiek ktorých prúdi 30 000 lit-
rov vody za sekundu. Všetky fontány 

v krásnej záhrade dodnes fungujú na 
samospád. Návrat do hotela.

7. DEŇ
Raňajky, návšteva Petropavlovskej 
pevnosti (bývalého centra starého 
mesta), súčasťou ktorej je Petropav-
lovská katedrála s  hrobkami cárskej 
rodiny Romanovcov. Prejdeme okolo 
domčeka Petra Veľkého, odkiaľ mohol 
cár počas leta dohliadať na stavbu 
pevnosti, Krížnik Aurora, ktorý je-
diným výstrelom odštartoval boľše-
vický prevrat v  Rusku. Fakultatívne 
návšteva Jusupovského paláca. Po-
byt zakončíme vstupom do Katedrály
sv. Izáka. Odlet do Viedne, transfer 
do Bratislavy.

NIEKDAJŠIE VÝKLADNÉ SKRINE KOMUNIZMU, DVE NAJVÝZNAMNEJŠIE METROPOLY, MIMORIADNE HODNOTNÉ A ATRAKTÍVNE KLENOTY RUSKA. PO-
KOCHÁME SA POHĽADOM NA PREKRÁSNY CHRÁM VASILIJA BLAŽENÉHO NA ČERVENOM NÁMESTÍ, OBHLIADNEME SI BOHATO ZDOBENÉ MOSKOVSKÉ 
STANICE METRA. V „BENÁTKACH SEVERU“ PETROHRADE NAVŠTÍVIME SVETOZNÁMU GALÉRIU ERMITÁŽ. ČAKÁ NÁS NEZABUDNUTEĽNÝ TÝŽDEŇ!

7– DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko Viedeň a odlet do 
Moskvy. Súčasťou autokarovej okruž-
nej prehliadky ruskej metropoly bude 
návšteva Novodievčieho kláštora 
(UNESCO), jeho súčasťou je aj naj-
známejší cintorín, na ktorom sa na-
chádzajú hroby významných ruských 
predstaviteľov. Zastávka na najvyš-
šom bode Moskvy, vyhliadke Vrabčie 
hory a zastavíme sa pri Lomonosovej 
univerzite. Ubytovanie. Fakultatívne: 
Večer si pozrieme najkrajšie stanice 
metra, známe svojou výzdobou, naj-
mä nástennými maľbami, mozaikami 
a ozdobnými lustrami.

2. DEŇ
Raňajky, prehliadka Moskvy. Puškinov 
dom na starom Arbate. Arbat pripo-
mína španielsku „La Rambla“ v  Bar-
celone. Kremeľ – stavba z červených 
pálených tehál, symbol sily, pevnosti, 
moci a  nedobytnosti Ruska, sídlo 
parlamentu a prezidenta. Za hradba-
mi sa nachádzajú najdôležitejšie 
chrámy ruskej pravoslávnej cirkvi, vo 
vnútri nádherne vyzdobené ikonami 
svätcov. Chrám Michaela Archanjela
s hrobkami cárskych rodín, Car Puška 
– najmierumilovnejšie delo na svete. 
Takmer 200–tonový zvon – Car Ko-
lokol, budova Zbrojnice ukrývajúca 
najväčšie poklady cárov (unikátne 
šperky, brúsené drahokamy, cárske 
koče, odevy). Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, ďalej objavujeme krá-
sy ruskej metropoly monumen-
tálna Katedrála Krista Spasiteľa, 
ktorá bola dokončená v  r. 1883. 
Dal zbúrať Stalin a  pri príležitosti
850. výročia založenia Moskvy bola 
znovu postavená. Treťjakovská galé-
ria – najväčšie ruské umelecké mú-
zeum, ktoré vlastní najväčšiu zbierku 
ruského umenia a ikony z 12. – 17. sto-
ročia z územia celého Ruska. Nočný 

presun lôžkovým vlakom do Petro-
hradu, druhého najväčšieho mesta 
Ruska (UNESCO), ktoré sa rozpre-
stiera na 40 ostrovoch spojených 
300 mostami.

4. DEŇ
Príchod do Petrohradu v  ranných 
hodinách. Autobusová okružná pre-
hliadka mesta (Mikulášsky chrám, 
Admiralita, Máriinské divadlo, Jusu-
pov palác, Vasiljevsky ostrov a  iné). 
Ubytovanie. Fakultatívne možnosť 
zúčastniť sa predstavenia slávneho 
ruského cirkusu.

5. DEŇ
Raňajky, prehliadka Zimného palá-
ca, bývalého sídla ruských cárov so 
svetoznámou galériou Ermitáž. Vy-
chutnáme si plavbu loďou po kaná-
loch a  ramenách rieky Nevy, odkiaľ 
sa naskytá neopakovateľný pohľad 
na paláce a  väčšinu známych pa-
miatok. Po výstupe na pevnú zem 
pokračujeme na Nevský Prospekt 
(petrohradský ekvivalent parížskeho 
Champs Elysée), pulzujúceho života 
aj v  nočných hodinách. Prehliadka 
Chrámu Vzkriesenia Krista, Alexan-
drijské divadlo, Ulica architekta Ros-
siho kde sa nachádza známa baletná 
škola. Kazaňská katedrála, najväčšie 
kníhkupectvo v meste v secesnej bu-
dove bývalej továrne Singer. Návrat 
na ubytovanie. Fakultatívne vo ve-
černých hodinách si nenecháme ujsť 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Moskva, Petrohrad – Viedeň, transfer Bratislava – Vie-
deň – Bratislava, dopravu vlakom z Moskvy do Petrohradu v  lôžkovom vozni, 
mikrobus resp. autobus počas pobytu, 5x ubytovanie v hoteli 3* s  raňajkami,
1x nocľah vo vlaku (bez raňajok), miestneho sprievodcu a sprievodcu CK SATUR, 
vstupy: Kremeľ (chrám a zbrojnica), Carskoje Selo, Petrodvorec (palác a park).

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Vízové poplatky 65 EUR (expresné vybavenie víz 95 EUR), servisné poplatky 
150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 230 EUR, prehliadka Ermitáže 18 EUR.

Moskva

Petrohrad

Fínsko
Rusko

Estónsko

Lotyšsko

Bielorusko

TERMÍNY A CENY
7F8RUL05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

14.09. - 20.09. BA 1 488
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EURÓPA  |  RUSKO

PETROHRAD A PLAVBA 
LADOŠSKÝM JAZEROMMOSKVA A JEJ OKOLIE

LETECKY  |  UNESCO

4–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko Viedeň a odlet do 
Moskvy. Súčasťou autokarovej okruž-
nej prehliadky ruskej metropoly bude 
návšteva Novodievčieho kláštora 
(UNESCO), jeho súčasťou je aj naj-
známejší cintorín, na ktorom sa na-
chádzajú hroby významných ruských 
predstaviteľov. Zastávka na najvyš-
šom bode Moskvy, vyhliadke Vrabčie 
hory a zastavíme sa pri Lomonosovej 
univerzite. Ubytovanie. Fakultatívne: 
Večer si pozrieme najkrajšie stanice 
metra, známe svojou výzdobou, naj-
mä nástennými maľbami, mozaikami 
a ozdobnými lustrami.

2. DEŇ
Raňajky. Prvou zastávkou bude „zlaté 
mesto“ Vladimír, založené pred tisíc 
rokmi kyjevským kňazom. K nebu sa 
týčia bielokamenné chrámy s  pozlá-
tenými kupolami. Jednou z  najkraj-
ších dominánt je vyše 800 rokov stará 
Zlatá vstupná brána mesta. Vladimír 
sa považuje za kolísku duchovného 
diania Ruska. Pozrieme si Uspenský 
chrám s freskami, Dmitrijevskij chrám 
sa považuje za perlu bielokamennej 
architektúry Ruska. Pokračujeme do 
Suzdalu, maličkého mestečka s  roz-
lohou iba 9 km2, uchváti nás jedno-
duchou krásou a akousi tajomnosťou. 
Naskytne sa nám panoráma kostolov 
a kostolíkov, kláštorov a trhovým ná-
mestím. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Červené námestie – Kras-
naja Ploščaď, prekrásny chrám Vasi-
lija Blaženého s typickými cibuľovitý-
mi kupolami. Mauzóleum V. I. Lenina
s krištáľovým sarkofágom Leninovho 
tela (vstup podľa aktuálnej situácie), 
obchodný dom GUM, budova smut-
ne preslávenej sovietskej špionáž-
nej služby KGB (dnes FSB). Kremeľ 

– symbol sily, pevnosti, moci a  ne-
dobytnosti Ruska, sídlo parlamentu
a prezidenta. Za hradbami sa nachá-
dzajú najdôležitejšie chrámy ruskej 
pravoslávnej cirkvi, budova Zbrojnice 
ukrývajúca najväčšie poklady cárov. 
Katedrála Krista Spasiteľa, ktorá bola 
dokončená r. 1883. Stalin ju dal zbúrať 
a pri príležitosti 850. výročia založe-
nia Moskvy bola znovu postavená. 
Múzeum A. Puškina, ktoré má veľko-
lepú zbierku umenia. Plavba loďou po 
rieke Moskve. Ubytovanie. Fakultatív-
ne možnosť zúčastniť sa predstavenia 
slávneho moskovského cirkusu.

4. DEŇ
Raňajky. Štátna Treťjakovská galéria 
– najväčšie ruské umelecké múzeum. 
Múzeum vodky, ktoré nám odkry-
je tajomstvá výroby tohto destilátu 
a  hlavné ingrediencie pravej ruskej 
vodky. Ukážeme si Puškinov dom, 
v  ktorom strávil medové týždne 
a prejdeme celý starý Arbat. Uvidíme 
bývalú budovu RVHP v tvare otvore-
nej knihy. Transfer na letisko, odlet do 
Viedne a transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Moskva – Viedeň, transfer Bratisla-
va – Viedeň – Bratislava, autokarovú 
dopravu počas pobytu, 3x ubytova-
nie v hoteli 3* s raňajkami, miestneho 
sprievodcu vo všetkých navštívených 
mestách, sprievodcu CK SATUR, vstup 
do Kremľa (chrámy a zbrojnica).

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy a komplexné cestov-
né poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR, vízové 
poplatky 65 EUR, (expresné vybave-
nie víz 95 EUR).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 150 EUR.

LETECKY  |  HIT ROKA 2014  |  BIELE NOCI  |  UNESCO

7 – DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko. Odlet do Petrohra-
du, druhého najväčšieho mesta Ruska 
(UNESCO), ktoré sa rozprestiera na 
40 ostrovoch spojených 300 mostmi. 
Autobusová okružná prehliadka mesta 
(Mikulášsky chrám, Máriinské divadlo, 
Jusupov palác, Vasiljevsky ostrov 
a iné). Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, prehliadka Zimného paláca, 
bývalého sídla ruských cárov so sve-
toznámou galériou Ermitáž. Plavba 
loďou po kanáloch a  ramenách rieky 
Nevy, odkiaľ sa naskytá neopako-
vateľný pohľad na paláce a  väčšinu 
známych pamiatok. Peši pokračuje-
me Nevským Prospektom, prehliadka 
Chrámu Vzkriesenia Krista, Alexandrij-
ské divadlo, Kazaňská katedrála. Ná-
vrat na ubytovanie. Vo večerných ho-
dinách si nenecháme ujsť mosty, ktoré 
sa v noci otvárajú, aby pod nimi mohli 
preplávať veľké lode (fakultatívne).

3. DEŇ
Raňajky, presun autobusom do ma-
lebného mestečka Puškin, pôvodne 
Carskoje Selo, ktorého parky a paláce 
nechala vybudovať Alžbeta a  Katarí-
na Veľká. Prehliadka paláca Kataríny I.
s  legendárnou Jantárovou izbou. 
Prehliadka zámku a  záhrad Pavlovsk 
(UNESCO), letnej rezidencie Pavla I. 
z konca 18. storočia. Ubytovanie.

4. DEŇ
Po raňajkách odchod do Petrodvorca, 
letnej rezidencie Petra Veľkého. Pozo-
ruhodný palácový a  parkový komplex 
z  18. a  19. st. sa rozprestiera na útese 
nad Fínskym zálivom na ploche 800 
ha s viac ako 170 fontánami, z  trysiek 
ktorých prúdi 30 000 litrov vody za 
sekundu. Návšteva Konštantinovského 
paláca v  Strelne, vidieckej rezidencie 
Romanovcov, nazývaného „ruský Ver-

sailles“. Presunieme sa do Kronstadtu, 
malého mestečka na ostrove Kotlin. 
Vo večerných hodinách sa nalodíme, 
začiatok plavby Ladožským jazerom, 
nocľah na lodi.

5. DEŇ
Pokračovanie v  plavbe na Valaamské 
súostrovie, na ktorom sa nachádzajú 
pustevne a ortodoxný kláštor Valaam. 
Celodenný výlet na ostrove ku kláštoru 
a pustevniam krásnou karélskou príro-
dou. Večerná plavba späť smerom do 
Petrohradu. Nocľah na lodi.

6. DEŇ
Ráno príchod do Petrohradu. Návšteva 
Petropavlovskej pevnosti (bývalého 
centra starého mesta), súčasťou ktorej 
je Petropavlovská katedrála s hrobkami 
cárskej rodiny Romanovcov. Krížnik Au-
rora, ktorý jediným výstrelom odštarto-
val boľševický prevrat v  Rusku. Pobyt 
zakončíme vstupom do Katedrály sv. 
Izáka. Individuálne voľno. Ubytovanie.

7. DEŇ
Skoré raňajky a  transfer na letisko 
s odletom do Viedne, transfer do Bra-
tislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Petrohrad 
– Viedeň, transfer Bratislava – Viedeň 
– Bratislava, mikrobus resp. autobus 
počas pobytu, 4x ubytovanie v  hoteli 
3* s  raňajkami, 2x nocľah na lodi s pl-
nou penziou, miestneho sprievodcu
a sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Vízové poplatky 65 EUR (expresné 
vybavenie víz 95 EUR), servisné po-
platky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 220 EUR, prehliadka Ermi-
táže 18 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8RUL06 TRASA OSOBA V 1/2

21.05. - 24.05. BA 788

TERMÍNY A CENY
7F8RUL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

08.06. - 14.06. BA 1 198
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POČAS BIELYCH NOCÍ – 
LETECKYPETROHRAD

LETECKY  |  HIT ROKA 2014  |  BIELE NOCI  |  UNESCO

5–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z Bratislavy do Viedne. Odlet 
do Petrohradu, druhého najväčšieho 
mesta Ruska (UNESCO), ktoré sa roz-
prestiera na 40 ostrovoch spojených 
300 mostami. Autobusová okružná 
prehliadka mesta (Mikulášsky chrám, 
Admiralita, Máriinské divadlo, Jusu-
pov palác, Vasiljevsky ostrov a  iné). 
Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, prehliadka Zimného paláca, 
bývalého sídla ruských cárov so sve-
toznámou galériou Ermitáž. Plavba 
loďou po kanáloch a ramenách rieky 
Nevy, odkiaľ sa naskytá neopako-
vateľný pohľad na paláce a  väčšinu 
známych pamiatok. Po výstupe na 
pevnú zem pokračujeme na Nevský 
Prospekt (petrohradský ekvivalent 
parížskeho Champs Elysée), prehliad-
ka Chrámu Vzkriesenia Krista, Ale-
xandrijské divadlo, ulica architekta 
Rossiho, Kazaňská katedrála. Návrat 
na ubytovanie. Vo večerných hodi-
nách si nenecháme ujsť mosty, ktoré 
sa v noci otvárajú, aby pod nimi mohli 
preplávať veľké lode (fakultatívne).

3. DEŇ
Raňajky, presun autobusom do ma-
lebného mestečka Puškin, pôvodne 
Carskoje Selo, ktorého parky a paláce 
nechala vybudovať Alžbeta a Katarí-
na Veľká. Prehliadka paláca Kataríny I.
s  legendárnou Jantárovou izbou. 
Popoludní odchod do Petrodvorca, 
letnej rezidencie Petra Veľkého. Po-
zoruhodný palácový a parkový kom-
plex z  18. a  19. st. sa rozprestiera na 
útese nad Fínskym zálivom na ploche
800 ha s  viac ako 170 fontánami,
z trysiek ktorých prúdi 30 000 litrov 
vody za sekundu. Návrat do hotela.

4. DEŇ
Raňajky, návšteva Petropavlovskej 
pevnosti (bývalého centra starého 
mesta), súčasťou ktorej je Petropav-
lovská katedrála s  hrobkami cárskej 
rodiny Romanovcov, prejdeme okolo 
domčeka Petra Veľkého, odkiaľ mohol 
cár počas leta dohliadať na stavbu 
pevnosti, krížnik Aurora, ktorý jedi-
ným výstrelom odštartoval boľševic-
ký prevrat v  Rusku. Pobyt zakončí-
me vstupom do Katedrály sv. Izáka. 
Fakultatívne návšteva Jusupovského 
paláca. Individuálne voľno.

5. DEŇ
Skoré raňajky a  transfer na letisko 
s odletom do Viedne, transfer do Bra-
tislavy.

POZNÁMKA
V termíne označenom * máte jedineč-
nú možnosť plavby loďou z Petrohra-
du do Petrodvorca.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Petrohrad 
– Viedeň, transfer Bratislava – Viedeň 
– Bratislava, mikrobus resp. autobus 
počas pobytu, 4x ubytovanie v hoteli 
3* s raňajkami, miestneho sprievodcu 
a sprievodcu CK SATUR, vstupné do 
Carskeho Sela a do Petrodvorca (pa-
láca a parku).

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy a komplexné cestov-
né poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Vízové poplatky 65 EUR (expresné 
vybavenie víz 95 EUR), servisné po-
platky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 150 EUR, prehliadka Ermi-
táže 18 EUR.

POČAS BIELYCH NOCÍ – 
AUTOBUSOMPETROHRAD

HIT ROKA 2014  |  BEZ NOČNEJ JAZDY  |  UNESCO

7–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Košíc v  skorých ranných 
hodinách do Poľska. Tranzit cez Poľ-
sko. Ubytovanie v Poľku alebo Litve.

2. DEŇ
Raňajky. Pokračujeme v  ceste do 
Ruska. Krátka zastávka v  jednom 
z najstarších miest v Rusku v Psko-
ve. A  ideme ďalej, večerný prí-
chod do majestátneho Petrohradu, 
druhého najväčšieho mesta Ruska 
(UNESCO). Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Začíname objavovať krá-
sy magického mesta. Autobusová 
okružná prehliadka mesta (Miku-
lášsky chrám, Admiralita, Jusupov 
palác, Vasiljevsky ostrov a  iné). 
Prehliadka Zimného paláca, bý-
valého sídla ruských cárov so ga-
lériou Ermitáž. Plavba loďou po 
kanáloch a  ramenách rieky Nevy, 
s  neopakovateľným pohľadom 
na paláce. Prechádzka Nevským 
Prospektom, prehliadka Chrámu 
Vzkriesenia Krista, Alexandrijské 
divadlo, Kazaňská katedrála. Vo 
večerných hodinách si nenecháme 
ujsť mosty, ktoré sa v noci otvárajú, 
aby pod nimi mohli preplávať veľké 
lode (fakultatívne). Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, presun autobusom do 
Petrodvorca, letnej rezidencie Pet-
ra Veľkého. Pozoruhodný palácový
a  parkový komplex sa rozprestie-
ra na útese nad Fínskym zálivom 
s viac ako 170 fontánami, z  trysiek 
ktorých prúdi 30 000 litrov vody za 
sekundu. Presun autobusom do ma-
lebného mestečka Puškin, pôvodne 
Carskoje Selo, ktorého parky a paláce 

nechala vybudovať Alžbeta a Katarí-
na Veľká. Prehliadka paláca Kataríny I.
s legendárnou Jantárovou izbou. Ná-
vrat do Petrohradu. Návrat na uby-
tovanie.

5. DEŇ
Raňajky, návšteva Petropavlovskej 
pevnosti, súčasťou ktorej je ka-
tedrála s  hrobkami cárskej rodiny 
Romanovcov, domček Petra Veľ-
kého, odkiaľ mohol cár počas leta 
dohliadať na stavbu pevnosti, Kríž-
nik Aurora, ktorý jediným výstre-
lom odštartoval boľševický prevrat
v  Rusku. navštívime katedrálu 
sv. Izáka. Návrat na ubytovanie.

6. DEŇ
Po raňajkách odchod z Petrohradu. 
Ubytovanie v Litve alebo Poľsku.

7. DEŇ
Raňajky. Pokračujeme na Sloven-
sko. Príchod v neskorých večerných 
hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
6x ubytovanie v  hoteli 3* s  raňaj-
kami, miestneho sprievodcu v Pet-
rohrade a  sprievodcu CK SATUR, 
vstupné do Carskeho Sela a do Pet-
rodvorca (paláca a parku).

CENA NEZAHŔŇA
Ostané vstupy, komplexné cestov-
né poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Vízové poplatky 65 EUR (expresné 
vybavenie víz 95 EUR).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 150 EUR, za miesto
v prednej polovici autokaru 7 EUR, 
prehliadka Ermitáže 18 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8RUL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

03.06. - 07.06. * BA 898

24.06. - 28.06. * BA 898

08.07. - 12.07. BA 848

TERMÍNY A CENY
78ERUB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

10.6. - 16.6. KE 628

Zvoz a rozvoz po trase BA-TT-NR-ZH-ZV-LC-KE-PO bez príplatku.
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SILVESTROVSKÝ 
PETROHRAD

LETECKY  |  SILVESTER

4–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko do Viedne. Odlet 
do Petrohradu, druhého najväčšie-
ho mesta Ruska (UNESCO), ktoré 
sa rozprestiera na 40 ostrovoch 
spojených 300 mostmi. Autobuso-
vá okružná prehliadka mesta (Miku-
lášsky chrám, Admiralita, Máriinské 
divadlo, Jusupov palác, Vasiljevsky 
ostrov a iné). Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Presun autobusom do 
malebného mestečka Puškin, pô-
vodne Carskoje Selo, ktorého parky
a paláce nechala vybudovať Alžbeta 
a Katarína Veľká. Prehliadka paláca 
Kataríny I. s  legendárnou Jantáro-
vou izbou. Zavítame do Pavlovské-
ho paláca jediného syna Kataríny 
II., ktorý bol postavaný v  klasicis-
tickom štýle. Nachádza sa tu naj-
staršia železničná stanica v Rusku, 
ktorá spájala mestečko Pavlovsk
s  Petrohradom. Do tretice navští-
vime mestečko Gatčina – palác
Pavla I. Návrat na ubytovanie. Ve-
čer sa presunieme na Palácové 
námestie, kde sa bude konať sprie-
vodný program, kde si vychut-
náme posledné hodiny a  minúty 
tohto roka. Vďaka inému časové-
mu pásmu, príchod Nového roka 
privítame skôr, ako naši známi na 
Slovensku! Fakultatívne nočný gala 
program v  hoteli, kde bude sláv-
nostná večera a  zábavný program 
do skorých ranných hodín nasledu-
júceho dňa.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme na náv-
števu Petropavlovskej pevnosti 
(bývalého centra starého mesta), 
súčasťou ktorej je Petropavlovská 
katedrála s  hrobkami cárskej ro-

diny Romanovcov. Prejdeme oko-
lo domčeka Petra Veľkého, odkiaľ 
mohol cár počas leta dohliadať na 
stavbu pevnosti, krížnik Aurora, 
ktorý jediným výstrelom odštarto-
val boľševický prevrat v Rusku. Bu-
deme obdivovať skvosty, ktoré sa 
nachádzajú na Nevskom prospekte. 
Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Zimného pa-
láca, bývalého sídla ruských cárov 
so svetoznámou galériou Ermitáž. 
Transfer na letisko. Odlet do Vied-
ne, transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Petro-
hrad – Viedeň, transfer Bratislava 
– Viedeň – Bratislava, autokarovú 
dopravu počas pobytu, 3x uby-
tovanie v  hoteli 3* s  raňajkami, 
miestneho sprievodcu a sprievodcu
CK SATUR, vstupné do Carskeho 
Sela (paláca).

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy a  komplexné ces-
tovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Vízové poplatky 65 EUR (expresné 
vybavenie víz 95 EUR), servisné po-
platky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 150 EUR, prehliadka Er-
mitáže 18 EUR, Silvestrovský gala-
program 220 EUR.

UMELECKÝ 
PETROHRAD

LETECKY  |  UNESCO  |  UMELECKÝ ZÁŽITOK

5–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko do Viedne. Odlet 
do Petrohradu, druhého najväčšieho 
mesta Ruska (UNESCO), ktoré sa roz-
prestiera na 40 ostrovoch spojených 
300 mostmi. Autobusová okružná 
prehliadka mesta (Mikulášsky chrám, 
Admiralita, Máriinské divadlo, Jusu-
pov palác, Vasiljevsky ostrov a  iné). 
Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Na Vasilijevskom ostrove 
navštívime Vedecké múzeum Ruskej 
akadémie umenia, založeného v po-
lovici 18. storočia, ktorá obsahuje uni-
kátne kolekcie. Prehliadka Zimného 
paláca, bývalého sídla ruských cárov 
so svetoznámou galériou Ermitáž, 
kde si pozrieme aj Zlatú izbu. Na 
konci najznámejšej ulice v  Petrohra-
de, Nevskej triede, sa rozkladá veľký 
kláštorný komplex Lavra Alexan-
dra Nevského, ktorého súčasťou je 
aj  Tichvinský cintorín, kde našli svoj 
posledný odpočinok aj významné 
osobnosti umeleckého alebo vedec-
kého sveta. Plavba loďou po kaná-
loch a  ramenách rieky Nevy, odkiaľ 
sa naskytá neopakovateľný pohľad na 
paláce a väčšinu známych pamiatok. 
Návrat na ubytovanie. Fakultatívne 
koncert v dome Glinka Capella alebo 
divadelné predstavenie.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod do Petrodvorca, 
letnej rezidencie Petra Veľkého. Po-
zoruhodný palácový a parkový kom-
plex z  18. a  19. st. sa rozprestiera na 
útese nad Fínskym zálivom na plo-
che 800 ha s viac ako 170 fontánami,
z  trysiek ktorých prúdi 30 000 lit-
rov vody za sekundu. Presunieme 
sa do Kronstadtu, malého mestečka 
na ostrove Kotlin, kde si pozrieme 

námornú katedrálu. Transfer do Re-
pino, mesta, ktoré bolo v  roku 1948 
premenované po slávnom ruskom 
maliarovi Iliovi Repinovi a navštívime 
jeho dom v ktorom žil 30 rokov. Repin 
bol známy svojimi žánrovými scénami 
a námetmi vychádzajúcimi z historic-
kých udalostí svojej vlasti. Návrat do 
Petrohradu na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Návšteva Ruského múzea na 
Umeleckom námestí. Ruské múzeum 
je po Ermitáži 2. najväčšie múzeum 
v  Rusku a  nachádzajú sa tu obrazy 
prevažne ruských výtvarníkov. Nájde-
me tu aj Repinov najznámejší obraz 
Burlaci na Volge. Individuálne voľno.

5. DEŇ
Skoré raňajky a  transfer na letisko
s odletom do Viedne, transfer do Bra-
tislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Petrohrad 
– Viedeň, transfer Bratislava – Vie-
deň – Bratislava, autokarovú dopravu 
počas pobytu, 4x ubytovanie v hote–
li 3* s raňajkami, miestneho sprievodcu
a sprievodcu CK SATUR, vstupné do 
Petrodvorca (paláca a parku).

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy a komplexné cestov-
né poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Vízové poplatky 65 EUR (expresné 
vybavenie víz 95 EUR), servisné po-
platky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 150 EUR, prehliadka Ermi-
táže vrátane Zlatej izby 28 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8RUL04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

06.05. - 10.05. BA 798

16.09. - 20.09. BA 798

TERMÍNY A CENY
7F8RUL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

30.12. - 2.1. BA 828
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MINSK, KALININGRAD A POBALTSKÉ KLENOTY
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7. DEŇ
Raňajky. Kaliningradská oblasť je 
približne taká veľká ako Morava, žije 
tu niečo cez milión obyvateľov. Síce 
patrí Rusku, ale dnes je obklopená iba 
Poľskom a Litvou. Kaliningrad bývalá 
metropola Východného Pruska, ktoré 
sa do roku 1946 nazývalo Konigsberg. 
Prezrieme si bývalý palác – Dom kul-
túry námorníkov. Dominantu mesta 
– gotický dóm, čiastočne zatopenú 
pevnosť či historickú colnicu. Don-
ská veža – súčasť bývalého opevne-
nia mesta, pomenovaná na počesť 
pruského maršála von Dona. Dnes 
múzeum jantáru. Nájdeme tu doko-
nalú rekonštrukciu jedného z panelov 
Jantárovej komnaty v  zmenšenom 
merítku 1:5, ktorú vyrobil študent 
umeleckej akadémie ako svoju dip-
lomovú prácu. V  okolí Kaliningradu, 
návštívime aj neďaleké mestečká 
ako Baltijsk. 50 km vzdialený Svetlo-
gorsk, moderne rozvíjajúce sa mesto. 
Predtým prímorské výletné mesteč-

ko s  malebným pobrežím a  jemným 
pieskom. Jantárové srdce Pobaltia 
– mesto Jantarnyj. Ubytovanie v Ka-
liningrade.

8. DEŇ
Raňajky. Prechod po polostrove Kur-
ská kosa. Piesočný val nakopený mor-
skými prúdmi. Je dlhý 100km a  po-
lovica patrí Rusku a  polovica Litve. 
Často nazývaný aj ako Vtáči most. 
Zastávka v Nide pri najväčšej európ-
skej piesočnej dune a dome Thomasa 
Manna. Navštívime Vrch čarodejníc 
v Juokrante, krátka prehliadka najne-
meckejšieho litovského mesta Klaipé-
da a  cez Palangu na ubytovanie do 
lotyšskej Liépaje.

9. DEŇ
Po raňajkách zastavíme pri najšir-
ších európskych vodopádoch Ven-
tas rumba v Kuldíge, návrat do Rigy. 
Transfer na letisko. Odlet do Viedne/
Budapešti a transfer do Bratislavy.

NEPOZNANÉ, AKOBY RÚŠKOM TAJOMSTVA ZAHALENÉ MIESTA NA STAROM KONTINENTE O KTORÝCH LEN OBČAS NIEČO ZAPOČUJEME V SPRÁVACH. 
MINSK, VYŠIEL ZO SVOJHO TIEŇA VĎAKA MINULOROČNÝM MAJSTROVSTVÁM SVETA V HOKEJI. ALE ČO TAKÝ KALININGRAD? ČO O ŇOM VIEME? POĎME 
SPOLU OBJAVIŤ TENTO KUS RUSKA, ODTRHNUTÝ OD ZVYŠKU KRAJINY. AJ POBALTIE UKRÝVA V SEBE BOHATSTVO, KTORÉ STOJÍ ZA TO ODHALIŤ.

9–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko, odlet do lotyšského 
hlavného mesta Riga. Privíta nás stre-
doveké centrum, ktoré dôkladne pre-
skúmame (UNESCO). Krásna gotická 
stavba – Rižský dóm, skupina historic-
kých domov. Traja bratia a medzivojno-
vý Pamätník slobody. Ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách presun do Bieloruska. 
Cestou sa zastávíme v meste Algone, 
pri bazilike v  barokovom štýle. Čaká 
nás ešte krátka prehliadka druhého naj-
väčšieho lotyšského mesta Daugavpi-
lis. Príchod do Minsku s podvečernou 
prehliadkou mesta, ktorá leží na rieke 
Svislač. Do mesta vojdeme cez vstup-
nú bránu, ktorú symbolizujú dve veže. 
Prejdeme najväčším námestím v mes-
te, ktoré je dlhé približne pol kilometra. 
Toto námestie Nezávislosti obklopujú 
vládne budovy, úrady a atraktívny kos-
tol sv. Simona. Dominantou mesta je 
určite ortodoxná katedrála sv. Ducha, 
postavená v  17. storočí a  taktiež jezu-
itmi postavená katedrála Panny Márie. 
Ubytovanie.

3 DEŇ
Raňajky. Návšteva Mirského zámku 
(UNESCO), ktorý sa považuje za perlu 
bieloruskej architektúry. Jeho stavba 
sa síce začala v  gotickom slohu, ale 
ako bol postupne rozširovaný a opra-
vovaný, premieta sa tu aj renesančný 
aj barokový sloh. Po prehliadke presun 
do mestečka Nesviž, ktoré má bohatú 
históriu a v  roku 2012 bolo vyhlásené 
za hlavné mesto kultúry. Prehliadka 
obytného, kultúrneho a  architektonic-
kého komplexu rodiny Radzivillovcov, 
zámok Nesviž (UNESCO) s  krásnou 
záhradou, bohatou na faunu a  fl óru. 
Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Dokončenie prehliadky met-
ropoly Bieloruska. V  blízkosti hyper-

modernej budovy Národnej knižnice 
vzhliadneme malý drevený pravosláv-
ny kostolík. Zastavíme sa pri budove 
parlamentu, pod ktorým sa nachádza 
veľkolepé podzemné nákupné cen-
trum. Prejdeme popri prezidentskom 
paláci Alexandra Lukašenska. Zastaví-
me sa na námestí Víťaztva, na ktorom 
je obelisk s večným plameňom ako pa-
miatka obetiam 2. sv. vojny. Pozrieme 
sa do štvrti okolo ulice Mašerava, ktorá 
bola prebudovaná v  štýle 17. storočia. 
Toto kuriózne miesto je plné kaviar-
ní, barov, reštaurácií a  obchodíkov so 
suvenírmi. Presun do mesta Grodno 
(prehliadka), príchod do litovského 
kúpeľného strediska Druskininkai. Uby-
tovanie.

5. DEŇ
Po raňajkách nášteva parku socia-
listických skulptúr Grúto parkas, 
najkrajšieho litovského  ostrovného 
hradu Trakai, príchod do Vilniusu. 
Ubytovanie.

6. DEŇ
Po raňajkách prehliadka hlavného 
mesta Vilnius. Centrum hlavného 
mesta Vilnius (UNESCO) – katedrá-
la, Staré mesto, Gediminasov hrad 
a  množstvo kostolov rôznych cirkví 
a stavebných štýlov. Presun do druhé-
ho najväčšieho mesta Kaunas, kde si 
pozrieme najvýznamnejšie pamiatky. 
Presun do ruského mesta Kaliningrad, 
ubytovanie.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň/Budepešť – Riga – Viedeň/Budapešť, transfer 
Bratislava – letisko – Bratislava, 8x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, autokar 
počas zájazdu, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR, vízové poplatky 130 EUR (expresné vybavenie víz 
160 EUR).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 290 EUR.

Aglone

Kaunas

Riga

BieloruskoPoľsko

Litva

Lotyšsko
Kuldigas

Juodkrante

Nida

Svetlogorsk

Jantarnyj

Baltijsk

Vilnius

Druskininkai

Minsk

Nesvizh

TERMÍNY A CENY
7F8POL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

05.05. - 13.05. BA 1 188

01.09. - 09.09. BA 1 188
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8. DEŇ
Raňajky. Zastávka v národnom parku 
Gauja s mestom Sigulda a ruinou hra-
du Turaida. Presunieme sa do hlavné-
ho mesta Lotyšska – Rigy. V stredo-
vekom centre (UNESCO) uvidíme go-
tický Rižský dóm, skupinku historic-
kých domov Traja bratia a medzivoj-
nový Pamätník slobody. Fakultatívne 
návšteva múzea okupácie Lotyšska. 
Ubytovanie.

9. DEŇ
Raňajky. Presun do južného Lotyšska 
so zastávkami v  meste Bauska, pri 
najkrajšom lotyšskom zámku Pilsrun-
dále. Zastávka pri Krížovom vrchu, 
kde sú umiestnené desiatky tisíc 
krížov, ktoré sem prinášajú pútnici
z celého sveta. Návšteva najstaršieho 
litovského mesta Kernave (UNESCO). 
Ubytovanie vo Vilniuse.

10. DEŇ
Raňajky. Prehliadka centra hlavného 
mesta Vilnius (UNESCO) – katedrá-

la, Staré mesto, Gediminasov hrad 
a  množstvo kostolov rôznych cirkví 
a  stavebných štýlov. Návšteva geo-
grafi ckého stredu Európy. Návšteva 
ostrovného zámku Trakai, centra ži-
dovskej sekty Karaimov. Ubytovanie 
v Kaunase.

11. DEŇ
Raňajky, pešia prehliadka centra 
Kaunasu. Presun do Poľska, prehliad-
ka hlavného mesta Varšavy. Zámec-
ké námestie, Královský zámok, Palác 
vedy a kultúry, palác Łazienski. Uby-
tovanie.

12. DEŇ
Raňajky. Odchod na Slovensko, prí-
chod v popoludňajších hodinách.

FÍNSKO A POBALTSKÉ KRAJINY SÚ KRAJINY, KTORÉ AKOBY STÁLI V ÚZADÍ POPRI INÝCH ŠKANDINÁVSKYCH KRAJINÁCH. POĎME SPOLU OBJAVOVAŤ 
KLENOTY, KTORÉ PONÚKAJÚ, ABY SME SI V PAMÄTI ZACHOVALI NEOPAKOVATEĽNÉ ZÁŽITKY Z HISTORICKÝCH MIEST, ARCHITEKTÚRY, NÁDHERNEJ FÍN-
SKEJ PRÍRODY, ČI ICH ŽIVOTA ALEBO GASTRONÓMIE.

12–DŇOVÝ KOMBINOVANÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko 
Schwechat. Prílet do Štokholmu. 
Po príchode autobusová prehliadka 
mesta, ležiaceho pri pobreží Baltské-
ho mora na 14 ostrovoch. Večerný tra-
jekt do Turku.

2. DEŇ
Vylodenie v  najstaršom fínskom 
meste Turku, krátka prehliadka. 
Prejdeme cez mestečko Naantali do 
Raumy. Ukážky najkrajšej drevenej 
architektúry vo Fínsku (UNESCO). 
Pokračovanie do rodiska najvýznam-
nejšieho hudobného skladateľa Jea-
na Sibelia, Hämenlinna. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Prehliadka mesta a rodného 
domu skladateľa Sibelia, pevnosti. 
Presun do Lahti, do mekky klasic-
kého lyžovania. Prehliadka skokan-
ského areálu a  múzea lyžovania. 
Návšteva druhého najstaršieho mes-
ta Porvoo, založeného v  roku 1346, 
ktoré bolo významným obchodným 
centrom v minulosti. V Porve sú ma-
lebné drevené domčeky s nádvoria-
mi, katedrála a typické staré obcho-
díky a  prístav. príchod do Helsínk. 
Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Pešia prehliadka hlavného 
mesta Fínska, do ktorej podľa ča-
sových možností môžeme zahrnúť 
pozoruhodnosti ako Senátne ná-
mestie – jedinečný príklad neokla-
sicistickej architektúry (Katedrála, 
Vládny palác, Univerzita, Národná 
knižnica) kostol Temppeliaukio (vy-
tesaný priamo do skaly) ortodoxná 
katedrála Uspenski (najväčšia svojho 
druhu v  západnej Európe, predsta-
vuje výrazný ruský vplyv vo fínskej 
histórii) Sibeliov monument (pome-
novanom podľa fínskeho hudobného 
skladateľa) a mnohé ďalšie ako Pre-

zidentský palác, Radnica, Parlament 
či Opera. Večerný trajekt do Tallinnu. 
Ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Prehliadka hlavného mesta 
Estónska – Tallinnu. V  historickom 
centre (UNESCO) uvidíme zachova-
lé mestské opevnenie, bránu Viru, 
Staré trhovisko a Radničné námestie 
s gotickou radnicou a lekárňou, hrad-
né návršie Toompea s  pravoslávnou 
katedrálou Alexandra Nevského. Zá-
mocký park Kadriorg; miesto konania 
hudobných slávností; areál Pirrita. 
Návrat na ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky. Presun do Národného par-
ku Lahemaa známy svojimi bludnými 
balvanmi a  rybárskymi dedinkami. 
Krátka zastávka pri vodopádoch Jä-
gala juga a  Valaste juga. Prehliadka 
mesta Rakvere a 3. najväčšieho mes-
ta Narva s poslednou sochou Lenina 
v pevnosti odkiaľ je pohľad na ruský 
Ivangorod. Čaká nás kláštor v  Kura-
mäe, Čudské jazero. Presun na uby-
tovanie.

7. DEŇ
Raňajky. Prehliadka druhého najväč-
šieho a  zároveň aj najestónskejšieho 
mesta Tartu, autonómnu oblasť Se-
tumaa. Vyjdeme na najvyšší pahorok 
celého Pobaltia Suur munamägi. Od-
chod na ubytovanie.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Štokholm, transfer Bratislava – Schwe-
chat, dopravu luxusným autokarom, 10x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, 
1x ubytovanie na lodi s raňajkami, 1x trajekt z Fínska do Estónska bez ubytovania, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 390 EUR.

Helsinki

Tartu

Tallinn

Riga

Vilnius

Kernave
Kaunas

Litva

Rusko

Lotyšsko

Estónsko

Fínsko

Švédsko

Turku

Rauma
Lahti

Varšava Poľsko

TERMÍNY A CENY
7F8POK01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

05.08. - 16.08. BA 1 488
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tickou atrakciou v  Söderhamne je 
Oskarborg. Veža, ktorá bola postave-
ná v roku 1895 na vrchu kopca v blíz-
kosti centra mesta. Je to pamiatka na 
švédskeho kráľa Oskara II, ktorý však 
mesto nikdy nenavštívil. Odchod na 
ubytovanie.

8. DEŇ
Raňajky. Odchod do mesta Gävle, 
prehliadka väzenského múzea. Ďalej 
navštívime mesto s najstaršou univer-
zitou a súčasne 4. najväčšieho mes-
ta vo Švédsku v  Uppsale. Zastávka 
v najstaršom švédskom meste Sigtu-
ne a pri zámku Skoloster. Ubytovanie 
v Štokholme.

9. DEŇ
Raňajky. Objavíme krásy hlavného 
mesta Švédska. Gamla Stan (Sta-
ré Mesto). Dominantou je Kráľovský 
palác. Pozrieme si aj Štokholmskú 
katedrálu. Navštívime ostrov Djurgar-
den, kde sa nachádza múzeum Vasa 
v ktorej objavíme v pôvodnej veľkosti 
zrekonštruovanú vojnovú loď Vasa, 
ktorá sa v roku 1628 potopila pár mi-
nút po vyplávaní.

10. DEŇ
Transfer na letisko, odlet do Viedne 
a transfer do Bratislavy.

SEVERSKÉ KRAJINY UKRÝVAJÚ VEĽA KRÁS, ZA KTORÝMI SA RADI OPAKOVANE VRACIAME. NAVŠTÍVIME NAJMALEBNEJŠIE PRÍRODNÉ ZÁKUTIA NÓR-
SKA – FJORDY A SÚOSTROVIA LOFOTY A VESTRÁLY. DOTKNEME SA NAJSEVERNEJŠIEHO BODU EURÓPY NORDKAPPU. ZAŽIJEME POLÁRNY DEŇ A PO-
ZRIEME SA AJ DO DEDINKY SANTA CLAUSA PRI ROVANIEMI NA POLÁRNOM KRUHU, KDE NÁS BUDÚ SPREVÁDZAŤ SOBY UTEKAJÚCE PO CESTE.

10–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko 
Schwechat. Odlet do Alty. Prehliad-
ka rozsiahlych nálezov skalných ry-
tín pri Alte zo 70. rokov 20. storočia. 
Svedčia nielen o klasických loveckých 
námetov, ale tiež o rade šamanských 
praktík a  ich celkovej spirituálnej 
orientácii. Prejdeme námestím v mes-
te. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Navštívime najsevernejšie 
mesto našej planéty Hammerfest. 
Prehliadka mestečka Honnigsvåg. Za-
stávka na najsevernejšom bode Euró-
py Nordkappe, ktorý sa nachádza na 
ostrove Mageroya. Práve odtiaľto je 
možno za priaznivého počasia pozo-
rovať polnočné slnko, ktoré v letných 
mesiacoch nezapadá pod obzor. Uby-
tovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Presun do hlavného mesta 
Laponska do Karasjoku s nádherným 
dreveným parlamentom. V Laponsku 
sa nám môže stať, že Sámov (Lapon-
cov) stretneme v  ich krásnych pes-
trofarebných krojoch. V  súčasnosti 
ich už bežne nenosia, no radi si ich 
obliekajú pri akejkoľvek príležitosti. 
Prekročíme fínsku hranicu cez mestá 
Inari, ktoré leží pri treťom najväčšom 
jazere vo Fínsku s rovnomerným ná-
zvom. Pokračujeme cez Ivalo na uby-
tovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Presun do Národného parku 
Urho Kekkonen (2 530 km2). Vďaka 
svojej rozlohe a  rôznorodosti fauny 
a  fl óry je park unikátnou chránenou 
oblasťou. Dnes nás ešte čaká typická 
zlatokopecká dedinka v  Tankavare. 
Mestečko je tak preslávené ako mesto 
„zlatej horúčky“, že sa tu konajú aj 
majstrovstvá sveta v  ryžovaní zlata. 
Presun cez Sodankylä do Rovaniemi, 

prehliadka mesta. Návšteva dediny 
Deda Mráza na polárnom kruhu. Aj 
v  lete má nefalšovanú vianočnú at-
mosféru. Ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Zastávka pri vodopáde 
Auttinköngas, ktorý sa radí k  tým 
najkrajším v  Laponsku. Voda sa rúti 
16m hlboko v malebnej fínskej príro-
de. Návšteva polárnej ZOO v Ranue. 
Príchod do Kemi, kde vzhliadneme 
najslávnejší fínsky ľadoborec Sampo. 
Presun z fínskeho Tornia do švédskej 
Happarandy. Hranica dvoch štátov je 
riečka tečúca na Viktóriinom námestí 
v Happarande, ktoré pomáhali dizaj-
novať aj deti a pomenované bolo po 
švédskej princeznej. Odchod na uby-
tovanie.

6. DEŇ
Raňajky. Prehliadka prímorského 
mesta Lueå so starou časťou Gam-
melstaden (UNESCO). Presun cez 
mestá Piteå do Umeå. Piteå s atrak-
tívnym visutým mostom je obľúbe-
ným miestom na letnú či zimnú tu-
ristiku. Umeå je sídlo dvoch univerzít 
a centrom lekárskeho výskumu. Pre-
hliadka oboch miest. Ubytovanie.

7. DEŇ
Raňajky. Po ceste prehliadka men-
šieho mestečka Sundsvalla, ktoré má 
dobrú strategickú polohu. Presun do 
mesta Söderhamn. Najväčšou turis-

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Alta a Štokholm – Viedeň, transfer Bratisla-
va – Schwechat – Bratislava, autokar počas pobytu, 9x ubytovanie s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 250 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 400 EUR.

Stockholm
Uppsala

Gävle

Nórsko Fínsko

Rusko

Tornio

Alta

Nordkapp

Rovaniemi

RaunaLuleå

Karasjok

Ivalo

Švédsko

TERMÍNY A CENY
7F8SDL05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.07. - 02.08. BA 1 788
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9. DEŇ
Raňajky. Celodenný program na sú-
ostroví Lofoty – návšteva lofotské-
ho skanzenu, prehliadky miest ako 
Kabelvåg. Fakultatívne plavba po 
Trollfjorde. Pozorovanie polnočného 
slnka. Ubytovanie.

10. DEŇ
Raňajky. Presun na súostrovie Vestrá-
ly, fakultatívne návšteva veľrybieho 
safari v Andenes. Ubytovanie.

11. DEŇ
Raňajky. Presun trajektom na ostrov 
Senia do hlavného mesta Arktídy – 
Tromsø s  prívlastkami „najsevernej-

šie“ (katedrála, pivovar, univerzita). 
Pokračujeme smerom do Alty. Uby-
tovanie.

12. DEŇ
Raňajky. Prezrieme si skalné rytiny 
v  Alte (UNESCO) a  vyrážame smer 
Nordkapp. Cieľom je najsevernejší 
bod Európy, kde si môžeme zakúpiť 
aj certifi kát o prekročení tejto hranice. 
Honningsvǻg Ubytovanie.

13. DEŇ
Raňajky. Presun do Alty, transfer na 
letisko, odlet do Viedne. Transfer do 
Bratislavy.

SÚOSTROVIE LOFOT A VESTRÁLOV PATRÍ K NAJVÄČŠÍM TURISTICKÝM LÁKADLÁM SEVERNÉHO NÓRSKA. VYJDEME ZA POLNOČNÝM SLNKOM, NAJVÄČ-
ŠÍM MORSKÝM PRÚDOM NA SVETE, HORSKOU KRAJINOU ĎALEKO ZA POLÁRNYM KRUHOM A TIEŽ DÁVNOU VIKINGSKOU HISTÓRIOU. BUDEME PUTOVAŤ 
STÁLE NA SEVER, VEĎ AJ NORWAY V PREKLADE ZNAMENÁ – CESTA NA SEVER.

13–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko 
Schwechat. Odlet do Osla. Autoka-
rová a pešia prehliadka hlavné mesta 
Nórska. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Celodenná prehliadka Osla. 
Prejdeme sa po pešej zóne Karla 
Johana a  pozrieme si historické bu-
dovy – katedrálu, parlament, národ-
né divadlo, knižnicu a  na jej konci 
Kráľovský palác. Navštívime interiér 
radnice. Prejdeme sa po streche Krá-
ľovskej opery. Vo Vigeland parku sa 
poprechádzame medzi viac ako 200 
sochami z bronzu, žuly či železa. Vy-
vezieme sa k národnej pýche Nórska, 
k  skokanskému mostíku Holmenkol-
len, dejisku ZOH 1952. spoznáme po-
lostrov múzeí Bygdøy. Vďaka expozí-
ciám Vikingského múzea si prezriete 
1100 rokov staré plavidlá úplne zblíz-
ka. Pozrieme si aj polárnu loď FRAM, 
najsilnejšiu na svete, ktorá doplávala 
k južnému aj severnému pólu. Návrat 
na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Zastávka v  Eidsvolle, na 
mieste prvého nórskeho parlamentu. 
Prehliadka rýchlokorčuliarskej haly – 
obrátenej vikingskej lode v  Hamare, 
hokejového štadiónu v  Gjøviku, prí-
chod do Lillehammeru. Zastávka pri 
skokanských mostíkoch a  návšteva 
skanzenu Maihaugen. Presun údolím 
Gubrandsdalen. Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, výhľad z  Dalsnibby, plavba 
po Geirangerfjorde (UNESCO). Zlatá 
cesta trolov – Trollstigen, najvyššia 
kolmá stena v Európe – Trollveggen. 
Atlantická cesta. Presun do mesta 
Molde. Ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky, cestou do Trondheimu sa 
zastavíme v  baníckom mestečku 

Røros (UNESCO). V  Tronheime pre-
hliadka najvýznamnejšej nórskej ka-
tedrály Nidaros s  hrobom sv. Olafa, 
prehliadka centra mesta. Ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky. Dokončenie prehliadky 
mesta. Po ceste zastávka v  meste 
Stiklestad na mieste zavraždenia sv. 
Olafa. Vychutnáme si pohľad na úch-
vatné pereje Laksfossen (lososie vo-
dopády). Presun do mesta Mo i rana, 
ubytovanie.

7. DEŇ
Po raňajkách navštívime jednu z naj-
úchvatnejších jaskýň Grønligrotten. 
Zastávka na polárnej kružnici s mož-
nosťou kúpy certifi kátu o prekročení 
tejto geografi ckej hranice. Najsilnejšie 
morské prúdenie Saltstraumen. Me-
dzi ostrovnmi Straumen a Straumøya 
sa tiahne prieliv, ktorý je dejiskom 
veľkého prírodného divadla. Milióny 
litrov ton vody sa tadiaľ rúti rýchlos-
ťou cez 40 km/h a  nárazom vodnej 
masy o dno a brehy vytvára drama-
tický vír. Na brehu stoja rybári, ktorí 
vyťahujú rybu za rybou. Presun do 
mesta Bodø. Ubytovanie.

8. DEŇ
Raňajky. Presun trajektom na Lofo-
ty do najjužnejšieho mesta toho sú-
ostrovia, do mesta Å. Prehliadka aj 
mesta Reine. Príchod do hlavného 
mesta Lofot – Svolvaeru. Ubytovanie.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Oslo/Alta – Viedeň, transfer Bratislava – 
Schwechat, autokar počas pobytu, 12x ubytovanie v  hoteli 2*/3* s  raňajkami, 
plavbu po fjorde Geiranger, vyhliadková plošina Dalsnibba, trajekty podľa potre-
by (okrem plavby po Trollfjorde), vstupné na Nordkapp, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie, plavbu po Trollfjorde, veľrybie safari.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 250 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 250 EUR.

Oslo

Lillehammer

Molde
Trondheim

Švédsko

Nórsko

Fínsko

Rusko

Bodø

Svolvaer

Mo i rana

Andenes
Tromso

Alta

Nordkapp

Hamar

Geirangerfjord TERMÍNY A CENY
7F8SDL04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

09.07. - 21.07. BA 2 398
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skej kráľovskej rodiny – paláca Drott-
ningholm (UNESCO), kde si pozrieme 
jeho záhrady. Ubytovanie a večera.

7. DEŇ/6. DEŇ
Raňajky. Po raňajkách nám úzke uličky, 
múzeá a  impozantné paláce rozpove-
dia svoju históriu. Dva ostrovy – Gamla 
Stan (Staré Mesto) a Riddarholmen – 
tvoria najväčšie a najlepšie zachované 
stredoveké jadro severnej Európy. Do-
minantou je Kráľovský palác. Nakuk-
neme aj do Štokholmskej katedrály. 
Vo Vasa múzeu objavíme v  pôvodnej 
veľkosti zrekonštruovanú vojnovú loď 
Vasa, ktorá sa v  r. 1628 potopila pár 
minút po vyplávaní. Navštívime Skan-
sen – najstaršie múzeum pod holým 
nebom, so 160 domami a dvormi, ktoré 
boli zozbierané z celej krajiny, aby do-
kumentovali život v minulosti. Odchod 
na ubytovanie na juhu Švédska, večera.

8. DEŇ/7. DEŇ
Raňajky, presun do mesta Malmö 
a  prehliadka jeho modernej archi-

tektúry. Uvidíme najvyššiu stavbu 
Škandinávie – mrakodrap „Turning 
torso“. Do Dánska prejdeme cez uni-
kátnu stavbu ponad Ǿresundskú úži-
nu – most Ǿresundsbro (v kombinácii
s tunelom a s umelým ostrovom me-
ria 18 km). Prehliadku hlavného mesta 
Kodaň začneme pri modernej stavbe 
opery. Večer plavba loďkou z  idylic-
kého prístavu Nyhavn (žil tu Hans 
Christian Andersen) po mestských 
kanáloch okolo paláca Christiansborg 
až k symbolu mesta – Malej morskej 
víle. Ubytovanie v centre. Večera.

9. DEŇ/8. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, v poobed-
ňajších hodinách odchod autobusom 
na trajekt do Nemecka (v prípade letec-
kej varianty odlet z Kodane do Viedne).

10. DEŇ
Príchod na Slovensko v  doobedňaj-
ších hodinách.

SPOZNAJTE ŠKANDINÁVSKY TROJUHOLNÍK KODAŇ, OSLO, ŠTOCKHOLM A ZISTITE V ČOM SÚ ODLIŠNÍ ŠKANDINÁVCI OD OSTATNÝCH EURÓPANOV. PA-
MIATKY Z ČIAS VIKINGOV, KATEDRÁLA S HROBMI KRÁĽOV V ROSKILDE, FJORD IDEFJORDEN, KRÁĽOVSKÝ PALÁC V OSLO, MALÁ MORSKÁ VÍLA V KODANI, 
ČI ŠTOCKHOLM – FAREBNÉ MESTO NA 14 OSTROVOCH. VYDAJTE SA S NAMI DO SVETA SKUTOČNÝCH KRÁĽOVSTIEV.

10–DŇOVÝ AUTOKAROVÝ, RESP. 
8–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy v  poobedných 
resp. večerných hodinách, tranzit cez 
Českú republiku a Nemecko.

2. DEŇ/1. DEŇ
Príchod do nemeckého Puttgardenu, 
trajekt cez Baltské more do prístavu 
Roedby v Dánsku, zastávka na letisku 
a  vyzdvihnutie leteckých klientov, 
ubytovanie v  centre Kodane, veče-
ra. Večer prechádzka hlavnou pešou 
zónou Stroget, fakultatívne návšteva 
zábavného parku Tivoli.

3. DEŇ/2. DEŇ
Raňajky. S históriou Dánska sa zozná-
mime počas cesty po ostrove Sjæl-
land. Najprv navštívime starodávne 
mesto Roskilde, kde sa nachádza ka-
tedrála s  hrobmi 37 kráľov. Nasledu-
je prehliadka najkrajšieho dánskeho 
zámku – Frederiksborg Slot. Je po-
stavený v  štýle holandskej renesan-
cie na troch ostrovoch jazera Slotsø. 
Skôr ako preplávame Ǿresundskú 
úžinu (cesta trajektom cca 15 min.), 
zastavíme sa na Hamletovom hrade 
Kronborg. Odchod na ubytovanie vo 
Švédsku a večera.

4. DEŇ/3. DEŇ
Po raňajkách krátka zastávka v „údo-
lí mlynov“ – meste Mölndal, ktorého 
mlyny poháňala voda úzkych a  dl-
hých vodopádov. Odchod do druhé-
ho najväčšieho švédskeho mesta 
Göteborg. Zájdeme na námestie 
Gustav Adolfs Torg, prejdeme sa 
pozdĺž kanálu Stora Hamn, radnici 
Rådhuset až ku katedrále Gustava 
Domkyrka. Popoludní pokračujeme 
cez ostrov Orust na sever, do oblasti 
s  pravekými skalnými kresbami Ta-
numshede (UNESCO). Do Nórskeho 
kráľovstva vojdeme po moste Svine-
sundsbron ponad fjord Iddefjorden. 
Ubytovanie a večera.

5. DEŇ/4. DEŇ
Po raňajkách sa bližšie oboznámime 
s  malebným hlavným mestom Nór-
skeho kráľovstva. Oslo, to je Edvard 
Munch, Henrik Ibsen či Vikingovia. 
Prejdeme sa po pešej zóne a pozrie-
me si historické budovy – katedrálu, 
parlament, národné divadlo, knižni-
cu a na jej konci Kráľovský palác. Vo 
Vigeland parku sa poprechádzame 
medzi viac ako 200 sochami z bronzu, 
žuly či železa. Vytvoril ich vynikajúci 
sochár Gustav Vigeland a predstavujú 
jeho celoživotné dielo. Ďalej smeruje-
me na poloostrov múzeí Bygdøy. Vďa-
ka expozíciám Vikingského múzea si 
prezrieme 1 100 rokov staré plavidlá 
úplne zblízka. Na ostrove si možno po-
zrieť aj polárnu loď FRAM, najsilnejšiu 
na svete, ktorá doplávala k južnému aj 
severnému pólu. Pred odchodom na 
ubytovanie si vychutnáme atmosféru 
mesta pri Oslofjorde. Odchod na uby-
tovanie vo Švédsku a večera.

6. DEŇ/5. DEŇ
Raňajky, zastávka na stredovekom ob-
rannom hrade Örebro. Príchod do naj-
väčšieho mesta Škandinávie a súčasne 
hlavného mesta Švédska – Štokholmu. 
Krátka autobusová prehliadka mesta, 
ležiaceho pri pobreží Baltského mora 
na 14 ostrovoch. Navštívime Radnicu, 
kde sa každoročne koná slávnosť na 
počesť udeľovania Nobelovej ceny. 
Vydáme sa do súčasného sídla švéd-

POZNÁMKA: Pri leteckom zájazde program začína druhý deň príletom do 
Kodane a končí deviaty deň odletom z Kodane do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Pri autokarovom zájazde dopravu luxusným autokarom, pri leteckom zájazde 
letenka Viedeň – Kodaň – Viedeň a  transfer Bratislava – Viedeň – Bratislava,
7x ubytovanie v hoteli 2*/3* s polpenziou, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Pri leteckej doprave servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 270 EUR.

Oslo

Dánsko

Nemecko

Nórsko

Švédsko

Göteborg

Malmö

Kronborg

Örebro
Stockholm

Rostock

Gedser

Roskilde

Orust

Gresundsbron

Copenhagen

TERMÍNY A CENY
7F8SKK03 DNÍ TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

06.06. - 15.06. (bus) 10 2, 3 928

07.06. - 14.06. (let) 8 BA 1 048

24.07. - 02.08. (bus) 10 2, 3 928

25.07. - 01.08. (let) 8 BA 1 048
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NÓRSKO V KRAJINE
TROLLOV

LETECKY  |  HIT ROKA 2014  |  PLAVBA FJORDOM V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY  |  UNESCO  |  POLPENZIA V CENE

6. DEŇ
Raňajky. Dnes sa budeme venovať 
najväčšiemu a najhlbšiemu nórskemu 
fjordu – Sognefjorden. V  jeho okolí 
navštívime najzaujímavejšie miesta. 
Začneme prehliadkou jedného z  naj-
starších drevených kostolíkov Nórska 
– Borgund. Prehliadka lososej farmy 
nás čaká v mestečku Lærdal. Cez naj-
dlhší cestný tunel na svete (24,5 km) 
sa presunieme ďalej. Približne hodinu 
a pol trvajúca cesta železnicou Flams-
bana, cesta cez príkre svahy pome-
dzi takmer dokonalú nórsku prírodu. 
Kopce, vodopády, skalnaté útesy sú 
takmer na dosah ruky. Ešte stihneme 
plavbu po Naerofjord – najužšom fjor-
de v Nórsku. Ubytovanie a večera.

7. DEŇ
Raňajky. Vyberieme sa do magického 
Bergenu (UNESCO). Budeme obdivo-

vať hanzovné domy historickej časti 
Bryggen. Z ostatných pamiatok treba 
spomenúť opevnenú historickú časť 
Bergenhus, katedrálu z 12. storočia či 
početné múzeá. Na svoje si prídu aj 
milovníci výhodných nákupov. Mož-
nosť výletu pozemnou lanovkou na 
horu Floyen vo výške 320 m n. m., 
odkiaľ sa naskytá výhľad na mesto 
obklopené mnohými ostrovmi. Uby-
tovanie, večera a  vychutnanie si ve-
černej prechádzky mestom.

8. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, transfer 
na letisko pri Bergene a odlet do Vied-
ne (cez Oslo), transfer do Bratislavy.

„FAMÓZNOSŤ KONCA KRAJA“ – AJ TAK SA DÁ NAZVAŤ DOJEM, KTORÝ VZBUDZUJE TÁTO ROZĽAHLÁ KRAJINA. POHLTÍ NÁS TUNAJŠIA NEDOTKNUTÁ 
PRÍRODA, PAMIATKY A MIESTNA KULTÚRA NATOĽKO ODLIŠNÁ OD TEJ NAŠEJ. SLNKO V NOCI? NIČ PREKVAPUJÚCE V LETNOM OBDOBÍ. NEVÁHAJTE
S NAMI OBJAVIŤ NOVÉ, PRE NAŠINCA NEVŠEDNÉ VECI, KTORÉ NÓRSKO PONÚKA.

8–DŇOVÝ
LETECKÝ ZÁJAZD

1.DEŇ
Transfer z Bratislavy na letisko Schwe-
chat, odlet do Osla. Po prílete krátka 
autobusová prehliadka najdôležitej-
ších pamiatok mesta, ktoré je obklo-
pené početnými ostrovmi a lesnatými 
kopcami. Ubytovanie a večera.

2. DEŇ
Po raňajkách sa bližšie oboznámime 
s  malebným hlavným mestom Nór-
skeho kráľovstva. Oslo, to je Edvard 
Munch, Henrik Ibsen či Vikingovia. 
Pešia zóna – pozrieme si historické 
budovy – katedrálu, parlament, ná-
rodné divadlo, knižnicu a na jej konci 
Kráľovský palác. Vo Vigeland parku 
sa poprechádzame medzi viac ako
200 sochami z bronzu, žuly či železa. 
Vytvoril ich vynikajúci sochár Gustav 
Vigeland a predstavujú jeho celoživot-
né dielo. Ďalej smerujeme na poloos-
trov múzeí Bygdøy. Vďaka expozíci-
ám Vikingského múzea si prezrieme
1 100 rokov staré plavidlá úplne zblíz-
ka. Na ostrove si možno pozrieť aj po-
lárnu loď FRAM, najsilnejšiu na svete, 
ktorá doplávala k južnému aj severné-
mu pólu. Pred odchodom na ubytova-
nie si vychutnáme atmosféru mesta 
pri Oslofjorde a večera.

3. DEŇ
Raňajky. Naše putovanie začíname 
naprieč krajinou. Prvú zastávku si uro-
bíme v  meste Gjøvik pri najväčšom 
nórskom jazere Mjøsa. Pozornosť tu 
púta svetový unikát – hokejová hala 
Fjellhallen, považovaná za najväčšiu 
civilnú stavbu na svete. Je vytesaná 
do skaly a  v  r. 1994 v  nej prebiehali 
hokejové zápasy zimných olympij-
ských hier. V olympijskom meste Lil-
lehamer (ZOH 1994) si nenecháme 
ujsť olympijský areál, skokanské mos-
tíky a najväčší nórsky skanzen Maih-
augen (nájdeme tu vyše 185 stavieb). 
Ubytovanie v okolí a večera.

4. DEŇ
Raňajky. Rozsiahle údolie Gud-
brandsdalen, až sa cez mestečko 
Dombås dostaneme do údolia Roms-
dal. Pozdĺž divokej rieky Rauma k naj-
väčšej kolmej stene Európy – Trollveg-
gen (Trolia stena), ktorá na niektorých 
miestach dosahuje výšku až 1 100 m. 
Vychutnáme si jazdu po slávnej Veľ-
kej ceste trollov (Trollstigen) stúpa-
ním po 11 serpentínach. Na vrchole si 
z vyhliadky ešte raz pozrieme všetky 
zákruty, okolitú prírodu a  vodopád. 
Zlatou cestou severu sa dostaneme až 
k  fjordu Geiranger (UNESCO), ktorý 
je údajne jeden z  najkrajších v  kraji-
ne. Či je to naozaj tak, posúdime sami 
počas plavby trajektom cez celý fjord. 
Uchváti nás nielen okolitá príroda, ale 
aj vodopády s názvom Sedem sestier. 
Ubytovanie a večera.

5. DEŇ
Raňajky. Ak sme ešte dostatočne ne-
zasýtili všetky zmysly, určite to pocí-
time pri výhľade z  vrchu Dalsnibba
(1 476 m n. m.), z ktorého sa s Geiran-
ger fjordom rozlúčime. Čaká nás ešte 
Jostedalsbreen – najväčší ľadovec 
európskej pevniny (prehliadka časti 
národného parku spolu s Múzeom ľa-
dovca). Je potrebné si ho vychutnať 
skôr, ako sa úplne stratí, keďže pod-
ľa posledných meraní sa jeho hrúbka 
zmenšuje. Presun smerom k  Sogne-
fjorden – ubytovanie v okolí a večera.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Oslo a  Bergen – Viedeň, trans-
fer Bratislava – Schwechat – Bratislava, autokar počas pobytu,
7x (resp. 9x) ubytovanie v hoteli 3 * s polpenziou, plavbu po fjorde Geiranger, 
plavbu po fjorde Naerofjord, lístok na železnicu Flamsbana. Sprievodcu CK SA-
TUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 250 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 298 EUR.

Oslo

Lillehammer

Dombås

Trollstigen

Geiranger

Borgund

LaerdalFlam

Myrdal

Nórsko
Švédsko

Bergen

TERMÍNY A CENY
7F8SDL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

27.05. - 03.06. BA 1 398
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6– DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z Bratislavy na letisko Schwe-
chat odlet do Kodane. Transfer do 
hlavného mesta Dánska. Prehliadka 
zameraná na detské atrakcie s  mož-
nou ochutnávkou dánskych špecialít. 
Múzeum Ripleyho - Verte alebo nie! 
Múzeum rozprávok Hansa Christiana 
Andersena. Popoludní si doprajeme 
plavbu po kanáloch Kodane. Fakul-
tatívne večer môžeme vzhliadnuť 
hviezdy v  planetáriu Tycha Brahe. 
Ubytovanie, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Dnes ráno sa budeme aj 
trochu báť. Pozrieme si, čo všetko 
ponúka Strašidelné laboratórium. 
Pokračujeme do múzea Guinesso-
vých rekordov. Poobede nás čaká 
prehliadka Dánskeho akvária. Večer 
navštívime zábavný park Tivoli. Uby-
tovanie, večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do ne-
ďalekého mestečka Kongens Lyngby 
a navštívime zaujímavý skanzen. Po-
obede zhliadneme vikingské plavidlá 
v Roskilde a pravekú dedinku v Lejre. 
Odchod na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Rodný dom najslávnejšieho 
rozprávkara na svete Hansa Christia-
na Andersena v  Odense. Presun do 
Legolandu, ktorá poteší nielen deti, 
ale určite aj rodičov a  istotne v  nás 
zanechá veľmi príjemné spomienky. 
Ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky. Presun na juh Dánska na 
ostrov Lolland. Naše kroky zamie-
ria severského aquaparku Lalandia, 
v  ktorom si užijú vodné dobrodruž-
stvo nielen deti. Ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Raňajky. urobíme si prehliadku safa-
riparku Knuthenborg a navštívime aj 
krokodíliu ZOO. V  prípade priazni-
vého počasia budeme mať možnosť 
kúpania na najkrajšej dánskej pláži 
Marielyst. Odlet do Viedne, transfer 
do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Kodaň – Viedeň, transfer Bratislava 
– Viedeň – Bratislava, 5x ubytovanie 
v  hoteli 3* s  polpenziou, vstup do 
Legolandu, do areálu Tivoli a  plav-
ba v  Kodani, autokar podľa potreby, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 230 EUR.

LETECKY  |  VÍKEND

4–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z Bratislavy na letisko Swe-
chat odlet do Kodane. Prechádz-
ka  najdlhšou pešou zónou sveta 
Stroget, na ktorej sa vždy niečo 
deje.  Radničné námestie je skutoč-
ným srdcom mesta.  Prejdeme sa 
kanálom Nyhavn – staromódnym ka-
nálom vybudovaným pre prístup ob-
chodníkov do centra mesta, ktorý je 
obklopený štítovými domami a tren-
dy kaviarňami. Plavba po kanáloch 
Kodane. Kráľovský zámok Amalien-
borg slot, nádherný Frederikov Mra-
morový kostol, najkrajšia kodaňská 
fontána Gefi on a zhliadneme symbol 
mesta Malú morskú  pannu. Fakulta-
tívne návšteva zábavného parku Ti-
voli. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. S históriou Dánska sa zozná-
mime počas cesty po ostrove Sjæl-
land. Najprv navštívime starodávne 
mesto Roskilde, kde sa nachádza 
katedrála s  hrobmi 37 kráľov a  mú-
zeum Vikingov. Nasleduje prehliadka 
najkrajšieho dánskeho zámku – Fre-
deriksborg slot. Je postavený v štý-
le holandskej renesancie na troch 
ostrovoch jazera Slotsø. Zastávka 
pri letnej rezidencii dánskej krá-
ľovskej rodiny zámku Fredensborg 
slot a  prehliadka mesta Helsingoer 
s  „hamletovým“ zámkom Kronborg 
slot. Snáď každé mesto má svoje ty-
pické symboly. Kodaň ich má hneď 
niekoľko a  jednou z  nich je bezpo-
chyby štvrť Christiania. Čas ako by 
sa tu zastavil niekde v  60–tych – 
70–tych rokoch. Polorozpadnuté 
domy pomalované grafi tmi, pouličné 
lampy s vlajúcimi umelými kvetinami. 
Život ide iným tempom, no rozhodne 
sa tu nudiť nembudeme. Individuálne 
voľno, návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Charlottenborg – Kráľovská 
akadémia umenia. Zámok Christians-
borg slot, návšteva Národného mú-
zea a  Carlsbergovej glyptotéky, vy-
chutnáme si pohľad z Okrúhlej veže, 
zámok Rosenborg slot s  dánskymi 
korunovačnými klenotmi, Národná 
galéria, návšteva katedrály či kostola 
Spasiteľa a druhej najstaršej severskej 
univerzity. Ochutnáme Akvavit alebo 
Tuborg v najstaršej kodanskej krčme. 
Vo večerných hodinách možnosť pre-
hliadky Planetária Tycha Brahe. Ná-
vrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Návšteva Grundvikovho kos-
tola, Skanzenu a pivovaru Carlsberg. 
Individuálne voľno. Odlet do Viedne, 
transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Kodaň – Viedeň, transfer Bratislava 
– Viedeň – Bratislava, 3x ubytovanie 
v  hoteli 3* s  raňajkami, autokar po-
čas druhého dňa zájazdu, sprievodcu
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 135 EUR.

KODAŇ
LEGOLAND
A ROZPRÁVKOVÝ SVET

TERMÍNY A CENY
7F8SDL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

29.04. - 02.05. BA 428

TERMÍNY A CENY

7F8SDL50 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 15 R. *

24.06. - 29.06. BA 1 280 999

* dieťa na 3. lôžku

Nemecko

Dánsko Nórsko

Kodaň

Kongens Lyngby

Rødby

Knuthenborg

Roskilde

Lejre

Billund

Odense
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6–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko Schwechat, odlet 
do Kodane. Prehliadka zameraná na 
detské atrakcie s možnou ochutnávky 
dánskych špecialít. Múzeum Ripleyho 
– Verte alebo nie!, Múzeum rozprá-
vok H. Ch. Andersena, Guinessových 
rekordov, Strašidelné laboratórium, 
prehliadka dánskeho akvária. Dopra-
jeme si plavbu po kanáloch Kodane. 
Večer navštívime zábavný park Tivoli 
alebo najväčšie severské planetárium 
Tycha Brahe. Ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách, presun po Øresundskom 
moste do Švédska. Svet Astrid Lin-
dgrenovej vo Vimmerby, kde stretne-
me živú Pippi dlhú pančuchu, Emila 
z  Lönebergy a  iných rozprávkových 
predstaviteľov. Presun do mesta Borås. 
Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, Návšteva Prvej africkej ZOO, 
ktorú oprávnene nazývajú ako prírodné 
nebo. Zvieratá žijú tak v prirodzenom 
prostredí, ako to bolo najlepšie možné 
pre ne vytvoriť. Presun do druhého naj-
väčšieho mesta Göteborgu – čaká nás 
obrovský tropický prales s voľne sa po-
hybujúcimi zvieratami Universum. Naj-
väčší severský zábavný park Lisberg 
a budeme sa plaviť v korytnačej lodi po 
kanáloch mesta. Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. V  mestečku Huskvarna na-
vštívime fabrikantské múzeum veno-
vané výrobkom. Ochutnáme slávne 
lízanky Polkagrisar v  Gräne. Safari 
a ZOO Kolmåren. Ubytovanie v okolí 
Štokholmu.

5. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Štokholmu cez zá-
zračný svet rozprávok A. Lindgrenovej 

Junibacken. Vo Vasa múzeu objavíme 
v  pôvodnej veľkosti zrekonštruovanú 
vojnovú loď Vasa, ktorá sa v roku 1628 
potopila pár minút po vyplávaní. Vy-
hliadka z vrchu Globen arény. V prípa-
de záujmu návšteva zábavného parku 
Gröna Lund. Ubytovanie.

6. DEŇ
Po raňajkách návšteva Motýlieho sve-
ta – ocitneme sa medzi stovkami lie-
tajúcich motýľov. Na záver navštívime 
najstarší skanzen, kde môžeme obdi-
vovať okrem drevenej architektúry aj 
živé severské zvieratá ako aj skanzen-
ské akvárium. Odlet do Viedne, trans-
fer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Kodaň, Štokholm – Viedeň, trans-
fer Bratislava – Viedeň – Bratislava, 
5x ubytovanie v  hoteli 3* s  polpen-
ziou, autokar podľa potreby, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 220 EUR.

BENÁTKY SEVERUŠTOKHOLM

LETECKY  |  HIT ROKA 2014  |  UNESCO  |  VÍKEND

4–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko 
Schwechat. Prílet na letisko Arlanda, 
zastávka v  meste Uppsala (býva-
lé sídlo arcibiskupa švédskej cirkvi
a najstaršia univerzita v Škandinávii). 
Po príchode do Štokholmu krátka 
autobusová prehliadka mesta, le-
žiaceho pri pobreží Baltského mora 
na 14 ostrovoch. Transfer do hotela
a ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách nám úzke uličky, múzeá 
a impozantné paláce rozpovedia svo-
ju históriu. Dva ostrovy – Gamla Stan 
(Staré Mesto) a Riddarholmen – tvo-
ria najväčšie a  najlepšie zachované 
stredoveké jadro severnej Európy. 
Dominantou je Kráľovský palác (náv-
števa). Navštívime Radnicu, kde sa 
každoročne koná slávnosť na počesť 
udeľovania Nobelovej ceny. Pozrieme 
si aj Štokholmskú katedrálu. Pohľad 
na staré mesto si vychutnáme z 38–
metrovej výšky na vyhliadkovej veži 
Katarinahissen. To sa už nachádzame 
na ostrove Södermalm a nenecháme 
si ujsť príležitosť objaviť aj jeho pôso-
bivé zákutia. Návrat do hotela.

3. DEŇ
Preskúmame ostrov Djurgarden
a  jeho historické zaujímavosti. Vo 
Vasa múzeu objavíme v  pôvodnej 
veľkosti zrekonštruovanú vojnovú loď 
Vasa, ktorá sa v  r. 1628 potopila pár 
minút po vyplávaní. Navštívime Skan-
sen – najstaršie múzeum pod holým 
nebom, so 160 domami a  dvormi, 
ktoré boli zozbierané z  celej krajiny, 
aby dokumentovali život v  minu-
losti. Čas zostane aj na prechádzky 
tunajším mestským parkom. Podľa 
chuti a  záujmu možnosť stráviť čas 
v  Tivoli (Gröna Lund) – historickom 

zábavnom parku, Aquaria – vodnom 
múzeu, kde zažijete dažďový prales 
na vlastnej koži, pre milovníkov roz-
právok je tu Junibacken – čarovný 
svet autorky detských románov As-
trid Lindgrenovej. Fakultatívne plav-
ba loďou, pri ktorej sa vám naskytne 
pohľad na mesto z  vodnej hladiny. 
Návrat do hotela.

4. DEŇ
Raňajky. Vydáme sa do súčasného 
sídla švédskej kráľovskej rodiny – pa-
láca Drottningholm (UNESCO). Krása 
zachovalej architektúry 17. storočia 
priam vyráža dych. V  rámci indivi-
duálneho voľna bude čas na nákupy 
alebo návštevu jedného zo 70 múzeí. 
Transfer na letisko a odlet do Viedne, 
transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Štokholm – Viedeň, transfer Bratisla-
va – Schwechat – Bratislava, transfer 
letisko – hotel – letisko, autobusovú 
prehliadku Štokholmu vrátane za-
stávky v  Uppsale, 3x ubytovanie 
v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Štokholme, 
vstupy, plavbu loďou a  komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 135 EUR

POZNÁMKA
Zájazd sa koná v  čase obľúbeného 
festivalu Midsummer – oslavy letného 
slnovratu.

TERMÍNY A CENY

7F8SDL51 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 15 R. *

02.07. - 07.07. BA 1198 999

* dieťa na 3. lôžku

TERMÍNY A CENY
7F8SDL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

19.06. - 22.06. BA 468

Borås

Huskvarna

ŠtokholmFínsko

Dánsko

Nórsko

Vimmerby

Kodaň
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KRÁSY
ZIMNÉHO LAPONSKAOSLO

NOVINKA  |  LETECKY  |  PREDĹŽENÝ VÍKEND NOVINKA  |  LETECKY

4–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko vo 
Viedni, odlet do Osla. Po prílete nás 
čaká krátka autobusová prehliadka 
najdôležitejších pamiatok mesta, kto-
ré je obklopené početnými ostrovmi 
a lesnatými kopcami. Ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách sa bližšie oboznámime 
s  malebným hlavným mestom Nór-
skeho kráľovstva. Oslo, to je Edvard 
Munch, Henrik Ibsen či Vikingovia. 
Prejdeme sa po pešej zóne Karla Jo-
hana a pozrieme si historické budovy 
– katedrálu, parlament, národné di-
vadlo, knižnicu a na jej konci Kráľov-
ský palác. Navštívime interiér radnice. 
Prejdeme sa po streche Kráľovskej 
opery a  prezrieme si expozíciu Ná-
rodnej galérie, kde je aj slávny obraz 
od Edwarda Muncha – Výkrik. Vo Vi-
geland parku sa poprechádzame me-
dzi viac ako 200 sochami z  bronzu, 
žuly či železa. Vytvoril ich vynikajúci 
sochár Gustav Vigeland a predstavu-
jú jeho celoživotné dielo. Vyvezieme 
sa k  národnej pýche Nórska, k  sko-
kanskému mostíku Holmenkollen, de-
jisku ZOH 1952. Fakultatívne večerná 
plavba po Oslofjorde aj s  tradičnou 
krevetovou nórskou večerou Návrat 
na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Dokonale spoznáme poloos-
trov múzeí Bygdøy. Zaujíma vás, ako 
v  skutočnosti vyzerali vikingské pla-
vidlá? Vďaka expozíciám Vikingského 
múzea môžeme obdivovať 1100 rokov 
staré plavidlá úplne zblízka. Pozrieme 
si aj polárnu loď FRAM, najsilnejšiu 
na svete, ktorá doplávala k  južnému 
aj severnému pólu. Ďalej navštívime 
múzeum lode Thora Heyerdala Kon-
tiki, ktorou sa preplavil z  Peru do 
Polynézie. Čaká nás ešte návšteva 

2. najväčšieho skanzenu v  Nórsku 
a  Múzeum nórskeho námorníctva. 
Odchod na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Pevnosť Akershus, ktorého 
súčasťou je chrám s  hrobkami nór-
skych kráľov. Múzeum nórskeho od-
boja. Pozrieme si najstarší kamenný 
kostol v Škandinávii Gamle aker kir-
ke v jeho tesnej blízkosti sa nachádza 
cintorín, kde sú pochované významné 
osobnosti Nórska. V  popoludňajších 
hodinách odchod na letisko, odlet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Oslo – Viedeň, transfer Bratislava 
– Schwechat – Bratislava, transfer le-
tisko – hotel – letisko, 3x ubytovanie 
v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v  Osle, 
vstupy, plavbu po Oslofjorde a kom-
plexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 125 EUR.

5–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Viedne i do Rovaniemi neofi -
ciálneho hlavného mesta Laponska, 
prehliadka centra mesta. Odchod na 
ubytovanie do hotela. Večer možnosť 
výletu za pozorovaním polárnej žiary.

2. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme na polár-
ny kruh (s možnosťou kúpy certifi kátu) 
do dedinky Santa Clausa.Vychutnáme 
si fantastickú zimnú atmosféru tohto 
miesta. Spoznáme tradičný spôsob ob-
živy v Laponsku – chov sobov. Zozná-
mime sa so životom na farme. Pohľad 
na krajinu z inej perspektívy si užijeme 
na saniach ťahanými týmito severský-
mi zvieratami. Neskôr sami dostaneme 
možnosť si vyskúšať testovaciu jazdu, 
po ktorej mám bude vystavený vlastný 
„sobí vodičský preukaz“. Pokračujeme 
na husky farmu. Každý dostane šancu 
vyskúšať si krátku jazdu na saniach 
ťahaných týmito prekrásnymi stvore-
niami. Možnosť návštevy zábavného 
parku Santa Clausa, vytesaného do jas-
kyne. Presunieme sa do kráľovstva sne-
hu – Arctic Snowhotela. Posedíme si 
v ľadovej reštaurácií, prezrieme si sne-
hovú izbu, kde strávime dnešnú noc. 
Chladu sa vôbec netreba obávať. Hoci 
sú postele z ľadu, spí sa na matraci zo 
sobích koží, v spacom vaku, určenom 
do extrémnych podmienok.

3. DEŇ
Ráno nás privíta šálka horúceho čučo-
riedkového nápoja, možnosť pobytu 
v pravej fínskej saune. Po raňajkách sa 
na snežných skútroch vyberieme za 
nezabudnuteľnými zážitkami z  rybač-
ky v  ľade. Vydáme sa do sveta snehu 
a ľadu, cez kopcovitú krajinu, do lesov, 
kde sa budeme cítiť ako v  rozprávke. 
Zastavíme pri zamrznutom jazere, kde 
si vyskúšame lov rýb cez diery v ľade. 
Navštívime aj zoologickú záhradu 

v Ranue, ktorá sa špecializuje na chov 
severských zvierat. Presun na ubytova-
nie do hotela.

4. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do mesta 
Kemi, kde zhliadneme ďalší ľadový ho-
tel Lumi linna, designovaný architektmi 
a  dekorovaný miestnymi umelcami. 
Poobede budeme mať možnosť plav-
by na najslávnejšom fínskom ľadoborci 
Sampo. V  cene plavby je započítané 
aj plávanie medzi ľadovými kryha-
mi v  špeciálnom termoodeve. Návrat 
na ubytovanie do hotela.

5. DEŇ
Raňajky. V  doobedňajších hodinách 
transfer na letisko, odlet do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Helsinki – Rovaniemi/Kemi – Helsinki 
– Viedeň, transfer Bratislava – Schwe-
chat – Bratislava, autokar počas po-
bytu podľa programu, 4x ubytovanie 
(3x v  hoteli 3*, 1x v  ľadovom hote-
li) s  raňajkami, výlet na snežných 
skútroch s  rybolovom v  ľade, výlet 
na husky farmu, služby sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Plavbu ľadoborcom a ostatné vstupy, 
komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 250 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 215 EUR.

EURÓPA  |  ŠKANDINÁVIA

TERMÍNY A CENY
7F8SDL06 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

21.05. - 24.05. BA 528

TERMÍNY A CENY
7F8SDL07 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

20.02. - 24.02. BA 1 488
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CESTA TROLOV 
A NÓRSKE FJORDY LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA

NA COSTA FORTUNA ****

2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA  |  WELLNESS  |  ANIMÁCIE

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Amsterdam (Holandsko) 17:00

2. deň na mori

3. deň Bergen (Nórsko) 08:00 17:00

4. deň Hellesylt (Nórsko)* 07:00 09:00

4. deň Geiranger (Nórsko) 11:00 18:00

5. deň Andalsnes (Nórsko) 07:00 18:00

6. deň Olden (Nórsko) 08:00 18:00

7. deň Flam (Nórsko) 08:00 18:00

8. deň Stavanger (Nórsko) 09:00 19:00

9. deň na mori

10.deň Amsterdam (Holandsko) 08:00

* vylodenie možné len pre pasažierov, ktorí majú zakúpený výlet.

TERMÍNY TRASA A

A 02. jún a 11. jún 2015

B 04. júl 2015

C 13. júl 2015, 23. august 2015

D 05. august a 14. august 2015

CENA ZAHŔŇA
9x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky 135 EUR/os., nápoje, prepitné (platba 
na lodi) 8,50 EUR/dospelá osoba/deň, 4,25 EUR/dieťa 4–14 rokov/deň, fakulta-
tívne výlety, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku 
dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho plat-
nosti meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od 
stavu predaja, takže platné ceny vami vybratej plavby vám budú oznámené 
v čase jej výberu.

FAMÓZNOSŤ KONCA KRAJA – AJ TAK SA DÁ NAZVAŤ DOJEM, KTORÝ VZBUDZUJE NÁDHERNÁ NÓRSKA KRAJINA. NEDOTKNUTÁ PRÍRODA, ZACHOVALÉ 
PAMIATKY A MIESTNA KULTÚRA JE NATOĽKO ODLIŠNÁ OD TEJ NAŠEJ. OBJAVUJTE VŠETKO NEVŠEDNÉ ČO TÁTO KRAJINA PONÚKA. VYDAJTE SA PO 
ZNÁMEJ CESTE TROLOV – PLNEJ VODOPÁDOV, STRMÝCH ÚTESOV A DYCHBERÚCICH SCENÉRIÍ.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA FORTUNA bola postavená v r. 
2003. Táto pohodlná a  prepracova-
ná loď je obrazom najväčších talian-
skych zaoceánskych lodí z minulosti. 
V centrálnej časti lode s presklenými 
výťahmi je na strope umiestnených 
26 modelov výletných lodí spoloc-
nosti Costa Cruises. Kapacita lode je 
3780 pasažierov a 1110 členov posád-
ky. Celkovo má 17 palúb (z toho 13 pre 
pasažierov). K  vybaveniu lode patrí: 
wellness a  fi tnes centrum na rozlo-
he viac ako 1300 m2 (sauny, turecké 
kúpele, masáže, kaderníctvo, kozme-
tika), 4 bazény (1 krytý), tobogan, 
6 víriviek, multifunkčné športovisko 
(basketbal, volejbal, futbal), vonkaj-
šia bežecká dráha, divadlo, animácie, 
večerná show, kasíno, disko, knižnica, 
internetový kútik, obchody, detské 
kluby, Play Station herňa, 4 reštaurá-
cie a 11 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vyba-
vené regulovateľnou klimatizáciou, 
SAT TV, minibarom, telefónom, tre-
zorom. Kúpeľne sú vybavené vaňou 
alebo sprchovacím kútom, toale-
tou, sušičom na vlasy a  kozmetikou. 
Dvadsaťštyrihodinový kajutový servis 
a pre suity osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné, s oknom, s bal-
kónom a suity. K dispozícii sú aj bez-
bariérové kajuty. Všetky kajuty majú 
kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká alebo individuálna. Viac in-
formácií dostanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

BALÍK 4 VÝLETOV 205 EUR
Flam a Oesterboe
Panoramatická prehliadka Bergenu
Stavanger a farma z doby železnej
Stigfossen vodopády a cesta Trollov

BERGEN
Bergen a jeho okolie na lodi 80 EUR.
Výlet lanovkou na Floien 45 EUR.

HELLESYLT
– obmedzená kapacita výletov
Celodenná túra k Briksdal 134 EUR.
Z Hellesyltu do Geirangeru 124 EUR.

ANDALSNES
– obmedzená kapacita výletov
Stigfossen vodopády
a cesta Trollov 65 EUR.
Celodenný výlet – Cesta Trolov 
a Troll Wall 124 EUR.

OLDEN
Fjordy a ľadovec Boya 124 EUR.
Veslovanie po ľadovcovom
jazere 119 EUR.

FLAM
Næroyfjord a Stalheim 79 EUR.
Traktorové safari a horská cyklistika 
104 EUR.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z  niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

EURÓPA  |  ŠKANDINÁVIA

7F5FCC11 A B C D

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 769 1 069 1 169 1 269

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 1 189 1 399 1 549 1 699

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1 539 1 769 1 869 2 019

Zákl.lôžko/suita 1 919 2 149 2 369 2 519

3./4. lôžko dospelý 385 535 585 635

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 0 0 0 0

TERMÍNY A CENY

Amsterdam

Stavanger
Bergen
Flam
Olden
Hellesylt
Geiranger

Andalsnes
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EURÓPA  |  ŠKANDINÁVIA

SEVERSKÁ ODYSEA LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA
NA COSTA PACIFICA ****

WELLNESS  |  ANIMÁCIE

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Kiel (Nemecko) 17:00

2. deň na mori

3. deň Štokholm (Švédsko) 08:00 17:00

4. deň Helsinki (Fínsko) 12:00 18:00

5. deň St. Petersburg (Rusko) 07:00

6. deň St. Petersburg (Rusko) 18:00

7. deň Tallinn (Estónsko) 08:00 13:00

8. deň Riga (Lotyšsko) 09:00 17:00

9. deň Klaipeda (Litva) 09:00 20:00

10.deň Gdynia (Poľsko) 07:00 20:00

11.deň Bornholm (Dánsko) 12:00 18:00

12.deň Kiel (Nemecko) 08:00

TERMÍNY

A 28. apríl 2015, 05. máj, 20. máj a 31. máj 2015

B 14. júl 2015

C 27. august 2015

D 05. august 2015

JEDINEČNÁ 12 DŇOVÁ PLAVBA POČAS KTOREJ NAVŠTÍVITE 9 POBALTSKÝCH KRAJÍN. ČAKAJÚ NA VÁS ÚŽASNÉ HLAVNÉ MESTÁ HELSINKI, ŠTOKHOLM, 
RIGA A TALLINN. NEMENEJ VÝZNAMÉ SÚ PRÍSTAVNÉ MESTÁ GDYNIA S BOHATOU NÁMORNOU TRADÍCIOU A JEDNO Z NAJSTARŠÍCH MIEST LITVY KLAI-
PEDA. VRCHOLOM PLAVBY JE VŠAK DVOJŇOVÝ POBYT V MESTE ZVANOM BENÁTKY SEVERU – V CÁRSKOM PETROHRADE.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA PACIFICA je loďou hudby, 
moderného dizajnu a  prvotriednych 
služieb, ktorá bola postavená v  roku 
2009. Dekorácie interiérov sú inšpi-
rované majstrovskými hudobnými 
dielami. Zaujímavosťou je wellness 
areál, ponúkajúci služby na ploche 
6000 m2. Celkovo má 17 palúb 
(z  toho 14 pre pasažierov). Kapacita 
lode je 3780 pasažierov a  1110 čle-
nov posádky. K vybaveniu lode patrí: 
wellness centrum SAMSARA SPA 
(sauny, masáže, thalassotherapia, tu-
recké kúpele, solárium, kaderníctvo, 
kozmetika), moderne vybavené fi t-
nes centrum, 4 bazény (z  toho 1 so 
zaťahovacou strechou a  veľkoploš-
nou obrazovkou), tobogan, 5 víriviek, 
multifunkčné športovisko (volejbal, 
basketbal, futbal), vonkajšia bežecká 
dráha a dráha pre kolieskové korčule, 
animácie, divadlo, 4D kino, večerné 
show, disko, kasíno, knižnica, inter-
netovú kútik, obchody, detské kluby, 
PlayStation herňa, Grand Prix a  golf 
simulátor, nahrávacie štúdio, 5 reštau-
rácií a 13 barov.

UBYTOVANIE
Štýlové klimatizované kajuty sú vy-
bavené SAT TV, minibarom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
24 h kajutový servis a osobný kajuto-
vý stevard. Typy kajút: vnútorné bez 
okna, kajuty s oknom, kajuty s balkó-
nom a suity – s kapacitou maximálne 
4 osoby. K dispozícii sú aj bezbarié-
rové kajuty.

STRAVOVANIE
Plná penzia.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká alebo individuálna. Viac in-
formácií dostanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

BALÍK 4 VÝLETOV 233 EUR
Prehliadka Helsínk
Prehliadka Petrohradu a Hermitage
Prehliadka Tallinnu
Prehliadka Rigy

ŠTOKHOLM
Mesto a múzeum Vasa 65 EUR.
Kráľovský palác a mesto 59 EUR.

ST. PETERSBURG
Múzeum Hermitage 62 EUR.
Palác Petrodvorec 69 EUR.
Prehliadka mesta popoludní 55 EUR.
Dvojdňová prehliadka 239 EUR.

TALLINN
Cyklotúra Tallinom 44 EUR.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v  eurách, 
pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktu-
álne ku dňu vydania katalógu. Cenní-
ky lodných spoločností sa môžu po-
čas jeho platnosti meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností 
a v závislosti od stavu predaja, takže 
platné ceny vami vybratej plavby vám 
budú oznámené v čase jej výberu.

CENA ZAHŔŇA
11x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky 150 EUR/os., nápoje, prepitné (platba 
na lodi) 8,50 EUR/dospelá osoba/deň, 4,25 EUR/dieťa 4–14 rokov/deň, fakulta-
tívne výlety, komplexné cestovné poistenie.

7F5FCC14 A B C D

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 949 1 399 1 499 1 599

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 1 399 1 849 1 949 2 049

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1 699 2 199 2 299 2 399

Zákl.lôžko/suita 2 129 2 129 2 799 2 899

3./4. lôžko dospelý 479 699 750 799

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 289 419 449 479

TERMÍNY A CENY

Ki
el

/H
am

bu
rg

Bornholm Gdyňa

Klepeida

Riga

Tallinn

Helsinki

Štokholm

St. Petersburg
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EURÓPA  |  ŠKANDINÁVIA

ITINERÁR NÓRSKE FJORDY PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Kiel (Nemecko) 19:00

2. deň na mori

3. deň Bergen (Nórsko) 10:00 17:00

4. deň Hellesylt a Geiranger (Nórsko) 08:00 18:00

5. deň Flam (Nórsko) 09:30 17:00

6. deň Stavanger (Nórsko) 12:00 18:00

7. deň na mori

8. deň Kiel (Nemecko) 08:00

TERMÍNY NÓRSKE FJORDY

A 12. september 2015

B 23. máj 2015, 20. jún 2015, 04. júl a 18. júl 2015, 29. august 2015

C 01. august a 15. august 2015

D 06. jún 2015 – SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

ITIITINERÁR METROPOLY POBALTIA PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Kiel (Nemecko) 19:00

2. deň na mori

3. deň Štokholm (Švédsko) 09:00 16:00

4. deň Tallinn (Estónsko) 09:30 16:00

5. deň St. Petersburg (Rusko) 08:00 23:30

6. deň Helsinki (Fínsko) 13:00 18:00

7. deň na mori

8. deň Kiel (Nemecko) 09:00

TERMÍNY NÓRSKE FJORDY

A 16. máj 2015

B 27. jún 2015, 11. júl a 25.júl 2015, 05. september 2015

C 08. august a 22. august 2015

D 13. jún 2015 – SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

METROPOLY POBALTIA 
A NÓRSKE FJORDY

2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA  |  PRÍSTAVNE POPLATKY V CENE  |  SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

MILUJETE PRÍRODU A JEJ ZÁZRAČNÚ MOC? NENECHAJTE SI UJSŤ PRÍRODNÉ SCENÉRIE NÓRSKYCH FJORDOV. ALEBO SA VYDAJTE SPOZNÁVAŤ NAJ-
KRAJŠIE METROPOLY SEVERNEJ EURÓPY – KRÁĽOVSKÚ KODAŇ, KRÁSNE HELSINKI ČI PRÍMORSKÉ MESTO GDYNIA. RUSKÝ ST. PETERSBURG SO SVE-
TOZNÁMOU ERMITÁŽOU SÚ POZVÁNKOU DO RUSKEJ HISTÓRIE.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC ORCHESTRA bola postavená
v r. 2007. Kapacita lode je 2 550 pa-
sažierov a  987 členov posádky. Cel-
kovo má 16 palúb (z toho 13 pre pa-
sažierov). K vybaveniu lode patrí: spa
a relaxačné centrum, 2 sauny a parné 
kúpele, fi tnes štúdio, solárium, 3 ba-
zény (1 detský), 4 vírivky, minigolf, te-
nisový kurt, vonkajšia bežecká dráha, 
animácie, divadlo, večerné show, živá 
hudba, disko, kasíno, konferenčné 
miestnosti, knižnica, galéria, interne-
tová kaviareň, obchody, detské kluby, 
videoherňa, 4 reštaurácie a 13 barov.

UBYTOVANIE
Klimatizované kajuty s talianskym di-
zajnom sú vybavené SAT TV, rádiom, 
minibarom, telefónom, trezorom, 
kúpeľňou so sprchou a WC, sušičom 
na vlasy, kozmetikou, pripojenie na 
internet za poplatok. Dvadsaťštyri-
hodinový kajutový servis a  osobný 
kajutový stevard. Typy kajút: vnútor-
né bez okna, kajuty s oknom, kajuty 
s balkónom, suity – všetky s kapaci-
tou maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne, alebo Bu-
dapešti. Viac informácií dostanete vo 
vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

ST. PETERSBURG
Okruh mestom a Ermitáž 117 EUR.

KODAŇ
Kodaň expresne 49 EUR.

HELLESYLT/GEIRANGER
Geirangenfjord 101 EUR.

V  každom prístave je možný výber 
z  niekoľkých fakultatívnych výletov. 
Uvedené ceny sú orientačné.

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou pen-
ziou, nápoje vodu, kávu a čaj v bufe-
tovej reštaurácii, prístavné poplatky, 
vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
dopravu do/z  prístavu, nápoje, pre-
pitné (platba na lodi) 8,50 EUR/
dospelá osoba/deň, 4,25 EUR/dieťa 
3–14 rokov/deň, fakultatívne výlety, 
komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA: Ceny plavieb sú uvedené 
v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvede-
né inak a sú aktuálne ku dňu vydania 
katalógu. Cenníky lodných spoločností 
sa môžu počas jeho platnosti meniť na 
základe rozhodnutia jednotlivých spo-
ločností a v závislosti od stavu predaja, 
preto platné ceny vami vybratej plavby 
vám budú oznámené v čase jej výberu.

Kiel/Hamburg

St. Petersburg

Helsinki

Štokholm Tallinn

Kiel/Hamburg

Stavanger

Bergen

Geiranger
Hellesylt

Flam
7F5FMS26 / 7F5FMS27 A B C D*

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 799 899 999 898

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 999 1 099 1 199 1 198

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1 199 1 299 1 399 1 298

Zákl.lôžko/suita 1 949 2 049 2 149 RQ**

3./4. lôžko dospelý – paušál 269 299 339 399

3./4. lôžko dieťa do 18r. 0 119 119 0

* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube
** RQ = ceny na vyžiadanie

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA
NA MSC ORCHESTRA ****

TERMÍNY A CENY
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25 napínavých uhlov pohľadu na turistickú krajinu Nemecko. Čo Vás čaká v Nemecku 

25 rokov po páde múru? Objavte nové pohľady, prekvapujúce odpovede a fascinujúce ciele. 

Vyberte si Váš vysnený cieľ cesty. Nemecko ponúka každému podľa chuti tie najkrajšie 

„Zážitky made in Germany“. Váš celkom osobný pohľad na turistickú destináciu Nemecko 

nájdete na stránke: www.germany.travel/germany-reunifi ed

Fascinujúce zjednotenie

Erfurt

príroda

bez hranníc

neobjavenneobjavené

pád múruád múr
Postupim

Drážďany

zjednotenie

kultultúra
Schwerin

stuhazelená stuh

Berlín

MMagdeburg

Lipsko

03 Poznavacky Svet 14-15_Europa 76-142.indd   11203 Poznavacky Svet 14-15_Europa 76-142.indd   112 3.11.2014   16:553.11.2014   16:55



113

EURÓPA  |  NEMECKO

TO NAJLEPŠIE Z NEMECKA

BEZ NOČNÝCH JÁZD  |  UNESCO

jednou z najvýznamnejších pamiatok 
tehlovej gotickej architektúry. Spiso-
vateľov Heinricha a Thomasa Manna, 
ktorí sa tu narodili, pripomína pyšný 
meštiansky dom Buddenbrookovcov. 
Životu a  dielu ďalších dvoch nosi-
teľov Nobelovej ceny sú venované 
domy Güntera Grassa (spisovateľa) 
a Willyho Brandta (politika). Wismar, 
historické hanzové mesto z  obdobia 
rozkvetu mestského spolku, zapí-
sané do Zoznamu UNESCO od roku 
2002. Historické mestské jadro si aj 
tu zachovalo stredoveký pôdorys 
a  pamiatky sú svedkami politické-
ho vplyvu a  nesmierneho bohatstva 
pobaltských miest v stredoveku. Od-
chod smerom do Berlína, ubytovanie 
v okolí.

6. DEŇ
Raňajky. Autobusová okružná jazda 
hlavným mestom Nemecka Berlín, 
pešia prehliadka (Alexanderplatz 
s  televíznou vežou, starý židovský 
cintorín, Hakesche Höfe, návšteva 
múzeí na Museuminsel – Pergamon 
Museum, Altes Museum, a  iné, Ber-
línsky Dóm, ulica Unter den Linden, 

Brandenburská brána, Ríšsky snem, 
moderné námestie Potsdamer Platz
a iné), ubytovanie.

7. DEŇ
Raňajky. Pokračovanie v  prehliadke 
Berlína: Kurfürstendamm, Kaiser–Wil-
helm–Gedächtniskirche a ďalšie. Od-
chod do Wittenbergu, kde na bránu 
katedrály v  roku 1517 pribil Martin 
Luther svojich 95 téz na reformáciu 
cirkvi. Po prehliadke mesta odchod 
na ubytovanie.

8. DEŇ
Raňajky. Návšteva zámku Wörlitz, 
ktorý sa môže popýšiť prvou neogo-
tickou stavbou na svete mimo územia 
Veľkej Británie a rovnako si aj zámoc-
ký park drží prvenstvo ako prvý park 
anglického typu na svete mimo úze-
mia Veľkej Británie. Možnosť plavby 
loďou po jazierkach zámockého par-
ku, ktorý má rozlohu 112 ha. Odchod 
na Slovensko, príchod do Bratislavy 
o cca 22:00 h

NEMECKO JE KRAJINOU KONTRASTOV, ČO SA NAJVIAC PREJAVUJE V JEHO ZEMEPISNEJ ROZMANITOSTI. MODERNÉ MESTÁ ZO SKLA A OCELE SÚ VZDIA-
LENÉ LEN NIEKOĽKO MINÚT JAZDY OD STARÝCH LESOV A HRADNÝCH ZRÚCANÍN. PRÍRODNÉ KRÁSY S VETROM OŠĽAHANÝM POBREŽÍM NA SEVERE, 
HRDÉ HANZOVÉ MESTÁ, CENTRÁ NEMECKEJ VZDELANOSTI, ČI MODERNÝ BERLÍN. PÔVABNÁ MNOHOTVÁRNOSŤ NEMECKA NA VÁS URČITE ZAPÔSOBÍ.

8–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  skorých 
ranných hodinách (z  Bratislavy cca
o  06:00 h) cez Českú republiku do 
Nemecka. V  popoludňajších hodi-
nách príchod do Weimaru, kolísky 
nemeckej klasiky a duchovného cen-
tra Nemecka. Mesto, kde žili a pôso-
bili básnici J. W. Goethe a F. Schiller 
a ich mecenáši, je od roku 1998 zapí-
sané na Zoznam svetového dedičstva 
UNESCO. Komplex zahŕňajú rozľahlé 
záhrady, slávna knižnica vojvodkyne 
Anny Amálie, domy, v ktorých bývali 
a  tvorili Goethe a  Schiller, rezidenč-
ný zámok, mestský chrám sv. Petra 
a  Pavla s  trojkrídlovým oltárom od 
Lucasa Cranacha a Historický cintorín 
s hrobkou kniežat. Po prehliadke od-
chod na ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Presun do mesta Quedlin-
burg (UNESCO) s prehliadkou hradu, 
sakrálnych stavieb a  Starého mesta. 
Čaká nás tu osem storočí s remesla-
mi, malebnými uličkami, romantický-
mi kostolmi a najmä neopakovateľná 
atmosféra stredovekého mesta. Od-
chod do mesta Goslar s titulom Veľ-
ké samostatné mesto. Dejiny Goslaru 
sú úzko späté s ťažbou kovov, najmä 
striebra v  neďalekom Rammelsber-
gu. Miestne bane a Goslar sú od roku 
1992 zapísané do Zoznamu svetové-
ho dedičstva UNESCO. O tom, že Go-
slar bol v období ranného stredoveku 
sídlom nemeckého cisára sa presved-
číme v areáli tzv. Kaiserpfalz. Okrem 
toho uvidíme približne 800 domov 
hrazdenej konštrukcie (Fachwerkhäu-
ser), baňu a  tajchy podobné tým, 
ktoré poznáme z  Banskej Štiavnice. 
Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod do Hannoveru, hlav-
ného mesta spolkovej krajiny Dolné 

Sasko, hostiteľského mesta svetovej 
Výstavy EXPO 2000. Hannover bol 
sídlom hannoverských kurfi rstov, 
z ktorých sa Juraj I. (pravnuk Jakuba I.)
stal v  roku 1714 anglickým kráľom 
a  zakladateľom dedičnej Hanno-
verskej dynastie. Prehliadka mesta
(36 pamätihodností v  centre mesta 
spája 4,2 km dlhá červená línia s  in-
formáciami pre turistov). V neskorých 
popoludňajších hodinách odchod 
smerom do Brém, ubytovanie v okolí.

4. DEŇ
Raňajky. Prehliadka mesta Bremen – 
Brémy, ktoré je na Zozname svetové-
ho dedičstva UNESCO od roku 2004. 
Brémska Radnica a socha Rolanda sú 
jedinečným svedectvom meštianskej 
autonómie a  suverenity. Stavba po-
stavená pred 600 rokmi sa zachovala 
takmer bez zmeny. Nádherné gotic-
ké haly dodnes demonštrujú politic-
ký význam tohto hanzového mesta. 
Po prehliadke pokračovanie v  ceste 
k Baltickému moru, ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Dnes nás čakajú mestá Lü-
beck a  Wismar. Mesto Lübeck, krá-
ľovná hanzy so svetoznámou Hol-
štýnskou bránou, od roku 1987 na 
Zozname UNESCO, bolo založené 
v 12. storočí ako prvé „mesto Západu 
na pobreží Baltického mora“. Staro-
mestský ostrov s  historickým mest-
ským jadrom, obklopený vodou, je 

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 7x ubytovanie s  raňajkami v  penzióne/hoteli 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 160 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8DEB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

10.07. - 17.07. 2, 3 508Weimar

Goslar

Hannover

NemeckoBremen

Lübeck

Berlín

Wittenberg

Wismar
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MODERNÁ METROPOLABERLÍN

LETECKY  |  VÍKEND  |  VEĽKÁ NOC

3–DŇOVÝ
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy/Viedne. Po prílete 
do dynamického, hektického a multi-
kulturalného hlavného mesta Nemac-
ka, Berlína, nás čaká okružná autoka-
rová prehliadka mesta so zastávkami 
na Checkpoint Charlie (najznámejší 
hraničný priechod). V rokoch 1961 až 
1990 bol Checkpoint Charlie jediným 
bodom, cez ktorý mohli cudzinci pre-
chádzať z východného do západného 
Berlína a  späť. Na Potsdamer Platz, 
ktoré patrí medzi najzaujímavejšie 
oblasti v  Berlíne (možnosť vyhliad-
ky z  moderného Panoramapunkt–u), 
ktorý ponúka najlepší výhľad na Ber-
lín. Ubytovanie, individuálne voľno.

2. DEŇ
Raňajky. Pešia prehliadka známych 
berlínskych pamätihodností a  miest 
ako Kurfürstendamm, Kaiser–Wil-
helm–Gedächtniskirche, Berlínsky 
Dóm, ulica Unter den Linden (pod 
lipami), pomenovaná podľa lipových 
stromov, ktoré lemujú trávnatý chod-
ník uprostred dvoch dopravných pá-
sov. Brandenburská brána, budova 
Ríšskeho snemu a iné. Návšteva mú-
zeí na Museumsinsel – podľa záujmu 
Pergamonmuseum či Das alte Muse-
um a  ďalšie. Vo večerných hodinách 
prehliadka Alexanderplatz–u  s  náv-
števou televíznej veže. Berlínčania ju 
prezývajú Telespargel, čiže „telešpá-
ratko“ a s výškou 365 m je najvyššou 
stavbou v Berlíne a druhou najvyššou 
v Európe. Návrat do hotela.

3. DEŇ
Individuálne voľno. V prípade záujmu 
fakultatívne plavba loďou po rieke 
Spréva. Jej brehy a mestské priepla-
vy lemujú mosty, ktoré sú vzorovými 
ukážkami rôznych stavebných slohov 

a  zároveň dielami slávnych architek-
tov. Transfer na letisko. Odlet do Bra-
tislavy/Viedne.

POZNÁMKA
Počas silvestrovského termínu zažije-
te oslavu Nového roku pri Branden-
burskej bráne a  najväčšiu párty pod 
holým nebom.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Bratislava/Viedeň 
– Berlín – Bratislava/Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava
(v prípade leteckého spojenia z Vied-
ne), transfer hotel – letisko, okruž-
nú jazdu po Berlíne, 2x ubytovanie 
v  hoteli 3* s  raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu v  Berlíne okrem uvedenej, 
vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 70 EUR.

BERLÍN A OKOLIE

BEZ NOČNÝCH JÁZD

4–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy v  skorých ran-
ných hodinách (z  Bratislavy o  06:00 
h), transfer cez Českú republiku do 
Nemecka, v popoludňajších hodinách 
zástavka v  meste Meissen.Až do za-
čiatku 18. storočia poznala Európa 
iba porcelán dovážaný z  ďalekého 
východu. V roku 1707 sa však podarilo 
v dnešnom Nemecku vyvinúť postup, 
podľa ktorého bolo možné vyrábať 
pravý, tvrdý porcelán. V  Meissene 
tak bola založená manufaktúra, ktorá
v  roku 1713 začala vyvážať výrobky 
do celej Európy. A  tak už viac ako
300 rokov poznáme biely porcelán
a z tejto dielne pochádza najznámejší 
európsky porcelán s  cibuľovým vzo-
rom. Máte jedinečnú možnosť prezrieť 
si výrobky z dielne s tak bohatou tra-
díciou. Pokračovanie v  ceste do Ber-
lína, ubytovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky, autobusová okružná jazda 
hlavným mestom Nemecka – dy-
namickým, hektickým a  multikultu-
rálnym Berlínom. Čo sa týka múzeí
a ďalších kultúrnych atrakcií, architek-
túry na nakupovania je Berlín porov-
nateľný s Parížom, Londýnom, či New 
Yorkom. Pešia prehliadka (Alexander 
platz s televíznou vežou, starý židov-
ský cintorín, Hakesche Höfe, návšteva 
múzeí na Museuminsel – Pergamon 
Museum, Altes Museum, a  iné, Ber-
línsky Dóm, ulica Unter den Linden, 
Brandenburská brána, Ríšsky snem, 
moderné námestie Potsdamer Platz 
a iné), návrat na ubytovanie, fakulta-
tívne večera.

3. DEŇ
Raňajky, v  dopoludňajších hodinách 
Postupim, hlavné mesto Branden-

burskka a súčasť metropolitnej olasti 
Berlína. Návšteva zámku Sanssouci, 
prehliadka mesta (park Sanssouci, 
Oranžéria, Holandská štvrť), na záver 
dňa nám ešte zostane čas na nákupy 
na Kurfürsterdamm alebo návštevu 
Kaiser–Wilhelm–Genächtniskirche, 
odchod na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

4. DEŇ
Raňajky, odchod do Drážďan. Okúzli 
nás nostalgický šarm viac ako 80–roč-
ných parníkov. Budeme mať možnosť 
stráviť deň v meste obhliadkou histo-
rického centra (Albertinum, Zwinger, 
Frauenkirche, Kulturpalast a  iné), po-
kračovanie v ceste na Slovensko, prí-
chod v neskorých večerných hodinách 
(cca 22:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 3x uby–
tovanie s  raňajkami v  hoteli 2*/3* 
v okolí Berlína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 70 EUR, za 3 večere
66 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Berlín

Postupim

DrážďanyMeissenNemecko

Poľsko

Česko

TERMÍNY A CENY
7F8DEL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

03.04. - 05.04. (Veľká noc) BA 328

04.12. - 06.12. (Advent) BA 288

30.12. - 01.01. (Silvester) BA 328

TERMÍNY A CENY
7F8DEB04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

28.04. - 01.05. 2, 3 246
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SVET DETÍNORIMBERGS NÁVŠTEVOU
TROPICAL ISLANDSBERLÍN

NOVINKA  |  PRE DETI  |  BEZ NOČNEJ JAZDY TAM NOVINKA  |  PRE DETI  |  BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

5–DŇOVÝ AUTOKAROVÝ/
4–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod v skorých ranných hodinách 
(z Bratislavy o 6:00 hod), tranzit cez 
ČR do Nemecka. V  popoludňajších 
hodinách príchod do Berlína a pešia 
prehliadka Berlína. Pri leteckom zá-
jazde transfer na letisko Schwechat 
pri Viedni, odlet do Berlína. Po príle-
te transfer z  letiska do centra mesta 
a prehliadka známych pamätihodnos-
tí (Kurfürstendamm, Kaiser–Wilhelm 
Gedächtniskirche). Fakultatívne plav-
ba loďou po rieke Spréva. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod autobusom do aqu-
aparku Tropical islands. Nájdete tu 
biele pláže, najväčší vnútorný tro-
pický prales, modré lagúny, tropické 
dedinky, ale hlavne množstvo zábavy 
a  relaxu v  príjemných 25 stupňoch. 
Večer návrat do hotela.

3. DEŇ
Raňajky, dokončenie prehliadky Ber-
lína. Pešia prehliadka (Alexander pla-
tz, Häkesche Hofe, Muzeálny ostrov, 
Berlínsky dóm, Unter den Linden, 
Branderburská brána, Ríšsky snem, 
Potsdamer platz, Checkpoint Char-
lie). Večer návrat do hotela.

4. DEŇ
Raňajky. Návšteva jednej z najväčších 
a  najkrajších ZOO v  Európe. Uvidí-
me 1500 rôznych druhov zvierat ako 
napr. pandy, levy, slony, ľadové med-
vede a  iné. Vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko. Pri leteckom 
zájazde transfer na letisko v  popo-
ludňajších hodinách, odlet do Viedne 
a po prílete transfer do Bratislavy.

5. DEŇ
Tranzit cez Českú republiku, návrat 
na Slovensko v  dopoludňajších ho-
dinách.

CENA ZAHŔŇA
3x ubytovanie s raňajkami, sprievod-
cu CK SATUR, pri autobusovom zá-
jazde dopravu luxusným autokarom, 
pri leteckom zájazde: leteckú dopra-
vu Viedeň – Berlín – Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
autokarovú dopravu do Tropical is-
lands, transfer letisko – hotel – letisko.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v  Berlíne 
okrem uvedenej, vstupy a komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
V  prípade leteckej dopravy servisné 
poplatky 150 EUR/osoba.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 70 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

4–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy v skorých ran-
ných hodinách (z Bratislavy o 6:00 
hod), tranzit cez Českú republiku 
do Nemecka. V  popoludňajších 
hodinách príchod do Norimbergu 
a pešia prehliadka mesta, centra ne-
meckej renesancie. Pozrieme si ci-
sársky hrad, most popravy, kostoly 
a  malebnú uličku plnú hrazdených 
domčekov. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod autobusom do 
miestnej ZOO, ktorá je jednou 
z  najkrajších zoologických záhrad 
v  Nemecku. ZOO je spojená s  je-
dinečným delfi náriom, ktoré bolo 
navrhnuté tak, aby čo najviac pri-
pomínalo morské prostredie. Vaše 
deti budú nadšené z predstavenia 
delfínov a  tuleňov, kde cvičite-
lia a  ich zverenci predvádzajú tie 
najúžasnejšie akrobatické kúsky. 
Okrem delfi nária uvidíme aj ďalšie 
zvieratá ako napr. ľadové medvede, 
levy, tigre, tučniaky, gorily, žirafy 
a mnoho ďalších. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod do zábavného 
parku Playmobil. Playmobil pred-
stavuje rozprávkové mestečko, kde 
sú od detí vyžadované ich vlastné 
aktivity. Môžu sa aktívne vžiť do 
role rytiera, princeznej alebo pi-
ráta. To všetko v  kulisách stavieb 
a  postavičiek v  životnej veľkosti. 
Vo večerných hodinách odchod 
na Slovensko. Tranzit cez Českú 
republiku.

4. DEŇ
Návrat na Slovensko v  skorých ran-
ných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
2x ubytovanie s raňajkami, sprievod-
cu CK SATUR, dopravu luxusným au-
tokarom.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 50 EUR , za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

TERMÍNY A CENY

7F8DEK50 DNÍ TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R. *

25.07. - 29.07. (bus) 5 2, 3 258 99

25.07. - 28.07. (let) 4 BA 399 249

29.10. - 02.11. (bus) 5 2, 3 258 99

29.10. - 01.11. (let) 4 BA 399 249

* dieťa na 3. lôžku

TERMÍNY A CENY

7F8DEB51 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 
1/3

DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R. *

10.07. - 13.07. (Letné prázdniny) 2, 3 198 99

* dieťa na 3. lôžku

Berlín

Drážďany
Lipsko

Nemecko

Poľsko

Česko

Tropical Islands
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ČESKOSASKÉ ŠVAJČIARSK0 
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4–DŇOVÝ AUTOKAROVÝ 
ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy v  skorých ran-
ných hodinách (z  Bratislavy o  6:00 
hod), tranzit cez Českú republiku do 
Hřenska, ležiaceho v  samom srdci 
národného parku České Švajčiarsko. 
Výlet loďkou po malebnej riečke Ka-
menice s  nádhernou prírodou vša-
de okolo. Pre tých, ktorý sa neboja 
krátkej prechádzky je možná krátka 
turistika za fascinujúcou Pravčickou 
bránou. Pokračovanie do Drážďan, 
ubytovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky. Pešia prehliadka Drážďan, 
návšteva zrekonštruovanej katedrály 
Panny Márie (Frauenkirche), baroko-
vého paláca Zwinger a  iných skvos-
tov tohto úžasného historického mes-
ta. Popoludní návšteva zámku Pillnitz 
s  prekrásnymi záhradami. Večer ná-
vrat do hotela, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod do mestečka Me-
issen, známeho výrobou slávneho 
modrého porcelánu., návšteva múzea 
v  manufaktúre Meissen. V  popolud-
ňajších hodinách odchod na zámok 
Moritzburg, kde sa natáčala legen-
dárna rozprávka Tri oriešky pre popo-
lušku. Návrat na ubytovanie, fakulta-
tívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Odchod do 40 km vzdiale-
nej pevnosti Königstein. Pevnosť sa 
majestátne týči na jednej zo stolo-
vých hôr Saského Švajčiarska. Po pre-
hliadke pevnosti odchod na unikátny 
skalný most Bastei s  výhľadom na 
majestátne kamenné útvary. V popo-
ludňajších hodinách odchod na Slo-

vensko. Tranzit cez Českú republiku, 
návrat na Slovensko v neskorých ve-
černých hodinách.

CENA ZAHŔŇA
3x ubytovanie s raňajkami, sprievod-
cu CK SATUR, dopravu luxusným au-
tokarom.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 86 EUR, za 3 večere 
66 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

4–DŇOVÝ AUTOKAROVÝ 
ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v skorých ran-
ných hodinách, (z  Bratislavy o  6:00 
h.), tranzit do Nemecka. V neskorých 
popoludňajších hodinách príchod do 
starobylého univerzitného mesta Ha-
nau, rodiska bratov Grimmovcov. Na 
starom námestí Paradeplatz stojí ich 
rodný dom. Prehliadka mesta, od-
chod na ubytovanie v okolí.

2. DEŇ
Dnešný deň bude patriť rozprávkovej 
ceste. Legenda o  Krysarovi vznikla 
v  dolnosaskom mestečku Hameln, 
pýšiacom sa hrázdenými domami 
a  renesančnou architektúrou. K  naj-
originálnejším patrí Krysarov dom. 
Za ďalšou slávnou postavou Baróna 
Prášila sa vyberieme do mestečka 
Bodenwerder. Barón Prášil na rozdiel 
od rozprávkových bytostí skutočne 
existoval. V  jeho rodnom dome je 
radnica s  pamätnou sieňou. Medzi 
mestami Kassel a  Göttingen sa vy-
pína majestátny zámok Sababurg, 
obrastený šípkovým tŕním. Ruže a ich 
motívy nájdeme všade. Pre turistov je 
tu pripravené krátke predstavenie, pri 
ktorom sa nežná deva pri princových 
veršoch a za sprievodu hudby, práve 
precitá zo spánku. Návrat na ubyto-
vanie v hoteli.

3. DEŇ
Po raňajkách odchod do Kasselu, 
metropoly rozprávkovej cesty, kde 
Grimmovci strávili 30 rokov. Práve 
tu dokončili zbierku rozprávok, Ne-
meckú gramatiku a Nemecký slovník. 
V múzeu s bohatým archívom je stá-
la výstava, ktorá zahŕňa rukopisy ich 
rozprávok. Medzi mestečkami Alsfeld 

a  Fritzlar sa v  hlbokých lesoch roz-
prestiera kraj Červenej čiapočky. Od-
vážná Červená čiapočka má v Alsfel-
de aj svoje múzeum, prehliadka. Po 
prehliadke pokračovanie do Drážďan, 
večerná pešia prehliadka centra mes-
ta, odchod na ubytovanie v okolí.

4. DEŇ
Po raňajkách v hoteli odchod na zá-
mok Moritzburg, kde sa natáčala 
rozprávka Tri oriešky pre popolušku. 
Po prehliadke zámku odchod na Slo-
vensko s príchodom do Bratislavy vo 
večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
3x ubytovanie s raňajkami, sprievod-
cu CK SATUR, dopravu luxusným au-
tokarom.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 60 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8DEB05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

03.04. - 06.04. (Veľká noc) 2, 3 198

TERMÍNY A CENY

7F8DEB52 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 
1/3

DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R. *

07.05. - 10.05. 2, 3 318 168

* dieťa na 3. lôžku

Berlín

Drážďany

Hřensko

Nemecko

Poľsko

Česko

Lipsko

Meissen Moritzburg

Königstein

Bastei Hanau

Drážďany

Nemecko

Česko

Moritzburg

Hameln

Bodenwerder

Sababurg

Kasselu
Alsfeld
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skom jazere s  benediktínskym kláš-
torom – pamiatka UNESCO. Tento 
kláštor sa preslávil za vlády Ota Veľ-
kého ilumináciami rukopisov a  má 
krásny románsko–gotický kostol 
a  omamne voňajúcu bylinkovú zá-
hradu (prehliadka). Pokračovanie na 
prehliadku ostrova kvetov Mainau. 
Ostrov Mainau je vlastne mestskou 
štvrťou Kostnice, ale je vo vlastníctve 
švédskej šľachtickej rodiny Bernado-
tte. Vďaka miernej klíme v zámockom 
parku rastú palmy a rôzne stredomor-

ské rastliny. Na ostrove je okrem nád-
herných záhrad aj pávia obora a dom 
motýľov s  tropickými motýľmi, ktoré 
voľne poletujú. Po prehliadke návrat 
na ubytovanie, fakultatívne večera, 
nocľah.

5. DEŇ
Po raňajkách odchod na Slovensko, 
cez Mníchov, Rosenheim, Salzburg, 
do Bratislavy s  príchodom v  nesko-
rých večerných hodinách.

REGIÓN BODAMSKÉHO JAZERA, KTORÉ NEMCI HRDO NAZÝVAJÚ ŠVÁBSKE MORE, POVAŽUJÚ MNOHÍ ZA SKRYTÚ TURISTICKÚ PERLU EURÓPY. A MAJÚ 
PRAVDU. MALEBNÝ KUS ZEME LEŽIACI NA ÚZEMÍ TROCH ŠTÁTOV PONÚKA NÁVŠTEVNÍKOM NEBÝVALÚ PRÍRODNÚ A KULTÚRNU ROZMANITOSŤ. POĎTE 
SA S NAMI O TOM PRESVEDČIŤ.

5 –DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  skorých 
ranných hodinách (z  Bratislavy cca 
o  06:00 h) do Rakúska. V  popolud-
ňajších hodinách príchod do Bregen-
zu, hlavného mesta rakúskej spolko-
vej krajiny Vorarlberg. Dnes sa toto 
mesto pri Bodamskom jazere, staré 
dve tisícky rokov, v  stredovekom 
jadre ktorého sa týči Martinská veža, 
ako dávny symbol mesta zmenilo 
na magnet pre fanúšikov moderné-
ho stavebného umenia (prehliad-
ka). Výlet lanovkou na vrch Pfänder
(1  064 m n. m.), odkiaľ je jedinečný 
panoramatický výhľad na celé Bo-
damské jazero. Návrat na ubytovanie 
v okolí, fakultatívne večera, nocľah.

2. DEŇ
Po raňajkách pokračovanie do ne-
meckého mesta Lindau, ktorého 
historické jadro je vlastne ostrovom. 
Prehliadka tohto významného vnút-
rozemského prístavu s dvoma maják-
mi a sochou leva a historického centra 
(radnica so zvonkohrou, kostol Peter-
skirche, veže Mangturm a Diebsturm, 
malebná pešia zóna). Od roku 1951 
do Lindau pravidelne prichádzajú na 
stretnutie laureáti Nobelovej ceny. 
Pokračovanie do historického Meers-
burgu, malého barokového mesteč-
ka. K  dominantám mesta patrí starý
a  nový zámok. Starý zámok obklo-
puje karolínsky palác, ktorý je naj-
starším osídleným hradom Nemecka
a  neskôr bol rezidenciou kostnic-
kých biskupov. Nový zámok je ukáž-
kou vrcholného baroka s  nádherný-
mi freskami a  konajú sa tu koncerty
a  výstavy. Dnešný deň ukončíme
v  stredovekom nemeckom mesteč-
ku Überlingen s  nádhernými pat-
ricijskými domami, zachovaným 
mestským opevnením a  množstvom 
historických pamätihodností. Jed-

nou z najväčších pozoruhodností Bo-
damského jazera je mestská záhrada
v  Überlingen z  roku 1875 s  rôznoro-
dou vegetáciou a  priam stredomor-
ským nádychom. Odchod na ubyto-
vanie, fakultatívne večera, nocľah.

3. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Schaff hause-
nu, malebného mestečka na Rýne
s hrazdenými domčekmi. Pokračova-
nie k  Rýnskemu vodopádu, ktorého 
rútiace sa vody vytvárajú ohromujú-
ce predstavenie. Rýnsky vodopád je 
najmohutnejší riečny vodopád v  Eu-
rópe. Následne odchod do Kostnice, 
mesta, ktoré sa neslávne zapísalo do 
histórie upálením Jána Husa. Kost-
nica leží na brehu jazera tesne na 
švajčiarskej hranici a  doslova splýva 
so švajčiarskym mestečkom Kreuz-
lingen, v kantóne Thurgau. Prehliadka 
najdôležitejších historických pamäti-
hodností mesta, ktoré nebolo vážne 
poškodené ani v 30. ročnej vojne, ani 
v  2. svetovej vojne. V  rokoch 1414 – 
1418 zasadal v Kostnici cirkevný kon-
cil, ktorý odsúdil majstra Ján Husa 
na trest smrti. Fakultatívne možnosť 
návštevy domu Jána Husa, v ktorom 
býval pred zatknutím. Plavba po ja-
zere. Odchod na ubytovanie v  okolí, 
fakultatívne večera, nocľah.

4. DEŇ
Po raňajkách odchod na ostrov Rei-
chenau, najväčší ostrov na Bodam-

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 4x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 158 EUR, doplatok za 4 večere 96 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

SKRYTÁ PERLA EURÓPY

TERMÍNY A CENY
7F8DEB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

11.09. - 15.09. 2, 3 398

Bregenz

Lindau

Meersburg

Überlingen

Nemecko

Švajčiarsko

Rakúsko

KonstanzReichenau

Mainau

Rýnske vodopády
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STARÉ HANZOVNÉ 
MESTÁ NEMECKA

NOVINKA  |  LETECKY  |  UNESCO

4–DŇOVÝ
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko Schwechat pri 
Viedni, odlet do Hamburgu. Po prí-
lete nás čaká okružná autokarová 
prehliadka mesta a  prehliadka zná-
mych pamätihodností ako radnica, 
kostol sv. Michala a Mariánsky dóm. 
Prehliadka námorného prístavu s naj-
novším architektonickým skvostom, 
ktorým je koncertná budova fi lhar-
mónie „Elbphilharmonie“. Večer sa 
pôjdeme pozrieť do zábavnej štvrti 
Sankt Pauli s povestnou ulicou Ree-
perbahn, ktorá ponúka všetky druhy 
zábavy. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod autobusom do 
mesta Bremen. Prehliadka mesta 
Bremen – Brémy, ktoré je na Zozna-
me svetového dedičstva UNESCO od 
roku 2004. Brémska Radnica a socha 
Rolanda sú jedinečným svedectvom 
meštianskej autonómie a  suverenity. 
Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Dnes nás čakajú mestá Lü-
beck a  Wismar. Mesto Lübeck, krá-
ľovná hanzy so svetoznámou Hol-
štýnskou bránou, od roku 1987 na 
Zozname UNESCO. Staromestský 
ostrov s  historickým mestským jad-
rom, obklopený vodou, je jednou 
z  najvýznamnejších pamiatok teh-
lovej gotickej architektúry. Wismar, 
historické hanzové mesto z  obdobia 
rozkvetu mestského spolku, zapísané 
do Zoznamu UNESCO od roku 2002. 
Ubytovanie

4. DEŇ
Raňajky. Návšteva malebných han-
zovných mestečiek Stade a Lüneburg 
. Zachovalo sa tu množstvo štítových 

a  hrazdených meštianskych domov. 
Návrat na ubytovanie.

5. DEŇ
Po raňajkách dokončenie prehliadky 
mesta Hamburg, individuálne voľno 
s  možnosťou návštevy Námorného 
múzea s viac ako 40 000 exponátmi 
a ďalších 50 múzeí. V popoludňajších 
hodinách transfer na letisko a  odlet 
do Viedne. Po prílete transfer z letis-
ka Schwechat do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
4x ubytovanie s  raňajkami, sprie-
vodcu CK SATUR, leteckú dopravu 
Viedeň – Hamburg – Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
autokarovú dopravu počas pobytu, 
transfer letisko – hotel – letisko.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Hamburgu 
okrem uvedenej, vstupy a komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR/osoba.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 140 EUR.

BAVORSKÉ ZÁMKY

HIT ROKA 2014  |  BEZ NOČNÝCH JÁZD  |  UNESCO

4–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných 
hodinách (z  Bratislavy o  07:00 h), 
tranzit cez Rakúsko, zastávka pri 
jazere Salzburskej soľnej komory 
Wolfgangsee v  údolí lemovanom 
vrchmi, pokračovanie do Salzburgu
(prehliadka rodného mesta
W. A. Mozarta s miestnym sprievod-
com, individuálne voľno), odchod 
na ubytovanie v okolí Salzburgu, fa-
kultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky, odchod k  jazeru Chiem-
see, ktoré je pre svoju veľkosť 
nazývané Bavorské more (mož-
nosť lodného výletu k  Panskému 
ostrovu a  návštevy zámku Herren-
chiemsee, ktorý nechal postaviť 
barokový kráľ Ľudovít II. a mal byť 
vernou kópiou francúzskeho Ver-
sailles), pokračovanie do „hlavného 
mesta Bavorska“ Mníchova, ktoré 
je zároveň tretie najväčšie mesto
v  Nemecku. (pešia a  autobusová 
prehliadka hlavných pamätihodnos-
tí a zaujímavostí mesta, individuálne 
voľno), ubytovanie v  okolí, fakulta-
tívne večera.

3. DEŇ
Raňajky, prehliadka ďalších dvoch 
zámkov Ľudovíta II. – Hohen-
schwangau (kde prežil svoje det-
stvo a časť mladosti) a následne naj-
krajšieho a  najnavštevovanejšieho 
hradu v Nemecku – rozprávkového 
Neuschwansteinu. Návrat na ubyto-
vanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku 
romantického zámku Linderhof, 
obklopeného krásnou záhradou 
(Linderhof bol postavený Ľudoví-

tom II. ako kráľovská vila, pri jeho 
stavbe sa tvorcovia inšpirovali 
francúzskou architektúrou), po 
prehliadke odchod na Slovensko, 
návrat vo večerných hodinách
(cca o 22:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
3x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli/
penzióne 2*/3* , miestneho sprie-
vodcu v  Salzburgu, sprievodcu
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 72 EUR, za 3 večere
57 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Wolfgangsee

SalzburgHerrenchiemsee

LinderhofHohenschwangau

Mníchov

Neuschwanstein

Nemecko

Rakúsko

Česko

Taliansko

TERMÍNY A CENY
7F8DEL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

05.08. - 09.08. BA 598

TERMÍNY A CENY
7F8DEB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

06.06. - 09.06. 2, 3 258

08.10. - 11.10. 2, 3 258

Nemecko

Hamburg

Lübeck

Dánsko

Stade
Wismar

Lüneburg
Brémy
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DUNAJSKÁ MELÓDIA LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA
NA MS PRIMADONNA****+

PLNÁ PENZIA  |  VEČERNÝ PROGRAM  |  ŽIVÁ HUDBA  |  VEĽKÁ NOC

výlet – plavba „Dunajským kolenom“ vrátane prehliadky baziliky v Ostrihome. 
Poobede o 14.30 hod plavba do Bratislavy.

6. DEŇ
Ráno o 08.00 hod príchod do Bratislavy – hlavného mesta Slovenskej republiky. 
Pešia prehliadka historického centra. Poobede o 14.00 hod plavba do Linzu.

7. DEŇ
Popoludní o 14.30 hod príchod do historického rakúskeho mesta Linz. Individu-
álne voľno. Odchod lode do Passau o 20.00 h.

8. DEŇ
Ráno o 06.00 hod príchod do Passau. Vylodenie cca do 09.00 h.

OBJAVTE ŠTYRI SLÁVNE MESTÁ NA ČAROKRÁSNOM DUNAJI – VIEDEŇ, BRATISLAVU, BUDAPEŠŤ A MESTO NA SÚTOKU TROCH RIEK – PASSAU. ČAKÁ NA 
VÁS OHROMUJÚCA ZMES ROZMANITEJ KULTÚRY, KRÁSNEJ KRAJINY A MALEBNEJ MESTSKEJ ARCHITEKTÚRY. NEVYNECHAJTE I UNESCO PAMIATKY AKO 
HISTORICKÉ CENTRUM BUDAPESTI A VIEDNE, MAĎARSKÚ PUSTU A ÚDOLIE WACHAU.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Riečny katamarán MS PRIMADONNA 
zaujme na prvý pohľad neobvyklým 
dizajnom. Poskytuje jedinečný výhľad 
na Dunaj, človek má pocit vznášajúci 
sa nad riekou. Vyznačuje sa komfor-
tom a  jedinečnosť vo všetkých ob-
lastiach. Má 4 paluby s kapacitou 156 
cestujúcich. K  vybaveniu lode patrí: 
panoramatická reštaurácia, dva bary, 
presklené átrium s  posedením, well-
ness (vírivka, sauna, Kneippov šliapa-
cí kúpeľ), slnečná terasa s  ležadlami 
a  vírivkou, večerný program, živá 
hudba, obchod.

UBYTOVANIE
Štýlové a pohodlné kajuty sú vybave-
né individuálne ovládanou klimatizá-
ciou, kúpeľňou so sprchou, sušič na 
vlasy, SAT TV, trezor, telefón a mini-
barom. Typy kajút: kajuty s oknom na 
hlavnej palube (11m2) a kajuty s bal-
kónom na strednej a  hornej palube 
(16m2). Podľa typu sú kajuty zariade-
né buď francúzskou posteľou alebo 
jednou posteľou a  jedným gaučom. 
Všetky kajuty majú kapacitu maxi-
málne 2 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia, polnočný snack, poo-
bedný koláč, káva a čaj.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Individuálna alebo vlaková doprava. 
Viac informácií dostanete vo vašej 
CK.

BALÍK 6 VÝLETOV ZA 
ŠPECIÁLNU CENU 170 EUR

Návšteva kláštora v Melku
Prehliadka mesta Viedeň
Prehliadka mesta Budapešť
Výlet Dunajské „koleno“ a bazilika 
v Esztergome
Prehliadka mesta Bratislava
Prehliadka mesta Linz

ITINERÁR

1. DEŇ
Individuálny príchod do prístavného 
mesta Passau. Nalodenie je možné od 
16.00 h, vyplávanie o 20.00 h.

2. DEŇ
Ráno o  10.00 hod príchod do ra-
kúskeho mestečka Melk, doobeda 
možnosť návštevy svetoznámeho 
kláštora s  ochutnávkou vína. Večer 
o 18.00 plavba do Viedne.

3. DEŇ
Po polnoci príchod do rakúskej 
metropoly Viedeň. V  priebehu dňa 
budete mať možnosť spoznať toto 
svetoznáme mesto hudby, kultúry 
a Sacherovej torty. V popoludňajších 
hodinách možný výlet ku kláštoru 
Klosterneuburg alebo účasť na kla-
sickom koncerte. V noci o 23.00 hod 
plavba do Budapešti.

4. DEŇ
Popoludní o  14.30 hod príchod do 
hlavného mesta Maďarska – Budapeš-
ti. Fakultatívna prehliadka mesta so 
známou rybárskou baštou a hradným 
vrchom. Večer si môžete spestriť vý-
letov po nočnej Budapešti s večerou 
a typickým ľudovým folklórom.

5. DEŇ
Pobyt v  Budapešti. Doobeda indivi-
duálny program s  možnosťou výletu 
do maďarskej „puszty“. Fakultatívny 

TERMÍNY

A 04. apríl 2015, 17. október a 24. október 2015

B
27. jún 2015, 04. júl, 11. júl a 18. júl 2015, 01. august
a 08. august 2015, 03. október a 10. október 2015

C
11. apríl, 18. apríl a 25. apríl 2015, 02. máj 2015, 25. júl 2015, 
15.august 2015, 26. september 2015

D
09. máj, 16. máj, 23. máj a 30. máj 2015, 06. jún, 13. jún
a 20. jún 2015, 22. august a 29. august 2015, 05. september,
12. september a 19. september 2015

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, polnočný snack, poobedný koláč, káva 
a čaj, večerný program, využívanie sauny a vírivky, prístavné poplatky.

CENA NEZAHŔŇA
dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na lodi) cca 7 EUR/osoba/deň, 
fakultatívne výlety, komplexné cestovné poistenie

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku 
dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho plat-
nosti meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od 
stavu predaja, takže platné ceny vami vybratej plavby vám budú oznámené 
v čase jej výberu.

7F5FNT01 A B C D

2–lôžková kajtua s oknom–garantovaná 599 699 799 899

2–lôžková kajuta s oknom – hlavná paluba 799 899 999 1 099

2–lôžková kajuta s balkónom – stredná paluba 1 199 1 299 1 399 1 499

Príplatok za 1–lôžkovú kajutu 30% 60% 75 % 100%

TERMÍNY A CENYPassau

Melk

Linz

Viedeň

Bratislava
Ostrihom

Budapešť
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ZŰRICH, 
BERN,
LUZERN

NAJKRAJŠIE MESTÁ 
ŠVAJČIARSKA

NOVINKA  |  LETECKY  |  VÍKEND

3–DŇOVÝ 
LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko Schwechat pri 
Viedni, odlet do Zürichu. Transfer 
do hotela. Pešia prehliadka mes-
ta, najväčšieho mesta a  fi nančného 
centra Švajčiarska. Prejdeme sa po 
svetoznámej Bahnhofstrasse s množ-
stvom luxusných obchodov a kaviar-
ní. Navštívime katedrálu Grossmün-
ster, kostoly Fraumünster s  oknami 
od M. Chagalla a Sv. Petra s najväč-
ším hodinovým ciferníkom v Európe. 
Prejdeme sa uličkami s  remeselníc-
kymi domami pozdĺž rieky Limmat. 
Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod vlakom na výlet do 
malebného Bernu – hlavného mesta 
Švajčiarska a  sídla federálnej vlády. 
Pešia prechádzka starým mestom 
patriacim do zoznamu pamiatok 
chránených UNESCO s  prehliadkou 
pamätihodností, akými sú katedrála 
Münster, Orloj či živé medvede – znak 
Bernu). Pokračovanie do Luzernu, 
pešia prehliadka historického centra 
a najstaršieho dreveného mosta v Eu-
rópe. Večer návrat do hotela.

3. DEŇ
Raňajky. Fakultatívne plavba po jaze-
re v Zürichu alebo individuálne voľno. 
Zvyšok voľného času využijeme na 
nákupy a poslednú kávičku v Zürichu. 
Možnosť navštíviť múzeá a  galérie. 
Transfer na letisko v  popoludňajších 
hodinách, odlet do Viedne a po príle-
te transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
2x ubytovanie s  raňajkami, sprie-
vodcu CK SATUR, leteckú dopravu 
Viedeň – Zürich – Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
celodenný výlet do Bernu, transfer 
letisko – hotel – letisko.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v  Zürichu 
okrem uvedenej, vstupy a komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR/osoba.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 105 EUR.

ROMANTICKÉ 
ŠVAJČIARSKO

HIT ROKA 2014  |  ZUBAČKA V CENE

6–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod vo večerných hodinách
(z  Bratislavy cca o  19:00 h), tranzit 
cez Rakúsko.

2. DEŇ
V dopoludňajších hodinách príchod do 
Luzernu (pešia prehliadka historického 
centra, ktoré sa rozkladá na obidvoch 
brehoch jazera Vierwaldstättersee 
a  je prepojené najstarším dreveným 
mostom v  Európe), pokračovanie do 
Bernu – hlavného mesta Švajčiarska
a sídla federálnej vlády (pešia prechádz-
ka starým mestom patriacim do zo-
znamu pamiatok chránených UNESCO
s  prehliadkou pamätihodností, akými 
sú katedrála Münster, Orloj či živé med-
vede – znak Bernu), v popoludňajších 
hodinách odchod na ubytovanie. Fa-
kultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod autobusom smerom 
na Montreaux s  možnosťou fakulta-
tívnej prehliadky stredovekého hradu 
Chillon, jednej z najväčších feudálnych 
pevností Európy vyčnievajúcej na ska-
le priamo nad Ženevským jazerom, 
pokračovanie do známeho mondén-
neho kúpeľného mestečka Montreaux, 
pokračovanie do Vevey, známeho 
sochou a  hrobom Charlie Chaplina 
(krátka zastávka), návšteva výrobne 
čokolády svetoznámej fabriky Nestlé 
v  Brocu, možnosť nákupu výbor-
ných švajčiarskych čokolád, zastávka
v  stredovekom mestečku Gruyéres, 
ubytovanie. Fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky, odchod do svetoznámeho 
strediska zimných a  letných športov 
Interlaken, ktoré sa nachádza pri 
alpskom jazere Brienzersee, výjazd 
zubačkou na Kleiner Scheidegg vo 
výške 2 061 m, voľno, možnosť krátkej 

turistiky v regióne Jungfraujoch – ľa-
dovec, vodopády, odchod zubačkou 
do Lauterbrunnen, obkolesenej im-
pozantnou kulisou hôr a svetoznámy-
mi vodopádmi, návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

5. DEŇ
Raňajky, odchod do Ženevy, európ-
skeho sídla OSN (pešia prehliad-
ka mesta s  viacerými historickými 
budovami – pamätník Reformation 
Wall, Kvetinové hodiny, fontána Jet 
d´Eau), návšteva európskeho sídla 
OSN, fakultatívne plavba loďou po 
Ženevskom jazere, individuálne voľ-
no. V  skorých večerných hodinách 
odchod na Slovensko.

6. DEŇ
Návrat na Slovensko v  poludňajších 
hodinách (cca o 12:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, zubačku na trase Grindelwad 
– Kleine Scheidegg – Lauterbrunnen, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do objektov pri prehliadkach 
a komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 158 EUR, za 3 večere
96 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Ženeva

Vevey
Bulle

Bern
Luzern

Švajčiarsko

Nemecko

Francúzsko

Taliansko

RakúskoInterlaken
JungfraujochBroc

Montreaux

Nemecko

Lucern

Zurich

Francúzsko

Taliansko

Bern

Švajčiarsko

TERMÍNY A CENY
7F8CHL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

08.05. - 10.05. BA 448

13.09. - 15.09. BA 448

TERMÍNY A CENY
7F8CHB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

02.06. - 07.06. 2, 3 428
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PLNÝMI
ZMYSLAMIŠVAJČIARSKO

BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

5–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy cca o  07:00 h), 
tranzit cez Rakúsko do Švajčiarska, 
ubytovanie v  okolí jazera Bodensee, 
fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky, prehliadka prekrásneho his-
torického jadra St. Gallen, pýšiaceho 
sa mnohými hrazdenými budovami, 
meštianskymi domami s  arkádovými 
oknami, hlavného mesta rovnomen-
ného kantónu, návšteva jedinečnej 
Katedrály, v popoludňajších hodinách 
výjazd lanovkou na Santis do výšky 
2 501 m n. m. s  nezabudnuteľnými 
výhľadmi na šesť európskych krajín, 
návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

3. DEŇ
Raňajky, prehliadka Schaff hausenu, 
malebného mestečka na Rýne, kto-
rého hrazdené domy pokryté fres-
kami predstavujú jedny z  najzaují-
mavejších pamiatok vo Švajčiarsku. 
Námestie Rauthausplatz obkolesujú 
domy s  maľovanými motívmi ko-
rešpondujúcimi s  ich menami (dom
U slnka, dom U červeného vola). Po-
kračovanie k  Rýnskemu vodopádu, 
ktorého rútiace sa vody vytvárajú 
ohromujúce predstavenie v  podo-
be dúhou sfarbenej vodnej erupcie. 
Rýnsky vodopád je najmohutnejším 
riečnym vodopádom Európy. Mož-
nosť nastúpiť na výletnú loď a  pla-
viť sa priamo pod rozbúrenými vo-
dami vodopádu. V  popoludňajších 
hodinách prechádzka pre mnohých 
najromantickejším a najkrajším mes-
tečkom pri nemeckých hraniciach, 
známeho hrazdenými domami a do-
bovými freskami – Stein am Rhein. 
Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

4. DEŇ
Raňajky, odchod do Konstanz, mesta 
na brehu očarujúceho jazera Boden-
see, kde uvidíte Husov dom, návšte-
va neďalekého kvetinového ostrova 
Mainau, ktorý sa každý rok od jari 
do jesene premení na bujný raj. Fa-
kultatívne plavba výletnou loďou do 
nemeckého mesta Meersburg, pre-
chádzka, prípadne prejazd do mesta 
autokarom po pobreží Bodensee.
V neskorých večerných hodinách od-
chod na Slovensko.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko v  skorých ran-
ných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 3x uby-
tovanie s  raňajkami v  hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 68 EUR, za 3 večere
96 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

OD MATTERHORNU 
K MONT BLANCU

NÁRODNÉ PARKY  |  BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

5–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy o cca 06:00 h). 
Tranzit cez Rakúsko do Švajčiarska. 
Príchod do Luzernu, hlavného mesta 
rovnomenného kantónu. Ubytovanie 
v meste alebo v jeho okolí, fakultatív-
ne večera.

2. DEŇ
Raňajky. Pešia prehliadka Luzernu. 
Luzern rozdeľuje rieka Reuss a známe 
mosty ako Kaplnový most (najstarší 
krytý drevený most na svete) s Vod-
nou vežou, či Most vetešníkov spájajú 
Staré Mesto a Nové Mesto. Význam-
nou pamiatkou je tiež päť kolesových 
parníkov spoločnosti SGV (najväčší 
aktívny kolesový parník na sladkej 
vode na svete), či Gotthardgebäude 
ako najreprezentatívnejšia novorene-
sančná stavba kantónu Luzern. Po 
prehliadke nasleduje výlet najstrmšou 
zubačkou v Európe (48%) na vyhliad-
kovú terasu hory Pilatus do výšky 
2 132 m n. m., odkiaľ sa nám naskytne 
krásny výhľad na Luzern, jazero a na 
Alpské masívy. V popoludňajších ho-
dinách presun do strediska Anzére, 
ubytovanie a fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky. Celodenný výlet do fran-
cúzskeho lyžiarskeho strediska
v Savojských Alpách – Chamonix, fa-
kultatívne výjazd lanovkou na Aguille 
du Midi (3 840 m n. m.) s výhľadom 
na najvyšší vrch Európy Mont Blanc
(4 807 m n. m.). Návrat na ubytova-
nie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Odchod do Zermattu, jed-
ného z  najslávnejších európskych 
horských stredísk, nad ktorým do-
minuje majestátny Matterhorn
(4 478 m n. m.), fakultatívne možnosť 

výjazdu zubačkou na Gornergratt do 
výšky 3 081 m n. m., prípadne výlet 
lanovkou na Klein Matterhorn, odkiaľ 
sa otvárajú nádherné pohľady na rad 
štvortisícoviek vrátane najvyššieho 
vrcholu Švajčiarska na Monte Rose. 
Vo večerných hodinách odchod na 
Slovensko.

5. DEŇ
Príchod na Slovensko v poludňajších 
hodinách.

POZNÁMKA
Okolie Zermattu ponúka veľký výber 
turistických trás, od ľahkých až po 
náročné. Odporúčame Vám, vziať si 
so sebou na zájazd aj pevnú turistic-
kú obuv.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
3x ubytovanie s  raňajkami v  hote–
li 2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a  lanovky, kom-
plexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 78 EUR, za 3 večere
96 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Santis

St. Gallen

KonstanzRýnske vodopády

Schaffhausen 
Mainau

Meersburg

Švajčiarsko

Nemecko

Rakúsko

Stein am
Rhein

Luzern

Anzère

ZermattChamonix

Nemecko

Francúzsko

Švajčiarsko

Rakúsko

Taliansko

TERMÍNY A CENY
7F8CHB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

27.08. - 31.08. 2, 3 358

TERMÍNY A CENY
7F8CHB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

22.07. - 26.07. 2, 3 398
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OD ĽADOVCOV
K PALMÁM

BERNINA
EXPRESS

NOVINKA  |  BEZ NOČNEJ JAZDY TAM  |  UNESCO

5–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy o 7:30 h), tranzit 
cez Rakúsko a príchod na ubytovanie 
do Švajčiarska v okolí Chur. Fakulta-
tívne večera.

2. DEŇ
Raňajky. V Chur nastúpime do pano-
ramatického vlaku Bernina Express, 
ktorého trasa je zaradená na zoznam 
svetového kultúrneho dedičstva UNE-
SCO. Na trase dlhej 145 km sa nachá-
dza množstvo ľadovcov, 55 tunelov 
a 196 mostov. Cesta vedie kantónom 
Graubunden do St. Moritz, na vrchol 
priesmyku Berninapass do výšky 
2253m s výhľadmi do hôr a hlbokých 
údolí. Panoramatická cesta trvá cca 4 
hodiny a končí v talianskom meste Ti-
rano. Keď zvýši čas, prehliadka mesta 
Tirano. V  popoludňajších hodinách 
presun do okolia Lugana. Ubytovanie. 
Fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky. Dnešný deň pokračujeme 
našu cestu zážitkami pri Lago di Lu-
gano. Pozrieme si mesto Lugano so 
silne talianskym charakterom. Náv-
števa malebného mestečka Bellinzo-
na zaradeného na zoznam UNESCO. 
V meste s nachádzajú tri stredoveké 
hrady obklopené zelenými vinicami.
Návšteva miestnej čokoládovne, kde 
môžeme ochutnať vynikajúcu švaj-
čiarsku čokoládu. Odchod na ubyto-
vanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Dnešný deň strávime v mes-
te Locarno. Budeme mať možnosť 
vyviezť sa lanovkou k  pútnickému 
kostolu Madona del Sasso. Okrem 
samotného kostola s  množstvom 
umeleckých diel, je tu i  vyhliadka 
s  impozantným výhľadom na mesto 
a jazero. Pre záujemcov bude čas i na 

plavbu loďou na ostrov Brissago, kde 
sa nachádza krásna botanická záhra-
da. V neskorých popoludňajších hodi-
nách odchod na Slovensko.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko v  poludňajších 
hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, do-
pravu v  Bernina Express v  2. triede, 
3x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, 1x snack vo vlaku, sprievodcu 
CK SATUR

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 86 EUR, za 3 večere 
96 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

OD BERNSKÝCH VRCHOV
PO MATTERHORN

GLACIER
EXPRESS

HIT ROKA 2014  |  BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

5–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 07:30 h), tranzit 
cez Rakúsko a príchod na ubytovanie 
do Švajčiarska v okolí St. Moritz. Fa-
kultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky. V  St. Moritz nastúpime do 
najpopulárnejšieho panoramatického 
vlaku Švajčiarska – Glacier Express, 
ktorým cestujeme do Brigu. Na trase 
dlhej 270 km sa nachádza 291 mos-
tov, 91 tunelov. Prechádzať budeme 
zasnežené kopce Bernských Álp, pre-
konáme 2 044 m vysoký horský prie-
smyk Oberalppass, zdoláme najväčší 
tunel sveta Meterbahntunnel a  cez 
údolie Rýnu a  Rhôny a  pristaneme 
v  Brigu. (cesta trvá cca 6 h) Počas 
cesty sa podáva obed. Keď ešte zvý-
ši čas, pôjdeme si pozrieť priesmyk 
Simplon. Ubytovanie. Fakultatívne 
večera.

3. DEŇ
Raňajky. Výlet lanovkou na úpätie naj-
väčšieho alpského ľadovca Aletsch–
gletscher, návšteva Brigu – hlavného 
mesta nemecky hovoriaceho Horné-
ho Wallisu (Oberwallis), ležiaceho na 
južnom toku Rýna. Najpozoruhodnej-
ším objektom je určite Stockalper-
schloss, jeden z  najkrajších zámkov 
vo Švajčiarsku (návšteva). Typické 
pre toto miesto je aj výborné víno
a  jedlo. V  oblasti najvyššie polo-
žených vinohradov Európy vo Vis-
perterminene môžeme ochutnať 
vynikajúce víno Heida. Návrat na uby-
tovanie. Fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky, odchod do Täsche a  pre-
sun vlakom do Zermattu, jedného
z najslávnejších európskych horských 
stredísk, nad ktorým dominuje ma-
jestátny Matterhorn (4 478 m n. m.),

fakultatívne možnosť výjazdu zu-
bačkou na Gornergratt do výšky
3 081 m n. m., príp. výlet lanovkou na 
Klein Matterhorn, odkiaľ sa otvárajú 
nádherné pohľady na rad štvortisí-
coviek vrátane najvyššieho vrcholu 
Švajčiarska na Monte Rose. Odchod 
na Slovensko vo večerných hodinách.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko v  poludňajších 
hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, do-
pravu Glacier Expressom v 2. triede, 
3x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, 1x obed vo vlaku, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 86 EUR, za 3 večere
96 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Nemecko

Lugano Tirano        

Francúzsko

Taliansko

Locarno

Švajčiarsko

Rakúsko

St. Moritz

Chur

Bellinzona

Oberalppass
údolie
Rhôny

údolie
Rýnu

Viadukt

St. MoritzAndermatt

Švajčiarsko
Rakúsko

Lichtenštajnsko

Taliansko

Brig

Zermatt

Matterhorn

TERMÍNY A CENY
7F8CHB04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

01.07. - 05.07. 2, 3 598

TERMÍNY A CENY
7F8CHB05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

06.05. - 10.05. 2, 3 519
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ORLIE HNIEZDO
KRÁSY TIROLSKA
A JUŽNÉHO ŠVAJČIARSKA

BEZ NOČNEJ JAZDY TAM NÁRODNÝ PARK  |  UNESCO

5–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 05:30 h),
v popoludňajších hodinách príchod 
k  svetoznámym vodopádom Krim-
mel, najväčším v  Rakúsku a  celej 
strednej Európe (súčasť Národného 
parku Hohe Tauren), z ktorých voda 
padá v 3 kaskádach z výšky 380 m. 
Okolo vodopádov vedie upravený 
turistický chodník s  vyhliadkami. 
Pokračovanie do Kitzbühlu, pre-
hliadka historického jadra jedného 
z najvyhľadávanejších stredísk v Ti-
rolsku s  možnosťou výjazdu lanov-
kou na Kitzbüheler Horn do výšky
1 996 m n. m., ubytovanie v okolí, fa-
kultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do Innsbrucku, 
sídla tirolskej vetvy Habsburgovcov 
a  hlavného mesta Tirolska – mesta 
v srdci Álp, kde si podáva ruku mi-
nulosť s  budúcnosťou. Svetoznáme 
pamiatky Innsbrucku – ako svedko-
via jeho veľkej histórie – stoja bok 
po boku s budovami postmodernej 
medzinárodnej špičkovej architektú-
ry. Po pešej prehliadke pokračova-
nie do kniežatstva Lichtenštajnsko 
(prehliadka malebného hlavného 
mesta Vaduz, fakultatívne možnosť 
návštevy kniežacích viníc), pokra-
čovanie do Švajčiarska, ubytovanie
v okolí Thuzis, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod na celodenný vý-
let do švajčiarskeho kantónu Ticino, 
cez známu roklinu Via mala (zlá ces-
ta) do kúpeľného strediska Locarno, 
nazývaného tiež švajčiarskym Monte 
Carlom. Prehliadka s možnosťou vý-
jazdu lanovkou k  známemu pútnic-
kému kostolu Madonna del Sasso
s  prekrásnym výhľadom na okolie

a  jazero Lago Maggiore, na brehu 
ktorého sa Locarno nachádza, ná-
sledne prejazd pozoruhodným hor-
ským údolím Verzasca. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky, odchod do St. Moritzu na-
chádzajúceho sa v  údolí Engadin 
(pešia prehliadka známeho rekreač-
ného strediska európskej smotánky, 
obklopeného vrchmi vyššími ako
3 000 m n. m.), pokračovanie auto-
busom do Samedanu (možnosť vý-
jazdu zubačkou na vrchol Muottas 
Muragl s  nádhernou vyhliadkou na 
panorámu alpského masívu Bernina 
s ľadovcami a jazerami v údolí Enga-
din), odchod na Slovensko.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko v skorých ran-
ných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 3x uby-
tovanie s  raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3* , sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy na lanovky a  do objektov, 
komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 86 EUR, za 3 večere
69 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

3–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy cca o  07:00 h).
V  popoludňajších hodinách sa do-
staneme na hranicu Nemecka s  Ra-
kúskom do oblasti NP Berchtesga-
den, do skál vytesanou 6,5 km dlhou 
horskou cestou s  piatimi tunelmi. 
Výťahom sa vyvezieme do výšky
1 834 metrov, kde sa vypína býva-
lá kaviareň Kehlsteinhaus – Orlie 
hniezdo, darček k  50. narodeninám 
Adolfa Hitlera. Nacistický vodca však 
trpel závratmi, a tak tam bol iba pár-
krát a  nikdy sa dlho nezdržal. Stala 
sa z neho reštaurácia a  aj my, bežní 
smrteľníci, si môžeme vychutnávať 
výhľad, ktorý bol kedysi určený iba 
pre Führera a  jeho návštevy. Krátka 
zástavka v mestečku Berchtesgaden. 
Odchod na ubytovanie. Fakulatívne 
večera.

2. DEŇ
Raňajky. Stiegls Brau Welt – tak ako 
Heineken v Holandsku alebo Budwe-
iser v USA, je v Salzburgu preslávené 
pivo Stiegls. Na 3 500 m2 uvidíme
a hlavne okúsime všetko, čo sa týka 
700–ročnej tradície tohto starého ná-
poja. Salzburg (UNESCO) – rodisko 
jedného z najväčších fenoménov kla-
sickej hudby, W. A. Mozarta. Miestna 
sprievodkyňa nám vyrozpráva prí-
beh tohto velikána, dozvieme sa, kde 
žil, býval, komponoval, stretával sa 
s  priateľmi a  popíjal kávu. Salzburg 
však nie je len hudba a  Mozart. Je 
to aj mesto s  unikátnou barokovou 
architektúrou, mesto prekrásnych pa-
lácov, kostolov, zámkov. Niet sa preto 
čo čudovať, že historické jadro mesta 
bolo v roku 1996 zapísané na Zoznam 
svetového dedičstva UNESCO. Spo-
známe, ako vyzerá a hlavne chutí pra-
vá čokoládová delikatesa – Mozartova 
guľka a navštívime najväčšiu a  jednu 

z najzachovalejších pevností strednej 
Európy – Hohensalzburg. Návrat na 
ubytovanie. Fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky. Lanovou visutou dráhou sa 
presunieme do Obrieho sveta ľadu – 
Eisriesenwelt. Ľadové formácie, úzke 
priechody vrátane niekoľkých str-
mých výstupov nás zavedú do úžas-
ných, nápadne osvetlených galérií. 
Zablúdime do jedného z  najväčších 
jaskynných systémov na svete a obja-
víme skutočný div prírody. Pred ces-
tou späť na Slovensko sa zastavíme 
v pevnosti Hohenwerfen, vypínajúcej 
sa na skalnom výbežku, z  ktorej sa 
nám naskytne posledný výhľad na 
údolie Salzach. Návrat na Slovensko 
v neskorých večerných hodinách (cca 
o 22:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby-
tovanie s  raňajkami v  hoteli/penzióne 
3*, miestneho sprievodcu v Salzburgu, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, lanovky a komplexné cestov-
né poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 38 EUR, za 2 večere
26 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Vaduz

Locarno
Melide

St. Moritz

Nemecko
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Vodopády Krimml

TERMÍNY A CENY
7F8ATB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

19.08. - 23.08. 2, 3 368

TERMÍNY A CENY
7F8ATB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

12.06. - 14.06. 2, 3 158
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VODOPÁDY A ROKLINY 
RAKÚSKA A NEMECKA

VÍKEND
V INNSBRUCKU

VÍKEND  |  NÁRODNÝ PARK HIT ROKA 2014  |  ĽAHKÁ TURISTIKA  |  NÁRODNÝ PARK

3–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v skorých ran-
ných hodinách (z Bratislavy o 06:00 
h), v  popoludňajších hodinách náv-
števa malebného horského mestečka 
Zell am See, rozprestierajúceho sa 
na západnej strane jazera Zeller See. 
Rozmanitosť prírody je tu naozaj uni-
kátna: trblietajúce sa jazero, sneho-
biele ľadovce aj šťavnaté zelené hor-
ské lúky. Pokračovanie k  najvyšším 
vodopádom Európy – Krimmel (sú-
časť Národného parku Hohe Tauren), 
z  ktorých voda padá v  3 kaskádach 
z  výšky 380 m. Okolo vodopádov 
vedie upravený turistický chodník 
s  vyhliadkami, ktoré ponúkajú neo-
pakovateľné výhľady na vodopády. 
Odchod do hotela v okolí Innsbrucku.

2. DEŇ
Raňajky, prehliadka Innsbrucku, síd-
la tirolskej vetvy Habsburgovcov
a  hlavného mesta Tirolska – mesta
v  srdci Álp, kde si podáva ruku mi-
nulosť s  budúcnosťou. Svetoznáme 
pamiatky Innsbrucku – ako svedko-
via jeho veľkej histórie – stoja bok 
po boku s  budovami postmodernej 
medzinárodnej špičkovej architektúry 
a  vytvárajú spoločne zaujímavý mix. 
Vládne sídlo Hofburg, impozantný 
stredoveký zámok Ambras, hrad Ot-
toburg a  Bazilika Wilten rozprávajú 
o  pohnutých dejinách Innsbrucku, 
spojených s  menom takých hrdinov, 
ako Philippina Welser alebo Andreas 
Hofer. Cisár Maximilian I. bol snáď naj-
známejšou osobnosťou, ktorý prispel 
k  jeho výstavbe: jeho zásluhom mô-
žeme napríklad obdivovať Golde-
nes Dachl (strecha s  2 567 zlatými 
škridlami) alebo jeho pomník v kosto-
le v Hofburgu. Innsbruck však boduje 
i  svojou priam ohromujúcou kulisou 

veľhôr, objímajúcich mesto. Odchod 
na Berg Isel – dejiska Zimných Olym-
pijských hier v  rokoch 1964 a  1976, 
odkiaľ sa ponúka úžasný výhľad na 
celý Innsbruck, výjazd lanovkou ku 
skokanskému mostíku ZOH. Návrat 
do hotela.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do unikátneho 
múzea Krištáľový svet Swarovski,
v  ktorom môžete obdivovať najväč-
ší brúsený krištáľ na svete (300 tisíc 
karátov), ako aj 11 m vysokú krištáľo-
vú stenu vytvorenú z niekoľkých ton 
blyštiacich sa polodrahokamov. Po-
znávací výlet pokračuje údolím rieky 
Inn do jedného z  najzachovalejších 
tirolských stredovekých miest – Hall 
in Tirol. Preslávilo sa mincovňou 
a  soľnými jaskyňami v  okolí. Prejde-
me si historické centrum s  bohatou 
stredovekou architektúrou (gotická 
radnica, kostol sv. Mikuláša, kaplnka
Sv. Magdalény a veža Münzturm). Ná-
vrat na Slovensko v neskorých večer-
ných hodinách (cca o 21:30 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby–
tovanie s  raňajkami v  hoteli/penzióne 
3* , sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 38 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

4–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy cca o  07:00 h). 
V poludňajších hodinách sa dostane-
me na hranicu Nemecka s Rakúskom 
do oblasti NP Berchtesgaden. Do 
skál vytesanou 6,5 km dlhou horskou 
cestou s piatimi tunelmi a 124 m vyso-
kým výťahom sa vyvezieme do výšky
1 834 m. Tu sa vypína bývalý Kehl-
steinhaus, Orlie hniezdo, pôvodne 
darček k 50. narodeninám Adolfa Hit-
lera. Stala sa z neho reštaurácia a my 
si môžeme vychutnávať výhľad, kto-
rý bol kedysi určený iba pre Führera
a  jeho návštevy. Odchod na ubyto-
vanie.

2. DEŇ
Raňajky. Krásne zelené jazero Königs-
see – srdce NP Berchtesgaden, naj-
čistejšie a najvyššie položené nemec-
ké jazero s hĺbkou do 200 m učupené 
pod úpätím druhej najvyššej hory 
– Watzmann (2 713 m n. m.). Okruž-
ná plavba elektroloďou plaviacou 
sa po jazere už 100 rokov, pobrežný 
kostol St. Bartholomä, možný obed 
v  bývalom zámočku bavorských 
kráľov Jagdschloss s  reštauráciou
a  výhľadom na jazero z  Malerwinkel
(1,5 h.). Individuálne možnosť výjazdu 
lanovkou na horský vrchol Jenner
(1 874 m n. m), odkiaľ sa ponúka ešte 
krajšia panoráma. Návrat na ubyto-
vanie.

3. DEŇ
Raňajky. Saalachtal – romantická 
oblasť zasadená pod nádherný ma-
sív Loferersteingebirge. Obdivovať 
budeme vodopády, kaňony, tiesňa-
vy a  prírodné kúpaliská. Tu, medzi
St. Martin a  Weissbachom sa prej-
deme roklinou Vorderkaserklamm – 
dlhá je 400 m, široká 6 m, na dne, kde 

si svoju cestu hlboko medzi skalami 
prerazila voda, je úzka len 80 cm. Hore 
sa stúpa striedavo po 51 drevených 
lávkach, 35 drevených chodníkoch
s  373 schodmi. Nasledujúca divo-
ká roklina Seisenbergklamm ukáže, 
aké obdivuhodné prírodné sily sa 
v  nej skrývajú. Približne dve hodiny 
nám budú stačiť na prechod touto
600 m dlhou a  50 m hlbokou rokli-
nou. Oddych pri prírodnom alpskom 
kúpalisku Alpenbad Unken. Prípadne 
miesto kúpania možnosť vyviesť sa 
lanovkou na kopec Loferer Alm, ktorý 
sa nachádza v obci Lofer. Návrat na 
ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Len 5 km od mestečka
St. Johann in Pongau sa horská bys-
trina Großarler Ache prediera divo-
kou roklinou Liechtensteinklamm. 
V  niektorých častiach 300 m kol-
mé steny kaňonu vytvorili prírodné 
múry, do ktorých len zťažka prenik-
ne slnečné svetlo a  oblohu takmer 
nezazrieme (prechod). V  rodisku
W. A. Mozarta – Salzburgu sa zastaví-
me na neskorý Wiener Schnitzel. Indi-
viduálne voľno. Návrat na Slovensko 
neskoro večer.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 3x uby–
tovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3* , sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, plavby a komplexné cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 54 EUR, za 3 večere
39 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8ATB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

29.04. - 01.05. 2, 3 178

TERMÍNY A CENY
7F8ATB04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

18.06. - 21.06. 2, 3 198

29.08. - 01.09. 2, 3 198
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NÁRODNÝ PARK  |  STREDNE NÁROČNÁ TURISTIKA

6–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  poobed-
ňajších hodinách (z  Bratislavy cca
o 15:30 h). Ubytovanie v okolí Ober-
vellachu, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Presun do údolia Mőlltal. 
Výjazd strmým podzemným vláči-
kom Reissek Turacher k  priehradám 
Műhldorfersee a  výlet pod vrchol 
Riedbock. Pri mestečku Flattach sa 
po drevených lávkach a  mostíkoch 
pomedzi vodopády a tône poprechá-
dzame v  rokline Raggaschlucht. Ná-
vrat na ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod autobusom do ob-
lasti Lienzských Dolomitov – Lien-
zer Dolomitenhűtte (1 620 m n. m.), 
odkiaľ sa ponúka výnimočný pohľad 
na Lienz. Výstup na Karlsbaderhűtte
(2 260 m n. m.) a späť k autobusu po 
tej istej trase, návrat na ubytovanie, 
večera.

4. DEŇ
Raňajky, výlet do NP Nockberge. 
Výjazd lanovkou z  kúpeľného mesta 
Bad Kleinkirchheim na Kaisergurg
(2 055 m n. m.) a výlet na vrchol Wől-
laner Nock (2 145 m n. m.). Prejazd
k jazeru Turrach See a výstup lanov-
kou Sommer Rodelbahn na Panora-
mahűte (1 995 m n. m.), krátky výlet 
na Turracher Alpe. Možnosť využitia 
ľahkej bobovej dráhy na presun späť
k  jazeru Turracher See. Návrat na 
ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky, presun do oblasti NP Vysoké 
Taury, prekrásnej oblasti okolo najvyš-
šieho rakúskeho štítu Großglockner, 
kde sa vypína viac ako 300 vrcholov 
presahujúcich 3 000 m a  niekoľko 

ľadovcov, z  ktorých najdlhší (10 km)
a  najúchvatnejší je Pasterze. Z  mes-
tečka Heiligenblut sa vyvezie-
me lanovkou na vrchol Scharecku
(2 606 m n. m.), ktorý je výborným 
východiskovým miestom na túry po 
hrebeňoch. Návrat na ubytovanie, 
večera.

6. DEŇ
Raňajky, záverečný deň strávime rela-
xačne pri jazere Wörthersee. Okružná 
jazda okolo najväčšieho korutánske-
ho a  najteplejšieho rakúskeho jazera 
(v  lete až 28 °C), ktorého okolie sa 
nazýva aj rakúska Riviéra. Krátke za-
stávky v  mestečku Maria Wörth na 
skalnatom polostrove vybiehajúcom 
do jazera, v meste Velden, rajom fi l-
márov, preslávenom prostredím, pro-
menádou a kasínom. Podľa časových 
možností výstup na Pyramidenkögel, 
odkiaľ sa naskytá jedinečný výhľad 
na celý kraj vrátane Wörthersee, 
niekoľko susedných jazier a  poho-
rie Karavanky. Návrat na Slovensko 
v neskorých večerných hodinách (cca
o 21:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 5x uby-
tovanie s polpenziou v hoteli/penzióne 
3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 90 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

TURISTIKA
V KORUTÁNSKYCH ALPÁCH

RAKÚSKE MESTÁ, 
JAZERÁ A HORY

HISTORICKÉ PAMIATKY  |  PRÍRODA

3– DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 06:30 h) po 
diaľnici smerom na Klagenfurt. Prvou 
zastávkou bude jazero Wörthersee, 
spájajúce a rozdeľujúce tri krajiny Ra-
kúsko, Taliansko a Slovinsko, ktoré sa 
pýši prívlastkom „najznámejšie” v Ra-
kúsku. Fakultatívne plavba po jazere. 
Minimundus – svet miniatúr pri jazere 
Wörthersee, Vám umožní zacesto-
vať si za pár hodín po celom svete 
a mesto Klagenfurt sa môže popýšiť, 
že má jedno z najkrajších historických 
jadier mesta v Rakúsku. V podvečer-
ných hodinách odchod na ubytovanie 
do okolia pútnického miesta Heili-
genblut.

2. DEŇ
Po raňajkách nás čaká cesta po naj-
známejšej Großglockner–Hochal-
pen–Straße, v  najväčšom Národnom 
parku Strednej Európy Vysoké Taury 
– „Hohe Tauern“ s  najvyšším štítom 
Grossglockner (3 798 m n. m.). Na úpätí 
mohutného Grossglocknera sa nachá-
dza výšina Cisára Františka Jozefa – 
(v r. 1856 tu bol osobne cisár František 
Jozef), kde je vybudované návštevníc-
ke informačné centrum s  nádherným 
výhľadom na najdlhší ľadovec Východ-
ných Álp – „Pasterze“. Asi 10 min. pešo 
od parkoviska sa nachádza vyhliadka 
Wilhelm–Swarovski–Beobachtung-
swarte – pozorovateľňa vybavená naj-
modernejšími optickými prístrojmi. 
V popoludňajších hodinách navštívime 
vodné dielo Glockner–Kaprun a  nád-
herné jazero Zell s rovnomenným turis-
tickým strediskom Zell am See. Ubyto-
vanie v okolí.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod do horského mes-
tečka St. Johann in Pongau, v  kto-

rého blízkosti sa nachádza jedna 
z najkrajších roklín Rakúska – Liech-
tensteinklamm – najdlhšia, najužšia 
a  najhlbšia roklina leží v  mieste ús-
tia riečky Gasteiner Ache do rieky 
Salzach. Prechádzka po drevenom 
chodníku vedúcom cez skalnú štrbi-
nu jednej z najhlbších skalných roklín 
Álp, na dne ktorej buráca vodný živel, 
zakončená pohľadom na Závojový 
vodopád, zanechá v  každom náv-
števníkovi nezabudnuteľný zážitok. 
Pred odchodom na Slovensko sa 
zastavíme na hrade Hohenwerfen, 
vypínajúcom sa na skalnom výbež-
ku, z  ktorého je nádherný výhľad na 
údolie Salzach. Návrat vo večerných 
hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby-
tovanie s  raňajkami v  hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 38 EUR, za 2x večera
28 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8ATB86 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

03.07. - 08.07. 2, 3 378

TERMÍNY A CENY
7F8ATB05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.07. - 26.07. 2, 3 198

Wörthersee

Heiligenblut

Zell am See Liechtensteinklamm

Rakúsko

SlovinskoTaliansko

Nemecko

St. Johann in Pongau
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HRADY A ZÁMKY
DOLNÉHO RAKÚSKAPRÍRODA

A HISTÓRIASOĽNOHRADSKO

KULTÚRNE PAMIATKY  |  UNESCO KULTÚRNY ZÁŽITOK

3–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  skorých 
ranných hodinách (z  Bratislavy cca
o 06:00 h), v poludňajších hodinách 
príchod do Salzburgu – rodiska jed-
ného z najväčších fenoménov klasic-
kej hudby, W. A. Mozarta. Salzburg 
však nie je len hudba a  Mozart. Je 
to aj mesto s  unikátnou barokovou 
architektúrou, mesto prekrásnych pa-
lácov, kostolov, zámkov. Niet sa preto 
čo čudovať, že historické jadro mes-
ta bolo v roku 1996 zapísané na Zo-
znam svetového dedičstva UNESCO. 
Po prehliadke odchod na ubytovanie. 
Fakultatívna večera.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do Halleinu – pôvab-
ného stredovekého mestečka starého 
750 rokov s  pamiatkovo chráneným 
historickým jadrom, ktoré patrí k naj-
zachovalejším v  Rakúsku. V  roman-
tických uličkách starého mesta sa 
prenesieme do čias, keď sa soľ ešte 
nazývala „bielym zlatom“ – práve soľ 
bola komoditou, ktorá mala význam-
ný vplyv na rozvoj mesta, ako aj ob-
chodu a remesiel. Dodnes zachovalou 
ríšou „bieleho zlata“ sú soľné bane 
(Salzwelten) v  malebnej oblasti kú-
peľného mestečka Bad Dürnberg na 
hranici s  Nemeckom, kde si užijeme 
zábavu aj dobrodružstvo – banskou 
dráhou sa zvezieme do labyrintu štôl-
ní a 60 – metrovou kĺzačkou sa spus-
tíme k podzemnému soľnému jazeru. 
Odchod na ubytovanie. Fakultatívne 
večera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do malebného mes-
tečka St. Johann im Pongau, ktoré 
je významným turistickým centrom. 
Z povšimnutie určite stojí neogotická 
katedrála, jedna z najvyšších v oblas-
ti Soľnohradska. V blízkosti mesta sa 

nachádza jedna z  najkrajších roklín 
Rakúska – Liechtensteinklamm – naj-
dlhšia, najužšia a najhlbšia roklina leží 
v mieste ústia riečky Gasteiner Ache 
do rieky Salzach. Prechádzka po dre-
venom chodníku vedúcom cez skalnú 
štrbinu jednej z  najhlbších skalných 
roklín Álp, na dne ktorej buráca vod-
ný živel, zakončená pohľadom na Zá-
vojový vodopád, zanechá v  každom 
návštevníkovi nezabudnuteľný záži-
tok. Presun na hrad Mauterndorf, kto-
rý je historickým klenotom vsadeným 
do fascinujúceho horského prostre-
dia. Hrad postavený na skale pochá-
dza z 13. storočia a zo 44 m vysokej 
obrannej veže je nádherný výhľad na 
pohoria Vysoké Taury a  Nockberge. 
Odchod na Slovensko cez známy hor-
ský priesmyk Semmering s návratom 
o cca 21:00.

CENA ZAHŔŇA
2x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli/
penzióne 2*/3*, dopravu luxusným 
autokarom, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 38 EUR, za večeru 25 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

3–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 08:00 h), príchod 
do oblasti Waldviertel, kraja tajom-
ného čara, mystiky a  poézie. Prvou 
zastávkou bude renesančný zámok 
Artstetten, pôvodne stredoveký hrad, 
ktorého majitelia si dali záležať na oča-
rujúcej architektúre aj na vnútornom 
vybavení. Vďaka nim môžeme teraz 
obdivovať krásny nábytok, luxusné kú-
peľne, zariadené detské izby či obrazy. 
V popoludňajších hodinách navštívime 
renesančný zámok Rosenburg. Zámok 
tróni na 100 m vysokej skale nad riekou 
Kampa a so svojím stredovekým hrad-
ným jadrom, skvostnými renesančnými 
arkádami, 13–timi vežami a  impozan-
tým turnajovým nádvorím patrí k naj-
zaujímavejším zámockým objektom 
Dolného Rakúska. Vo večerných hodi-
nách odchod na ubytovanie, fakultatív-
ne večera.

2. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku rene-
sančného zámku Greillenstein. Ktorý je 
zaujímavý nielen svojou architektúrou, 
ale aj ojedinelým vnútorným vyba-
vením. K  najhodnotnejším patrí úpl-
ne zachované zariadenie knižnice zo 
16. stor., kaplnka, obrazy zo 17. až 
19. stor. a mnohé ďalšie. Z Greillensteinu 
sa vyberieme do starobylého mestečka 
Heidenreichstein, kde stojí mohutný, 
nedobytný vodný hrad z  12. storočia, 
ktorý už viac ako 800 rokov úspešne 
vzdoruje všetkým nepriateľom. Je to 
jeden z  najkrajších gotických hradov 
s  originálnym zariadením. Ohromná 
stavba má 4 krídla, tri nárožné veže 
a  múry hrubé až 4 metre. Prehliadka 
trojposchodového obytného krídla 
s  točitým schodišťom a arkádami od-
halí pozoruhodné vybavenie interiéru, 
okrem iného gotický nábytok, portréty 
a predmety dennej a osobnej potreby. 

Na záver dňa sa vyberieme na pre-
hliadku renesančného zámku Weitra, 
vybudovaného na základoch stredo-
vekého hradu. Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách odchod na prehliadku 
zámku Rosenau bei Zwettl, rodového 
sídla kniežat von Schallenberg, kde sa 
dozvieme všeličo o slobodomurárstve, 
jeho rituáloch a najslávnejších členoch. 
Pokračovanie k  stredovekému hradu 
Rappottenstein s gigantickým opevne-
ním. Trojposchodové arkádové chod-
by so sgraffi  tovou dekoráciou, fresky 
a prepychový interiér vytvárajú talian-
sku atmosféru. Odchod do malebného 
mestečka Krems, krátka prehliadka his-
torického centra, možnosť občerstve-
nia. Návrat na Slovensko s príchodom 
cca o 21:30 h.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby-
tovanie s  raňajkami v  hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 44 EUR, za 2 večere 33 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8ATB06 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

31.07. - 02.08. 2, 3 163

TERMÍNY A CENY
7F8ATB07 TRASA 1 OSOBA

25.09. - 27.09. 2, 3 148

Heidenreichstein
Greillenstein

Rosenburg

Krems

Artstetten

Rappottenstein
Rosenau
Weitra

Česko

Nemecko

Rakúsko

Maďarsko
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Sankt Johann
im Pongau

Liechtensteinklamm

Hallein

Rakúsko
Nemecko

Mauterndorf
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OPERETA
NOC V BENÁTKACHOPERNÉ SLÁVNOSTI

ST. MARGARETHENTOSCA

NOVINKA  |  HUDOBNÝ ZÁŽITOK NOVINKA  |  HUDOBNÝ ZÁŽITOK

OPERA V TROCH DEJSTVÁCH 
OD GIACOMA PUCCINIHO 
V TALIANSKOM JAZYKU

1–DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD
Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách (z  Bratislavy cca o  18:30 
h.), účasť na predstavení opery Tosca, 
návrat na Slovensko v noci (približne 
o 01:30 h nasledujúceho dňa).

MIESTO PREDSTAVENIA
Rímsky kameňolom v St.Margarethen 
Burgenland, Rakúsko, 70 km od Bra-
tislavy.

PREMIÉRA
8. júla 2015

TERMÍNY PREDSTAVENÍ
(INDIVIDUÁLNE)
Júl: 8.(premiéra), 9., 10., 11., 17., 18., 19., 
24., 25., 30., 31.
August: 1., 2., 7., 8., 13., 14., 15.

Začiatok predstavenia: 21.00 h

VSTUP DO KAMEŇOLOMU
Od 19.00 h

TRVANIE PREDSTAVENIA:
cca 3 hodiny vrátane prestávky

OPERA TOSCA
Hudba: Gacomo Puccini
Libreto: Giuseppe Giacosa, Luigi Illica
Miesto: Rím

O drámu La Tosca Victoriena Sardo-
ua sa Giacomo Puccini zaujímal od 
roku 1889, keď v  nej v  Miláne videl 
slávnu herečku Sarah Bernhardt. Zlo-
žité rokovania jeho nakladateľa Giulia 
Ricordiho so Sardouom a  Pucciniho 
práce na Manon Lescaut a  Bohé-
me však kompozíciu Tosky oddialili 
a skladateľ operu dokončil až v roku 
1899. Svetová premiéra se uskutočni-
la v rímskom divadle Teatro Costanzi 
14. 1. 1900 a  mala obrovský úspech, 
aj keď napríklad Gustav Mahler o nej 

hovoril ako o  „majstrovskej zlátani-
ne“ a ešte horšie sa vyjadril Richard 
Strauss. Napriek tomu dnes patrí 
opera o  slávnej speváčke Toske, jej 
milencovi, maliarovi Cavaradossim 
a  zákernom policajnom šéfovi ba-
rónovi Scarpiovi, odohrávajúcej sa 
v roku 1800 v Ríme v dobe napoleon-
ských bojov proti cirkevnému štátu, 
k najpopulárnejším operným titulom. 
Ide o jednu z mála opier, v ktorej žiad-
na z hlavných postáv neprežije celé tri 
dejstvá až do konca. Neopakovateľný 
umelecký zážitok na najväčšej otvo-
renej scéne Európy v 2000– ročnom 
kameňolome zapísanom na zozname 
kultúrneho dedičstva UNESCO.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom resp. 
mikrobusom, vstupenku na predsta-
venie kategórie K5, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Komplexné cestovné poistenie.
Predaj samostatných lístkov na operu 
TOSCA:

1–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  podvečer-
ných hodinách (z  Bratislavy cca 
o  17:30 h.), účasť na predstavení 
operety Noc v Benátkach, návrat na 
Slovensko v noci (cca o 1:30 h nasle-
dujúceho dňa).

MIESTO PREDSTAVENIA
Mörbisch am See Burgenland Ra-
kúsko, cca 76 km od Bratislavy

PREMIĚRA
9. júla 2015

ZAČIATOK PREDSTAVENIA
20:30 h

VSTUP NA PREDSTAVENIE
Od 18:30 h

TRVANIE PREDSTAVENIA
Cca 3 hodiny vrátane prestávky.

Návšteva Mekky operety a  muzikálu 
na obrovskom jazernom pódiu s roz-
lohou 3 500 m2 a  kapacitou 6 300 
miest na sedenie v Mörbisch am See 
je pôžitkom pre všetky zmysly. Ja-
viskovú kulisu harmonicky dotvára 
scéna panónskej prírody s  vodnou 
plochou Neziderského jazera. O  ob-
ľúbenosti tohto kultúrneho podujatia 
vypovedá každoročne narastajúci zá-
ujem milovníkov hudby zblízka i zďa-
leka.

OPERETA NOC V BENÁTKACH
Príbeh sa odohráva počas jednej 
noci, v ktorej sa udeje rad milostných 
nedorozumení a  zámien, to všetko 
v exotickém prostredí vyššej spoloč-
nosti, baviacej sa na karnevale plnom 
masiek, veselia a  neočakávaných 
situácií. Autorom libreta je F. Zell 
a R. Genée, ktorí sa inšpirovali príbe-
hom J. Cormona. Súčasná verzia ope-
rety sa od tej pôvodnej však líši, keďže 
Strauss po premiére spoločne s  lib-

retistami do diela zasahoval a  pre-
pracovával ho. Viedenská premiéra 
9. októbra 1883 slávila triumf a ope-
reta se stala jednou z nejúspešnejších 
zo Straussovho diela.

DEJ OPERETY
Princ Urbino usporiada banket a po-
zve tam významné osobnosti Bená-
tok. Keďže princ je veľký sukničkár, 
muži sa boja o svoje manželky. Jeden 
z nich, Delacqua, sa rozhodne radšej 
poslať manželku Brabaru preč z mes-
ta. V  jeho prípade je pritom obava 
neoprávnená, lebo jeho manželka 
miluje Enrica a  je mu verná (tomu 
Enricovi). Princov holič Caramello od-
halí Delacquove plány a rozhodne sa 
ich prekaziť. Barbara chce stráviť noc 
s  Enricom a  vymení si šaty s  Anni-
nou – zhodou okolností Caramellovou 
láskou. Caramello nič netušiac unesie 
namiesto Barbary Anninu a  odvedie 
ju k  princovi. Keď príde na zámenu, 
je už neskoro, tak sa aspoň snaží 
princa vyrušovať, ako sa len dá, aby 
nemohol ostať s  Anninou osamote. 
Situáciu nakoniec zachránia benátske 
ženy, ktorým sa nepáči, že ich chcú 
manželia skrývať. Počas karnevalové-
ho večera sa postupne dá všetko do 
poriadku, len Urbino tentoraz vyjde 
naprázdno.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom resp. 
mikrobusom, vstupenku na pred-
stavenie kategórie 8, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Komplexné cestovné poistenie.

KATEGÓRIA STR / ŠTV / NE PIA / SO

K1 81 89

K2 69 77

K3 60 68

K4 42 50

K5 29 37

K  cene individuálneho lístka sa úč-
tuje manipulačný poplatok vo výške
1,50 EUR + poštovné 1 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8ATB70 TRASA 1 OSOBA

17.07. BA 64

TERMÍNY A CENY
7F8ATB72 TRASA 1 OSOBA

07.08. BA 58
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KNIEŽACÍ VEČER NA 
ZÁMKU ESTERHÁZY

HUDOBNÝ ZÁŽITOK  |  OCHUTNÁVKA VÍNA

1–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  popolud-
ňajších hodinách (z  Bratislavy cca 
o 15:00 h.). Po príchode do Eisenstad-
tu návšteva zámku Esterházy, fakul-
tatívne prehliadka výstavy „Skvosty 
zámku Esterházy“, ktorá predstavuje 
bohaté zbierky dokumentujúce po-
hnutú tristoročnú históriu zámku, veľ-
kolepý život kniežacej rodiny, ako aj 
vzácne predmety zo zbierok súkrom-
nej nadácie Esterházy. Po skončení 
prehliadky ochutnávka panónskych 
vín vo vinárni „Selektion Burgenland“ 
(fakultatívne). O 19:30 h koncert mní-
chovského komorného orchestra so 
sólistom Franciosom Leleux (hoboj) 
v  nádhernej Haydnovej sále zámku. 
Po skončení koncertu odchod na 
Slovensko s príchodom do Bratislavy 
v neskorých nočných hodinách.

Mníchovský komorný orchester, kto-
rý sa na hudobnej scéne prezentu-
je už viac ako 40 rokov, pozostáva 
z 26–tich hudobníkov a spolupracuje 
s  medzinárodne uznávanými sólista-
mi. Teleso sa vyznačuje mimoriadnou 
štylistickou mnohostrannosťou a širo-
kým repertoárom, ktorý siaha od hud-
by baroka a  klasicizmu, cez hlavné 
diela Beethovena, Schuberta, Schu-
manna až po zaujímavé interpretácie 
súčasnej hudby. Orchester vystupuje 
na významných koncertných pódiách 
po celom svete, v  posledných sezó-
nach najmä v Ázii, Škandinávii, Južnej 
Amerike a Rusku. Francois Leleux je 
pokladaný za jedného z  najlepších 
hobojistov svojej generácie a  po-
čas svojej úspešnej medzinárodnej 
kariéry vystupoval na mnohých vý-
znamných festivaloch a scénach ako 
napr. Sydney Opera Houses, či Mo-
zartov festival a  hral s  prestížnymi 

orchestrami ako sú napr. Berlínska fi l-
harmónia, Wiener Musikverein, alebo 
Francúzsky národný orchester.

ZÁMOK ESTERHÁZY
Zvláštna atmosféra budovy, ktorá 
v  sebe dojemným spôsobom spá-
ja lesk baroka, prísnosť klasicizmu 
a  vplyv rakúskeho biedermaiera, in-
špirovala Jozefa Haydna k jeho výni-
močnej hudbe. Ešte aj dnes sa konajú 
koncerty v tej istej sále, v ktorej boli 
po prvýkrát uvedené Haydnove diela. 
Patrí k  najlepším koncertným sálam 
na svete; Haydnsaal s  umeleckými 
freskami je skvostnou pýchou zám-
ku a ústredným miestom Haydnovho 
hudobného festivalu, na ktorý do Ei-
senstadtu rok čo rok prichádzajú mi-
lovníci hudby z celého sveta.

PROGRAM KONCERTU
Johann Nepomuk Hummel, Mathilde 
von Guise, predohra
Haydn – Konzert pre hoboj in C–Dur
Hummel – Téma a variácie pre hoboj 
a orchester op. 102
Mozart – Symfónia „Jupiter“ č. 41, 
C–Dur KV 551

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom resp. 
mikrobusom, lístok na koncert, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, ochutnávku, komplexné ces-
tovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za ochutnávku vína 12 EUR, za pre-
hliadku zámku (výstava „Skvosty 
zámku Esterházy“) 9 EUR.

HUDOBNÝ ZÁŽITOK  |  OCHUTNÁVKA VÍNA

1–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  popolud-
ňajších hodinách (z  Bratislavy cca 
o 15:00 h.). Po príchode do Eisenstad-
tu návšteva zámku Esterházy, fakul-
tatívne prehliadka výstavy „Skvosty 
zámku Esterházy“, ktorá predstavuje 
bohaté zbierky dokumentujúce po-
hnutú tristoročnú históriu zámku, veľ-
kolepý život kniežacej rodiny, ako aj 
vzácne predmety zo zbierok súkrom-
nej nadácie Esterházy. Po skončení 
prehliadky ochutnávka panónskych 
vín vo vinárni „Selektion Burgenland“ 
(fakultatívne). Možnosť objednania 
piknikového koša na piknik v zámoc-
kom parku. O 19:30 h koncert v nád-
hernej Haydnovej sále zámku, kde si 
vypočujeme Bratislavských symfoni-
kov so sólistkou Sarou Plank (viola). 
Po skončení koncertu odchod na 
Slovensko s príchodom do Bratislavy 
v neskorých nočných hodinách.

PROGRAM KONCERTU
Mendelssohn – Ticho mora a šťastná 
plavba
Britten: Štyri morské interlúdiá
Bruch: Koncert pre violu
Schumann: Symfónia č. 3 Es dur Rýn-
ska op. 97

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom resp. 
mikrobusom, lístok na koncert, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, ochutnávku, komplexné ces-
tovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za ochutnávku vína 12 EUR, za pre-
hliadku zámku (výstava „Skvosty 
zámku Esterházy“) 9 EUR, pikniko-
vý kôš pre 2 os. 40 EUR, deluxe kôš 
80 EUR.

Potešenie pre uši a  nezabudnuteľné 
zážitky prinášajú obľúbené pikniko-
vé koncerty, ktoré si ako súčasť fes-
tivalu Esterházy dávno našli svoje 
verné publikum. Veď takej úžasnej 
súhre hudby, prírody a  architektúry 
sa vyrovná len máločo. Tentoraz si 
v  nádhernej Haydnovej sále vypo-
čujeme Bratislavkých symfonikov 
pod vedením dirigenta Jochema 
Hochstenbacha. Bratislavskí symfo-
nici sú orchesterom, ktorého vznik 
bol reakciou na požiadavky letných 
festivalov doma i  v  zahraničí počas 
koncertných prázdnin. Základom 
orchestra sú členovia Slovenskej fi l-
harmónie, ktorá je už vyše šesťdesiat 
rokov najvýznamnejším slovenským 
profesionálnym orchestrom so síd-
lom v  hlavnom meste Bratislave. 
Jeho široký repertoár zahŕňa symfo-
nickú, opernú, operetnú hudbu ako 
i hudbu k fi lmom a muzikálom. Sara 
Plank z  Liechtensteinska začala hrať 
na violu už ako štvorročná a vo veku 
5 rokov vyhrala svoju prvú súťaž v hre 
na violu. Talentovaná hudobníčka na-
priek mladému veku účinkovala ako 
sólistka na mnohých festivaloch, kon-
certovala so známymi orchestrami na 
významných hudobných scénach ako 
napr. v Tonnhalle Zürich, Gewandhaus 
Leipzig, Friedrichstadtpalast Berlin, 
alebo Centre Culturel Paríž. Milovní-
kov rôznych hudobných žánrov opäť 
čakajú aj pôžitky gurmánske v podo-
be vopred objednaných piknikových 
košov alebo deluxe – pikniku s obslu-
hou v nádhernom zámockom parku.

PIKNIKOVÝ KONCERT
NA ZÁMKU ESTERHÁZY

TERMÍNY A CENY
7F8ATB71 TRASA 1 OSOBA

25.04. BA 48

TERMÍNY A CENY
7F8ATB73 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

15.08. 2, 3 48
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HRADY A ZÁMKY
Z ČESKÝCH ROZPRÁVOK

HIT ROKA 2014

3–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 07:00 h), 
v popoludňajších hodinách príchod 
na Konopiště (prehliadka poľovníc-
keho zámku a parku – bohaté inte-
riéry, súkromné priestory Františka 
Ferdinanda, lovecké trofeje, zbierky 
zbraní), pokračovanie smerom na 
mesto Beroun, ktorý leží na sútoku 
riek Berounky a Litavky. Prehliadka 
kráľovského mesta s  dominantnou 
radnicou a stredovekými hradbami, 
ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, odchod na jeden z  naj-
významnejších českých hradov – 
hrad Karlštejn, ktorý bol založený 
v  roku 1348 Karlom IV. na ochranu 
korunovačných klenotov (prehliad-
ka – Cisársky palác, Kostol Panny 
Márie, Studničná veža), pokračova-
nie k zámku Orlík, ktorý sa týči na 
skale priamo nad Vltavou (prehliad-
ka), odchod na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do Hlubokej nad 
Vltavou (prehliadka štátneho zám-
ku, ktorý je národnou kultúrnou 
pamiatkou a  záhrad – romantická 
rezidencia rodu Schwarzenbergov-
cov bola v  minulom storočí pre-
stavaná podľa vzoru anglického 
Windsoru), pokračovanie do Čes-
kého Krumlova (prehliadka zámku, 
ktorý je významnou architekto-
nickou pamiatkou a  svojou rozlo-
hou je druhým najväčším hradným 
komplexom v  Českej republike
a  individuálne voľno). V tomto ter-
míne sa v  Českom Krumlove ko-
najú Slavnosti pětilisté růže – re-
nesančné slávnosti, kedy sa mesto 
vracia do čias rytierov, vznešených 

dám, pouličných umelcov a  žob-
rákov. Stredoveká hudba, šerm, 
historické remeselné trhy, kostý-
mové sprievody, tradičná stredo-
veká krčma, divadelné predsta-
venia – to všetko možno vidieť
a  obdivovať priamo na ulici. Od-
chod na Slovensko, návrat vo večer-
ných hodinách (cca 21:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
2x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3* , sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 30 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

PO STOPÁCH BAROKA
A RENESANCIE V ČECHÁCH

UNESCO

3–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných 
hodinách (z  Bratislavy o  07:00 h), 
smer zámok Buchlovice, jedno z naj-
významnejších barokových šľach-
tických sídel na území ČR. Kvalita 
architektúry, rozsiahle zbierky, známi 
majitelia vytvárajú zo zámku miesto, 
ktorého význam presahuje hranice 
republiky (prehliadka). Neďaleko leží 
zámok Bučovice, unikát svojej doby. 
Vyznačuje sa talianskou renesanciou 
a  neobvyklou polohou v  údolí. Jeho 
dominantou je arkádové nádvo-
rie s  90 stĺpmi, bohato zdobenými
540 reliéfmi (návšteva). Presun
k mestu Litomyšl s prehliadkou jeho 
pôvabného centra, v ktorom sa naro-
dil aj tvorca národnej českej hudby, 
hudobný skladateľ Bedřich Smetana. 
Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, už poznané mestečko Lito-
myšl ukrýva veľký poklad, ktorý sme 
včera vynechali – renesančný zámok 
zapísaný na zozname UNESCO (pre-
hliadka). Vonkajšie steny aj komíny 
sú pokryté maľbami, tzv. sgrafi tti. 
Traduje sa, že ani jeden motív sa ne-
opakuje. Presunieme sa na zámok 
Humprecht (prehliadka), ktorý tvorí 
zaujímavú dominantu krajiny v  okolí 
Sobotky. Bol navrhnutý významným 
architektom do tvaru elipsoidu, zá-
mok slúžil ako lovecké a  letné sídlo 
svojich majiteľov. Ďalšia zastávka 
bude patriť zámku s  nezvyčajným 
menom, ktoré vzdáva hold Karlovi VI.
– Karlova koruna (prehliadka). Tvo-
rí krásnu panorámu mestečku Chlu-
mec nad Cidlinou svojou baroko-
vou malebnosťou a  nezvyčajným 
postavením s  ešte zvláštnejším
a  o  to dokonalejším pôdorysom. Pre-
sun na ubytovanie v okolí Prahy.

3. DEŇ
Raňajky, odchod na hrad Český 
Šternberk, ktorý dominuje krajine na 
strmom skalnatom brehu nad riekou 
Sázavou (prehliadka). Je pozoru-
hodné, že majiteľom hradu je dodnes 
rodina jeho pôvodného staviteľa 
Zdeslava zo Sternberga. Eleganciou 
sa nám predstaví pôsobivý zámok 
Jemniště obklopený kedysi baroko-
vou záhradou, dnes premenenou na 
romantický anglický park (prehliad-
ka). Záver zájazdu bude venovaný 
zámku Žleby. V romantických interié-
roch tohto zámku sa snúbia pôvod-
né historické pamiatky s  dobovými 
prvkami a  starožitnosťami doveze-
nými z  celej Európy. Návrat na Slo-
vensko vo večerných hodinách (cca
o 21:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
2x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3* , sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do zámkov, komplexné ces-
tovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 30 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8CZB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

19.06. - 21.06. 2, 3 148

TERMÍNY A CENY
7F8CZB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

10.07. - 12.07. 2, 3 138

Humprecht

Litomyšl

Buchlovice
Bučovice

Žleby

Český 
Šternberk

Zámek 
Jemnište

Karlova koruna

Česko

Poľsko

SlovenskoRakúsko

Zámek Konopiště

Beroun

Česko

Rakúsko

Poľsko

Nemecko

Karlštejn

Orlík nad Vltavou

Hluboká 
na VltavouČeský 

Krumlov
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3–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ran-
ných hodinách (z  Bratislavy cca
o  07:00 h). Príchod na hrad Pern-
štejn, ktorý je jedným z  najnavšte-
vovanejších moravských hradov. 
Prehliadka mramorového hradu nás 
zoznámi s  jeho dejinami i  povesťa-
mi a  možno sa nám podarí zazrieť 
aj miestnu bielu pani. Presun na re-
nesančný zámok Častolovice, ktorý 
je majetkom Diany Phipps Sternber-
govej. Pýchou zámockej expozície je 
Rytierska sála s maľovaným kazeto-
vým stropom a  v  areáli nás privíta 
nádherný park s  prastarou lipovou 
alejou, či zverinec s lamami, poníkmi, 
göttingenskými prasiatkami a kame-
runskými kozami. Odchod do mesta 
Hradec Králové, prehliadka historic-
kého centra s gotickou katedrálou sv. 
Ducha na Veľkom námestí, Bielou ve-
žou a Starou radnicou. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Návšteva zámku Opočno, 
ktorý je jedinečným súborom pa-
miatok, dokladujúcich spôsob života 
a vkus spoločnosti v priebehu piatich 
storočí. Najväčším lákadlom tejto ná-
rodnej kultúrnej pamiatky sú bohaté 
zbierky obrazov a zbraní. Presun na 
zámok Hrubý Rohozec, obklopený 
anglickým parkom. Počas prehliad-
ky nahliadneme do priestorov, ktoré 
slúžili ako reprezentačné a  obytné 
miestnosti príslušníkov pôvodom 
francúzskej grófskej rodiny Des
Fours  Walderode. Odchod do 
Sychrova. Neogotický zámok 
Sychrov bol v minulosti rezidenciou 
francúzskeho rodu Rohanovcov 
a preslávili ho rozprávky Zlatovláska, 
či Nesmrteľná teta (prehliadka). Náv-
števa mesta Liberec, ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Prehliadka hradu a  zámku 
Frýdlant. Pôvodný hrad, rozšírený 
v  16. storočí o  renesančný zámok sa 
stal po Bitke na Bielej hore majet-
kom slávneho vojvodcu Albrechta 
z  Valdštejna. Poslednými vlastníkmi 
hradu boli Clam–Gallasovci, ktorí ho 
už v  roku 1801  sprístupnili verejnosti 
Frýdlant sa  tak stal najstarším hrad-
ným múzeom v strednej Európe. Po-
poludní nás privíta zámok Zákupy, 
ktorý slúžil poslednému korunované-
mu českému kráľovi Ferdinandovi V. 
V  zámockej kaplnke sa v  roku 1900 
konala svadba následníka rakúsko–
uhorského trónu Františka Ferdi-
nanda d‘ Este so Žofi ou Chotkovou 
(prehliadka). Odchod na Slovensko, 
príchod o cca 21:00 h.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
2x ubytovanie s  raňajkami v  hote–
li 2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 25 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

4–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 07:00 
h), náš výlet začneme zľahka náv-
števou pivovaru Plzeňský Prazdroj 
(ochutnávka) a  plní síl sa vydáme 
do najstaršieho benediktínske-
ho kláštora v  Čechách – Kladruby 
u Stříbra (unikátny barokový organ, 
hrobka Windischgrätzovcov, lapi-
dárium), založeného Vladislavom I., 
ktorý je tu údajne pochovaný. Uby-
tovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Čaká nás Bečov – ma-
jestátny hrad na vysokej skale 
uprostred hlbokého údolia nad 
riekou Teplou (prehliadka). Zažili 
ste už pravý hradný rytiersky tur-
naj? Nie? Neprekáža, pretože dnes 
sa prenesieme pomocou stroja 
času na skalný výbežok nad riekou 
Ohře, kde sa vypína stredoveký 
hrad Loket. V  popoludňajších ho-
dinách si odídeme oddýchnuť do 
druhých najvýznamnejších českých 
kúpeľov – Mariánských Lázní, smäd 
uhasíme niektorým z  minerálnych 
prameňov a  nerušene si budeme 
vychutnávať melódie spievajúcej 
fontány. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do Karlových 
Varov, miesta konania Medziná-
rodného fi lmového festivalu, ale 
predovšetkým najväčších a  naj-
významnejších českých kúpeľov, 
založených v  14. st. Karolom IV. 
Vyviera tu viac ako 60 termálnych 
prameňov, pričom najteplejší Vřídlo 
(72,2˚C) vytryskuje do výšky 15 m. 
Nasávať budeme pravú kúpeľnú 
atmosféru alebo ochutnáme pravé 
karlovarské oblátky. Vyberieme sa 

na návštevu svetoznámej porcelán-
ky Moser a na záver dňa si vychut-
náme múzeum známej Becherovky. 
Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, cestou späť na Slovensko 
sa zastavíme v Plzni, kde vám uká-
žeme, že k  Plzni patrí nielen pivo. 
Prejdeme sa námestím Republi-
ky s  dominantou – gotickým kos-
tolom sv. Bartolomeja, jeho veža
(102 m) je najvyššia v strednej Eu-
rópe, pokúsime sa preniknúť do 
tajuplného historického podzemia 
a necháme sa očariť treťou najväč-
šou synagógou sveta. Vo večerných 
hodinách návrat na Slovensko (cca
21:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
3x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 30 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

OD PRAMEŇA
K PRAMEŇUZÁPADNÉ ČECHY

HRADY A ZÁMKY
V SEVERNÝCH ČECHÁCH

HISTORICKÉ PAMIATKY KÚPEĽNÉ MESTÁ  |  HISTORICKÉ PAMIATKY

TERMÍNY A CENY
7F8CZB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

21.08. - 23.08. 2, 3 138

TERMÍNY A CENY
7F8CZB04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.09. - 27.09. 2, 3 198

Karlovy Vary

Česko
Nemecko

Plzeň
Kladruby
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EURÓPA  |  SLOVENSKO

KRÁSY
VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

HIT ROKA 2014  |  UNESCO

5–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy cca o 06:00 h. Prí-
chod do Kežmarku, jedného z najprí-
ťažlivejších turistických cieľov Spiša. 
Odchod do Levoče a  návšteva Kos-
tola sv. Jakuba s unikátnym neskoro-
gotickým oltárom sv. Jakuba, ktorý 
je s  výškou 18,6 m najvyšším svojho 
druhu na svete. Návšteva Spišského 
hradu, ktorý je od roku 1993 na Zo-
zname pamiatok svetového kultúr-
neho dedičstva UNESCO. Odchod na 
ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Prešova, met-
ropoly Šariša a  tretieho najväčšieho 
mesta na Slovensku. Zastávka v  naj-
staršom drevenom kostolíku v  Her-
vartove a odchod do Bardejova.  Pre-
hliadka zachovalého centra. Odchod 
do Svidníka. Vo Svidníku nás čaká 
návšteva skanzenu, ktorý predstavuje 
život Rusínov – Ukrajincov Slovenska 
v  minulosti. Najväčším turistickým 
lákadlom okolia Svidníka je 14 ná–
dherných drevených kostolíkov, dre-
vených cerkví. Chrám v  Ladomirovej. 
Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Príchod do Medzilaboriec 
a  návšteva Múzea moderného ume-
nia Andy Warhola. Odchod do Hu-
menného, centra horného Zemplína. 
Renesančný kaštieľ zo 17. storočia so 
Zemplínskym múzeom neobídeme 
ani v Michalovciach. Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Dnes nás privítajú Košice 
so svojimi najvýznamnejšími pamiat-
kami. Turisticky najnavštevovanejšou 
lokalitou v okolí Košíc je obec Herľany 
so slávnym gejzírom. V  Jasove stojí 
komplex kláštora a  kostola premon-
štrátov, ktorý patrí medzi najskvost-

nejšie barokové pamiatky na Sloven-
sku. Odchod na ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Návšteva kaštieľa Betliar, 
ktorý dostal podobu prepychového 
poľovníckeho zámočku šľachtickej 
rodiny Andrássyovcov. Jeho bohatí 
majitelia tu sústredili obrovskú kniž-
nicu s 20 000 zväzkami, zbierku sta-
rožitností a  exotických predmetov 
z Afriky a Ázie, ktoré si spoločne po-
zrieme. Návšteva Ochtinskej aragoni-
tovej jaskyne, ktorá je celosvetovým 
unikátom. Jej výzdobu tvoria vzácne 
aragonitové kryštáliky rozličných tva-
rov a je právom zaradená do Zozna-
mu svetového prírodného dedičstva 
UNESCO. Odchod do Bratislavy, ná-
vrat vo večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
4x ubytovanie s  raňajkami v  ho–
tel 2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 80 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

Kežmarok
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Košice

Maďarsko

Poľsko

Slovensko

Herľany
Jasov

Betliar

Ochtiná

POZNÁVAME
STREDNÉ SLOVENSKO

HIT ROKA 2014  |  UNESCO

3–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy o  cca 07:30 h. 
Príchod do Trnavy, najstaršieho slo-
bodného kráľovského mesta na Slo-
vensku, prezývaného „Malý Rím“. 
Pokračovanie do Nitry a  návšteva 
hradného kopca s  Nitrianskym hra-
dom. V  Topoľčiankach stojí jeden 
z  najkrajších kaštieľov na Slovensku. 
V  období prvej Československej re-
publiky bol obľúbeným letným sídlom 
prezidenta T.G.Masaryka (prehliad-
ka). Odchod do Zvolena, ubytovanie. 
Večerná prechádzka mestom a  indi-
viduálne voľno.

2. DEŇ
Raňajky. Prehliadka vzácneho dreve-
ného artikulárneho kostola v Hronse-
ku. Evanjelický kostol z 18. storočia je 
od roku 2008 zapísaný do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO. Od-
chod do Kremnice a prehliadka Min-
covne Kremnica. Odchod do Banskej 
Štiavnice. Tento klenot uprostred 
Štiavnických vrchov je zapísaný 
do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Počas pešej prehliadky si 
predstavíme najvýznamnejšie pamä-
tihodnosti mesta ako Námestie svätej 
Trojice so známym morovým stĺpom 
so súsoším svätej Trojice, Dom Slád-
kovičovej Maríny, Radnicu, Starý zá-
mok, Nový zámok či budovy Baníckej 
a Lesníckej akadémie. Návrat na uby-
tovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Banskej Bystri-
ce: Mestský hrad, Kostol sv. Fran-
tiška Xaverského, Hodinová veža,
Mittelhaus, Benického dom, Pamätník 
SNP (fakultatívne možnosť návštevy) 
a  mnohé ďalšie. Prechádzka po ma-
lebnej baníckej obci Špania Dolina 
so zachovanými pôvodnými baníc-

kymi ľudovými stavbami s  typickými 
drevenými pavlačami. Obec je pre-
slávená aj paličkovaním povestných 
špaňodolinských čipiek. V  roku 1883 
tu bola otvorená aj škola paličkova-
nia. S  obdivovaním ľudovej architek-
túry budeme pokračovať vo Vlkolínci. 
Súbor objektov ľudovej architektúry, 
situovaný do nádherného prostredia 
Veľkej Fatry je zapísaný do Zozna-
mu svetového dedičstva UNESCO. 
Vlkolínec nie je skanzen, ale auten-
tické miesto, kde žijú ľudia. Hlavná 
ulica osady s  drevenými domami sa 
v dolnej časti rozširuje do malého ná-
mestíčka s drevenou zvonicou z roku 
1770, cenná je aj drevená zrubová 
studňa z roku 1860. Jedna zo 45 dre-
veníc Vlkolínca je vysunutou expozí-
ciou Liptovského múzea v  Ružom-
berku. Odchod do Bratislavy, návrat 
o cca 22:00 h.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby-
tovanie s raňajkami v hotel 2*/3*, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 40 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8SKB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

27.05. - 31.05. BA 248

Zvoz a rozvoz po trase BA-TT-NR-ZH-ZV-BB bez poplatku.

TERMÍNY A CENY
7F8SKB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

11.09. - 13.09. BA 128

Zvoz a rozvoz po trase BA-TT bez poplatku.

Trnava Nitra

Topoľčianky

SlovenskoČesko

Zvolen

Hronsek
Kremnica

Banská Štiavnica

Banská
Bystrica

Špania Dolina

Vlkolínec
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„SLOVINSKÉ TOSKÁNSKO“
A BENÁTKY

KRÁSY
SLOVINSKA

NOVINKA  |  GURMÁNI  |  BEZ NOČNEJ JAZDY TAM STREDNE NÁROČNÁ TURISTIKA  |  NÁRODNÝ PARK

5–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  skorých 
ranných hodinách (z  Bratislavy cca 
o  07:00 hod.), tranzit cez Rakúsko. 
Príchod do starého kúpeľného mes-
tečka Bled pri smaragdovo zelenom 
jazere tvoriacom bránu do Triglav-
ského Národného parku, fakultatívne 
plavba loďou, návšteva ostrova Blejski 
Otok vrátane kostolíka, kde si môže-
te zazvoniť na zvon prianí, prehliadka 
Bledského hradu. Presun do hlavného 
mesta Slovinska Ľubľany. Prehliadka 
mesta: Ľubľanský hrad, Prešernovo 
námestie, Františkánsky kostol „Tro-
mostovje“, Cankarjevo nábrežie, Ma-
gistrát. Ubytovanie v hoteli.

2. DEŇ
Raňajky, dokončenie prehliadky Ľubľa-
ny: Robbova fontána 3 slovinských 
riek, Ribje námestie, Emona – rímske 
opevnenie. Presun a  návšteva uni-
kátnej jaskyne Postojna Jama, ktorej 
27–kilometrové podzemné chodby 
bizarne tvarovaných kvapľov a kamen-
ných závesov ju zaraďujú medzi naj-
väčšie jaskyne v Európe. Zástavka na 
podivuhodnom Predjamskom hrade, 
unikátne vystavanom ako orlie hniezdo 
v  skalnom masíve. Krátky presun 
a  návšteva svetoznámeho žrebčinca 
Lipice s  chovnou stanicou lipicanské-
ho plemena. Odchod na ubytovanie.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme do „Slovin-
ského Toskánska“ – do oblasti Goriš-
ka Brda. Zastavíme sa v dedinke Koj-
sko, na kopci nad dedinou stojí Kostol 
svätého kríža. Za pekného počasia 
sa nám naskytne panoramatický vý-
hľad na Alpy a  Jadranské more. Ďa-
lej pokračujeme do dediny Gonjače, 
z  vyhliadkovej veže je nádherný vý-
hľad do okolia tejto oblasti. Dedinka 
Šmartno je ďalšou zastávkou. Prejde-
me cez úzke uličky ku Kostolu sv. Mar-

tina a typickému domu tohto regiónu 
– Briška hiša. Návšteva jednej z  naj-
väčších vínnych pivníc v Slovinsku nás 
čaká v  meste Dobrovo. Fakultatívne 
obed na zámku v  Dobrove. Prejazd 
do Talianska. Návšteva mesta Udine: 
námestie s  budovou radnice, Loggia 
di San Giovanni – replika veže Chrámu 
sv. Marka v Benátkach. Ubytovanie.

 4. DEŇ
Raňajky, presun a  návšteva roman-
tických Benátok, mesta ležiaceho na 
118 ostrovoch. Celodenná prehliadka 
mesta: Dóžací palác, Most vzdychov, 
Námestie sv. Marka s  Bazilikou sv. 
Marka, Hodinová veža, Ponte Rialto 
a ďalšie. Odchod na Slovensko vo ve-
černých hodinách.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko v ranných hodi-
nách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, presuny vaporettom (loďkou) 
do ostrovného centra Benátok, kom-
plexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 90 EUR, miesto v prednej 
časti autobusu 7 EUR, obed na zámku 
20 EUR.

5–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách, tranzit cez Rakúsko. Príchod 
do Slovinska, do regiónu Bled, krátka 
prechádzka čarovnou krajinou rokliny 
Vintgar. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do Triglavského Na-
rodného parku do oblasti planiny Po-
kljuka, výstup na prekrásny, dostupný 
vrchol nad 2000 m.n.m., Debela Peč. 
Na horskej chate možnosť obedu 
a občerstvenia. Po krátkej túre bude 
príjemné načerpať nové sily a užiť si 
relax. Návrat do hotela. Výškový roz-
diel: 500 m, dĺžka túry: 5–6 hodín, ná-
ročnosť: stredná.

3. DEŇ
Skoršie raňajky. Cesta k srdcu Triglav-
ského národného parku, kde sa roz-
prestiera nížina so siedmimi Triglav-
skými jazerami, podľa legendy domov 
mytologického bieleho kozorožca 
Zlatorog (zlatý roh). V  závislosti od 
zlozenia skupiny výstup od Bohinj-
skeho jazera buď zo západne strany 
cez veľmi strmú „Komarču“ s istenim 
alebo z východnej strany jazera. Vý-
stup k prvým 3 jazerám k horskej cha-
te. Možnosť obedu a  občerstvenia. 
Odmenou za námahu bude nádherný 
výhľad – špic vrcholov odrážajúcich 
sa v  krištáľovo čistej vode Triglav-
ských jazier. Cesta späť do hotela. 
Výškový rozdiel: 1000 m, dĺžka túry: 
cca 10 hodín, náročnosť: náročná (ob-
zvlášť výstup cez Komarču)

4. DEŇ
Raňajky. Autobus nás odvezie opäť 
do Bohinjskej doliny. V prípade pek-
ného počasia výjazd lanovkou na vr-
chol Vogel, odkiaľ sa ponúka fantas-
tický pohľad na najvyšší vrch Julských 
Álp a  zároveň Slovinska – Triglav 
(2864 m n. m.). Vogel je zároveň 

jedným z  najznámejších lyžiarskych 
stredísk Slovinska. Presun na druhú 
stranu Bohinjského jazera do Sta-
rej Fužiny. Turistika cez romantickú 
roklinu Mostnica s  krištáľovo čistým 
horským potokom, zastávka na hor-
skej chate s možnosťou nenáročného 
obedu a  občerstvenia, pokračovanie 
k vodopádom Slap Mostnica v doline 
Voje. Návrat do hotela. Výškový roz-
diel: 250 m, dĺžka túry: cca 4 hodiny, 
náročnosť: ľahká.

5. DEŇ
Raňajky. Návšteva svetoznámeho kú-
peľného mesta Bled so smaragdovo-
zeleným jazerom. Plavba tradičnou 
Pletnou, originálnou loďkou používa-
nou len na Blede, návštevou ostrova 
Bledski Otok vrátane pútnického 
kostolíka, kde si môžete zazvoniť na 
zvon prianí, prehliadka Bledského 
hradu týčiaceho sa na úpätí skaly nad 
jazerom, odkiaľ sa naskytá nádherný 
výhľad na NP Triglav. Vo voľnom čase 
doporučujeme posedieť si pri jazere 
s dobrou kávou a hlavne vychýreným 
zákuskom „kremsnic“ s výhľadom na 
prekrásnu panorámu hôr. Krátka za-
stávka v Kranjskej Gore, najnavštevo-
vanejšom a zároveň najdrahšom stre-
disku zimných športov. Cesta domov. 
Príchod na Slovensko vo večerných 
hodinách.

POZNÁMKA
Stredne náročná turistika. 3 deň po-
merne náročná turistika – treba zvážiť 
vlastné sily. Možnosť individuálneho 
alternatívneho programu.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
4x ubytovanie s raňajkami, uvítací ná-
poj, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 72 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

EURÓPA  |  SLOVINSKO, TALIANSKO

TURISTIKA V JULSKÝCH
ALPÁCH – NP TRIGLAVSLOVINSKO

TERMÍNY A CENY
7F8SIB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

20.05. - 24.05. 2, 3 298

TERMÍNY A CENY
7F8SIB80 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

01.07. - 05.07. 2, 3 298

Lipica

Ľubľana           
Taliansko

Benátky

Rakúsko

Udine

Bled

Goriška cesta

Postojna Jama

Slovinsko

Predjamský hrad
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stolný tenis či prenájom bicyklov. Ve-
čera.

5. DEŇ
Raňajky. Netušili ste, že aj Istria sa 
môže pochváliť pamiatkou UNESCO? 
Dokonalá krása skvostných byzant-
ských mozaík v Bazilike sv. Eufrázia sa 
stane naším hlavným cieľom v Poreči 
– meste uličiek a priechodov odboču-
júcich napravo a  naľavo z  dláždenej 
hlavnej ulice Dekumanus, ktorá sa tu 
zachovala z  rímskych čias. Z  týchto 
čias dotvárajú starobylú atmosféru 
mesta aj pozostatky rímskych chrá-
mov Neptúna a  Marsa z  1. storočia, 
nachádzajúce sa na námestí Mera-
for. Návšteva starého mesta v Poreči 
bude určite nezabudnuteľným zážit-
kom. Pri návrate do hotela prejdeme 
mestečko Beram, najstaršie osídlené 
miesto na Istrii so stredovekým opev-
nením, s Ilyrskou nekropolou a vzác-
nymi freskami. Kostol sv. Márie na 
skalách je najväčšou atrakciou práve 
vďaka vzácnym freskám. Prírodné 
krásy v  spojení nedotknutého kúzla 
starobylých zákutí budeme obdi-
vovať na našej poslednej zastávke 
v meste Pazin. Stredoveké opevnenie 
týčiace sa nad hlbokou priepasťou 
inšpirovalo i  Julesa Verna pri písaní 

dobrodružného románu Matyáš San-
dorf. Návrat do hotela, večera.

6. DEŇ
Po raňajkách nás čaká návšteva sta-
robylého mesta Buzet na úpätí ma-
sívu Čičarija. Buzet nazývame tiež 
mestom hľuzovky, kde tieto pod-
zemné huby, ktoré sú delikatesou 
gastronomickej extratriedy rastú v le-
soch v okolí. Z Buzetu sa ľahko pre-
sunieme do mestečka Hum, ktoré je 
najmenším mestom na svete (má len 
22 obyvateľov) so starovekými stav-
bami, ktoré sa využívajú ako fi lmové 
kulisy. Fakultatívne možnosť návštevy 
Humskej konoby so špecialitami sta-
rej Istrie. Pri spiatočnej ceste nasle-
duje prehliadka mestečka Roć v údolí 
rieky Mirny, centra hlaholiky, kde bola 
v  roku 1483 vytlačená prvá chorvát-
ska kniha Missal. Návrat do hotela, 
večera.

7. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno s  mož-
nosťou pobytu pri mori. Večera.

8. DEŇ
Raňajky, v  dopoludňajších hodinách 
odchod domov. Návrat na Slovensko 
vo večerných hodinách.

NECHAJME SA OBKLOPIŤ RAJOM FLÓRY A FAUNY A NAVŠTIVME SPOLU LIMSKY KANAL, „CHORVÁTSKY FJORD“, TIAHNUCI SA HLBOKO DO VNÚTROZE-
MIA A OBKLOPENÝ BUJNE PORASTENÝMI ZELENÝMI SVAHMI. K TOMU VŠETKÉMU EŠTE DOPRAJME NÁŠMU TELU I MYSLI ODDYCH PRI MORI. ISTRIA JE
V SKUTKU MAGICKÁ ZEM. PRI JEJ NÁVŠTEVE ZADRŽIA DYCH AJ TÍ, KTORÍ SI MYSLELI, ŽE UŽ OBJAVILI VŠETKY PRÍRODNÉ KRÁSY.

8–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 06:00 h), 
prejazd Rakúskom a Slovinskom. Ces-
tou navštívime najkrajšiu slovinskú 
jaskyňu – Postojna Jama. Medzi naj-
väčšie jaskyne v  Európe ju zaraďujú 
vďaka jej 27–kilometrovým podzem-
ným chodbám, bizarne tvarovaným 
kvapľom a kamenným závesom. Táto 
jaskyňa bola osvetlená a sprístupne-
ná verejnosti už v  roku 1818. Presun 
na Istriu, kde sa ubytujeme v Hotelo-
vom komplexe Girandella**+, večera. 
Komplex je terasovito rozložený vo 
svahu lesoparku na severnom okraji 
strediska Rabac. Do centra Rabacu 
sa dá dostať príjemnou prechádz-
kou po promenáde popri mori alebo 
turistickým vláčikom. Promenáda je 
lemovaná množstvom reštauračných 
zariadení s  príjemným posedením či 
stánkami so suvenírmi.

2. DEŇ
Raňajky, výlet do mesta Pula, ktoré 
je najväčším a  najstarším mestom 
istrijského polostrova. Mesto slúžilo 
v  časoch Rakúsko–uhorskej monar-
chie ako hlavná námorná základňa.
V  súčasnej dobe je dôležitým 
chorvátskym prístavom a  priemysel-
ným centrom. Pýši sa Amfi teátrom 
z  1. storočia, ktorý tu vybudovali Ri-
mania, je najväčšou antickou stavbou 
na Istrii a  zároveň piatou najstaršou 
arénou sveta. V súčasnosti sa raz do 
roka premieňa na dejisko chorvátske-
ho fi lmového festivalu. Prehliadneme 
si aj archeologické múzeum a  Au-
gustov chrám, kde sa dnes nachádza 
výstava antického sochárstva. Loďou 
sa vydáme na súostrovie NP Brijuni, 
ktorý je stredomorským rajom fl óry 
a  fauny. Tento ostrovný svet bol až 
do Titovej smrti v  roku 1980 prísne 
stráženou uzavretou zónou, vyhra-

denou pre vzácne štátne návštevy. 
Na ostrove Veľký Brijun nás ostrovný 
vláčik zavezie cez safari k zrúcaninám 
rímskych stavieb, okolo legendárnych 
reštaurácií a víl učupených v zelených 
záhradách (fakultatívny výlet). Ná-
vrat na ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Po raňajkách odchod na prehliadku 
mestečka Rovinj, známeho turistic-
kého rezortu a  súčasne rybárskeho 
prístavu, nazývaného aj „Perla Istrie“. 
Vďaka svojmu typickému stredomor-
skému starobylému vzhľadu patrí 
Rovinj k  najmalebnejším mestám na 
celom jadranskom pobreží. Prehliad-
neme si centrum mesta s  Kostolom 
sv. Eufemia, kde sa nachádza vzácny 
antický sarkofág, ďalej zvonicu a  na 
námestí barokovú radnicu a hodinovú 
vežu. Limský kanál, úzky záliv v tva-
re fjordu sa tiahne 10 kilometrov do 
vnútrozemia a  lemovaný husto po-
rastenými zelenými svahmi poskytuje 
ideálne podmienky pre chov ustríc 
a  sláviek jedlých. Ak budete chcieť 
ochutnať aspoň jednu z  tunajších 
špecialít, reštaurácia na konci zálivu 
vás určite nesklame. Návrat do hote-
la, večera.

4. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno a  mož-
nosť pobytu pri mori. Možnosť špor-
tového vyžitia v blízkosti hotelového 
komplexu – tenisové kurty, minigolf, 

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 7x ubytovanie s polpenziou v hoteli 2*/3*, miest-
neho sprievodcu v Pule, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do objektov, fakultatívne výlety (Limský kanál a  NP Brijuni, návšteva 
Humskej konoby), komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 194 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

Postojna

Buzet

Taliansko Slovinsko

Chorvátsko

Rabac 

Pula

Rovinj

Poreč

Luka
Beram

TERMÍNY A CENY
7F8HRB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

06.06. - 13.06. 1, 3 378
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S POBYTOM
PRI MORI

NÁRODNÉ PARKY
CHORVÁTSKA

ČARO KVARNERSKÝCH 
OSTROVOV
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8–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách. Cestou návšteva najkrajšej 
slovinskej jaskyne – Postojna Jama. 
Presun na ostrov Krk, do strediska 
Baška, ubytovanie a večera.

2. DEŇ
Raňajky. Náš pohodový zájazd za-
čneme krátkym zoznámením sa 
s mestečkom Baška. Navštívime Stari 
Grad, zvyšky rímskeho osídlenia či 
sochu sv. Nikolu. Pozrieme si morské 
akvárium. Popoludní sa vyberieme 
autobusom do jaskyne Biserujka, 
kde sa trochu schladíme a zároveň sa 
môžeme kochať krásami, ktoré tu prí-
roda vytvorila. Zastavíme sa v osade 
Klimno, kde teplé, plytké more a lie-
čivé blato v chránenej zátoke umož-
ňujú kúpanie od mája do jesene. Ná-
vrat na ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky. Dnes navštívime hlavné 
mesto ostrova Krk. Hlavnou staveb-
nou pamiatkou mesta je mariánska 
katedrála s  pozoruhodným interié-
rom a  románska Bazilika sv. Quirina
z 10. – 11. storočia takmer v pôvodnej 
podobe. Pokračujeme do mestečka 
Vrbnik, starobylého kamenného mes-
tečka, ktoré je tiež mestečko hlaholi-
ky, kniežat Frankopanovcov, bratstiev, 
kňazov a  umelcov. Návrat na ubyto-
vanie, individuálne voľno (možnosť 
kúpania), večera.

4. DEŇ
Po raňajkách nás čaká celodenný 
lodný výlet s  obedom na lodi. Po-
čas plavby navštívime ostrov Rab, 
ktorý je niekedy nazývaný aj Malými 
Benátkami. Ďalšia zastávka bude na 
ostrove Pag v zátoke s 2000–ročný-
mi olivovníkmi, nazývaný tiež „me-
sačnou krajinou“. Ostrov je známy 
tiež výrobou pažského syru a svojou 

pažskou krajkou . Návrat na ubytova-
nie, večera.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme trajek-
tom z Valbiskej na ostrov Cres, ktorý 
je druhý najväčší ostrov na Jadra-
ne, navštívime hlavné mesto Cres. 
Z gastronomického hľadiska je ostrov 
Cres špecifi cký lahodnou jahňacinou 
a včelím medom. Ostane nám čas aj 
na kúpanie. Návrat na ubytovanie, 
večera.

6. – 7. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, pobyt pri 
mori, večera.

8. DEŇ
Po raňajkách, odchod na Slovensko, 
návrat vo večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
7x ubytovanie s  polpenziou v  hoteli 
3*, návšteva jaskyne Biserujka 
a morského akvária, celodenný lodný 
výlet, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 160 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

EURÓPA  |  CHORVÁTSKO
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5–DŇOVÝ RESP. 6–DŇOVÝ 
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 06:00 h), 
popoludní príchod do hotela, ubyto-
vanie, individuálne voľno, večera.

2. DEŇ
Po raňajkách odchod na prehliad-
ku mesta Zadar, ktoré je najväčším 
mestom severnej Dalmácie, v Starom 
meste sa popri mnohých umeleckých 
pamiatkach nachádza aj niekoľko 
najvýznamnejších sakrálnych sta-
vieb Chorvátska, popoludní zastáv-
ka v  Starochorvátskom kráľovskom 
mesto Nin. Nájdeme tu pozostatky 
najväčšieho antického chrámu na 
Jadrane, mozaiky, kastol vyhlásený 
za najmenšiu katedrálu na svete, je-
dinečný romantický korunovančný 
kostol, starochorvátsku loď Condura
i  ďalšie atrakcie. Návrat na ubytova-
nie, večera.

3. DEŇ
Raňajky, celodenný výlet do Ná-
rodného parku Krka s  jedinečným 
prírodným dielom – vodopádmi na 
rieke Krka. Pokračovanie do jed-
ného z  najkrajších chorvátskych 
miest – Šibenika (prehliadka mesta 
– Katedrála sv. Jakuba, Baptistérium, 
Dómske námestie, Mestská lodžia
a iné), návrat do hotela, večera.

4. DEŇ/5. DEŇ
Po raňajkách odchod k  Plitvickým 
jazerám – sústave 16 jazier s  čírou 
vodou navzájom pospájaných vodo-
pádmi (pamiatka UNESCO), ktoré 
sú známe z fi lmov o Winnetuovi, in-
dividuálne voľno (možnosť lodných 
výletov po jazerách, resp. turistiky), 
vo večerných hodinách odchod na 
Slovensko.

5. DEŇ/6. DEŇ
Návrat na Slovensko v ranných hodi-
nách (cca 06:00 h).

POZNÁMKA
Pri 6–dňovom zájazde 4. deň Raňajky, 
výlet do Národného parku Paklenica, 
kde sa dva hlboké kaňony – Veľká 
a Malá Paklenica vrývajú do horského 
masívu Velebit (individuálne voľno, 
možnosť turistiky), v  popoludňajších 
hodinách návrat do hotela, individu-
álne voľno (pobyt pri mori), večera.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,
3x resp. 4x ubytovanie s polpenziou
v hoteli 3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, výlety a komplexné cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu na 3 noci 89 EUR,
a 1/1 izbu na 4 noci 129 EUR, za miesto 
v prednej polovici autokaru 7 EUR.

NP Plitvické jazerá

NP Paklenica

NP Krka

Bosna 
a Hercegovina

Taliansko

Chorvátsko

Šibenik

Zadarská Riviéra

TERMÍNY A CENY
7F8HRB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

05.09. - 12.09. 1, 3 498

TERMÍNY A CENY
7F8HRB03 DNÍ TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

02.04. - 06.04. (Veľká noc) 5 2, 3 268

13.06. - 18.06. 6 2, 3 298

12.09. - 17.09. 6 2, 3 298

Postojna

Chorvátsko

Slovinsko

Baška

Klimno

Krk
Vrbnik

Rab

Pag

Cres
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POTULKY JUŽNOU DALMÁCIOU
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až 25 metrov a  ponúka naozaj nád-
herné scenérie. Prehliadka mesta
s miestnym sprievodcom a fakultatív-
ne možnosť návštevy pamiatok ako 
Dubrovnícke hradby, Františkánsky 
kláštor, Sponzov palác, Kniežací pa-
lác, Aquarium, prípadne fakultatívne 
výlet lanovkou na Dubrovnícku horu 
Srđ. Návrat do hotela, večera.

7. – 8. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, pobyt pri 
mori, fakultatívne výlety podľa aktu-
álnej ponuky, večera.

9. DEŇ
Raňajky. Odchod na prehliadku mes-
ta Split – mesto južanského tempe-
ramentu a  križovatka všetkých ciest 
po strednom Jadrane. Navštívime 

historické centrum mesta, kde sa 
nachádza impozantný Diokleciánov 
palác, ktorý je zaradený do Zozna-
mu svetového, kultúrneho a  prírod-
ného dedičstva UNESCO. Obdivovať 
môžeme staré klenby a  úzke uličky 
starého mesta dotvárajúce neopako-
vateľnú atmosféru najčulejšieho mes-
ta na Jadrane. Návšteva tohto mesta 
s  1 700 ročnou históriou a mnohými 
archeologickými, historickými a  kul-
túrnymi pamiatkami sa stane neza-
budnuteľným zážitkom pre každého. 
Odchod na Slovensko vo večerných 
hodinách.

10. DEŇ
Návrat na Slovensko v doobedňajších 
hodinách (cca 11:00 h).

JUŽNÁ DALMÁCIA – KRAJ VEĽKÝCH PROTIKLADOV. NÁJDEME TU TÝČIACE SA VÁPENCOVÉ HREBENCE I BAŽINATÉ ÚZEMIE POPRETKÁVANÉ DESIATKA-
MI RIEČNYCH RAMIEN. PLÁŽE SÚ TU VEĽKÝM LÁKADLOM PRE NÁVŠTEVNÍKOV, JEDNOU Z NAJZNÁMEJŠÍCH JE OKRUHLIAKOVÁ PLÁŽ V DUBROVNÍKU. 
PRÁVE DUBROVNÍK NÁM OKREM TOHO PONÚKA AJ BOHATÚ HISTÓRIU A CESTOVANIE V ČASE. POĎME TEDA OBJAVIŤ ROZMANITOSŤ TOHTO KRAJA.

10–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  neskorých 
večerných hodinách (z  Bratislavy 
cca o  22:00 h), tranzit cez Rakúsko
a Slovinsko.

2. DEŇ
V  ranných hodinách príchod na 
Makarskú riviéru – srdce Jadranu,
z ktorej slnečné podnebie, čistá voda 
a dlhé kamienkové pláže robia veľmi 
obľúbenú turistickú destináciu. Pred-
stavuje ju 60 kilometrov dlhý pás dal-
máckeho pobrežia Jadranského mora 
s  dlhými plážami. Nachádza sa pod 
štítmi masívu Biokovo vytvárajúce 
neopakovateľnú panorámu. Individu-
álne voľno, pobyt pri mori. Ubytova-
nie a večera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku mesta 
Makarska, jedného z  najobľúbenej-
ších letovísk s možnosťou kúpania na 
dlhých štrkovo–kamienkových plá-
žach. V prístavnom meste, ktoré leží 
v  širokom zálive na úpätí horského 
masívu Biokovo a na pobreží Dalmá-
cie, si prehliadneme námestie Andrija 
Kačiča Miošiča, Kostol Sv. Marca a fa-
kultatívne možnosť návštevy Malako-
logického múzea. Individuálne voľno 
a pobyt pri mori. Návrat na ubytova-
nie, večera.

4. DEŇ
Raňajky, odchod na celodenný výlet 
do miest Počitelj a Mostar. Zastávka 
v  malebnom stredovekom mesteč-
ku Počitelj, pôvodne pirátskej osady, 
ktoré si zachovalo ráz starého orien-
tálneho mesta 16.–17. storočia. Domi-
nantou je hrad a mešita Hadži Aliho 
(Hadži Alijina džamija) s  bohatým 
kamenným zdobením. Pokračovanie 
v ceste do starobylého mesta Mostar 
Stará časť s výrazne orientálnym rá-
zom sa rozprestiera na skalnatých 

brehoch rieky Neretvy. Hovorí sa mu 
aj mesto mostov, v  jeho okolí ako aj 
v  meste samotnom je ich dvanásť, 
z nich najznámejší je Stari most, ktorý 
je zaradený do Zoznamu svetového, 
kultúrneho a  prírodného dedičstva 
UNESCO. Mostar je zároveň najsl-
nečnejším mestom Európy a  vďaka 
rieke Neretve sa stalo významným 
centrom Bosny a Hercegoviny. V uli-
ciach spletitého Mostaru je veľa trhov, 
bazárov, reštaurácií a remeselníckych 
dielní. Návrat na ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno a  mož-
nosť pobytu pri mori alebo fakul-
tatívne lodný výlet na ostrov Hvar, 
pre ktorý je charakteristický vzduch 
presýtený vôňou rozmarínu, šalvie 
a  levandule, azúrové more či slnkom 
zaliate pláže alebo na ostrov Brač, 
kde budeme mať možnosť kúpania 
na najkrajšej pláži na Jadrane „Zlatni 
Rat“. Návrat do hotela, večera.

6. DEŇ
Raňajky, odchod na celodenný výlet 
do Dubrovníka, ktorého Staré mesto 
je zaradené do Zoznamu svetového, 
kultúrneho a  prírodného dedičstva 
UNESCO. G. B. Shaw nazval Dubrov-
ník „rajom na zemi“. Je kultúrnym
a historickým centrom južnej Dalmá-
cie a  najlepšie ho možno pozorovať 
z  2 km dlhých mestských hradieb, 
ktorých výška miestami dosahuje 

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 7x ubytovanie s  polpenziou v  hoteli 2*/3*, 
miestneho sprievodcu v Dubrovníku a sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, fakultatívne výlety a komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 175 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8HRB05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

11.09. - 20.09. 1, 3 398

Dubrovnik

HvarBrač

Split
Makarska

Chorvátsko Bosna a Hercegovina

Mostar
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mesta: Národné historické múzeum, 
Skanderbegove námestie s  jeho so-
chou, mešita Ethem bay, ktorá je po-
važovaná za jednu z najkrajších mešít 
v  Albánsku, Palác kultúry, Námestie 
Matky Terezy. Návrat na ubytovanie, 
večera.

6. DEŇ
Raňajky. Dnes nás čaká prehliadka 
jedného z  najkrajších albánskych 
miest – Berat. Mesto je zapísané na 
zozname svetového kultúrneho de-
dičstva UNESCO vďaka jeho prirov-
naniu „mesto tisícich okien“ – ide 
o  nezvyčajné okná vsadené do fa-
sád červenostrechých domov. Pre-
hliadneme si pevnosť týčiacu sa nad 
mestom, chrámy a  mešity ako dô-
kaz vzájomného nažívania kresťanov 
a  moslimov. Návrat na ubytovanie, 
večera.

7. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do mes-
ta Ohrid v Macedónsku, história kto-
rého je úzko spätá so zakladateľmi 
slovanskej kultúry sv. Klimentom 
a  sv. Naumom – nasledovníkmi slo-
vanských vierozvestcov Cyrila a  Me-
tóda. Návšteva kláštorného komplexu 
Sv. Nauma na brehu Ohridského jaze-
ra, a pevnosti cára Samuila. Návrat na 
ubytovanie, večera.

8. – 10. DEŇ
Pobyt pri mori v Durres, individuálne 
voľno.

11. DEŇ
Po raňajkách transfer na letisko do 
Tirany a odlet do Bratislavy.

ROZMANITOSŤ ČIERNEJ HORY JE MOCNÝM LÁKADLOM. DLHÉ PIESOČNÉ  PLÁŽE, NO NA DRUHEJ STRANE VYSOKÉ HORY A PRIEZRAČNÉ JAZERÁ. POZÝ-
VAME VÁS NA NÁVŠTEVU KRAJINY ORLOV, OBDARENÚ PRÍRODNÝMI KRÁSAMI, HORAMI A NÁDHERNÝMI PLÁŽAMI. O TOM, ČI JE ALBÁNSKO NEOBJAVE-
NÝ RAJ EURÓPY, SA POĎTE PRESVEDČIŤ S NAMI.

11–DŇOVÝ KOMBINOVANÝ 
ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách (z  Bratislavy o  cca 19:00 
hod.).

2. DEŇ
Príchod do Dubrovníka (UNESCO). 
Prehliadka mesta s  miestnym sprie-
vodcom. Fakultatívne možnosť náv-
števy pamiatok ako Dubrovnícke 
hradby, Františkánsky kláštor, Spon-
zov palác, Kniežací palác, morské 
akvárium. Prípadne fakultatívne vý-
let lanovkou na Dubrovnícku horu 
Ďalšou alternatívou je deň strávený 
kúpaním na meststkej pláži. Vo včer-
ných hodinách odchod na ubytova-
nie, večera.

3. DEŇ
Po raňajkách odchod do Boki Kotor-
skej, najväčšieho prírodného zálivu na 
juhu Jadranského mora. Prehliadku 
začneme v historickom meste Kotor. 
Je jedným z  najlepšie zachovaných 
stredovekých miest v  juhovýchodnej 
Európe s  bohatstvom historických 
budov. Ako uznanie jeho výnimoč-
nej historickej hodnoty bolo staré 
mesto Kotor v  roku 1979 zapísané 
na zoznam svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Prejdeme sa sta-
rým mestom, prezrieme si katedrálu 
sv. Tripuna, Pevnosť sv. Ivana, mest-
ské brány a gotický palác Drago. Po 
prehliadke Kotoru pokračujeme do 
starobylého mesta Budva, oproti kto-
rému sa z mora týči ostrov sv. Nikoly. 
Atmosféru starobylého historického 
mesta Budve dodáva mestské opev-
nenie zo 14. a 15. storočia, navštívime 
Kostoly sv. Trojice, sv. Ivana a sv. Sávu. 
Odchod na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Po raňajkách prejazd do Albánska, 
kde bude našou prvou zastávkou 
mesto Skadar. Mesto Skadar a  jeho 

okolie je bohaté na množstvo prí-
rodných a  kultúrnych zaujímavostí. 
Leží pri rovnomennom jazere Ska-
dar, ktoré je najväčším na Balkáne. 
V historickej časti si mesto zachovalo 
charakteristický vzhľad úzkych uličiek 
s  vysokými kamennými múrmi po 
oboch stranách a s veľkými bránami. 
Navštívime Pevnosť Rozafa, ktorá 
sa vypína na vstupe do mesta, je to 
jedna z  najväčších a  najslávnejších 
pevností v Albánsku. Pokračujeme do 
stredovekého mesta Kruje, vybudo-
vaného na svahoch pohoria Sari – Sal-
tiku. Je rodným mestom albánskeho 
národného hrdinu Skanderbega pod 
vedením ktorého mesto odolalo viac-
krát tureckému obliehaniu. Návšteva 
múzea, stredovekej pevnosti a tradič-
ného bazáru s  produktami rôznych 
remesiel, ako sú výrobky z  drôtu, 
alabastra, striebra, medi, drevené 
výrobky, vlnené koberce, atď. Jeho 
najväčšou zvláštnosťou je, že všetky 
obchody sú postavené z  dreva. Od-
chod na ubytovanie do prímorského 
strediska Durres, večera.

5. DEŇ
Raňajky. Prehliadka starého centra 
mesta Durres: monumentálny amfi te-
áter pochádzajúci z 2. stor. n. l., mest-
ské hradby z dôb Byzantskej ríše, rím-
ske termálne kúpele, Benátska veža. 
Poobede sa vyberieme do hlavného 
mesta Albánska – Tirany. Prehliadka 

CENA ZAHŔŇA
Autokarovú dopravu z Bratislavy a počas poznávacieho zájazdu, leteckú dopra-
vu na trase Tirana–Bratislava, 9x ubytovanie v hoteli 3*/4* s polpenziou, sprie-
vodcu CK SATUR, miestneho sprievodcu v Dubrovníku, Berate a Ohride.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 130 EUR, miesto v prednej časti autobusu 7 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 70 EUR.

POZNÁMKA:
V termíne 19.6.–29.6. je doprava tam autobusom, späť letecky, podľa opísaného 
programu.
V termíne 31.8.– 10.9. je doprava tam letecky, späť autobusom a program je v ob-
rátenom poradí.

EURÓPA  |  ALBÁNSKO, ČIERNA HORA

TERMÍNY A CENY
7F8ABK01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

19.06. - 29.06. 1, 3 548

31.08. - 10.09. 1, 3 548Berat

Ohrid
Tirana

Budva

Albánsko

M
ac

ed
ón

sk
o

KrujëDurrës
31.8. – 10.9. tam letecky,
späť autobusom

19.6. – 29.6. tam autobusom,
späť letecky

Čierna Hora

Dubrovník Kotor

Skadar

Srbsko

Bosna 
a Hercegovina
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ALBÁNSKA RIVIÉRA S PREKRÁSNYMI SCENÉRIAMI A PIESOČNÝMI PLÁŽAMI, ČLENITÉ VNÚTROZEMIE S HORSKÝMI PRIESMYKMI A OLIVOVÝMI HÁJMI ČI 
HISTORICKÉ PAMIATKY STARÝCH KULTÚR ZAPÍSANÉ V UNESCO. ALBÁNSKO JE VŠAK ZNÁME AJ POHOSTINNÝMI A SRDEČNÝMI ĽUĎMI, DOBRÝM VÍNOM, 
SKVELOU KÁVOU ZA CENY TAKMER O POLOVICU NIŽŠIE AKO U NÁS.

11–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy na Korfu, ubytova-
nie, individuálne voľno večera.

2. DEŇ
Raňajky, trajektom sa dostaneme na 
Albánske pobrežie do letoviska Sa-
randa. Je častým cieľom návštevní-
kov, túžiacich vidieť toto donedávna 
neprístupné letovisko. V centre mesta 
sa nachádza pravoslávny chrám, me-
šita a zvyšky starej synagógy. Poobe-
de navštívime antické mesto Butrin-
ti – archeologický areál zapísaný vo 
svetovom kultúrnom dedičstve UNE-
SCO, patrí medzi najvýznamnejšie 
v Albánsku. Mesto leží na hraniciach 
s  Gréckom. Pozrieme si zachované 
zvyšky rímskeho divadla, rímske kú-
pele, druhé najväčšie baptistérium. 
Celému areálu dominuje benátska 
pevnosť zo 16. storočia. Ubytovanie. 
Večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa cestou do Gjirokas-
tra zastavíme sa v  Mesopotam, kde 
si pozrieme kostol Sv. Mikuláša, po-
stavený na zrúcaninách pohanské-
ho chrámu. Je to jeden z najstarších 
a najväčších chrámov z byzantského 
obdobia. Mestečko Gjirokastra (UNE-
SCO) nazývajú aj „kamenné mesto“ 
a je označované za perlu albánskeho 
juhu. Dominuje mu citadela s pevnos-
ťou, kde je národopisné múzeum. Ak 
sa zastavíte v  obchodíkoch so su-
venírmi, šikovní predávajúci sa vám 
rozhodne budú prihovárať i  česky 
a  ponúkať koberce či rôzne výšivky. 
Ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Vydáme sa smerom ku 
gréckym hraniciam, kde sa nachá-
dza mesta Korca. Hovorí sa, že Kor-
ca je najčistejšie mesto Albánska. 
Pozrieme si centrum starého mesta 
s  jedinečnou architektúrou, nazý-

vanou „malý Paríž“. Nachádza sa tu 
množstvo náboženských pamiatok, 
ortodoxné i  moslimské pamiatky, 
z ktorých najznámejšia je mešita IIjaz 
Bej Mirahorit a  ortodoxná katedrála 
Znovuzrodenia Krista. Možnosť náv-
števy stredovekého múzea a  múzea 
gramotnosti. Prekročíme hranice Ma-
cedónska a navštívime mesto Ohrid. 
Prehliadneme si kláštor Sv. Nauma na 
brehu Ohridského jazera. Ubytovanie 
v meste Ohrid, večera.

5. DEŇ
Raňajky, dokončenie prehliadky mes-
ta Ohrid, najvýznamnejšími pamiat-
kami je pevnosť cára Samuila a chrám 
Sv. Sofi e. Absenciu mora si Ohrid 
vynahrádza Ohridským jazerom, jed-
ným z najväčších balkánskych jazier. 
Poprechádzať sa dá popri promená-
de Kej Maršal Tito, fakultatívne plavba 
loďou po jazere. Individuálne voľno. 
Návrat do hotela, večera.

6. DEŇ
Po raňajkách sa cestou do hlavného 
mesta Tirany sa zastavíme v  meste 
Elbasan vybudovaným Osmanmi. 
Prehliadka mesta Tirana: centrum, 
Skanderbegovo námestie, hodinová 
veža, mauzóleum Envera Hodžu a iné. 
Ďalej navštívime jedno z  najstarších 
miest Albánska Durres na malom 
polostrove na pobreží Jadranského 
mora. Navštívime rímsky amfi teáter, 
jeden z  najväčších amfi teátrov na 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Bratislava – Korfu – Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, 
trajekt na trase: Korfu – Saranda – Korfu, autokar počas okruhu, 3x ubytovanie 
na Korfu v 3* hoteli s polpenziou, 8x ubytovanie v Albánsku v 3*/4* hoteli s pol-
penziou, miestneho sprievodcu v Berate, Butrinti, Ohride, Gjirokastre, sprievod-
cu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, iné fakultatívne výlety a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 120 EUR.

Balkánskom polostrove, či mestské 
hradby z dôb Byzantskej ríše. Mesto 
je preslávené svojimi piesočnými plá-
žami. Ubytovanie, večera.

7. DEŇ
Raňajky, presun do mesta Berat. 
Mesto je zapísané na zozname sveto-
vého kultúrneho dedičstva UNESCO 
vďaka jeho prirovnaniu „mesto tisí-
cich okien“ – ide o  nezvyčajné okná 
vsadené do fasád červenostrechých 
domov. Prehliadneme si pevnosť tý-
čiacu sa nad mestom, chrámy a me-
šity ako dôkaz vzájomného nažívania 
kresťanov a  moslimov. Pokračujeme 
do mesta Vlora, ktoré je v  blízkosti 
miesta stretu Jadranského a  Iónske-
ho mora. Je bránou Albánskej riviéry. 
Nachádza sa tu okrem iných i múze-
um nezávislosti, zobrazujúce históriu 

ťažkého boja Albáncov za slobodu 
a nezávislosť. Ubytovanie, individuál-
ne voľno, večera.

8. DEŇ
Raňajky. Jazda popri Albánskej ri-
viére, krátke foto zastávky s prekrás-
nymi scenériami a výhľadmi do okolia. 
Príchod do Sarandy, ubytovanie, indi-
viduálne voľno, večera.

9. DEŇ
Raňajky. Pobyt pri mori, individuálne 
voľno, večera.

10. DEŇ
Po raňajkách odchod na Korfu. Uby-
tovanie, pobyt pri mori.

11. DEŇ
Raňajky, odlet do Bratislavy.

ALBÁNSKONEOBJAVENÝ RAJ

EURÓPA  |  ALBÁNSKO, GRÉCKO

TERMÍNY A CENY
7F8ABL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

01.06. - 11.06. BA 989

Saranda
Butrinti

Kerkira

Gjirokastra

Korça

Ohrid

Elbasan

Tirana    

Albánsko
Macedónsko

Grécko

Durrës

Vlorë
Berat
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9–DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy na Korfu, ubytova-
nie, individuálne voľno, večera.

2. DEŇ
Po raňajkách trajekt do Albánska. 
Prejazd do gréckeho mesta Ioannina, 
ležiaceho na brehoch jazera Pam-
votida. Jazero so svojím osídleným 
jazerným ostrovom Nisi je národnou 
pamiatkou. Mesto je domovom mno-
hých výborných básnikov a umelcov, 
počas organizovania umeleckých 
festivalov majú návštevníci možnosť 
spoznať korene intelektuálneho ži-
vota kraja Epirus. Mesto je známe 
výrobou syra  feta a  tradičným šper-
kárstvom, ktorým sa v  minulosti ve-
novalo miestne obyvateľstvo. Presun 
do mesta Kalambaka, neďaleko kto-
rého sa nachádza legendárna Meteo-
ra – kláštory postavené na vrcholkoch 
bizarných skál siahajúcich do výšky 
400 metrov. Ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky. Presun severným Gréckom, 
prekročíme hranice Macedónska. 
Návšteva archeologického areálu 
Heraclea, fascinujúce historické ná-
lezisko. Prehliadka historického cen-
tra mesta Bitol, druhého najväčšieho 
mesta krajiny. Presun do mesta Ohrid, 
ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky, prehliadka historického 
mesta Ohrid (UNESCO). Najvýznam-
nejšími pamiatkami sú pevnosť cára 
Samuila, chrám Sv. Sofi e a kláštor Sv. 
Nauma na brehu Ohridského jazera. 
Absenciu mora si Ohrid vynahrádza 
Ohridským jazerom, jedným z najväč-
ších balkánskych jazier. Poprechádzať 
sa dá popri promenáde Kej Maršal 
Tito. Presun od historického mesta 
Kruja, rodného mesta albánskeho 
národného hrdinu Skanderbega. Pre-
hliadka mesta, stredovekej pevnosti 

a  tradičného Osmanského bazáru, 
návšteva Skanderbergovho múzea. 
Ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky. Prehliadka hlavného mesta 
Tirana: Národné historické múzeum, 
Skanderbegove námestie s  jeho so-
chou, mešita Ethem bay, Palác kul-
túry, Námestie Matky Terezy. Presun 
a návšteva mesta Durres, najväčšieho 
albánskeho prístavu a zaujímavej his-
torickej križovatky. Prehliadka mesta: 
monumentálny amfi teáter pochá-
dzajúci z 2. stor. n.l., mestské hradby 
z dôb Byzantskej ríše, rímske termál-
ne kúpele a Benátska veža. Ubytova-
nie, večera.

6. DEŇ
Raňajky. Návšteva jedného z najkraj-
ších albánskych miest – Berat, mesto 
je zapísané na zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO vďa-
ka jeho prirovnaniu „mesto tisícich 
okien“ – ide o nezvyčajné okná vsa-
dené do fasád červenostrechých do-
mov. Prehliadneme si pevnosť týčiacu 
sa nad mestom, chrámy a mešity ako 
dôkaz vzájomného nažívania kres-
ťanov a  moslimov. Presun k  pobre-
žiu, do mesta Vlora. Nachádza sa tu 
okrem iných i  múzeum nezávislosti, 
zobrazujúce históriu ťažkého boja 
Albáncov za slobodu a  nezávislosť. 
Ubytovanie a večera v hoteli.

BALKÁN JE NÁDHERNÝ. JE TO MIESTO KDE SA MIEŠAJÚ RÔZNE KULTÚRY A NÁBOŽENSTVÁ A LÁKA NÁS SVOJIMI PRÍRODNÝMI SKVOSTAMI, KRÁSNYMI 
PLÁŽAMI A SKVELOU GASTRONÓMIOU. PREKONAJTE PREDSUDKY A NAVŠTÍVTE ALBÁNSKO – NEOBJAVENÝ RAJ EURÓPY, GRÉCKO – KOLÍSKU EURÓP-
SKEJ CIVILIZÁCIE A MACEDÓNSKO – SRDCE BALKÁNU.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Bratislava – Korfu – Bratislava, transfer letisko – hotel 
– letisko, trajekt na trase: Korfu – Saranda – Korfu, autokarovú dopravu počas 
okruhu, 1x ubytovanie na Korfu v hoteli 3* s polpenziou, 7x ubytovanie hoteli 
3*/4* s polpenziou v Albánsku, miestneho sprievodcu v Ohride, Butrinti, Berate, 
Gjirokastre, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, iné fakultatívne výlety a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 120 EUR.

7. DEŇ
Po raňajkách presun do ďalšieho his-
torického, prekrásneho mesta Gjiro-
kaster (UNESCO). Mesto nazývajú aj 
„kamenné mesto“ a  je označované 
za perlu albánskeho juhu. Dominuje 
mu citadela s  pevnosťou, kde je ná-
rodopisné múzeum. Ak sa zastavíte 
v  obchodíkoch so suvenírmi, šikovní 
predávajúci sa vám rozhodne budú 
prihovárať i česky a ponúkať koberce 
či rôzne výšivky. Presun do mesta Sa-
rande, na južnom pobreží Albánska. 
Je častým cieľom návštevníkov, tú-
žiacich vidieť toto donedávna neprí-
stupné letovisko. V  centre mesta sa 
nachádza pravoslávny chrám, mešita 
a zvyšky starej synagógy. Ubytovanie 
a večera v hoteli.

8. DEŇ
Raňajky, presun do antického mesta 
Butrinti – archeologický areál zapísa-
ný vo svetovom kultúrnom dedičstve 
UNESCO, patrí medzi najvýznamnej-
šie v  Albánsku. Mesto leží na hrani-
ciach s Gréckom. Pozrieme si zacho-
vané zvyšky rímskeho divadla, rímske 
kúpele, druhé najväčšie baptistérium. 
Celému areálu dominuje benátska 
pevnosť zo 16. storočia. Zastávka 
v  dedinke Ksamil s  krásnymi plážmi 
a priľahlými ostrovmi. Návrat do ho-
tela, večera.

9. DEŇ
Po raňajkách trajet na Korfu, transfer 
na letisko a odlet.

ALBÁNSKO – GRÉCKO – MACEDÓNSKO

EURÓPA  |  ALBÁNSKO, GRÉCKO, MACEDÓNSKO

TERMÍNY A CENY
7F8ABL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

21.09. - 29.09. BA 898
Ioannina

Meteora

Kerkira

Krujë

Kasamil

OhridTirana    

Albánsko

Grécko

Macedónsko
Drač

Vlorë
Berat

Bitol

Sarandë

Butrint

Gjirokastër
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EURÓPA  |  MAĎARSKO

ČARO
MAĎARSKEJ PUSTY

MALÝ OKRUH 
MAĎARSKOM

PREDĹŽENÝ VÍKEND  |  KULTÚRNE PAMIATKY KULTÚRNY ZÁŽITOK  |  UNESCO

3–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  skorých 
ranných hodinách. Našou prvou za-
stávkou bude Ostrihom – sídlo ostri-
homského arcibiskupa. Prezrieme si 
hradné návršie s  Ostrihomskou ba-
zilikou, ktorá je po Bazilike sv. Petra 
v Ríme a Bazilike sv. Pavla v Londýne, 
tretím najväčším kostolom v Európe. 
V ceste budeme ďalej pokračovať do 
známeho Vyšehradu, kde spoznáme 
najdôležitejšie pamiatky – pozostatky 
letného paláca kráľa Mateja Korvína, 
Horný hrad a Šalamúnovu vežu. Ná-
sledne sa presunieme do Szentendre 
– najnavštevovanejšieho mestečka 
Maďarska so stredomorským cha-
rakterom a skanzenom so skvostami 
ľudovej architektúry, ktorého návšte-
vu určite nevynecháme. Odchod na 
ubytovanie do Budapešti, fakultatív-
ne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách absolvujeme autoka-
rovú prehliadku najdôležitejších pa-
mätihodností – Széchényiho most, 
Hradný vrch s  Kráľovským palácom, 
Kostolom sv. Mateja a Rybárskou baš-
tou. Ďalšie historické skvosty mesta 
nám sprievodca poukazuje pri nasle-
dujúcej pešej prehliadke. Prezrieme si 
Baziliku sv. Štefana, Operu, Parlament 
a Námestie hrdinov. Popoludní sa už 
vyberieme na juhozápad, do staro-
bylého kúpeľného mestečka Balaton-
füred, ležiaceho na brehu Balatonu, 
označovaného za „maďarské more“. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme na vulka-
nický polostrov Tihany s čadičovými 
skalami, pustovníckymi obydliami, 
vnútorným jazerom Belsőtó, gejzí-

rom a levanduľovými poliami. V ceste 
budeme ďalej pokračovať do mesta 
kráľovien Veszprému – najkrajšieho 
a  najstaršieho osídlenia v  Maďarsku. 
Prezrieme si arcibiskupský palác, 
požiarnu vežu, Katedrálu sv. Micha-
la a  ďalšie dominanty mesta. Naše 
trojdňové putovanie ukončíme v Ko-
márome prehliadkou pevnosti Mo-
nostori s kazematmi a priekopou. Po 
prehliadke sa už vyberieme na spia-
točnú cestu na Slovensko, návrat vo 
večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby-
tovanie s  raňajkami v  hoteli 3*, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 34 EUR, za 2 večere
28 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

3–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  skorých 
ranných hodinách (z  Bratislavy cca 
o  07:00 h). Našou prvou zastávkou 
bude Ostrihom – sídlo ostrihomské-
ho arcibiskupa. Prezrieme si hradné 
návršie s  Ostrihomskou bazilikou, 
ktorá je po Bazilike sv. Petra v Ríme 
a  Bazilike sv. Pavla v  Londýne, tre-
tím najväčším kostolom v  Európe. 
V  ceste budeme ďalej pokračovať 
do jedného z najkrajších maďarských 
miest – Egeru. Pri prehliadke si po-
zrieme dominantu mesta – baziliku 
a oproti nej stojace lýceum, Egerský 
hrad ako i ďalšie zaujímavosti. Určite 
sa vydáme i do Údolia krásnych žien 
(Szépasszony), kde možno ochutnať 
a zakúpiť si rôzne druhy preslávených 
egerských vín priamo od výrobcov. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme do oblasti 
maďarskej pusty Hortobágy – najväč-
šej trávnatej stepi v Európe a pamiat-
ky UNESCO, s  typickými studňami
s  váhadlami a  tureckými hostinca-
mi – čárdami. Zažijeme predstave-
nie, na ktorom nám svoju šikovnosť, 
bravúrne kúsky jazdeckého umenia 
a drezúry koní predstavia honci koní 
(čikóši) v typických modrých pláten-
ných košeliach, širokých nohaviciach 
a  čiernych klobúkoch. Popoludní sa 
presunieme do mestečka Gödöllő 
na prehliadku barokového zámku, 
ktorý bol obľúbenou rezidenciou ra-
kúsko–uhorského cisárskeho páru 
Františka Jozefa a  populárnej Sissi. 
Po prehliadke zámku sa presunieme 
do Budapešti, kde zabsolvujeme au-
tokarovú prehliadku najdôležitejších 
pamätihodností – Széchényiho most, 

Hradný vrch s  Kráľovským palácom, 
Kostolom sv. Mateja a  Rybárskou 
baštou. Odchod na ubytovanie, fakul-
tatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách nám sprievodca pou-
kazuje ďalšie historické skvosty Bu-
dapešti. Prezrieme si Baziliku sv. Šte-
fana, Operu, Parlament a  Námestie 
hrdinov. Prehliadku môžeme zakončiť 
relaxom v  historických Széchenyiho 
kúpeľoch, alebo nakupovaním. Potom 
sa už vyberieme na spiatočnú cestu 
na Slovensko. Návrat vo večerných 
hodinách (cca o 21:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby-
tovanie s  raňajkami v  hoteli 3*, pred-
stavenie honcov koní, miestneho sprie-
vodcu na zámku v Gödöllő, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 34 EUR, za 2 večere
28 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Komárom

Veszprém
Balaton

Székesfehérvár
Szentendre

Visegrád
Ostrihom

Slovensko
Česko

Rakúsko

Maďarsko

Chorvátsko Srbsko
Rumunsko

Budapešť

Eger

Hortobágy

Budapešť

GödöllöOstrihom

Slovensko

Chorvátsko Srbsko
Rumunsko

Maďarsko

TERMÍNY A CENY
7F8HUB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

20.06. - 21.06. 2, 3 124

TERMÍNY A CENY
7F8HUB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

17.07. - 19.07. 2, 3 148
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EURÓPA  |  MAĎARSKO

TOKAJ
A OKOLIE

SZEGED
A ÓPUSZTASZER

KULTÚRNY ZÁŽITOK  |  WELLNESS OCHUTNÁVKA VÍNA  |  WELLNESS

3–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 08:00 h). 
V poludňajších hodinách príchod do 
romantického mesta Kecskemét. Pre-
zrieme si historické centrum mesta
s  palácom Cifra, secesnou radnicou 
so zvonkohrou a inými zaujímavosťa-
mi. Navštívime svetoznámu manufak-
túru a  múzeum pálenky Zwack, kde 
okúsime chuť kvalitnej marhuľovice. 
Popoludní budeme pokračovať v ces-
te do mestesta Szeged, ubytovanie. 
Fakultatívne možnosť návštevy kúpe-
ľov Aquapolis, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách pešia prehliadka mesta. 
Väčšina pozoruhodných budov sto-
jí na rozľahlom Dómskom námestí, 
ktoré patrí k  najkrajším námestiam 
Maďarska (Votívny kostol vyzdo-
bený nádhernou mozaikou Mado-
ny, Dimitrova veža, Nová synagóga
v štýle maurskej secesie s nádhernou 
sklenenou kupolou znázorňujúcou 
vesmír, slávna cukráreň Virág, Mú-
zeum spisovateľa Ferenca Móra, ve-
terný mlyn Szeged–Kiskundorozsma
a  iné.) Svetoznáme sú miestne vý-
robky ako maďarská saláma Pick
a  sladká či pálivá paprika, s  vynika-
júcou chuťou. Návšteva múzea „Pick 
salami és Szegedi paprika múzeum“ 
(fakultatívne). Odchod do mestečka 
Orosháza, ubytovanie, fakultatívne 
návšteva termálnych kúpeľov, fakulta-
tívne večera.

3. DEŇ
Raňajky. Dopoludnie strávime v  Ná-
rodnom historickom pamiatkovom 
parku Ópusztaszer. V múzeu pod ho-
lým nebom sa na ploche 55 hektárov 
prenesieme do maďarskej histórie – 

od vstupu Maďarov do krajiny, ktorý 
je zachytený na jednej z  najväčších 
panoramatických malieb na svete, 
cez stany maďarských náčelníkov 
až po veterné mlyny, chalupy, školu, 
múzeum pošty, farmu na pestovanie 
papriky a  ďalšie zaujímavosti, ktoré 
sem boli prenesené z celej krajiny. Po-
poludní odchod na Slovensko, návrat 
vo večerných hodinách (cca 21:00 h).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby–
tovanie s  raňajkami v  hoteli 3*, pre-
hliadku pálenice Zwack spojenú
s ochutnávkou, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 34  EUR, za dve večere
28 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

3–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách, príchod do dedinky Aggtelek 
– prehliadka nádhernej kvapľovej jas-
kyne s bohatými farebnými kvapľami. 
Po prehliadke jaskyne sa vyberieme 
do mesta Miskolc. K  Miskolcu neod-
mysliteľne patrí štvorvežový hrad 
Diósgyőr zo 14. storočia. V  priesto-
roch hradu je zriadené panoptikum, 
znázorňujúce život v  stredoveku, 
bujaré oslavy panstva, rytierske hry, 
stredoveké trhovisko a  ceremoniál 
udeľovania erbu mestu Košice. Uby-
tovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách návšteva jedinečných 
jaskynných kúpeľov Barlangfürdő 
v  Miskolc–Tapolca, ktorých termálna 
voda je  účinná na liečbu ochorení 
nervového systému a  vlhký vzdu-
ch jaskyne pri liečbe astmatických 
ochorení. Popoludní prehliadka 
mesta Miskolc, tretieho najväčšieho 
mesta Maďarska a  hlavného mesta 
župy (návšteva gotického kalvínske-
ho chrámu a  pravoslávneho múzea 
a chrámu s obrazom Kazaňskej čier-
nej Márie, darom cárovny Kataríny 
II.) Odchod do historickej vinárskej 
oblasti Tokaj. Prehliadka vinárskej 
dedinky, následne návšteva vínnej 
pivnice s  výkladom a  ochutnávkou 
vín. Fakultatívne večera. Návrat na 
ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do dedinky Eger-
szalok, ležiacej neďaleko mesta Eger. 
Tunajší prameň objavený pri ťažbe 
ropy vyviera z hĺbky 410 m, dosahuje 
teplotu 68 °C a  je vhodný na liečbu 
pohybového ústrojenstva. Vyzrážané 
soli časom sformovali soľný kopec 

s  plochými jazierkami, miniatúrny 
maďarský variant tureckého Pammu-
kale. Pokračovanie do historickej vi-
nárskej oblasti s najslávnejším červe-
ným vínom Egri Bikavér. Nenecháme 
si ujsť špeciality maďarskej kuchyne 
v niektorej z mnohých typických piv-
níc a  na záver nás čaká ochutnávka 
egerských vín s  výkladom. Príchod 
na Slovensko v neskorých večerných 
hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby–
tovanie s  raňajkami v  hoteli 2*/3*,
2x ochutnávku vína s  občerstvením, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 34 EUR, za 2 gurmánske 
večere 34 EUR (jedlá maďarskej ku-
chyne v  maďarskej reštaurácii), za 
miesto v  prednej polovici autokaru
7 EUR.

Aggetelek

Miskolc
Tokaj

 Maďarsko

Slovensko

Rumunsko

Diósgyőr

EgerEgerszalok

Kecskemét

Maďarsko

Szeged

Ópusztaszer

TERMÍNY A CENY
7F8HUB04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

04.04. – 06.04. 2, 3 148

21.08. - 23.08. 2, 3 148

TERMÍNY A CENY
7F8HUB60 TRASA 1 OSOBA

25.09. - 27.09. 2, 3 148
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CENY VSTUPOV DO OBJEKTOV VRÁMCI EURÓPY
KRAJINA/
MESTO VSTUP MENA/  

CENA
KRAJINA/
MESTO VSTUP MENA/

CENA
KRAJINA/
MESTO VSTUP MENA/

CENA
KRAJINA/
MESTO VSTUP MENA/

CENA
ISLAND EUR

Modrá lagúna 40,00

Ľudové múzeum 7,00

ANGLICKO GBP

Londýn Buckingham Palace - štátne 
miestnosti 19,75

Buckingham Palace - kráľovská 
galéria 10,25

Katedrála Sv. Pavla 16,50

London Eye 19,95

Madame Tussaud´s 30,00

Tower of London 22,00

Tower Bridge 8,00

Westminster Abbey 18,00

Sherlock Holmes Museum 10,00

Stonehenge Stonehenge kamenný kruh 14,90

Windsor Zámok 18,50

York York Minster - katedrála 15,00

Liverpool The Beatles Story - múzeum 16,95

Stratford Upon 
Avon

Shakespearov dom a dom Anne 
Hathaway 23,90

Bath Rímske kúpele 13,50

Salisbury Katedrála 10,00

Yorkshire Whitby Abbey - opátstvo 6,60

Fountains Abbey 9,50

V srdci Anglicka Hatfi eld House and park 15,50

Cambridge King‘s College 7,50

Warwick Warwick castle - hrad 24,00

Woodstock Blenheim Palace, Park and Gardens 22,50

Kent Skara Brae - neolitické sídlisko 12,40

Leeds Castle - hrad 24,00

Hever Castle a záhrady 16,00

Chartwell House a záhrady 
(Winston Churchill) 13,80

Scotney Castle Garden - záhrady 8,60

Portsmouth Portsmouth historické doky 28,00

Winchester Winchester - katedrála 7,80

Plymouth Mount Edgecumbe - sídlo a záhrady 7,40

Bodmin Lanhydrock House a záhrady 12,00

Falmouth Trebah Gardens - záhrady 9,60

Marazion St.Michaels Mount - pevnosť 7,60

Porthcurno Bay Minack Theatre - prírodný amfi teáter 4,00

Tintagel Tintagel Castle 5,90

Glastonbury Glastonbury - opátstvo 6,00

Wells Wells - katedrála 6,00

Edinburgh Palace of Holyroodhouse 11,30

Camera Obscura 11,95

Mary Kings Close 12,95

Edinburgh Castle 16,00

Falkirk Wheel 8,95

Stirling Kaštieľ 14,00

Eilean Donan Kaštieľ 6,50

Dunvegan Kaštieľ 10,00

Dunrobin Kaštieľ 10,50

Melrose Melrose Abbey - opátstvo 5,50

Roslin Rosslyn Chapel - kaplnka 9,00

Orkneje Skara Brae - neolitické sídlisko 7,10

Maes Howe - mohyla 5,50

ÍRSKO EUR

Blarney Hrad 12,00

Dublin Múzeum pivovaru Guinnes 18,00

Clonmacnoise Kláštor 6,00

BENELUX EUR

Amsterdam Anna Frank - dom 9,00

Oude kerk 5,00

Rijksmuseum 15,00

Múzeum V. van Gogha 15,00

Múzeum Madame Tussaud´s 22,00

Plavba po Grantoch 15

Heineken Experience 16,00

Einhoven Van Abbe Museum 12,00

Keukenhof Kvetinový park 15,00

Venlo Floriada 2012 - 1-dňový lístok 
s lanovkou 30,00

Antverpy Rubensov dom 8,00

Múzeum Rembrandta 12,50

Brusel Atomium 11,00

Bruselská radnica 5,00

Park Mini Europe 14,20

Brugy Belfort - veža 8,00

Gent Gravensteen 8,00

Luxemburg Palais Grand Ducal 6,00

FRANCÚZSKO EUR

Asterix Park Zábavný park 46,00

Avignon Pápežský palác 13,00

Most St. Benezet 5,00

Haut 
Koenigsbourg Pevnosť 8,00

Pont du Gard Most 18,00

Carcassone Hrad 9,00

Disneyland Zábavný park 74,00

Arles Rímsky amfi teáter 6,00

Giverny Monetova záhrada 9,50

Paríž Eiffelova veža 15,00

Invalidovňa, hrob Napoleona 9,50

Louvre 12,00

Loď Seina 10,00

Múzeum Orsay 11,00

Oranžéria 9,00

Versailles - zámok 15,00

Víťazný oblúk 9,50

Notre Dame 0,00

Centre Pompidou 13,00

Zámok Veaux le Vicomte 16,50

Conciergerie+Saint Chapelle 12,50

Marmottan Monet 10,00

Zámky na Loire Amboise 10,70

Blois 9,80

Du clos Lucé - Leonardo da Vinci 14,00

Chambord 11,00

Chenouceau 12,50

Cheverny 9,50

Chinon 7,00

Fontainebleau 11,00

Azay le Rideau 8,50

Villandry 10,00

Monaco Oceanografi cké múzeum 14,00

Palác Grimaldiovcov 8,00

Antibes Picassovho múzeum 6,00

Carnac Menhiry 6,00

Štrasburg Katedrála 7,40

Mont Saint Michel Kláštor 11,00

PORTUGALSKO EUR

Lisabon Torre de Belem 5,00

Hieronymov kláštor 7,00

Socha Krista 5,00

Výťah Santa Justa 5,00

Hrad Castelo de Sao Jorge 7,50

Sintra Palacio Nacional 13,50

Porto Kostol Sao Francisco 3,50

Coimbra Univerzita 9,00

Alcobaca Kláštor 6,00

Madeira Funchal - botanická záhrada 5,50

Monte - jazda v prútených košoch 14,50

Múzeum Art de Sacra 3,00

ŠPANIELSKO EUR

Barcelona Akvárium 20,00

FC Barcelona Sieň slávy 23,00

Gaudiho Casa Batló 18,50

Casa Milá 16,50

Katedrála Sagrada Familia 19,30

Palác Reial Major 7,00

Parc Güell 8,00

Múzeum Picasso 14,00

Cordoba Alcazar 8,00

Mezquita 11,00

El Escorial Kráľovský palác s miestnym 
sprievodcom 14,00

Figueres Múzeum S. Dalího 12,00

Gerona Katedrála 7,00

Granada Alhambra s miestnym sprievodcom 34,00

Madrid Kráľovský palác 10,00

Thyssen Bornemisza múzeum 10,00

Prado - múzeum 14,00

Parque de atracciones 29,90

Reina Sofi a - centrum umenia 8,00

Štadión Santiago Barnabeu 19,00

Montserrat Lanovka - spiatočný lístok 9,50

Múzeum 8,00

Salamanca Katedrála 4,75

Univerzita 2,50

Sevilla La Giralda - katedrala 8,00

Reales Alcazares - palac 8,75

Segovia Alcazar 5,00

Toledo Katedrála 11,00

Valladolid Hrad Coca 2,70

TALIANSKO EUR

Benátky Dožací palác 16,80

Hodinová veža 12,00

Verona Dom Júlie 6,00

Florencia Galéria Uffi zi 16,00

Medicejské kaplnky 7,00

Kupola dómu + Krypta 
Santa Reparata + Baptistérium 10,00

Bargello museum 7,00

Galleria dell´Accademia 6,50

Santa Croce 6,00

Pisa Šikmá veža 18,00

Pompeje Archeologický areál 11,00

Parma Torrechiara 3,00

Milano Teatro alla Scala Museum 6,00

Kostol Santa Maria delle Grazie - 
posledná večera 10,00

Castello Sforzesco museum 3,00

Rím Anjelský hrad 10,50

Koloseum + Forum Romanum 
+ Palatín 12,00

Vatikánske múzeá 16,00

Kupola Baziliky sv. Petra 7,00

MALTA EUR

Valletta Katedrála Sv. Jána 6,00

Archelogicke muzeum 5,00

GRÉCKO EUR

Mesopotamo: Nekromanteion 2,00

Olympia Archeologické múzeum 9,00

Nafplio Hrad Plamidi 4,00

Epidavros Archeologické nálezisko 6,00

Atény Akropola 12,00

Národné archeologické múzeum 7,00

Delphi Múzeum 9,00

Meteory Vstup do 1 kláštora 2,00

RUSKO EUR

Sankt Petersburg Ermitáž 18,00

Chrám Vzkriesenie Krista 11,00

Moskva Štátna klenotnica 45,00

Tretyakov galeria 30,00

DÁNSKO DKK

Tivoli Zábavný park 100,00

Kronborg Hrad 75,00

FÍNSKO EUR

Helsinki Suomenlinna 9,00

NÓRSKO NOK

Oslo Viking museum 60,00

ŠVÉDSKO SEK

Štockolm Drottningholm palác 100,00

Aquarium 100,00

Junibacken - čarovný svet 145,00

POĽSKO PLN

Krakov Wawel 25,00

National Museum 35,00

Osvienčim Koncentračný tábor 40,00

Vielička Soľná baňa 75,00

SLOVENSKO EUR

Kremnica Hrad 2,70

Kežmarok Hrad 3,00

Levoča Spišské múzeum 3,50

Spišský hrad 5,00

Banská Bystrica Pamätník SNP 2,00

Medzilaborce Múzeum moderného 
umenia A. Varhola 3,50

Betliar Kaštieľ 6,00

Ochtinská aragonitová jaskyňa 6,00

ČESKÁ REPUBLIKA CZK

Loket Hrad 90,00

Buchlovice Zámok 120,00

Buchlov Hrad 130,00

Litomysl Zámok 120,00

Sterberk Hrad 125,00

Kost Hrad 120,00

Kroměříž Arcibiskupský zámok 160,00

Vranov nad Dyjí Zámok 130,00

Bítov Hrad 120,00

Mikulov Zámok 150,00

Telč Zámok 110,00

Červená Lhota Zámok 100,00

Český Krumlov Hrad a zámok 200,00

Český Šternberg Zámok 125,00

Pernštejn Hrad 180,00

Orlík Hrad 120,00

Karlove Vary Múzeum Becherovky 100,00

Dvůr Králové Safari 175,00

Hluboká Zámok 150,00

Karlštejn Hrad  170,00

Konopište Zámok 150,00

Lednice Zámok 150,00

Skleník 60,00

Valtice Zámok 150,00

Moravský kras Katerinská jaskyňa 80,00

Punkenví jaskyňa 170,00

Kladruby Kláštor 160,00

NEMECKO EUR

Bavorské zámky Hohenschwangau
+Neuschwanstein 22,80

Herrenchiemsee 7,50

Linderhof 8,50

Lübeck Holštýnska brána 6,00

Berlín Pergamon múzeum 12,00

Dóm 7,00

Televízna veža Alexanderplatz 13,00

Postupim Zámok Sanssouci 12,00

Dresden Pevnosť Konigstein 10,50

Zwinger 13,00

Moritzburg Zámok 7,00

ŠVAJČIARSKO

Bodensee Ostrov Mainau 18 EUR

Broc Nestlé, fabrika 10,00 CHF

Chamonix Aguille du Midi 52,00 EUR

Matterhorn Matterhorn glacier paradise 105,00 CHF

Lanovka Gornegratt 82,00 CHF

Brig Stockalpenschloss 6,00 CHF

Ženevsé jazero Zámok Chillon 12,50 CHF

Gruyeres Zámok   10,00 CHF

Meersburg Zámok 8,5 EUR

RAKÚSKO EUR

Bad Ausee Festival narcisov 14,00

Bad Ischl Kaiservilla 15,00

Eisenstadt Zámok Esterházy 9,00

Hallstatt Soľná baňa 26,00

Heiligenkreutz Kláštor 8,00

Innsbruck Zámok Ambras 10,00

Swarovski muzeum 11,00

Hofburg 8,00

Jener Lanovka 21,40

Korutánsko Lanovka Kaisergurg 19,50

Lanovka na Schareck 13,00

Klagenfurt Minimundus 13,00

Klosterneuburg Kláštor 10,50

Krimml Vodopády 3,00

Mariazell Bazilika  3,00

Výrobňa perníkov 6,50

Lanovka Bűrgeralpe 14,30

Medlingtal Vstup do údolia 7,00

Melk Kláštor 12,00

Neusiedlersee Family  park (3-99r.) 19.50

Orlie hniezdo Bus + výťah 16,10

Raxalpe Lanovka 1 cesta 18,50

Rokliny Vorderkaserklamm 3,80

Liechtensteinklamm 4,00

Medvedia roklina 3,50

Wasserlochklamm 5,50

Salzburg Arcibiskupská Katedrála dobrovoľne

Hellbrunn zámok 10,50

Pivovar Steigls Brau Welt 11,00

Mozartov rodný dom 10,00

Hohensalzburg 11,50

Ľadová jaskyňa Eisriesenwelt 22,00

Hohenwerfen 14,50

Seckau Kláštor 6,00

Schneeberg Lanovka Salamander (jedna cesta) 22,00

Sparbach Prírodný park 4,00

Tulln Vstup do záhrad 12,00

Viedeň Albertina 11,90

Belveder horný + dolný 19,00

Detské múzeum Schőnnbrunn 7,50

Dom morí 14,90

Karlskirche 8,00

Múzeum motýľov 6,00

Stephansdom 8,00

Umelecko-historické múzeum 14,00

Zámok Schőnbrunn Grand Tour 14,50

ZOO 16,50

Zámky a hrady Artstetten 9,50

Eckartsau 9,00

Forchtenstein 9,00

Grafenegg 5,00

Gűssing 7,50

Heidenreichstein 7,00

Laxenburg 14,00

Rappotenstein 8,00

Rosenau bei Zwettl 5,00

Rosenburg 12,50

Schloss Hof 12,00

Greillenstein 7,50

Weitra 8,50

Zwettl Kláštor 9,00

SLOVINSKO EUR

Postojna Jaskyňa Postojnska 22,90

Predjamsky hrad 9,00

Ljublana Hrad 8,00

Bled NP Triglav 5,00

Hrad 9,00

CHORVÁTSKO

Krka Národný park 95,00

Paklenica Národný park 50,00

Plitvice Národný park 110,00

MAĎARSKO HUF

Budapešť Rybárska bašta 700,00

Bazilia s. Štefana 2000,00

Topicarium 2300,00

Vidámpark 4900,00

ZOO 2500,00

Aquaworld 2690,00

Aggtelek Jaskyňa  2200,00

Miskolctapolca Barlangfurdo - kupele 2000,00

Ostrihom Bazilika  1400,00

Godollo Kaštieľ 2200,00

Komarno Monostor pevnost 1400,00

Pannonhalma Opátstvo 2000,00
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KALENDÁR ZÁJAZDOV

FEBRUÁR

TALIANSKO Karneval v Benátkach II. 145 06.02.-09.02.

MAĎARSKO Festival mangalice v Budapešti 165 07.02.-08.02.

TALIANSKO Karneval v Benátkach I. 145 07.02.-09.02.

TALIANSKO Karneval v Benátkach II. 145 13.02.-16.02.

APRÍL

RAKÚSKO Veľká noc v Grazi 150 03.04.

ČESKO Stovežatá Praha 160 04.04.-05.04.

RAKÚSKO Za vínom do údolia Kampy 153 11.04.

RAKÚSKO Viedeň trochu inak 147 18.04.

RAKÚSKO Putovanie po rímskej 
jantárovej ceste 159 18.04.

ČESKO Flora Olomouc 162 25.04.

MÁJ

ČESKO Muzikálová Praha - Kleropatra 161 01.05.-02.05.

RAKÚSKO Zámok Belvedere 147 01.05.

MAĎARSKO Víkend v Budapešti 164 02.05.-03.05.

RAKÚSKO Kulinárske špeciality Dolného 
Rakúska 159 02.05.

RAKÚSKO Dachstein - ľadové kráľovstvo 150 08.05.-09.05.

MAĎARSKO Kúpanie v Gyori 
s návštevou Panonhalmy 166 08.05.

ČESKO Zámok Lednice a Valtice 163 08.05.

RAKÚSKO Umelecké skvosty  
v Schönbrunne 148 08.05.

RAKÚSKO Udolie Wachau - UNESCO 149 16.05.

ČESKO Brno s návštevou vily Tugenhat 162 16.05.

POĽSKO Poklady Krakova a okolia 146 22.05.-24.05.

RAKÚSKO Alpy a my - krajinská výstava 147 23.05.

ČESKO Víkend v južných Čechách 160 24.05.-25.05.

TALIANSKO Víkend v Benátkach 145 29.05.-31.05.

RAKÚSKO Festival Narcisov 152 30.05.-31.05.

RAKÚSKO Altenburg - Heldenberg 159 30.05.

ČESKO Zlín aj očami detí 161 30.05.

MAĎARSKO Tropikárium - Budapešť 166 30.05.

JÚN

MAĎARSKO Relax v Maďarsku 165 05.06.-07.06.

ČESKO Po hradoch a zámkoch 
Strednej Moravy 162 06.06.-07.06.

RAKÚSKO Dni ruží v Badene 152 06.06.

ČESKO UNESCO - Olomouc a Kroměžíš 162 13.06.-14.06.

RAKÚSKO Legenda o Mariazell 149 13.06.

MAĎARSKO Nyiregyhaza - raj pre deti 166 14.06.

RAKÚSKO Rozprávkový family park 148 20.06.

POĽSKO Krakow - Vielička - Wadovice 146 24.06.-26.06.

RAKÚSKO Zelené srdce 
Rakúska - Seiermark 151 27.06.-28.06.

ČESKO Praha pre deti 160 27.06.-28.06.

RAKÚSKO Viedeň cez kľúčovú dierku 148 27.06.

JÚL

RAKÚSKO Víkend v Salzburgu a okolí 151 04.07.-05.07.

MAĎARSKO Detský víkend v Budapešti 166 04.07.-05.07.

ČESKO Stovežatá Praha 160 04.07.-05.07.

RAKÚSKO RAXALPE – najstaršou 
kabínovou lanovkou v Rakúsku 154 04.07.

RAKÚSKO Zámky Schallaburg a Arstetten 151 04.07.

RAKÚSKO Po stopách rodu Esterházy 153 11.07.-12.07.

RAKÚSKO Ötschergraben – Grand Canyon 
Viedenských Álp 154 11.07.

RAKÚSKO Viedeň cez kľúčovú dierku 148 11.07.

RAKÚSKO Tullnské záhrady 151 11.07.

POĽSKO Wroclav - Benátky Poľska 146 17.07.-19.07.

ČESKO Slovácko a detský svet 163 18.07.-19.07.

RAKÚSKO Výlet na snežný vrch „Schneeberg“ 154 18.07.

RAKÚSKO Marhuľové slávnosti v údolí Wachau 150 19.07.

ČESKO Ostravsko tradičné a moderné 164 25.07.-26.07.

RAKÚSKO Medvedia roklina 155 25.07.

RAKÚSKO Zámok Belvedere 147 25.07.

AUGUST

RAKÚSKO Prírodný park Myrafälle 155 01.08.

RAKÚSKO Ametystové dobrodružstvo 149 01.08.

ČESKO Rusalka v prírodnom divadle 161 08.08.-09.08.

RAKÚSKO Historky z Viedenského lesa 148 08.08.

RAKÚSKO Prírodný park Hohe Wand 155 08.08.

RAKÚSKO Rozprávkový family park 148 15.08.

RAKÚSKO Treffl  ingské vodopády 155 15.08.

MAĎARSKO Nyiregyhaza - raj pre deti 166 16.08.

ČESKO Napoleonské dni 163 16.08.

RAKÚSKO Unikáty jazera Hallstattersee 154 22.08.-23.08.

RAKÚSKO Udolie Wachau - UNESCO 149 22.08.

RAKÚSKO Semmeringský priesmyk 156 22.08.

POĽSKO Poklady Krakova a okolia 146 28.08.-30.08.

ČESKO Safari Dvůr Kralové 
a perníková krajina 161 29.08.-30.08.

MAĎARSKO Tropikárium - Budapešť 166 29.08.

RAKÚSKO Výstava kvetín Tulln 152 29.08.

RAKÚSKO Prírodný park Sparbach 156 29.08.

SEPTEMBER

POĽSKO Poklady Krakova a okolia 146 04.09.-06.09.

MAĎARSKO Víkend v Budapešti 164 05.09.-06.09.

RAKÚSKO Uhudler a iné zaujímavosti 
Burgenlandu 153 05.09.

ČESKO Zámok Lednice, Valtice a Mikulov 163 12.09.-13.09.

RAKÚSKO Umelecké skvosty v Schönbrunne 148 12.09.

ČESKO Krajom vína a folklóru 164 19.09.-20.09.

RAKÚSKO Panónska vínna jeseň 153 19.09.

RAKÚSKO Udolie Wachau - UNESCO 149 26.09.

OKTÓBER

ČESKO Stovežatá Praha 160 03.10.-04.10.

MAĎARSKO Mór - dni vína 165 03.10.

RAKÚSKO Poklady Neziderského jazera 152 03.10.

POĽSKO Krakow - Vielička - Wadovice 146 05.10.-07.10.

RAKÚSKO Slávnosti husí v Ruste 158 10.10.

RAKÚSKO Čaro barokových zámkov 150 17.10.

MAĎARSKO Čabiansky klobásový festival 165 23.10.-25.10.

RAKÚSKO Tekvicové slávnosti 159 24.10.

RAKÚSKO Múzejná Viedeň 147 26.10.

MAĎARSKO Tropikárium - Budapešť 166 30.10.

NOVEMBER

RAKÚSKO Návšteva Salzburgu so sprievodom 
čertov 157 28.11.-29.11.

RAKÚSKO Advent na hrade Forchtenstein 156 28.11.

DECEMBER

NEMECKO Predvianočná nálada 
v Norimbergu 145 05.12.-06.12.

RAKÚSKO Čertovska družina na Hallstattskom 
jazere 157 05.12.-06.12.

MAĎARSKO Vianočné trhy v Budapešti 164 05.12.

RAKÚSKO Advent na zámku Grafenegg 158 05.12.

RAKÚSKO Mikulášska nádielka 
v Schönbrune 149 06.12.

POĽSKO Vianočný Krakov 146 11.12.-13.12.

RAKÚSKO Vianočný Salzburg 
a advent na jazere Traunsee 157 12.12.-13.12.

MAĎARSKO Vianočné trhy v Budapešti 164 12.12.

RAKÚSKO Graz - zimná rozprávka 158 12.12.

RAKÚSKO Advent na Esterházyho zámku 158 12.12.

RAKÚSKO Najkrajšie adventné trhy 
v Rakúsku 156 12.12.-13.12.

RAKÚSKO Najkrajšie adventné trhy 
v Rakúsku 156 19.12.-20.12.

RAKÚSKO Vianočná nálada v Salzburgu 157 19.12.

 STRANA  KVETY A ZÁHRADY  PRE DETI  TURISTIKA  HUDBA  PRE GURMÁNOV
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3–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných hodi-
nách (z  Bratislavy cca o  08:00 hod.). 
Popoludní zastavíme pri jazere Wörther-
see, kde budeme mať možnosť navštíviť 
park Minimundus – Svet v malom s mi-
niatúrnymi modelmi známych stavieb. 
Pokračovanie v ceste do Talianska. Uby-
tovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách presun do Benátok, mes-
ta, ležiaceho na 118 ostrovoch, vzájom-
ne oddelených kanálmi a pospájaných 
krásnymi mostami. Historické skvosty 
mesta – Dóžací palác, Most vzdy-
chov, Námestie sv. Marka s Bazilikou 
sv. Marka, Hodinovú vežu, Ponte Rial-
to a ďalšie nám poukazuje sprievodca 

pri pešej prehliadke. Čas nám zostane 
aj na individuálne poznávanie, či prí-
jemné posedenie pri dobrej káve. Ve-
čer odchod späť na Slovensko.

3. DEŇ
Návrat na Slovensko v ranných hodi-
nách (cca o 05:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli 3* v okolí 
Benátok, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Presun vaporettom (loďka) do ostrov-
ného centra Benátok, vstupy.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR, za 1/1 izbu 15 EUR, za večeru 
13 EUR.

BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

VÍKEND
V BENÁTKACH

KARNEVAL
V BENÁTKACH II.

KARNEVAL  |  S UBYTOVANÍM

4–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v nočných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 23:00 hod.).

2. DEŇ
V ranných hodinách príchod do Vero-
ny. Pešia prehliadka mesta – dom Júlie, 
amfi teáter L´Arena, námestie Piazza 
dell Erbe a  ďalšie. Večer ubytovanie 
v okolí Benátok, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky, presun do Benátok. Histo-
rické skvosty mesta – Dóžací palác,
Most vzdychov, Námestie sv. Marka
s  Bazilikou sv. Marka, Hodinovú vežu, 
Ponte Rialto a  ďalšie nám poukazu-
je sprievodca pri pešej prehliadke. Do 
neskorých večerných hodín si užijeme 

atmosféru svetoznámeho benátskeho 
karnevalu, ktorý má dlhoročnú tradíciu. 
Odchod na Slovensko (cca o 22:00 hod.).

4. DEŇ
Návrat na Slovensko v  skorých ran-
ných hodinách (cca o 05:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s  raňajkami v  hoteli 3* v  okolí 
Benátok, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Presuny vaporettom (loďkou) do ostrov-
ného centra Benátok, Vstupy, komplex-
né cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR, za 1/1 izbu 14 EUR, za večeru 
13 EUR.

KARNEVAL
V BENÁTKACH I.

KARNEVAL  |  BEZ UBYTOVANIA

3–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v nočných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 23:00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko.

2. DEŇ
V  ranných hodinách príchod do Be-
nátok, mesta, ležiaceho na 118 ostro-
voch, vzájomne oddelených kanálmi 
a pospájaných krásnymi mostmi. His-
torické skvosty mesta – Dóžací palác, 
Most vzdychov, Námestie sv. Marka 
s Bazilikou sv. Marka, Hodinovú vežu, 
Ponte Rialto a ďalšie nám poukazuje 
sprievodca v priebehu pešej prehliad-
ky. Po prehliadke so sprievodcom 
nám zostane čas aj na individuálne 
poznávanie, či príjemné posedenie pri 
dobrej káve. Do neskorých večerných 

hodín sa budeme kochať farebnými 
maskami a  atmosférou svetoznáme-
ho benátskeho karnevalu, ktorý má 
dlhoročnú tradíciu. Následný odchod 
na Slovensko (cca o 22:00 hod.).

3. DEŇ
Návrat na Slovensko v  skorých ran-
ných hodinách (cca o 05:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Presuny vaporettom (loďkou) do 
ostrovného centra Benátok, vstupy, 
komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

BEZ NOČNÝCH JÁZD  |  ADVENT

EURÓPA  |  NEMECKO, TALIANSKO

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 06:30 hod.) 
cez Linz, Passau do Norimbergu. Po 
príchode návšteva vianočných trhov, 
vo večerných hodinách odchod na 
ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku mes-
ta, centra nemeckej renesancie, rodis-
ka slávneho maliara Albrechta Düre-
ra. Po vojne sa tu konal Norimbergský 
proces. Návštevníkom Norimbergu 
a záujemcom o priebeh tohto medzi-
národného tribunálu je k  dispozícii 
novootvorená výstava „Memorium 
Norimberských procesov“ na auten-

tickom mieste, v  budove zemského 
súdu Landgericht Nürnberg–Fürth. 
Po prehliadke mesta individuálne 
voľno. V  popoludňajších hodinách 
odchod na Slovensko s  príchodom 
do Bratislavy v neskorých večerných 
hodinách (príchod na Slovensko cca 
o 23:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby–
tovanie s  raňajkami v  hoteli 2*/3*, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 30 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

PREDVIANOČNÁ
NÁLADA V NORIMBERGU

TERMÍNY A CENY
7F8DEB06 / 7F8DEB05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

06.12. - 07.12.2014 2, 3 128

05.12. - 06.12.2015 2, 3 138

TERMÍNY A CENY
7F8ITB13 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

07.02. - 09.02. 2, 3 68

TERMÍNY A CENY
7F8ITB14 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

06.02. - 09.02. 2, 3 128

13.02. - 16.02. 2, 3 128

TERMÍNY A CENY
7F8ITB15 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

29.05. - 31.05. 2, 3 124
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2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy ráno (cca 
o  6:30 hod.). Prehliadka kráľovského 
mesta Krakov (UNESCO). Prehliadka 
zámku Wawel. Zavítame do židovskej 
štvrte Kazimierz, Rynek glowny: Mari-
ánsky kostol, Sukienice, kostol sv. Woj-
ciecha, Jagelonskej univerzity, Florián-
ske brány. Vianočné trhy – individuálne 
voľno. Odchod na ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod do soľných baní 
Vielička (UNESCO) – jedných z  naj-
väčších na sveter, s podzemnými ja-
zierkami so slanou vodou, ťažobnými 
komorami, banskými strojmi a  zaria-

deniami, ako aj úžasnými podzemný-
mi kaplnkami so sochami a reliéfmi zo 
soli. Návrat do Bratislavy v neskorých 
večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
1x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3* , sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 22 EUR, za miesto v pred-
nej časti autokaru 7 EUR.

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy ráno (cca o  6:30 
hod.). Zámok Ksiaz - perla dolného 
Sliezka. Vroclav,  krásne stredoeróp-
ske mesto s  kurióznymi trpaslíkmi. 
Soľné námestie - kvetinový trh. Aula 
Leopoldina. Stare Jatki. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Ostrov Tumski - najstaršia časť 
mesta. Katedrála sv. Jána Krstiteľa. Bo-
tanická záhrada. Panoráma Raclawic-
ka, zobrazenie rusko-poľskej bitky. Hala 
Ludowa (UNESCO), prvá modernistická 
železobetónová hala na svete. Návrat 
do centra, individuálne voľno. Fakulta-
tívne, koncert hrajúcej a svetelnej show 
jednej z najväčších fontán v Európe.

3.DEŇ
Raňajky. Zámok Moszna – najznámej-
ší v  Sliezku. Odchod na Slovensko. 
Príchod do Bratislavy v  neskorých 
večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 56 EUR, za miesto v pred-
nej časti autokaru 7 EUR.

BEZ NOČNÝCH JÁZD  |  TERMÍN AJ Z KOŠÍCNOVINKA  |  BEZ NOČNÝCH JÁZD  |  UNESCO

KRAKOV – VIELIČKA
VROCLAV –
SRDCE SLIEZKA

BEZ NOČNÝCH JÁZD

3–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy v  ranných hodi-
nách (cca o 6:00 hod.). Zámok Pzcyna 
z 19. stor.. Prehliadka malebného mes-
ta. Odchod do Krakova na ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Kráľovské mesto Krakov, 
(UNESCO). Prehliadka zámku Wawel. 
Kazimierz, Rynek glowny, Mariánsky 
kostol, Sukienice, Jagelonskej univer-
zity, kostola sv. Anny (univerzitný kos-
tol), Floriánske brány.

3. DEŇ
Raňajky. Soľná baňa Vielička (UNE-
SCO) – jedna z  najväčších na svete. 
Návšteva moderného múzea – rodiska 

bývalého pápeža Jána Pavla II. vo Wa-
dowiciach. Návrat do Bratislavy v ne-
skorých večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 52 EUR, za miesto v pred-
nej časti autokaru 7 EUR.

EURÓPA | POĽSKO

3–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy v  ranných hodi-
nách (cca o 6:00 hod.). Zámok Pzcyna 
z 19. storočia. Osvienčim – koncentrač-
ný tábor (UNESCO). Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Krakov (UNESCO). Zámok Wa-
wel. Kazimierz, Rynek glowny, Marián-
sky kostol, Sukienice, Jagelonskej uni-
verzity, Floriánske brány. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Soľná baňa Vielička (UNE-
SCO) – jedna z  najväčších na svete. 
Odchod na Slovensko.

POZNÁMKA
Garantovaný zvoz / rozvoz je v cene 
v mestách po trase BA, TT, PN, NM, 
TN, PB, ZA.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 52 EUR, za miesto v pred-
nej časti autokaru 7 EUR.

POKLADY KRAKOVA
A OKOLIA

KRAKOV – VIELIČKA –
WADOWICE

BEZ NOČNÝCH JÁZD  |  UNESCO  |  TERMÍN AJ Z KOŠÍC

TERMÍNY A CENY
7F8PLB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

22.05. - 24.05. BA * 148

28.08. - 30.08. BA * 148

04.09. - 06.09. KE ** 148

* Zvoz a rozvoz po trase BA-TT-PN-NM-PB-ZA bez príplatku.

** Zvoz a rozvoz po trase KE-PO bez príplatku.

TERMÍNY A CENY
7F8PLB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.06. - 26.06. BA * 148

05.10. - 07.10. BA * 148

* Zvoz a rozvoz po trase BA-TT-PN-NM-PB-ZA bez príplatku.

TERMÍNY A CENY
7F8PLB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

17.07. - 19.07. BA * 148

* Zvoz a rozvoz po trase BA-TT-PN-NM-PB-ZA bez príplatku.

TERMÍNY A CENY
78EPLB03 / 7F8PLB04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

12.12. - 14.12.2014 BA / KE * 148

11.12. - 13.12.2015 BA / KE * 148

* Zvoz a rozvoz po trase BA-TT-PN-NM-PB-ZA a KE-PO bez príplatku.

04 Poznavacky Svet 14-15_Vikendovky 143-166.indd   14604 Poznavacky Svet 14-15_Vikendovky 143-166.indd   146 3.11.2014   19:243.11.2014   19:24



147

NOVINKA  |  KULTÚRNY ZÁŽITOK NOVINKA  |  KULTÚRNY ZÁŽITOK

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod z Bratislavy v  ranných hodi-
nách (z  Bratislavy cca o  7:00 hod.) 
do najväčšieho stredovekého kláštora 
Rakúska – Lilienfeld. Počas prehliadky 
nazrieme do života cisterciánskych 
mníchov, ktorí viac ako 800 rokov pre-
chádzajú krížovou chodbou a modlia 
sa chórové modlitby v pôsobivej lodi 
kostola. Po prehliadke presun pozdĺž 
starej pútnickej cesty údolím Traisen-
tal cez Annaberg do Wienerbrucku, 
ktorý je bránou do prírodného parku 
Ötscher–Tormäuer. Pokračovanie Ma-
riazellskou železnicou do Franken-
fels – Laubenbachmühle (cca 45 min.) 
– jedného z troch miest, v ktorých sa 
koná dolnorakúska zemská výstava 
Alpy a  my. Výstava je začlenená do 
pôsobivej architektúry a  jej témou je 
život ľudí uprostred Álp, poľnohospo-
dárstvo na predhoriach Álp, pútnictvo 
a  turistika. Návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách (cca 21:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do objektov, jazdu Mariazell-
skou železnicou, komplexné cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

ALPSKÁ VÝSTAVA 
V ÖTSCHERSKOM REGIÓNE

ALPY
A MY

VIEDEŇ
TROCHU INAK

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 8:00 hod.). Po 
príchode do Viedne pešia prehliadka 
historického centra s miestnym sprie-
vodcom, ktorú ukončíme pred Mozar-
tovým bytom na ulici Domgasse č. 5 
– súčasť múzea „Mozarthaus Wien“. 
Počas prehliadky sa oboznámime 
s  detailami pôsobenia skladateľa vo 
Viedni a  v  jedinom zachovanom Mo-
zartovom viedenskom byte nahliadne-
me do intímnej sféry hudobníka a jeho 
rodiny. Popoludní odchod k veži Do-
nauturm – jedného z  poznávacích 
znamení Viedne (252 m.) a najvyššej 
stavby v Rakúsku. Z vyhliadkovej plo-
šiny veže je nádherný výhľad na his-
torické centrum Viedne, ako aj okolie 
mesta. Ďalšou zastávkou bude Hun-
dertwasserovo múzeum v  Kunsthaus 
Wien, kde sa bližšie oboznámime 
s  dielom a  životom tohto mimoriad-
neho umelca a program ukončíme pri 

najnavštevovanejšej viedenskej po-
zoruhodnosti – Hundertwasserovom 
dome so zvlnenými líniami a strechou 
so stromami a  trávnikom. Návrat na 
Slovensko o cca 19:30 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, miest-
neho sprievodcu, sprievodcu CK SA-
TUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

EURÓPA | RAKÚSKO

HIT ROKA 2014

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:30 hod.). 
Na malom pahorku, odkiaľ sa ponúka 
fantastický pohľad na Viedeň, sa roz-
kladajú skvosty baroka – zámky Horný 
a Dolný Belveder, prepojené nádher-
nou francúzskou záhradou. Toto pô-
vodné letné sídlo princa Eugena Savoj-
ského je dielom obľúbenca rakúskeho 
dvora i  obyčajného ľudu, vojenského 
architekta J. L. von Hildebrandta. Dnes 
tu svoje zbierky a exponáty vystavu-
je Rakúska galéria, Múzeum baroka 
a  Múzeum rakúskeho stredovekého 
umenia (návšteva). Cez Karlsplatz
s  kostolom zasväteným sv. Karolo-
vi Boromejskému, ochrancovi pred 
morom, sa vydáme až do historické-
ho centra a pozrieme si najznámejšie 
viedenské pamätihodnosti (Opera, 
Hofburg, Stephansdom, Figarohaus,
v ktorom Mozart zložil Figarovu svad-
bu a  iné). Možnosť návštevy Winter-

palais – pôvodne reprezentačného 
paláca Eugena Savojského. Zostane 
čas ochutnať aj slávnu Sachertorte so 
šálkou viedenskej kávy alebo pravý 
Wiener Schnitzel s pohárom dobrého 
rakúskeho vínka. Návrat na Slovensko 
večer (cca 19:30 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

ZÁMOK
BELVEDER

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod z Bratislavy cca o 08:00 hod.
Možnosť navštíviť Prírodovedné
a  Umeleckohistorické múzeum na 
Burgringu, ktorého základný kameň 
položil už pred 250 rokmi František 
I., manžel Márie Terézie. Na svoje si 
prídu aj znalci umenia pri prehliad-
ke Egyptsko–orientálnej a  antickej 
zbierky, či pri obdivovaní legendárnej 
kolumbijskej kytice, pozostávajúcej 
z  2100 diamantov a  vyše 700 dra-
hokamov. Rakúska národná knižnica 
pozýva na prehliadku jednej z najkraj-
ších knižných sál na svete (Prunksaal),
do múzea glóbusov (Globen Muse-
um), papyrusov (Papyrus Museum 
– najväčšia zbierka svojho druhu na 
svete), kde máte možnosť vyskúšať si 
písanie na papyrus alebo “grifelom” 
na tabuľky. Srdcom expozície Tech-
nického múzea je oddelenie energie. 
Modely, počítačové stanice, fi lmy, ex-
perimenty a umelecké inštalácie oslo-

via každého. Návrat do Bratislavy (cca 
20:00 hod.).

POZNÁMKA
26. október – počas rakúskeho štát-
neho sviatku je vo Viedni deň otvore-
ných dverí. Možnosť návštevy vybra-
ných múzeí zdarma, príp. so zľavou.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

MÚZEJNÁ
VIEDEŇ

TERMÍNY A CENY
7F8ATB08 TRASA 1 OSOBA

18.04. 2, 3 24

TERMÍNY A CENY
7F8ATB18 TRASA 1 OSOBA

23.05. 2, 3 26

TERMÍNY A CENY
7F8ATB09 TRASA 1 OSOBA

26.10. 2, 3 19

TERMÍNY A CENY
7F8ATB10 TRASA 1 OSOBA

01.05. 2, 3 24

25.07. 2, 3 24
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EURÓPA | RAKÚSKO

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.). 
Viedenský les Wienerwald je obľú-
beným miestom Viedenčanov. Čo 
všetko ukrýva, presvedčíme sa počas 
nášho putovania. V zámku Laxenburg 
trávila svoje medové týždne cisárov-
ná Sissi s manželom. Narodil sa tu aj 
jej syn korunný princ Rudolf. Na loď-
kách prebádame najväčšie podzemné 
jazero v Európe, ktoré vzniklo zapla-
vením pôvodnej bane na sadru. Počas 
2. svetovej vojny mala však úplne iné 
poslanie, boli tu priestory na výrobu 
lietadiel. Necháme sa vtiahnuť do 
Mayerlingskej záhady, ktorá rozpráva 
o  dvojnásobnej samovražde násled-
níka rakúsko–uhorského trónu princa 
Rudolfa a jeho milenky Marie von Vet-
sera. Poľovnícky zámok, v ktorom boli 
nájdení, dal cisár František Jozef I.
zrovnať so zemou a  na jeho mies-
te dnes stojí kláštor karmelitánok

(návšteva). V  cisterciánskom klášto-
re Heiligenkreuz budeme obdivovať 
jeho zachovalý románsko–gotický 
ráz. Návrat na Slovensko vo večer-
ných hodinách (cca o 19:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v  prednej pol. autokaru
7 EUR.

ARCHITERTÚRA  |  HISTÓRIA

HISTORKY
Z VIEDENSKÉHO LESA

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.),
návšteva zámku Schönbrunn 
(Krásna studňa), letného sídla 
Habsburgovcov, prehliadka repre-
zentačných miestností, ktoré obý-
vali osobnosti ako Mária Terézia, 
cisár František Jozef I. so svojou 
manželkou Alžbetou Bavorskou, 
prezývanou Sissi. Ďalej prehliadka 
írskej záhrady s  bludiskom, záhrady 
korunného princa a  Glorietu, 
autobusová okružná jazda po 
Viednia pešia prechádzka smer Ste-
fansdoma Hofburg (s miestnym sprie-
vodcom). Zostane čas aj na ochut-
nanie slávnej Sachertorte so šálkou 
viedenskej kávy a  pre tých s  väč-
ším apetítom príležitosť na pravý 
Wiener Schnitzel a  pohár dobrého 
rakúskeho vína. Návrat na Sloven-
sko vo večerných hodinách (cca 
19:30 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, miest-
neho sprievodcu a  sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

HIT ROKA 2014  |  ARCHITEKTÚRA

UMELECKÉ SKVOSTY 
V SCHÖNBRUNNE

PRE DETI

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.), 
príchod do rozprávkového Family 
parku Neusiedlersee (60 km od Bra-
tislavy), cieľa jedinečných rodinných 
výletov v  blízkosti Neusiedlerského 
jazera, ktorý očarí nielen deti, ale 
aj dospelých. Na všetkých hrách sa 
budete aktívne podieľať s  vašimi ra-
tolesťami! Šantiť, skúšať, objavovať, 
blázniť a zabávať sa v rozprávkovom 
lese, na gazdovskom dvore, na hra-
de príbehov alebo na dobrodruž-
nom ostrove. Na ploche približne
100 000 m2 zažijete nekonečnú zá-
bavu. Najväčší rakúsky zábavný a ro-
dinný park je jedinečný a vždy sa po-
stará o príjemné prekvapenia. Ako by 
sa vám páčila skvelá Krokodília vodná 
dráha alebo novučičká Traktorová 
dráha? Na hladné žalúdky tu čaká 
množstvo reštaurácií a  na maškrtné 
jazýčky zmrzlina a  sladkosti od vý-

myslu sveta. Vo večerných hodinách 
nasleduje návrat na Slovensko (cca
o 19:30 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

ROZPRÁVKOVÝ
FAMILY PARK

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Výlet rozprávkovým detským auto-
busom sa začína v  Bratislave, kde
v ranných hodinách (cca o 08:00 hod.) 
vyrazíme na dobrodružnú jazdu za ob-
javovaním kráľovnej – Viedne. V jej srd-
ci, niekoľko metrov od Opery, je v skle-
níku Kráľovského paláca Hofburg ukrytý 
Dom motýľov. Nemusíte byť zanietený 
biológ alebo mať jednotku z prírodopi-
su, návšteva vás určite nadchne. Pre-
sunieme sa na zámok Schönbrunn. Vo 
svojich komnatách ukrýva tajomstvá, 
ktoré poodhalíme v  detskom múzeu. 
Veď kto aspoň raz netúžil vkĺznuť do 
šiat, povinností, radostí i starostí živo-
ta detí v minulých storočiach? Kto nie 
je zvedavý, ako sa obliekali, ako mali 
prestretý cisársky stôl? Ak vás neláka 
sláva cisárskeho dvora, pozývame vás 
do sveta Schönbrunnskej ZOO, domo-
va pre viac ako 4 000 zvierat zo všet-
kých kontinentov sveta, po berlínskej 
ZOO jedinej v  celej Európe, kde mô-

žete vidieť obrovské pandy Yang Yang
a Long Hui. Cez deň budete mať príle-
žitosť uvidieť kŕmenie orangutanov, af-
rických slonov, tučniakov, austrálskych 
koál, supov, nazrieť do ríše dravých 
piraní, zažiť tropickú búrku dažďového 
pralesa. Návrat na Slovensko vo večer-
ných hodinách (cca o 19:30 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

PRE DETI

CEZ KĽÚČOVÚ DIERKUVIEDEŇ

TERMÍNY A CENY
7F8ATB11 TRASA 1 OSOBA

08.05. 2, 3 24

12.09. 2, 3 24

TERMÍNY A CENY
7F8ATB12 TRASA 1 OSOBA

08.08. 2, 3 24

TERMÍNY A CENY
7F8ATB50 TRASA 1 OSOBA

27.06. 2, 3 19

11.07. 2, 3 19

TERMÍNY A CENY
7F8ATB51 TRASA 1 OSOBA

20.06. 2, 3 16

15.08. 2, 3 16
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EURÓPA | RAKÚSKO

PRE DETI  |  ADVENT

MIKULÁŠ
V SCHÖNBRUNNE

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  08:00 hod.) 
Prvou zastávkou bude Dom morí 
(Haus des Meers), ktorý je najväč-
ším podvodným svetom v  Rakúsku. 
Stretneme sa zoči–voči so žralokom 
mlatkohlavým, ktorého hlava pripo-
mína vodidlá na bicykli, objavíme 
farebný svet tropických koralových 
morí, dáme si pozor na dravé pirane, 
skontrolujeme krokodílie tesáky, zbys-
tríme zrak pri obrovských chlpatých 
tarantulách. Uvidíme jedovaté škor-
pióny, niekoľkometrové pytóny a ešte 
nebezpečnejšie mamby. Cestu nám 
určite skríži najväčší suchozemský 
krab na svete – Coconat crab, ktorý 
dorastá až do neuveriteľných 40 cm! 
Uvidíme preslávenú barakudu, morskú 
korytnačku a na záver prelezieme cez 
tropickú záhradu s voľne pobehujúci-
mi opičkami. Presunieme sa na zámok 
Schönbrunn, kde na najmenších čaká 

bohatý program: príchod Mikuláša 
s rozdávaním darčekov, návšteva ZOO 
a tiež detského múzea. Prajeme dob-
rú zábavu! Návrat na Slovensko vo ve-
černých hodinách (cca o 19:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru 
7 EUR.

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.)
do 140 km vzdialeného Maissau, kto-
ré je jedným z  dvadsiatich nálezísk 
ametystu prúžkovaného na svete 
a  nachádza sa tu najväčšia odkrytá 
ametystová žila. Okolo tejto celosve-
tovej rarity vznikol zážitkový areál 
Svet ametystu s viacerými unikátny-
mi atrakciami pre malých i  veľkých.
V  návštevníckom centre sa dozvie-
me rôzne zaujímavosti o  vzácnom 
fi alovom drahokame, čaká nás pre-
hliadka ukážkovej banskej štôlne
s geologickým výkladom, pozrieme si 
výstavu o  význame ametystu a  dra-
hých kameňov v dejinách a príležitosť 
budú mať aj hľadači pokladov, ktorí si
v starom lome môžu nájsť svoj vlast-
ný drahokam. Gumové čižmy a  po-
trebné nástroje na hľadanie sa dajú 
prenajať na mieste. V popoludňajších 
hodinách odchod do 30 km vzdiale-

ného mestečka Schiltern na návšte-
vu zážitkových záhrad Kittenberger 
Erlebnisgärten, kde budeme môcť 
obdivovať asi 40 ukážkových záhrad 
na ploche viac ako 30 tisíc m2. Návrat 
na Slovensko vo večerných hodinách 
s  príchodom do Bratislavy približne 
o 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru 
7 EUR.

PRE DETI

KRÁĽOVSTVO
AMETYSTU

KULTÚRNY ZÁŽITOK

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  07:30 hod.) 
do Mariazell, najväčšieho pútnického 
miesta v Rakúsku, okrem toho klima-
tických kúpeľov a  strediska zimných 
športov. Pútnické miesto vzniklo
v roku 1 200, kedy tu markgróf Hen-
rich nechal vystavať kaplnku. Navšte-
va Baziliky, ktorá ukrýva v  kapln-
ke Milostrdenstva sošku Madony
s dieťatkom – nazývanú Veľká Matka 
Rakúska. Priamo z  centra mesta sa 
lanovkou dostaneme na vrchol Bür-
geralpe (1 266 m n. m.) a  vyjdeme 
na rozhľadňu arcivojvodu Jána s ne-
opakovateľným výhľadom na okolité 
Alpy. V  sladkom svete rodiny Pirker 
sa dozvieme viac o  tradičnej výrobe 
mariazellských perníčkov, voskových 
sviečok a  ochutnáme domácu me-
dovinu (možnosť nákupu). Návrat 
na Slovensko vo večerných hodinách 
(cca o 21:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

LEGENDA 
O MARIAZELL

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:30 hod.).
O  údolí Wachau sa píše ako o  srdci 
Dolného Rakúska, na oboch stranách 
Dunaja sa vo farbách viniča ukazu-
jú malebné dedinky a  na vysokých 
bralách rieky sa týčia mocné hrady, 
opevnené kláštory a pevnosti (UNE-
SCO). Ako prvý navštívime veľkolepý 
benediktínsky kláštor v Melku (knižni-
ca s viac ako 100 000 zväzkami, úch-
vatný barokový kostol). Pokračujeme 
do mestečka Dűrnstein, ktoré vďačí 
za svoju popularitu dobrodružstvám 
anglického kráľa Richarda – Levie 
Srdce. K  tejto oblasti patrí aj lahod-
né víno, ktoré by bolo hriechom ne-
ochutnať. Spoznávanie skvostu Dol-
ného Rakúska – Wachau zakončíme 
v  meste Krems, ktoré bolo počas
11. a  12. st. rivalom Viedne. Pokochá-
me sa pôvabnou architektúrou do-
mov a  námestí, ktoré vtlačili mestu 

taliansky kolorit. Príchod na Sloven-
sko o cca 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

HIT ROKA 2014

UNESCO

ÚDOLIE
WACHAU

TERMÍNY A CENY
7F8ATB52 TRASA 1 OSOBA

01.08. 2, 3 23

TERMÍNY A CENY
7F8ATB54 TRASA 1 OSOBA

6.12. 2, 3 19

TERMÍNY A CENY
7F8ATB13 TRASA 1 OSOBA

16.05. 2, 3 29

22.08. 2, 4 29

26.09. 2, 3 29

TERMÍNY A CENY
7F8ATB14 TRASA 1 OSOBA

13.06. 2, 3 29
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2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy v ranných hodi-
nách (z  Bratislavy cca o  6:30 hod.) 
k  jednému z  najkrajších jazier Sal-
zburgskej soľnej komory – Wolfgang-
see. Z kúpeľného mesta St. Wolfgang 
vedie od roku 1893 na 1 783 metrov 
vysoký Schafberg parná zubačka, 
ktorá je najstaršou v Rakúsku. Po pre-
konaní 5,85 km s prevýšením 1 190 m 
nás čaká výhľad na majestátnu horu 
Dachstein a okolité jazerá. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Dnes sa vydáme na ľadovec Dachste-
in (2  995 m.), ktorý ponúka viaceré 
unikátne atrakcie – Palác ľadu s ľado-
vým sochami a  obrovskou štrbinou, 
ktorou sa možno dostať do zamrz-

nutého sveta vo vnútri ľadovca, naj-
vyššie položená vyhliadka v Štajersku 
Sky Walk na 250 metrov vysokej str-
mej kamennej stene, impozantný vi-
sutý most, či sklenená vyhliadka nad 
skalami ponúkajú dych vyrážajúce 
výhľady na najkrajšie alpské štíty a gi-
gantický masív Dachsteinu. Návrat 
na Slovensko vo večerných hodinách 
(cca 21:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, lanovky, komplexné cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

NOVINKA  |  HORY A JAZERÁ

DACHSTEIN –
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO

EURÓPA | RAKÚSKO

HIT ROKA 2014

MARHUĽOVÉ SLÁVNOSTI 
V ÚDOLÍ WACHAU

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 09:00 hod.). 
Smer zámok Schloss Hof. Jeho zno-
vuobjavenie a  znovu otvorenie patrí 
k najambicióznejším projektom ucho-
vania kultúrneho dedičstva v Rakúsku 
za posledné roky. Niekdajšie vidiecke 
sídlo cisára sa dnes prezentuje ako 
pôsobivá scéna pre putovanie ča-
som do fascinujúceho sveta baroka.
V blízkosti sa nachádza ďalší barokový 
skvost – cisársky poľovnícky zámok 
Eckartsau s  bohato zdobenými inte-
riérmi, vybavenými dobovým nábyt-
kom, množstvom skulptúr a  cenných 
obrazov. Zámok sa zapísal do histórie 
zanikajúcej Rakúsko – uhorskej mo-
narchie, keď sa stal miestom posled-
ného domáceho pobytu rakúskeho 
cisára Karola I a jeho rodiny pred nú-
teným odchodom do švajčiarskeho 
exilu. Súkromné apartmány cisárske-
ho páru patria k vrcholným zážitkom 

pri prehliadke zámku. Návrat na Slo-
vensko vo večerných hodinách (cca 
20:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

KULTÚRNY ZÁŽITOK

ČARO
BAROKOVÝCH ZÁMKOV

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ran-
ných hodinách (z  Bratislavy cca 
o 07:00 hod.) do údolia Wachau. Pr-
vou zastávkou bude malebné mes-
tečko Krems, ležiace v  dunajskom 
údolí na sútoku riek Krems a  Dunaj. 
Prehliadka historického centra, kto-
ré je od r. 2000 zapísané v zozname 
pamiatok UNESCO. Pokračovanie do 
malebného mestečka Dürnstein, naj-
fotografovanejšieho miesta Wachau. 
Po prehliadke odchod do 10 km vzdia-
leného mestečka Spitz na Dunaji, kde 
sa každoročne v  júli oslavuje bohatá 
úroda preslávených wachauských 
marhúľ. Vyzdobené trhovisko v  cen-
tre mesta zaplavia obyvatelia v  tra-
dičných krojoch a  návštevníci môžu 
ochutnávať marhuľové dobroty od 
výmyslu sveta, ku ktorým patria okrem 
sladkých múčnikov aj destiláty, likéry
a  vynikajúce vína. Výborné marhu-
ľové guľky sa dajú dokonca kúpiť aj

v  legendárnom marhuľovom auto-
mate. Oslavy vyvrcholia slávnostným 
sprievodom na čele s  kráľom Maril-
lusom a  princeznou Aprikosiou. Po 
skončení slávnostného sprievodu ná-
vrat na Slovensko s príchodom do Bra-
tislavy vo večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru
7 EUR.

VEĽKÁ NOC

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  07:30 hod.) 
do Grazu, vzdialeného z  Bratislavy
240 km. Mesto preslávilo predovšet-
kým historické centrum, ktoré bolo 
v  r. 1999 zapísané na Zoznam sveto-
vého dedičstva UNESCO (prehliadka). 
Počas Veľkej noci sa centrum mesta 
zmení na obrovské trhovisko s  ponu-
kou lákavých kulinárskych špecialít, 
domácich bio výrobkov, veľkonoč-
ných ozdôb, darčekov a  umeleckých 
predmetov. Miestni ľudoví majstri tu 
vystavujú svoje originálne diela, ktoré 
sa dajú aj kúpiť. Návštevníci môžu ob-
divovať bohatý veľkonočný sortiment 
ako napr. ručne maľované husacie va-
jíčka, vtáčiky a zajačiky zo skla, rôzne 
ozdobné predmety z keramiky a dreva, 
rapkáče, voňavé prírodné mydlá, hrač-
ky, kvety a  iné spomienkové darčeky. 
Veľkonočné trhy sa tradične nesú aj
v duchu pôžitkov. Graz ako kulinárske 

centrum labužníckych lahôdok pred-
stavuje rôzne chute regiónu, dobroty 
zo sedliackych dvorov a typické štajer-
ské špeciality, ku ktorým patrí vychý-
rený tekvicový olej, rozličné domáce 
tekvicové produkty a  kvalitné vína.
V podvečerných hodinách odchod na 
Slovensko s  príchodom do Bratislavy 
okolo 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru
7 EUR.

VEĽKÁ NOC
V GRAZI

TERMÍNY A CENY
7F8ATB60 TRASA 1 OSOBA

19.07. 2, 3 24

TERMÍNY A CENY
7F8ATB15 TRASA 1 OSOBA

17.10. 2, 3 21

TERMÍNY A CENY
7F8ATB16 TRASA 1 OSOBA

03.04. 2, 3 29

TERMÍNY A CENY
7F8ATB36 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

08.05. - 09.05. 2, 3 94
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1–DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 7:00 hod.) do 
Dolného Rakúska. Prvou zastávkou 
bude impozantný zámok Schallaburg 
(170 km od Bratislavy), ktorý patrí 
k  najkrajším renesančným zámkom 
na sever od Álp. V  roku 2015 sa na 
zámku prezentuje unikátna výstava 
„Vikingovia“, ktorá približuje fascinu-
júcu históriu Vikingov, život ich rodín, 
obydlia, kultové zvyky, ako aj slávne 
dobyvateľské a  obchodné výpravy 
tohto severského národa. Na Schal-
laburgu je vystavených vyše 500 
exponátov, z  ktorých väčšinu bolo 
doteraz možné vidieť len vo Švédsku. 
Výstava bola pripravovaná v  spolu-
práci so Švédskym historickým mú-
zeom. Po prehliadke pokračovanie na 
renesančný zámok Artstetten – bý-
valé rodinné sídlo a  letnú rezidenciu 
cisárskej rodiny a  zároveň posledné 
miesto odpočinku následníka trónu 

Františka Ferdinanda a  jeho manžel-
ky Sofi e. Prehliadka výstavy a hrobky. 
Návrat na Slovensko o cca 20:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovicu autoka-
ru 7 EUR.

NOVINKA  |  HISTÓRIA  |  KULTÚRNY ZÁŽITOK

VÝSTAVA VIKINGOVIA

ZÁMKY SCHALLABURG 
A ARTSTETTEN

KULTÚRNY ZÁŽITOK

ZELENÉ SRDCE
RAKÚSKA – STEIERMARK

2–DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska (z Bratislavy cca 
o  7:00 hod.) do slnečného Štajerska. 
Po prejazde cez známy horský prie-
smyk Semmering nás  čaká návšteva 
jaskyne Katerloch, ktorá je najbohatšie 
vyzdobenou kvapľovou jaskyňou v Ra-
kúsku. Odchod do metropoly Štajerska 
– Grazu (Štajerský Hradec). Prehliadka 
mesta (UNESCO): hlavné námestie – 
Hauptplatz s krásnou fontánou, radni-
ca, farský kostol. Landhaus – krajinský 
dom so zbrojnicou. Odchod na ubyto-
vanie v okolí mesta.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do Seckau, kde sa 
nachádza jedna z  najstarších kultúr-
nych pamiatok Štajerska – benedik-

tínsky kláštor s prastarou románskou 
bazilikou zo začiatku 12. storočia. Pre-
sun na hrad Oberkapfenberg z 13. sto-
ročia. Každý rok sa tu v júni koná Rit-
terfest (rytierske slávnosti) – najväčsie 
podujatie svojho druhu v  Rakúsku. 
V  programe sú ukážky rytierskych 
súbojov, historických a  orientálnych 
tancov, atď. Odchod na  Slovensko 
s návratom o cca 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s  raňajkami, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 26 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

EURÓPA | RAKÚSKO

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 06:30 hod.), 
príchod na zámok Hellbrunn pri Sal-
zburgu, fakultatívne prehliadka zám-
ku s  nádherným parkom a  vodnými 
hrami, prehliadka Salzburgu, rodného 
mesta Mozarta s miestnym sprievod-
com, vo večerných hodinách odchod 
na ubytovanie v okolí Salzburgu.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do jedného z  naj-
starších rakúskych mestečiek – Hall-
stattu na brehu jazera Hallstättersee
a na úpätí známeho ľadovca Dachstein
(2 995 m n. m.), fakultatívne návšteva 
soľných baní, odchod do Bad Ischlu 
(prehliadka cisárskeho kúpeľného 

mesta), zastávka pri jazere Salzburg-
skej soľnej komory – Wolfgangsee
v  údolí lemovanom vrchmi. V  pod-
večerných hodinách odchod na Slo-
vensko, návrat v neskorých večerných 
hodinách (cca 21:30 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby–
tovanie s  raňajkami v  hoteli/pen-
zióne 2*/3*, miestneho sprievodcu
v Salzburgu, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

HIT ROKA 2014

VÍKEND
V SALZBURGU A OKOLÍ

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  08:00 hod.). 
Prvou zastávkou výletu bude mes-
tečko a areál záhrad Tulln. Na ploche 
2 000 m2 je vybudovaných viac ako 
50 výstavných a  vzorových záhrad, 
ktoré sú pastvou pre oko a  zdrojom 
nápadov pre amatérskych záhradní-
kov. Prehliadku záhrad, ktorá zabe-
rie minimálne dve hodiny, je možné 
zakončiť výstupom na 30 m vysokú 
rozhľadňu „Baumwipfelweg“ z  kovu 
a  skla, od rakúskeho architekta Ern-
sta Maurera. Pešia prehliadka hiso-
rického centra mesta Tulln, pokra-
čovanie do starobylého mestečka
a kláštora Klosterneuburg. Kláštor za-
ložili v roku 1133 augustiniánski mnísi
a vďaka 900 ročnému zhromažďova-
niu umeleckých predmetov je tento 
kláštor domovom úžasnej zbierky 
významných diel, od svetoznámeho 
Verdunského oltára zo stredoveku 

cez veľkolepé barokové diela až po 
súčasné maliarstvo. Vinica Kloster-
neuburgského kláštora je jedným 
z najstarších a najväčších vinohradov 
v  Rakúsku. Zostane čas ochutnať, či 
kúpiť si vynikajúce miestne víno vo 
vinotéke. Vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko, s návratom do 
Bratislavy o 20:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

HIT ROKA 2014  |  KVETY A ZÁHRADY

TULLNSKÉ
ZÁHRADY

TERMÍNY A CENY
7F8ATB17 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

27.06. - 28.06. 2, 3 94

TERMÍNY A CENY
7F8ATB37 TRASA 1 OSOBA

04.07. 2, 3 33

TERMÍNY A CENY
7F8ATB20 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

04.07. - 05.07. 2, 3 134

TERMÍNY A CENY
7F8ATB21 TRASA 1 OSOBA

11.07. 2, 3 24
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HIT ROKA 2014  |  KVETY A ZÁHRADY

VÝSTAVA 
KVETÍN TULLN

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy o 08:00 hod.) do 
cisterciánskeho kláštora Heiligenkre-
uz. Po prehliadke s odborným výkla-
dom odchod do 14 km vzdialeného 
Badenu, ktorý v júni rozkvitá do krásy. 
Po príchode pešia prehliadka mesta: 
kúpeľný park, Congress–Casino, Mest-
ské divadlo, Múzeum Arnulfa Rainera, 
Beethovenov dom, Múzeum hračiek, 
Rímske kúpele, Múzeum Františka 
Jozefa, Rollettmuseum – najstaršie 
múzeum Dolného Rakúska, kde sa 
návštevník dozvie históriu mesta od 
čias Rimanov až po 20. storočie a iné. 
Honosné vily, paláce, meštianske 
domy sú dielom veľkých architektov 
éry biedermeier, historizmu a secesie. 
Po skončení prehliadky presun do ro-
zária v  Doblhofparku s  200 ročnou 
tradíciou šľachtenia a pestovania ruží 
– 30 000 kríkov a 860 druhov na roz-
lohe 75 000 m2 poteší všetky zmysly 

vôňami, pôvabom a symfóniou farieb. 
V  rámci individuálneho voľna si mô-
žeme vypočuť koncert a pre záujem-
cov o  wellness bude dostatok času 
aj na návštevu cisárskych kúpeľov. 
V  podvečerných hodinách návrat na 
Slovensko s príchodom do Bratislavy 
okolo 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru
7 EUR.

KULTÚRNY ZÁŽITOK  |  KVETY A ZÁHRADY

DNI RUŽÍ
V BADENE

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.).
Odchod do cca 120 km vzdialené-
ho mestečka Tulln. Návšteva areálu 
veľtrhu Gartenbaumesse, v rámci kto-
rého sa koná najväčšia výstava kve-
tov svojho druhu v Európe. Viac než 
200 000 kvetov premení výstavisko
na more farieb, tvarov a vôní, kde sa 
v  jedinečných kvetinových aranžmá-
noch snúbi nádhera prírody s  ume-
ním najlepších rakúskych fl oristov. 
Následne návšteva areálu záhrad 
Gärten Tulln –  na ploche 2 000 m2
je vybudovaných viac ako 50 výstav-
ných a  vzorových záhrad, ktoré sú 
pastvou pre oko a zdrojom nápadov 
pre amatérskych záhradníkov. Pre-
hliadku záhrad je možné zakončiť 
výstupom na 30 m vysokú rozhľadňu 
„Baumwipfelweg“ z  kovu a  skla od 
rakúskeho architekta Ernsta Maurera. 
Pred naším návratom na Slovensko

(cca 20:00 hod.) si ešte pozrieme his-
torické centrum mesta Tulln.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 06:30 hod.). Miesto 
ako vystrihnuté z  rozprávky. Strmé 
steny masívu Dachstein, domčeky pri-
lepené na brehu Hallstätského jazera, 
úzke kľukaté uličky, vodopád stekajúci 
priamo do stredu mesta, pomaľované 
lebky v  kostnici Beinhaus, pravdepo-
dobne najstaršia soľná baňa na svete, 
súčasť svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO – mestečko Hallstatt (pre-
hliadka). Fakultatívne plavba loďou po 
jazere Hallstättersee. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, odchod k  jazeru Grundlsee, 
ktoré sa tento rok stáva dejiskom 
najstaršieho a najväčšieho kvetinové-
ho festivalu Rakúska – Narzissenfest 

(Festival Narcisov). Kvet básnikov, 
ako sa mu zvykne hovoriť, tu kvitne 
vo veľmi hojnom množstve. V  mes-
tečku Bad Ausee zažijeme kvetinový 
sprievod áut „autokorzo“ a na jazere 
budeme sledovať roztrúsené kvetino-
vé sprievody lodiek „bootkorzo“. Ná-
vrat na Slovensko v neskorých večer-
ných hodinách (cca 21:30 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s  raňajkami v  hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy podľa programu a  na Narzis-
senfest, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

KVETY A ZÁHRADY

FESTIVAL 
NARCISOV

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  08:00 hod.) 
do Rakúska. Po príchode do maleb-
ného mestečka Rust prehliadka his-
torického centra, ktoré je pamiatkovo 
chránené. Symbolom mesta je bocian 
biely, ktorého hniezdo tróni skoro na 
každom komíne. Pokračovanie do 
Mörbisch am See, známeho vinohrad-
níckeho mestečka s  úzkymi uličkami 
a  barokovými sedliackymi domami. 
Plavba loďou po Neziderskom jaze-
re, ktoré je popri Balatone jediným 
stepným jazerom v Európe. Prehliad-
ka baziliky v  neďalekom pútnickom 
mestečku Frauenkirchen a  návšteva 
veľmi zaujímavého dedinského mú-
zea v  Mönchhofe. Múzeum dediny 
– skanzen umožňuje návštevníkom 
nazrieť do každodenného života oby-
vateľov severného Burgenlandu na 
začiatku 20. storočia. Okrem expo-
zície mnohých pracovných nástrojov

a  dielní remeselníkov sa tu nachá-
dzajú aj budovy s originálnym zaria-
dením, ako napr. škola, kino, pošto-
vý úrad, policajná stanica, hasičská 
zbrojnica, ambulancia lekára, kostolík 
a  rôzne obchodíky. Návrat do Brati-
slavy vo večerných hodinách (cca 
19:00 hod).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, plavbu loďou, komplexné ces-
tovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru
7 EUR.

KULTÚRNY ZÁŽITOK

POKLADY
NEZIDERSKÉHO JAZERA

TERMÍNY A CENY
7F8ATB22 TRASA 1 OSOBA

29.08. 2, 3 24

TERMÍNY A CENY
7F8ATB23 TRASA 1 OSOBA

06.06. 2, 3 19

TERMÍNY A CENY
7F8ATB24 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

30.05. - 31.05. 2, 3 99

TERMÍNY A CENY
7F8ATB25 TRASA 1 OSOBA

03.10. 2, 3 19
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HIT ROKA 2014

PO STOPÁCH
RODU ESTERHÁZY

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.) 
do Burgenlandu. V dedinke St. Marga-
rethen návšteva rímskeho kameňolo-
mu, ktorý je najstarším v Európe. Od 
roku 2001 je na zozname svetového 
dedičstva UNESCO a  jeho majiteľom 
je Súkromná nadácia Esterházy. Po 
prehliadke areálu pokračovanie k Ne-
ziderskému jazeru. Prehliadka zámku 
Fertöd, veľkolepého sídla kniežacie-
ho rodu Esterázyovcov, nazývaného 
aj maďarské Versailles. Deň ukončíme 
prehliadkou stredovekého mesta Šo-
proň. Odchod na ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách odchod do obce Forch-
tenstein na návštevu rovnomenného 

hradu. Po prehliadke nás čaká Ei-
senstadt, hlavné mesto Burgenlandu
a prehliadka veľkolepého barokového 
zámku Esterházy. Na záver dňa sa 
zastavíme v  Esterházyho vinárstve 
v Trausdorfe, kde si vo vinotéke doži-
číme ochutnávku vín s odborným vý-
kladom. Návrat na Slovensko vo ve-
černých hodinách (cca o 20:30 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, 1x ochutnávku vína, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 26 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.) 
do južného Burgenlandu. Prvou za-
stávkou bude mesto Güssing, kto-
rého hlavnou atrakciou je najstarší 
hrad Burgenlandu s gotickou hradnou 
kaplnkou, hradným múzeom, reštau-
ráciou a  vinotékou. K  hradu posta-
venom na vyhasnutom vulkanickom 
kopci premáva lanovka. Pokračovanie 
do dedinky Heiligenbrunn, kde v štvrti 
vínnych pivníc nájdeme asi 100 his-
torických, pamiatkovo chránených 
pivničiek tzv. Kellerstöckl, postave-
ných z dreva a hliny a pokrytých sla-
mou. Pokračovanie do Moschendorfu, 
ochutnávka raritného vína Uhudler. 
Poslednou zastávkou výletu sú zná-
me kúpele Bad Tatzmannsdorf, kde 
sa nachádza aj výrobňa pravých bel-
gických praliniek „SPIEGEL“. V rodin-
nom podniku sa vyrobí denne asi 50 
druhov praliniek a možno tu ochutnať 

skutočne netradičné kreácie ako napr. 
pralinky plnené vínom Uhudler. Návrat 
na Slovensko s prichodom do Bratisla-
vy cca o 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
ochutnávka vína, návšteva pralinkár-
ne, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru
7 EUR.

GURMÁNI

„UHUDLER“ A INÉ ZAUJÍMA-
VOSTI BURGENLANDU

OCHUTNÁVKA VÍNA

PANÓNSKA 
VÍNNA JESEŇ

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z  Bratislavy o  07:00 hod.). Pr-
vou zastávkou bude mesto vína Retz, 
vzdialené 150 km z Bratislavy. Takmer 
stredomorský pôvab mesta Retz je 
spojený s  vínom už celé stáročia. Po 
prehliadke historického centra mesta 
pokračovanie do 50 km vzdialené-
ho mestečka Langenlois v údolí rieky 
Kampy, v blízkosti ktorého sa uprostred 
viníc nachádza neprehliadnuteľné ar-
chitektonické dielo – Svet vína Loisium, 
futuristická stavba, koncipovaná ako 
návštevnícke centrum s reprezentatív-
nou vinotékou. Prehliadka s ochutnáv-
kou. Na záver dňa nás čaká návšteva 
neďalekého zámku Grafenegg, ktorý 
patrí k  najvýznamnejším pamiatkam 
romantického historizmu. Vďaka svo-
jej vysoko sa týčiacej veži, veľkolepým 
fasádam, štýlovým schodiskám, ar-
kádam a  atraktívnej kaplnke sa palác
Grafenegg stal poznávacím znamením 

Dolného Rakúska. Palác, obklopený 
anglickým parkom s  vonkajším javis-
kom a  koncertnou sálou má pozoru-
hodné vnútorné vybavenie (knižnica, 
rytierska sála, erbová izba, zámocká 
kaplnka). Po prehliadke návrat do Bra-
tislavy s príchodom okolo 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR, prehliadka pivníc 
Loisium.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru
7 EUR.

OCHUTNÁVKA VÍNA

ZA VÍNOM
DO ÚDOLIA KAMPY

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:30 hod.) 
do dedinky Mönchhof, prehliadka 
skanzenu Múzeum dediny, pokračo-
vanie do pútnického mestečka Frau-
enkirchen, ktorého dve veže baro-
kovej Baziliky Panny Márie na pláni 
vidno už zďaleka. Návšteva vinárstva 
UMATHUM – jedného z  najlepších
v Rakúsku, ktoré je známe predovšet-
kým autentickými červenými vínami. 
Prehliadka vínnej pivnice a vinohradu 
s  komentovanou ochutnávkou vín. 
Pokračovanie k  Neziderskému jaze-
ru do Podersdorfu, vyhľadávaného 
turistického centra na brehu Nezi-
derského jazera. Z  prístavu sa pre-
plavíme loďou na druhú stranu jazera 
do mesta bocianov a vína Rust. Pre-
hliadka historického centra (rybársky 
kostolík je najstarším kostolom Bur-
genlandu), odchod do vinohradníckej 
dedinky Purbach am See. Vyhľadáva-

nou turistickou atrakciou je malebná 
pivničná ulička s asi 80 vínnymi piv-
nicami, z  ktorých väčšina pochádza
z 19. storočie a dnes slúžia ako viechy 
alebo vinotéky. Program ukončíme 
ochutnávkou vína. Návrat do Brati-
slavy vo večerných hodinách (cca
o 20:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x ochut-
návku vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, plavbu loďou, komplexné ces-
tovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru
7 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8ATB26 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

11.07. - 12.07. 2, 3 85

TERMÍNY A CENY
7F8ATB61 TRASA 1 OSOBA

05.09. 2, 3 42

TERMÍNY A CENY
7F8ATB62 TRASA 1 OSOBA

19.09. 2, 3 44

TERMÍNY A CENY
7F8ATB63 TRASA 1 OSOBA

11.04. 2, 3 37
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EURÓPA  |  RAKÚSKO

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.). 
Po cca 2 hodinách jazdy príchod do 
malebnej horskej dedinky Reiche-
nau an der Rax, kde na nás čaká naj-
staršia kabínová lanovka v  Rakúsku, 
postavená v  roku 1926. Lanovkou 
sa vyvezieme do nadmorskej výšky
1 546 m n. m. Tu začína asi 4–hodino-
vá nenáročná turistická túra, ktorá ve-
die popri horskej chate Ottohaus (asi 
45 min chôdze), počas ktorej bude-
me stúpať po okraji náhornej plošiny 
s fascinujúcim výhľadom do údolia. Po 
ľavej strane je možné za dobrej vidi-
teľnosti zazrieť Schneeberg, najvyšší 
vrch Dolného Rakúska (2 075 m n. m.).
Na spiatočnej ceste budeme mať 
možnosť posilniť sa neskorým obe-
dom v horskej chate, potom zídeme 
späť k  stanici lanovky, ktorá nás do-
praví k  autobusu. Návrat na Sloven-
sko vo večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Lístok na lanovku, obed a komplexné 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

STREDNE NÁROČNÁ TURISTIKA

NAJSTARŠOU KABÍNKOVOU
LANOVKOU V RAKÚSKURAXALPE

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z  Bratislavy cca o  06:30 hod.). 
Miesto ako vystrihnuté z rozprávky. Str-
mé steny masívu Dachstein, domčeky 
prilepené na brehu Hallstattského ja-
zera, úzke kľukaté uličky – mestečko 
Hallstatt (prehliadka). Priamo nad ním 
sa v  podzemí ukrýva pravdepodobne 
najstaršia soľná baňa na svete – Sal-
zwelten. Oblečieme si farebné unifor-
my, nasadneme na železnicu a  pre-
skúmame štôlne. Ubytovanie v  okolí. 
Fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky. Výstup lanovkou na vrchol 
Krippenstein (2 109 m n. m.). Z výhľa-
dovej plošiny „5 Fingers“ – (Päť prstov) 
sa naskytne neopísateľná panoráma. 

Jaskyne Dachsteinhöhlen – vstupom do 
obrej ľadovej jaskyne (Rieseneishöhle) 
sa predstavy o dokonalosti prírody na-
plnia. Mamutia jaskyňa (Mammuthöhle) 
nás neočarí ľadom, ale „polnočnou ka-
tedrálou“, na stenách ktorej sa premieta 
abstraktná svetelná show (návšteva). 
Návrat do Bratislavy cca o 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s  raňajkami v  hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a lanovky, komplexné cestov-
né poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za večeru 12 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

HIT ROKA 2014

UNIKÁTY JAZERA
HALLSTÄTTERSEE

STREDNE NÁROČNÁ TURISTIKA

GRAND CANYON 
VIEDENSKÝCH ÁLPÖTSCHERGRABEN

1–DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

Odchod zo  Slovenska v  skorých 
ranných hodinách (z  Bratislavy cca 
o  06:00 hod.) Po cca 3,5 hodinách 
jazdy príchod do dedinky Erlaufbo-
den. Tu sa vydáme sa na pešiu túru 
jednou z najkrajších roklín v strednej 
Európe, prezývanej rakúsky Grand 
Canyon. Rozoklané skaliská, smarag-
dová rieka, dravé vodopády padajúce 
z  výšky niekoľkých desiatok metrov 
pod mohutnou stenou takmer dvoj-
tisícovej hory Ötscher vytvárajú krás-
ne scenérie. Roklina je sprístupnená 
upravenými turistickými chodníkmi 
s  množstvom mostíkov a  visutých 
drevených lávok, treba však počítať 
aj s  miestami nespevneným, resp. 
mokrým terénom. Stredne náročná, 
asi 5–hodinová túra nás povedie po-
pri riečke Erlauf k priehrade a vodnej 
elektrárni Stierwachsboden a ďalej do 
druhej časti rokliny, ktorou sa dosta-
neme k chate Ötscherhias (možnosť 

občerstvenia) a  odtiaľ k  vodopádu 
Mirafall. Chodníkom vedúcim popri 
ďalšom z  mnohých impozantných 
vodopádov – Lassingfall prejdeme 
do dedinky Wienerbruck, kde sa túra 
končí. Návrat na Slovensko vo večer-
ných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru
7 EUR.

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  06:00 hod.). 
Po cca 2,5 hodine príchod do ro-
mantického kúpeľného mestečka 
Puchberg s  jedinečnou atmosférou 
aj vďaka známej pozemnej lanovke 
Salamander. Puchberg sa nachádza 
na úpätí najvyššieho vrchu Dolné-
ho Rakúska, Schneebergu (2 075 m
n. m.). Lanovkou Salamander sa 
za cca 1 h vyvezieme do výšky 
1 796 mn. m. a pokračujeme po turis-
tickej ceste k vrcholu Kaiserstein do 
výšky 2 061 mn. m. (cca 2 hod). Tu sa 
občerstvíme vo Fischerhütte, najvyš-
šie položenej horskej chate Dolného 
Rakúska. Ďalej naša cesta pokraču-
je klesaním k  chate Edelweisshütte 
(cca 3 h) – možnosť výberu nároč-
nosti trasy. Posledný úsek nám skráti 
sedačková lanovka Schneebergses-
selbahn. Návrat na Slovensko vo ve-
černých hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Lístky na pozemnú a  sedačkovú la-
novku, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

STREDNE NÁROČNÁ TURISTIKA

VÝLET NA 
SNEŽNÝ VRCH „SCHNEEBERG“

TERMÍNY A CENY
7F8ATB27 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

22.08. - 23.08. 2, 3 108

TERMÍNY A CENY
7F8ATB80 TRASA 1 OSOBA

04.07. 2, 3 24

TERMÍNY A CENY
7F8ATB81 TRASA 1 OSOBA

11.07. 2, 3 35

TERMÍNY A CENY
7F8ATB82 TRASA 1 OSOBA

18.07. 2, 3 27
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1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod z Bratislavy v  ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 6:00 hod.) do 
Viedenských Álp, do oblasti známej 
ako Grand Canyon. Naša trasa po-
vedie tiesňavou Treffl  ing, ktorou sa 
kaskádovito valí úchvatný vodopád 
a popri divokom potoku Treffl  ingbach, 
padajúcom cez niekoľko poschodí do 
hĺbky 120 m. Turistický okruh vytvore-
ný už pred 110 rokmi je jedným z naj-
krajších a  najromantickejších v  Dol-
nom Rakúsku. Nádherná 100 m dlhá 
roklina Toreck, najužšie miesto toku 
Erlaufu nazývané Tormäuen a prekrás-
ny les okolo rieky očaria každého mi-
lovníka prírody. Za pozornosť stoja aj 
rôzne mostné konštrukcie nad vodo-
pádom. Stredne náročná túra na trase 
chatová osada Puchenstuben – vo-
dopád Treffl  ingfall – salaš Hochbär-
neck – Puchenstuben trvá približne 
3 – 4 hodiny. Návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách. (cca 20:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

NOVINKA  |  STREDNE NÁROČNÁ TURISTIKA

TREFFLINGSKÉ 
VODOPÁDY

EURÓPA  |  RAKÚSKO

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.).
Po cca 2 hodinách príchod do ná-
rodného parku Hohe Wand, ktorý 
je súčasťou pohoria Gutensteiner 
Alpen. Národný park je obľúbenou 
rekreačnou oblasťou Viedenčanov
a  ponúka široké vyžitie naozaj pre 
každého. Pohorie má tvar bochníka 
so skalnatými stenami, na vrchu kto-
rého je náhorná plošina pokrytá hus-
tými lesmi a  lúkami. Okrem turistiky 
je vyhľadávaný aj lezcami a milovník-
mi zaistených ciest. Výstup na náhor-
nú plošinu Hohe Wand začneme cez 
priesmyk Kleine Klause, ktorý zvlád-
neme pomocou rebríkov a zaistených 
chodníkov. Po namáhavom úseku sa 
príjemnou prechádzkou dostaneme
k detskému ihrisku a zvernici s lesnou 
zverou, ktoré zaujmú hlavne menších 
nadšencov turistiky. Tí väčší sa zatiaľ 
môžu občerstviť v bufete. Pokračovať 

budeme krížom cez náhornú plošinu 
po skalné bralo, na ktorom je zavese-
ná výhliadková plošina sky walk. Ces-
tou späť zdoláme druhý z  priesmy-
kov Große Klause. Tu sa popri ceste 
nachádzajú voľne prístupné väčšie 
i  menšie jaskyne, tak si nezabudnite 
vziať baterky, aby ste do nich mohli 
nakuknúť. Prevýšenie 300 m, trvanie 
túry 5 hod. Návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

STREDNE NÁROČNÁ TURISTIKA

PRÍRODNÝ PARK
HOHE WAND

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.).
Po dvoch hodinách príchod do de-
dinky Muggendorf. Krajinu nad de-
dinou zvierajú okolité kopce, kto-
rým dominuje skalný zub Hausstein
a  protiľahlé skalné steny Hirschwän-
de. Práve medzi nimi padá potok 
Myra z hôr do údolia a vytvára pri tom 
nádherné vodopády, považované za 
najkrajšie vo Wiener Alpen. Čaká nás 
asi 40 min. výstup ponad nespočet-
né kaskády potoka a  cestou sa mô-
žeme kochať pohľadom na úchvatné 
vodné divadlo. Ďaľšou príjemnou 
prechádzkou sa dostaneme k  chate 
Jagasitz, kde sa začína okruh, ktorý 
nás privedie do divokej tiesňavy Ste-
inwandklamm. Na zvládnutie 200 m
prevýšenia si môžeme vybrať medzi 
ťažšou alternatívou, vhodnou len pre 
skúsených turistov a  menej nároč-
ným turistickým chodníkom. Ťažší 

úsek vedie po rebríkoch a výstupoch
s lanami a prechádza cez dve jaskyne. 
Obe trasy sa hore spájajú a všetkých 
nás čaká prechod skalnou jaskyňou 
Türkenloch (Turecká brána) k vrcholu 
tiesňavy. Spiatočná cesta vedie okolo 
skalného brala Hausstein s  možnos-
ťou výstupu na jeho vrchol. Okruh 
trvá asi 4,5 h Návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru
7 EUR.

STREDNE NÁROČNÁ TURISTIKA

PRÍRODNÝ PARK
MYRAFAELLE

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.).
Len 200 km od Bratislavy sa na-
chádza najväčšia sústava kaskád
a vodopádov v Rakúsku – Bärenschu-
tzklamm, Medvedia tiesňava. Sprí-
stupnená je systémom 164 rebríkov, 
visutých chodníkov a premostení. Na 
úseku s celkovou dĺžkou 1 300 m pre-
konáva prevýšenie 350 m. Na oddych 
a občerstvenie nám poslúžia štýlové 
alpské hostince Zum Gutten Hirten 
a  Steirischer Jokl. Pozrieme si jedi-
nečný lesný kostolík Schüsserlbrunn, 
situovaný v  skalnej stene. Pre zdat-
nejších je pripravený aj výstup na ve-
likána tohto územia, 1 720 m vysoký 
skalnatý vrchol Hochlantsch. Výlet 
bude mať dĺžku 12 km s prevýšením 
900 m (s  výstupom na Hochlantsch 
je prevýšenie o 400 m vyššie a 2,5 km
dlhšie). Návrat na Slovensko vo ve-
černých hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstup do rokliny, komplexné cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

STREDNE NÁROČNÁ TURISTIKA

MEDVEDIA 
ROKLINA

TERMÍNY A CENY
7F8ATB83 TRASA 1 OSOBA

25.07. 2, 3 37

TERMÍNY A CENY
7F8ATB84 TRASA 1 OSOBA

01.08. 2, 3 25

TERMÍNY A CENY
7F8ATB85 TRASA 1 OSOBA

08.08. 2, 3 25

TERMÍNY A CENY
7F8ATB87 TRASA 1 OSOBA

15.08. 2, 3 35
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1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod z Bratislavy v ranných hodi-
nách (z  Bratislavy cca o  8:30 hod.) 
do prírodného parku Sparbach situ-
ovaného uprostred Viedenského lesa, 
15 km južne od Viedne. Návšteva prí-
rodného parku je mimoriadne vhodná 
pre rodiny s deťmi, keďže je tu množ-
stvo nenáročných turistických chod-
níkov, deti nájdu rozptýlenie na rôz-
nych preliezkach a ďalších atrakciách 
na veľkom ihrisku, pri rybníku s mly-
nom, alebo pri pozorovaní rôznych 
druhov zveri ako napr. mufl ónov, jele-
ňov, kôz, oslíkov, či divých svíň. V par-
ku sa nachádzajú tiež romantické rui-
ny, na ktoré deti môžu deti aj vyliezť: 
ruina Johannstein – ozajstná ruina 
z 12. storočia, alebo Kőhlerhausruine, 
z ktorej je pri dobrom počasí krásny 
výhľad na Schneeberg. Zaujímavé sú 
tiež 200 rokov staré stromy s obvo-
dom kmeňa dosahujúcim až 4 metre. 
Návrat na Slovensko vo večerných 

hodinách. (cca 19:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

PRÍRODNÝ PARK 
SPARBACH

NOVINKA  |  PRE DETI  |  ĽAHKÁ TURISTIKA

SEMMERINGSKÝ 
PRIESMYK

NOVINKA  |  STREDNE NÁROČNÁ TURISTIKA

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod z Bratislavy v ranných hodi-
nách (z  Bratislavy cca o  6:30 hod.). 
Putovanie začína na stanici v  obci 
Semmering a  vedie pozdĺž trasy 
Semmeringskej železnice (UNESCO). 
Turistický chodník pozdĺž trate bol 
kedysi starým obchodným chodní-
kom cez Semmeringský priesmyk 
a  dôkazy o  jeho existencii siahajú 
až do stredoveku. Celú trasu lemu-
jú informačné tabule a  prekrásne 
vyhliadkové miesta, ktoré ponúkajú 
panoramatický pohľad na impozant-
né viadukty a  tunely s  horami Rax 
a  Schneegerg v  pozadí. Známy je 
„20–šilingový výhľad“, ktorý dostal 
názov podľa motívu zobrazeného na 
starých 20–šilingových bankovkách. 
Túra dlhá 9,5 km vedie zo Semmerin-
gu k železničnej stanici Wolfsbergko-
gel a ďalej cez viadukt Fleischmann, 
Roter Berg, viadukt Kalterinne a Adli-
tzgraben do obce Breitenstein, odkiaľ 

nás autobus odvezie späť na Sloven-
sko. Návrat vo večerných hodinách. 
(cca 20:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

EURÓPA  |  RAKÚSKO

ADVENT

ADVENT NA HRADE 
FORCHTENSTEIN

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z  Bratislavy cca o  07:30 hod.), 
príchod do Welsu, mesta známeho 
vďaka úžasnej atmosfére adventu (in-
dividuálne voľno). Pokračovanie do 
hlavného mesta Horného Rakúska 
Linzu. Po prehliadke si každý bude 
môcť vychutnať vôňu Vianoc pohľa-
dom na stovky betlehemov v  oknách 
domov a  obchodíkov, návštevou veľ-
kej výstavy betlehemov v  zámku
a poprechádzať sa po čarovnom Hlav-
nom námestí. Odchod do hotela.

2. DEŇ
Raňajky. Najväčšia zbierka historických 
vianočných ozdôb a  stromčekov, mú-
zeum Vianoc, vláčik Svetom Vianoc, 
najväčší betlehem na svete, jazda his-
torickým poštovým autobusom, me-
chanické jasličky s  200 pohyblivými 
fi gúrkami a, samozrejme, prekrásny via-
nočný trh s  neodmysliteľnými sviatoč-

nými dobrotami, to je Steyr – rakúske 
mesto Vianoc. Poslednou zastávkou je 
mestečko Steinbach, kde celé námestie 
je jeden obrovský adventný kalendár. 
Návrat do Bratislavy cca o 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s  raňajkami v  hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

ADVENT

NAJKRAJŠIE ADVENTNÉ 
TRHY V RAKÚSKU

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.). 
Prvou zastávkou bude Eisenstadt, 
hlavné mesto Burgenladska, ktoré 
si knieža Esterházy vybral za miesto 
svojho sídla. Na každom kroku tu ob-
javíte stopy príslušníkov kniežacieho 
dvora a  hudobné dedičstvo po ve-
likánovi klasickej hudby Josephovi 
Haydnovi. Hlavnou pamiatkou Eisen-
stadtu je zámok rodu Esterházyov-
cov (prehliadka). V  rámci prehliadky 
mesta si pozrieme Dóm Sv. Martina, 
Gloriettu a  Zámocký park a  potú-
lame sa po pešej zóne pamiatkovo 
chráneného Starého mesta, kde len 
ťažko odoláme lákadlám obchodov. 
V  poludňajších hodinách odchod na 
hrad Forchtenstein, symbol Burgen-
landska. Počas adventu sa barokový 
hrad ponorí do vianočnej atmosféry 
a  návštevníkom ponúkne originálny 
adventný trh v  historických priesto-

roch, na ktorom nebudú chýbať ume-
lecké remeselné výrobky a zaujímavé 
tipy na darčeky. Individuálne voľno. 
Vo večerných hodinách odchod na 
Slovensko s príchodom do Bratislavy
o cca 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8ATB88 TRASA 1 OSOBA

22.08. 2, 3 28

TERMÍNY A CENY
7F8ATB89 TRASA 1 OSOBA

29.08. 2, 3 21

TERMÍNY A CENY
7F8ATB35 TRASA 1 OSOBA

28.11.2015 2, 3 22

TERMÍNY A CENY

7F8ATB28 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

12.12. - 13.12.2015 2, 3 92

19.12. - 20.12.2015 2, 3 92

04 Poznavacky Svet 14-15_Vikendovky 143-166.indd   15604 Poznavacky Svet 14-15_Vikendovky 143-166.indd   156 3.11.2014   19:263.11.2014   19:26



157

EURÓPA  |  RAKÚSKO

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 06:30 hod.). 
Celé popoludnie je venované adven-
tu na jazere Wolfgangsee. Vianočné 
trhy najkrajších mestečiek jazera –
St. Wolfgang so slávnym kostolom, 
mozartovský St. Gilgen, prípadne 
Strobl s výstavou betlehemov a živý-
mi jasličkami. Odchod na ubytovanie, 
večer presun na alpskú predvianoč-
nú tradíciu – Krampuslauf – najväčší 
sprievod čertovských družín.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do okúzľujúceho ba-
rokového Salzburgu (UNESCO). Po-
čas predvianočných sviatkov sa mení 
na rozprávkové javisko, nad ktorým 
sa vypína pevnosť Hohensalzburg 

(prehliadka). Zostane vám dostatok 
voľného času na návštevu vianočných 
trhov. Obdivovať budeme tradičné 
ručné výrobky, adventné vence, via-
nočné sviečky, vonné tyčinky, možno 
ochutnáme vianočné pečivo, cukro-
vinky, varené víno a  punč, grilované 
mäso, domáce rakúske špeciality. Ná-
vrat do Bratislavy cca 22:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, miestneho sprievodcu v  Sal-
zburgu, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

ADVENT  |  UNESCO

SO SPRIEVODOM
ČERTOV

NÁVŠTEVA 
SALZBURGU

ADVENT  |  UNESCO

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska cca o 07:00 hod.,
príchod do zimných záhrad s  vod-
nými hrami zámku Hellbrunn pri 
Salzburgu. Počas Adventu máte 
možnosť na jeho nádvorí obdivovať 
ukážky tradičnej výroby, adventné 
vence a  vianočné ozdoby. Vianoč-
nú atmosféru poodhalí idylická de-
dinka Hallstatt. Krátka prechádzka 
s  návštevou kostnice Beinhaus, fa-
kultatívne plavba loďkou po jazere 
a vychutnávanie si zimnej pohody na 
Hlavnom námestí. Večer odštartuje 
ďalší z  tradičných pochodov čertov 
s Mikulášom.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod do okúzľujúceho 

barokového Salzburgu (UNESCO). 
Počas predvianočných sviatkov sa 
mení na rozprávkové javisko, nad 
ktorým sa vypína pevnosť Hohen-
salzburg (prehliadka). Zostane nám 
dostatok voľného času na návštevu 
vianočných trhov. Návrat do Bratisla-
vy cca 22:30 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, miestneho sprievodcu v  Sal-
zburgu, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

NA HALLSTATTSKOM
JAZERE

ČERTOVSKÁ 
DRUŽINA

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 06:00 hod.), 
prehliadka Salzburgu – rodiska jedné-
ho z  najväčších fenoménov klasickej 
hudby, W. A. Mozarta. Miestna sprie-
vodkyňa nám vyrozpráva príbeh tohto 
velikána, dozvieme sa, kde žil, býval, 
komponoval či stretával sa s priateľmi 
a popíjal kávu. Salzburg však nie je len 
hudba a Mozart. Je to aj mesto s ba-
rokovou architektúrou, mesto prekrás-
nych palácov, kostolov, zámkov. Niet sa 
preto čo čudovať, že historické jadro 
mesta bolo v  roku 1996 zapísané na 
zoznam svetového dedičstva UNESCO. 
V rámci individuálneho voľna možnosť 
návštevy jednej z najväčších a najlepšie 
udržiavaných stredovekých pevnost-
ných stavieb Európy – Hohensalzburg, 
návšteva vianočných salzburských tr-
hov, v podvečerných hodinách odchod 
na Slovensko, návrat v  neskorých ve-
černých hodinách (cca o 22:30 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, miest-
neho sprievodcu v  Salzburgu, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

ADVENT  |  UNESCO

VIANOČNÁ
NÁLADA V SALZBURGU

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy cca o 07:00 hod.
Každý adventný víkend sa okolie ja-
zier mení na javisko vianočných trhov, 
nádherne znejúcich kolied, blikajúcich 
rozsvietených lampášov, všadeprítom-
nej vône punču a škoricových perníkov. 
Príchod do mestečka St. Wolfgang, 
kde nás čakajú stánky s  vianočnými 
ozdobami, cukrovinkami a  vareným 
vínkom. Pokračovanie k  vodnému 
zámku Ort (fi lmový Zámocký hotel 
Ort). Odchod na ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do okúzľujúceho ba-
rokového Salzburgu (UNESCO). Po-
čas predvianočných sviatkov sa mení 
na rozprávkové javisko, nad ktorým sa 

vypína pevnosť Hohensalzburg (pre-
hliadka). Zostane vám dostatok voľné-
ho času na návštevu vianočných trhov. 
Návrat do Bratislavy cca 22:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, miestneho sprievodcu v  Sal-
zburgu, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

ADVENT  |  UNESCO

A ADVENT
NA JAZERE TRAUNSEE

VIANOČNÝ 
SALZBURG

TERMÍNY A CENY
78EATB32/ 
7F8ATB32 TRASA 1 OSOBA

20.12.2014 2, 3 52

19.12.2015 2, 3 52

TERMÍNY A CENY
78EATB29 / 7F8ATB29 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

06.12. - 07.12.2014 2, 3 99

05.12. - 06.12.2015 2, 3 103

TERMÍNY A CENY
7F8ATB30 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

28.11. - 29.11.2015 2, 3 108

TERMÍNY A CENY
7F8ATB31 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

12.12. - 13.12.2015 2, 3 105
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NOVINKA  |  GURMÁNI

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách ( z  Bratislavy o  08:00 hod.). 
Prvou zastávkou bude Eisenstadt, 
hlavné mesto Burgenlandu. V  rámci 
prehliadky mesta si pozrieme pút-
nický kostol Bergkirche s Haydnovým 
mauzóleom, mohutný Dóm sv. Marti-
na, Haydnov dom s múzeom, Kostol 
Františkánov a  kláštor s  rodinnou 
hrobkou Esterházyovcov. Presun do 
malebného historického mesta Rust, 
ktoré je spolu s Kremsom a Salzbur-
gom modelovým mestom pamiatko-
vej ochrany Európskej rady. Zároveň 
je zapísané spolu s  NP Neziderské 
jazero na zoznam kultúrneho dedič-
stva UNESCO. V mestečku sa každo-
ročne koná festival husí a vína, počas 
ktorého sa hlavné námestie premení 
na oázu husí. Všade sú otvorené vín-
ne pivnice, hrá hudba a ponúkajú sa 
husacie špeciality a mladé vínko, kto-
ré budete mať možnosť ochutnať po 

prehliadke historického centra v rám-
ci individuálneho voľna. Vo večerných 
hodinách návrat na Slovensko (cca 
20:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR Travel.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

SLÁVNOSTI 
HUSÍ V RUSTE

EURÓPA | RAKÚSKO

ADVENT

ADVENT NA
ZÁMKU GRAFENEGG

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:30 hod.)
do údolia Wachau. Prvou zastáv-
kou bude malebné mesto Krems, 
ležiace v  dunajskom údolí na súto-
ku riek Krems a  Dunaj. Po prehliad-
ke historického centra (Steiner Tor, 
kostol Piaristov, Gozzoburg a  iné) 
individuálne voľno, možnosť návšte-
vy múzeí či nákupov. V  popoludňaj-
ších hodinách odchod na neďaleký 
zámok Grafenegg, kde sa koná tra-
dičný vianočný trh, považovaný za 
najkrajší v  celom Dolnom Rakúsku. 
V priestoroch nádherného renesanč-
ného zámku a v priľahlom zámockom 
parku sa každoročne predstaví vyše 
150 vystavovateľov a  umeleckých 
remeselníkov. Návštevníci si tu môžu 
kúpiť originálne remeselné výrobky 
a  tiež ochutnať vianočné kulinárske 
špeciality, či produkty miestnych vý-
robcov. Vianočnú atmosféru dotvára 

slávnostná výzdoba a osvetlenie par-
ku, hudobné vystúpenia a  lampióno-
vý sprievod. Vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko s  návratom
v neskorých večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru
7 EUR.

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Graz je považovaný za hlavné advent-
né mesto Rakúska, pretože v  žiad-
nom inom meste nie je predvianoč-
ný kultúrny život a  nákupy tak silno 
poznačené adventom. Na všetkých 
centrálnych námestiach starého mes-
ta očaria návštevníkov adventné trhy. 
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.),
po príchode do Grazu prehliadka 
mesta (historické centrum a  zámok 
Eggenberg sú zapísané do zozna-
mu svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO). Najstarší adventný trh je 
vo Františkánskej štvrti. Na tomto 
trhu môžeme obdivovať tradičné do-
máce výrobky a umelecké predmety. 
Ďalšie adventné stánky na námestí 
Färberplatz ponúkajú prvotriedny to-
var – umelecké predmety z látky, hli-
ny, dreva, kovu, papiera, vosku a skla. 
Pred radnicou je postavená dedinka 
zo stánkov, v  centre ktorej stojí pa-

vilón s pódiom na kultúrny program. 
K  najnavštevovanejších miestam 
mesta patria jasličky z  ľadu na dvo-
re Krajinského domu (Landhaus). 
V  podvečerných hodinách odchod 
na Slovensko s návratom v neskorých 
večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

ADVENT  |  UNESCO

GRAZ
ZIMNÁ ROZPRÁVKA

ADVENT

ADVENT NA
ESTERHÁZYHO ZÁMKU

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:30 hod.)
do Eisenstadtu. Po príchode pre-
hliadka mesta. Pozrieme si pôsobivý 
pútnický kostol Bergkirche s  kapln-
kou milosti, kalváriou a  Haydnovým 
mauzóleom, mohutný Dóm sv. Mar-
tina, Kostol františkánov a  kláštor 
s  rodinnou hrobkou Esterházyovcov, 
bývalý dom Jozefa Haydna s  múze-
om, kde návštevníci môžu vidieť ori-
ginálne rukopisy, hudobné nástroje
a  iné spomienkové predmety spolu
s multimediálnou prezentáciou, ktorá 
poskytuje živý obraz o živote a tvor-
be tohto veľkého hudobného skla-
dateľa. Klenotom mesta je veľkolepý 
barokový Esterházyho zámok, ktorý 
300 rokov slúžil kniežacej rodine ako 
jej hlavné sídlo. Prehliadka historicko–
umeleckých expozícií zámku a  naj-
väčšieho vínneho múzea v  Rakúsku 
s  viac ako 700 exponátmi, ktoré sa 

nachádza v podzemí zámku. Po pre-
hliadke individuálne voľno a  návšte-
va adventného trhu v  historických 
priestoroch zámku, na ktorom ne-
budú chýbať umelecké a  remeselné 
výrobky, vianočný punč, všakovaké 
dobroty a zaujímavé tipy na darčeky. 
Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách (cca o 20:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru
7 EUR.

TERMÍNY A CENY
78EATB33/ 
7F8ATB33 TRASA 1 OSOBA

20.12.2014 2, 3 35

12.12.2015 2, 3 35

TERMÍNY A CENY
78EATB34/ 
7F8ATB34 TRASA 1 OSOBA

06.12.2014 2, 3 25

05.12.2015 2, 3 25

TERMÍNY A CENY
78EATB19 / 
7F8ATB19 TRASA 1 OSOBA

13.12.2014 2, 3 19

12.12.2015 2, 3 19

TERMÍNY A CENY
7F8ATB64 TRASA 1 OSOBA

10.10. 2, 3 21
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NOVINKA  |  HISTÓRIA

KURIOZITY DOLNÉHO 
RAKÚSKA

ALTENBURG – 
HELDENBERG

NOVINKA  |  HISTÓRIA

PUTOVANIE PO RÍMSKEJ 
JANTÁROVEJ CESTE

NOVINKA  |  GURMÁNI

KULINÁRSKE ŠPECIALITY 
DOLNÉHO RAKÚSKA

NOVINKA  |  GURMÁNI

TEKVICOVÉ 
SLÁVNOSTI

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  7:30 hod.). 
Prvou zastávkou Jantárovej cesty, 
ktorá viedla v  časoch Rímskej ríše 
stredným Burgenlandom, bude im-
pozantný hrad Lockenhaus – naj-
starší rytiersky hrad v  Rakúsku, 
v  minulosti prístrešie pre rytierov 
Templárskeho rádu. Návštevníkom 
je sprístupnená zbrojnica, mučiareň 
a  niekoľko dalších zaujímavých mu-
zeálnych miestností. Po prehliadke 
hradu odchod do dedinky Raiding, 
rodiska slávneho klavírneho virtuó-
za a  hudobného skladateľa F.Lisz-
ta. V  jeho rodnom dome je zriade-
né múzeum, v  ktorom sa môžeme 
prejsť po tzv. Lisztovom chodníku 
s nadrozmerným klavírom, kaplnkou 
a  hrajúcou fontánou. Poslednou za-
stávkou je dedinka Deutschkreuz, 
kde navštívime zámok v štýle talian-
skej renesancie z  r. 1625 s  arkádo-

vým nádvorím a vinotéku Vinatrium, 
ktorá ponúka 120 rozličných vín na 
ochutnanie aj na predaj. V  ponuke 
sú aj miestne kulinárske špeciality. 
Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách (cca 20:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod z  Bratislavy v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy o 7:30 hod.) Pr-
vou zastávkou bude benediktínske 
opátstvo Altenburg, budova ktoré-
ho patrí k  najdokonalejším baroko-
vým kompozíciám Rakúska. Okrem 
odkrytej časti pôvodného gotické-
ho kláštora je sprístupnená aj kláš-
torná knižnica s  freskami slávneho 
barokového maliara Paula Trogera, 
krytpa, kostol, cisárske schodište 
a záhrady. Po prehliadke odchod na 
Heldenberg – pamätné miesto, po-
stavené na počesť cisársko–kráľov-
skej armády podľa vzoru nemeckej 
Walhally v  Regensburgu, s  hrobkou 
poľného maršála Radetzkeho a  ale-
jou s  bustami a  sochami všetkých 
Habsburgovcov a  slávnych vojvod-
cov. V  rámci individuálneho voľna 
je možné na Heldenbergu navštíviť 
aj neolitickú dedinu a  múzeum old-
timerov, kde sú vystavené historické 

modely áut od 70 rôznych výrobcov.
od r. 1886. Vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko s  príchodom 
do Bratislavy o cca 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  7:30 hod.). 
Prvou zastávkou bude Muštový dom 
„MostBirnHaus“ v opátstve Ardagger. 
Pri zaujímavej multimediálnej pre-
hliadke sa dozvieme všetko o miest-
nej kulinárskej špecialite – hruškovom 
mušte a budeme ju môcť aj ochutnať. 
Pokračovanie do oblasti Waldviertel, 
kde sa nachádza maková dedinka 
Armschlag, ktorá sa maku nadobro 
upísala. Majú tu makové múzeum, 
makové kino, makový náučný chod-
ník a  samozrejme aj makové špecia-
lity od výmyslu sveta. Po prehliadke 
Múzea maku s premietnutím krátkeho 
fi lmu budeme mať možnosť ochut-
nať makové špeciality (koláč, štrúd-
ľa, olej, destilát). Posledným bodom 
programu bude návšteva pálenice 
whisky v  dedinke Roggenreith, kde 
sa vyrába originálna dolnorakúska 
whisky J.H. V zážitkovom svete whis-

ky „Whiskyerlebniswelt, Destillerie 
Haider“ je whisky shop a kaviarnička; 
možnosť ochutnávky whisky. Návrat 
na Slovensko vo večerných hodinách 
(cca 20:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, pre-
hliadka muštového domu, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR, za ochutnávku whisky 15 EUR.

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 7:30 hod). V sta-
robylom vinárskom mestečku Retz 
s  južanskou atmosférou talianskych 
miest možno obdivovať impozantné 
stavby z  rôznych historických obdo-
bí. Najväčšia atrakcia mesta sa však 
ukrýva pod zemou – labyrint historic-
kých vínnych pivníc, ktorý sa hĺbkou 
štyroch poschodí a  dĺžkou 20 kilo-
metrov zaraďuje k najväčším v Stred-
nej Európe (prehliadka). Oblasť Retzu 
je okrem vína známa aj pestovaním 
tekvíc, ktoré miestni umelci v  jesen-
nom období pretvoria do rôznych ori-
ginálnych tvarov. Počas tekvicových 
slávností (Kürbisfest) zaplavia mesto 
aj okolie osvetlené vyrezávané tekvi-
ce a podujatie je sprevádzané boha-
tým kultúrnym programom. Ulahodiť 
môžeme aj svojim chuťovým bun-
kám. V ponuke sú rozmanité tekvico-
vé špeciality – od chutnej krémovej 

polievky až po marmelády, či rôzne 
múčniky s  tekvicovými semiačkami. 
Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách (cca 20:00 hod.)

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

EURÓPA | RAKÚSKO

TERMÍNY A CENY
7F8ATB65 TRASA 1 OSOBA

24.10. 2, 3 24

TERMÍNY A CENY
7F8ATB66 TRASA 1 OSOBA

02.05. 2, 3 36

TERMÍNY A CENY
7F8ATB38 TRASA 1 OSOBA

18.04. 2, 3 25

TERMÍNY A CENY
7F8ATB39 TRASA 1 OSOBA

30.05. 2, 3 25
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NOVINKA  |  PRE DETI

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca. o 07:00 hod.). 
Dnešný deň strávime v  unikátnej 
pražskej ZOO, ktorá bola vyhlásená 
za 7. najlepšiu zoologickú záhradu na 
svete. Odchod na ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Dopoludnia nás čaká výlet 
pozemnou lanovkou na vrch Petřín. 
Z Petřína sa pešo presunieme ku are-
álu Pražského hradu, kde navštívime 
Múzeum hračiek. V  blízkosti Staro-
městského námestia možnosť návšte-
vy Múzea voskových fi gurín s  posta-
vami H. Pottera, M. Jacksona a  iných 

alebo Múzea čokolády, ktoré poteší 
všetky maškrtné jazýčky. V neskorých 
popoludňajších hodinách odchod 
z Prahy, návrat na Slovensko vo večer-
ných hodinách (cca. o 22:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby–
tovanie s  raňajkami v  hoteli 2*/3*, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, kompletné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 30 EUR, za večeru 15 EUR, za 
miesto v prednej pol. autokaru 7 EUR.

PRAHA
PRE DETI

EURÓPA  |  ČESKO

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 07:00 hod.). Naše 
kroky povedú na Vysočinu na Veselý 
Kopec v Chrudimskom okrese, kde sa 
nachádza skanzen, ktorý spoločne na-
vštívime (Soubor lidových staveb Vy-
sočina). V popoludňajších hodinách si 
nenecháme ujsť obec Nechanice s ro-
mantickým zámkom Hrádek u Necha-
nic, postavenom v  štýle tudorovskej 
gotiky a v období adventu pre nás po 
prehliadke otvorí dvere zámockej ku-
chyne s  pohostením vianočným pun-
čom, kávou či anglickým čajom. Presun 
do mesta Hradec Králové, ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Pri mene Boženy Němcovej 
si spomenieme na nádherne ľudské 

a  obľúbené dielo Babička. Čaká na 
nás priamo dejisko tohto románu – 
Babiččino údolí, kde navštívime zá-
mok Ratibořice (Národná kultúrna 
pamiatka). Po prehliadke návšteva 
unikátneho Múzea betlehemov Tře-
bechovice. V  popoludňajších ho-
dinách návšteva Vianočných trhov 
v  Brne. Návrat na Slovensko vo ve-
černých hodinách (okolo 21:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie v hoteli 2*/3*, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistene.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

ADVENT

ADVENT VO
VÝCHODNÝCH ČECHÁCH

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách, v  popoludňajších hodinách prí-
chod do Prahy, prehliadka historického 
centra s miestnym sprievodcom (Hrad-
čany, Malá strana, Pražský hrad, Zlatá 
ulička, Staré mesto, Radnica, Orloj, 
Prašná brána), odchod na ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, prehliadka Nového mesta 
až k  Vltave, individuálne možnosť 
návštevy Židovského mesta Josefov, 
príp. individuálne voľno (možnosť 
návštevy múzeí alebo výlet pozem-
nou lanovkou na Petřín). Fakulta-
tívne plavba po rieke Vltava, počas 

ktorej sa nám naskytne netradičný 
pohľad na českú metropolu a jej oča-
rujúce centrum. V  neskorých popo-
ludňajších hodinách odchod z Prahy, 
návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby–
tovanie s  raňajkami v  hoteli 2*/3*, 
miestneho sprievodcu v Prahe, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 30 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

ARCHITEKTÚRA A HISTÓRIA

STOVEŽATÁ 
PRAHA

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy (cca o 07:00 hod.), 
príchod do mesta Telč (UNESCO), pre-
hliadka komplexu renesančného zámku 
a  mesta so štýlovými renesančnými 
a  barokovými domami. Popoludní od-
chod do Jindřichovho Hradca, návšteva 
hradného a zámockého areálu. Odchod 
na ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku jed-
ného z  najromantickejších pamiatok
v Čechách – vodného zámku Červená 
Lhota. Zámok vyrástol na skale, ktorá 
sa prehradením údolia a  zdvihnutím 
hladiny rybníka stala malým ostro-
vom. Ďalej budeme pokračovať do 
Českých Budějovíc, kráľovského mes-

ta z 13. storočia, s obrovským námes-
tím lemovaným domami s  arkádami, 
prehliadka (Čierna veža, Radnica, 
Samsonova fontána, Chrám sv. Miku-
láša), individuálne voľno. Našou po-
slednou zastávkou bude dedinka Ho-
lašovice (UNESCO), jedinečný súbor 
juhočeskej architektúry v  štýle ľudo-
vého baroka. Návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách (cca 21:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby–
tovanie s  raňajkami v  hoteli 2*/3*, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

ARCHITEKTÚRA  |  UNESCO

VÍKEND
V JUŽNÝCH ČECHÁCH

TERMÍNY A CENY
78ECZB18 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

6.12. - 7.12.2014 2, 3 85

TERMÍNY A CENY
7F8CZB05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

04.04. - 05.04. 2, 3 94

04.07. - 05.07. 2, 3 94

03.10. - 04.10. 2, 3 94

TERMÍNY A CENY
7F8CZB06 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.05. - 25.05. 2, 3 85

TERMÍNY A CENY

7F8CZB50 TRASA
OSOBA 

V 1/2 RESP. 
1/3

DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R. *

27.06. - 28.06. 2, 3 94 58

* dieťa na 3. lôžku
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NOVINKA  |  KULTÚRNY ZÁŽITOK

NOVINKA  |  KULTÚRNY ZÁŽITOK

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách, v  popoludňajších hodinách 
príchod do Prahy. Hradčany, Malá 
strana, Pražský hrad, Zlatá ulička, 
Staré mesto, Radnica, Orloj, Prašná 
brána. Odchod na ubytovanie. Večer 
nás čaká nezabudnuteľný kultúrny 
zážitok - muzikál Kleopatra.

2. DEŇ
Raňajky, prehliadka Nového mesta 
až k  Vltave, individuálne možnosť 
návštevy Židovského mesta Josefov, 
príp. individuálne voľno (možnosť 
návštevy múzeí alebo výlet pozem-
nou lanovkou na Petřín). Fakulta-
tívne plavba po rieke Vltava, počas 
ktorej sa nám naskytne netradičný 

pohľad na českú metropolu a jej oča-
rujúce centrum. V  neskorých popo-
ludňajších hodinách odchod z Prahy, 
návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby–
tovanie s  raňajkami v  hoteli 2*/3*, 
sprievodcu CK SATUR. Lístok na mu-
zikálové predstavenie.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 30 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

RUSALKA

NOVINKA  |  PRE DETI

V PRÍRODNOM DIVADLE
S OTÁČAVÝM HĽADISKOM

BAŤA: DNES FANTÁZIA,
ZAJTRA SKUTOČNOSŤ

ZLÍN AJ
OČAMI DETÍ

1–DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

Odchod z  Bratislavy cca o  7:00 hod.
Návšteva múzea. Svojím rozsahom ide 
o  ojedinelú expozíciu v  Európe. Priví-
ta nás niekoľko zaujímavých expozícii. 
Obuvnícka kde nájdeme aj originálny 
obuvnícky dopravník z  30 rokov mi-
nulého storočia, ktorý fungoval ako pá-
sová výroba podobnej dnes. Množstvo 
zaujímavých topánok z  celého sveta. 
Filmová expozícia - slávne štúdio Bon-
ton bolo založené pôvodne ako malé 
štúdio T. Baťom na natáčanie reklam-
ných fi lmov. Jedna z ďalších expozícií je 
cestovateľská venovaná známej dvojici 
Miroslavovi Zikmundovi a Jiřímu Han-
zelkovi. Interaktívne múzeum zaujme 
deti aj ich rodičov. Poobede navští-
vime ZOO v  je jedinečným miestom, 
kde môžu návštevníci vidieť zvieratá 
zo všetkých kontinentov v prírodnom 
bioparku s  voľným výbehom. ZOO 
patrí k  najkrajším a  najnavštevovanej-
ším miestam na Morave a k videniu sú 

tu slony, žirafy, nosorožce, zebry, med-
vede, gibony, klokany, tigre, emu, lamy 
a mnoho ďalších zvierat. Návštevníkov 
tiež očarí nová tropická hala Yucatan, 
ktorá je spomienkou na civilizáciu 
Mayov a  nádherný historický zámok 
Lešná, starý viac ako 200 rokov. Od-
chod do Bratislavy vo večerných hodi-
nách s príchodom o cca 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

MUZIKÁLOVÁ 
PRAHA

EURÓPA  |  ČESKO

HIT ROKA 2013  |  PRE DETI

SAFARI DVŮR KRÁLOVÉ 
A PERNÍKOVÁ KRAJINA

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z  Bratislavy cca o  07:00 hod.),
v dopoludňajších hodinách príchod do 
Safari Dvůr Králové. ZOO je vďaka poč-
tu zvierat najväčšou a  najznámejšou
v Českej republike, patrí však tiež medzi 
najkrajšie v Európe a na svete. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod do dedinky Ráby pri 
Pardubiciach. Perníková krajina. Najdô-
ležitejšou osobnosťou tohto rozprávko-
vého sveta je pani Ježibaba. Stále má 
plno návštevníkov, deti aj dospelých 
a  kto zaklope, pozdraví sa a  poprosí, 
dostane od Ježibabky perníček. Arno-

št z  Pardubíc - osobná motorová loď. 
Popoludní nás privíta mesto Pardubice. 
Nenecháme si ujsť ani návštevu zámku 
Slatiňany, ktorý je skutočným rajom pre 
milovníkov histórie, kultúry a  prírody. 
Návrat na Slovensko vo večerných ho-
dinách (do Bratislavy o cca 21:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby–
tovanie v  hoteli 2*/3* s  raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, kompletné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za 1x večeru
12 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

2-DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.), 
smer Český Krumlov (UNESCO). Ma-
lebné historické mestečko nás očarí 
zachovaným centrom. Odchod na 
ubytovanie. Vo večerných hodinách 
účasť na predstavení Rusalka v  di-
vadle s  otáčavým hľadiskom (začia-
tok predstavenia o 21:30 hod.).

2. DEŇ
Po raňajkách odchod do Hlubokej 
nad Vltavou, romantickej rezidencie 
rodu Schwarzenbergovcov. Po pre-
hliadke sa ocitneme v  krajine rybní-
kov, vyhlásenej za chránenú krajinnú 
oblasť a biosferickú rezerváciou UNE-
SCO. Práve Třeboň (mestská pamiat-
ková rezervácia) je synonymom juho-

českého rybnikárstva. Mesto sa môže 
tiež popýšiť zámkom (prehliadka), 
kúpeľmi či výrobou jedného z  naj-
starších pív v  Česku (Regent, 1379). 
Individuálne voľno alebo fakultatívne 
návšteva hrobky Schwarzenbergov-
cov. Odchod na Slovensko, návrat vo 
večerných hodinách (cca 21:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, lístok na predstavenie kategórie 
B, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8CZB71 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

01.05. - 02.05. 2, 3 128

TERMÍNY A CENY

7F8CZB51 TRASA
OSOBA 

V 1/2 RESP. 
1/3

DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R. *

29.08. - 30.08. 2, 3 78 55

* dieťa na 3. lôžku

TERMÍNY A CENY
7F8CZB52 TRASA 1 OSOBA

30.05. 2, 3 22

TERMÍNY A CENY
7F8CZB70 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

08.08. - 09.08. 2, 3 125
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EURÓPA  |  ČESKO

HIT ROKA 2014

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z  Bratislavy cca o  07:30 hod.), 
príchod do Prostějova (krátka pre-
hliadka). V barokovom zámku Náměšť 
na Hané, obkolesenom kruhovým 
parkom, z  ktorého vychádzajú štyri 
200–ročné lipové aleje, si prehliad-
neme unikátnu zbierku slávnostných 
a  cestovných kočiarov olomouckých 
biskupov a arcibiskupov. Pokračujeme 
prehliadkou „rozprávkového“ hradu 
Bouzov, ktorý bol miestom nakrúcania 
mnohých hraných rozprávok a  fi lmov. 
Ubytovanie v okolí.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do starobylého 
mesta Šternberk, ktorému dominuje 

rovnomenný, pôvodne gotický hrad. 
Cesta vinúca sa okolo neho sa vyše
100 rokov stáva dejiskom slávnych 
pretekov automobilov do vrchu – 
Ecce Homo. Pred cestou späť na 
Slovensko je poslednou zastávkou 
romantický zámok Lešná, v  areáli 
ktorého sa nachádza aj zoologická 
záhrada. Návrat na Slovensko vo ve-
černých hodinách (cca 21:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

STREDNEJ MORAVY

PO HRADOCH 
A ZÁMKOCH

1 – DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.). 
Po príchode do Brna autokarová 
prehliadka slávnych víl, počas ktorej 
si porozprávame o  modernej českej 
architektúre so zameraním na rodin-
né bývanie. Nenecháme si ujsť príleži-
tosť, navštíviť najznámejšiu spomedzi 
týchto stavieb – vilu Tugendhat, ktorá 
je ako jediná pamiatka modernej čes-
kej architektúry zapísaná do zoznamu 
Svetového kultúrneho a  prírodného 
dedičstva UNESCO. Stavba, ktorú 
projektoval architekt Ludwig Mies 
van der Rohe, bola spolu s priľahlou 
záhradou zreštaurovaná do podoby 
z roku 1930 a interiér vily je zariadený 
replikami pôvodného nábytku. Osob-
nejšiu atmosféru počas prehliadky 
vytvorí aj expozícia, ktorá predsta-
vuje jej obyvateľov – Grétu a  Fritza 
Tugendhatovcov, ktorí v  roku 1938 
pred hrozbou druhej svetovej vojny 

emigrovali. V  popoludňajších hodi-
nách prehliadka historického centra 
Brna. Individuálne voľno a odchod na 
Slovensko. Príchod do Bratislavy cca 
o 20:00 hod.

POZNÁMKA
Garantovaný zvoz/rozvoz je v  cene 
po trase: Bratislava – Malacky.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, vstup 
do vily Tugendhat, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

HIT ROKA 2014  |  ARCHITEKTÚRA  |  UNESCO

S NÁVŠTEVOU
VILY TUGENDHATBRNO

HIT ROKA 2014  |  KVETY A ZÁHRADY

FLORA
OLOMOUC

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod z Bratislavy cca o 07:00 hod.
Návšteva výstaviska FLORA Olo-
mouc, ktoré sa najväčšiemu záujmu 
verejnosti teší v  dobe konania me-
dzinárodných záhradníckych výstav. 
Počas jarnej Flory ožije výstavný
areál v Smetanových sadoch záhon-
mi rozkvitnutých tulipánov, kvalitných 
nových odrôd a hybridov. V starostli-
vosti výstaviska sú skleníky a  bota-
nická záhrada. Štyri skleníky (palmo-
vý, kaktusový, tropický/subtropický
a citrusový) nájdu návštevníci priamo 
v  Smetanových sadoch. Areál bota-
nickej záhrady a rozáriom, či expozí-
ciou aromatických a  liečivých rastlín 
sa nachádza v  Bezručových sadoch. 
Po návšteve výstavy prehliadka Olo-
mouca, po Prahe druhej najstaršej
a  najväčšej mestskej pamiatkovej 
rezervácie v  Česku. Horné námestie 
obkolesené palácovými domami, ba-
rokový 35 m vysoký stĺp Najsvätejšej 

trojice s viac ako 40 sochami a malou 
vnútornou kaplnkou (UNESCO), re-
nesančná radnica s orlojom, nádher-
né fontány a krivolaké uličky. Odchod 
do Bratislavy v  neskorých popolud-
ňajších hodinách s príchodom o cca 
21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom a sprie–
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy (cca o 08:00 hod.),
prehliadka Olomouca, po Prahe dru-
há najstaršia a  najväčšia mestská 
pamiatková rezervácia v Česku. Hor-
né námestie obkolesené palácový-
mi domami, barokový 35 m vysoký 
stĺp Najsvätejšej trojice s  viac ako 
40 sochami (UNESCO), renesančná 
radnica s orlojom, nádherné fontány 
a  krivolaké uličky. V  popoludňajších 
hodinách sa presunieme na Svatý 
kopeček, kde si možno pozrieť nielen 
zoologickú záhradu, ale obdivovať 
najmä pútnický chrám Panny Márie. 
Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, príchod do starobylého Kro-
měříža. Pre množstvo architektonic-

kých pokladov nesie názov Hanácke 
Atény. Cenný arcibiskupský zámok 
s  nádhernými záhradami (UNESCO), 
svetoznáma obrazáreň so svojím kle-
notom – Tizianovým dielom Apollo 
a  Marsyas, námestia, malebné ulič-
ky, starobylé domy, monumentálne 
chrámy a arcibiskupské vínne pivnice. 
Po ceste domov zastávka na zámku 
Buchlovice. Návrat do Bratislavy cca 
o 20:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

ARCHITEKTÚRA  |  UNESCO

UNESCO –
OLOMOUC A KROMĚŘÍŽ

TERMÍNY A CENY
7F8CZB09 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

13.06. - 14.06. 2, 3 78

TERMÍNY A CENY
7F8CZB11 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

06.06. - 07.06. 2, 3 72

TERMÍNY A CENY
7F8CZB10 TRASA 1 OSOBA

25.04. 2, 3 22

TERMÍNY A CENY
7F8CZB13 TRASA 1 OSOBA

16.05. 2, 3 38
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NOVINKA  |  PRE DETI

SLOVÁCKO
A DETSKÝ SVET

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska. Moravský kras. 
Najhlbšia sprístupnená priepasť v  Če-
chách, Macoche. Na jej dne v  hĺbke 
138,7 m sa vynára podzemná riečka. 
Po jej smaragdovozelenej vode sa pre-
plavíme do jaskyne Punkva. Presun 
do Westernového mestečka pri Bosko-
viciach. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Vodná cesta Baťov kanál, 
ktorý bol využívaný na zavlažovanie 
územia a zároveň na prepravu mate-
riálu z baní. Budeme sa plaviť cez bo-
haté meandry na trase Veselí nad Mo-
ravou – Strážnice. Uherské Hradiště. 

Obec Modrá s  vodným svetom Živá 
voda. Nielen deti, ale aj rodičia sa zo-
známia so životom vo vode a  okolo 
nej. Cesta späť na Slovensko, príchod 
do Bratislavy vo večerných hodinách 
(o cca. 20:30 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli/pen-
zióne 2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

EURÓPA  |  ČESKO

KULTÚRNY ZÁŽITOK

SLAVKOV
A BRNONAPOLEONSKÉ DNI

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod za Bratislavy o  08:00 hod. 
Už od roku 1933 sa v zámockom par-
ku v Slavkove pri Brne koná poduja-
tie, ktoré si pod názvom Napoleon-
ské dni pripomína výročie narodenia 
Napoleona Bonaparte. Vo vojenskom 
tábore sa pred našimi očami odo-
hrajú ukážky jazdeckého umenia 
armád z obdobia napoleonských vo-
jen, predvedú sa zbrane a  uniformy. 
V tento deň nás bude po zámku Slav-
kov – Austerlitz sprevádzať samotný 
Napoleon a  naše oči a  chute poteší 
remeselný jarmok s  ľudovými výrob-
kami a jedlá a nápoje od výmyslu sve-
ta. Návšteva pamätníka Mohyla mieru 
na mieste bojiska Bitky pri Slavkove 
z  roku 1805. V  susedstve pamätníka 
si pozrieme netradične poňatú multi-
mediálnu expozíciu „Bitka troch cisá-
rov. Slavkov/Austerlitz 1805“. V tento 
deň neobídeme ani moravskú metro-
polu Brno, kde nás čaká prehliadka 

najvýznamnejších pamiatok a  tiež 
chvíle oddychu po dobrodružnom 
programe. Odchod na Slovensko, prí-
chod o cca. 20:30 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy cca o  08:00 
hod.), príchod do lednicko–valtic-
kého areálu (pamiatky UNESCO). 
Súčasťou areálu sú dva zámky, ryb-
níky, parky a  obory v  lužných le-
soch. Čaká nás prehliadka prehliadka 
nádherného barokového komplexu
a kaplnky zámku Valtice, postavené-
ho okrem iného významným baro-
kovým architektom Fischerom z  Er-
lachu, krátka prechádzka mestom 
s  možnosťou ochutnávky tunajšieho 
vína, v popoludňajších hodinách od-
chod na prehliadku zámku Lednice, 
letného sídla Lichtenšteinovcov. Bu-
deme mať možnosť návštevy skle-
níka, minaretu a  zámockého parku 

s  vegetáciou dovezenou z  Ameriky. 
Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách (cca 20:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autobusom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Ochutnávku vína vo Valticiach, 
vstupy do zámkov a komplexné ces-
tovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

HIT ROKA 2014  |  ARCHITEKTÚRA  |  UNESCO

ZÁMKY
LEDNICE A VALTICE

GURMÁNI  |  UNESCO

LEDNICE,
VALTICE A MIKULOV

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy cca o  07:30  hod. 
Príchod do Lednicko–valtického are-
álu, ktorý sa v roku 1996 zapísal medzi 
pamiatky UNESCO. Celodenná návšte-
va zámku Lednice a  okolia. Prehliadka 
reprezentačných miestností a  anglic-
kého parku so skleníkom, minaretom, 
Janohradom, Apolónovým chrámom
a  mnohými ďalšími. Presun do Mikulo-
va, centra slávneho kraja vín, pamiatok 
a prírodných krás. Ochutnávka vín. Uby-
tovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Prehliadka barokového kom-
plexu a  kaplnky zámku Valtice, po-
staveného okrem iného významným 
barokovým architektom Fischerom 
z  Erlachu. Odchod do Břeclavi, vy-

chádzková trasa po meste nazývaná 
„Břeclavský chodníček“. Prehliadka 
břeclavskej židovskej štvrte s možnos-
ťou návštevy expozície v  synagóge, 
individuálne voľno, fakultatívne pre-
hliadka Lichtenštejnského domu. Od-
chod do Bratislavy vo večerných ho-
dinách s príchodom o cca 20:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, ochutnávku vín a  sprievodcu
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

TERMÍNY A CENY
7F8CZB15 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

12.09. - 13.09. 2, 3 74

TERMÍNY A CENY

7F8CZB53 TRASA
OSOBA 

V 1/2 RESP. 
1/3

DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R. *

18.07. - 19.07. 2, 3 74 55

* dieťa na 3. lôžku

TERMÍNY A CENY
7F8CZB14 TRASA 1 OSOBA

16.08. 2, 3 21

TERMÍNY A CENY
7F8CZB16 TRASA 1 OSOBA

08.05. 2, 3 17
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2–DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod ráno z  Bratislavy (o  06:00 
hod.) do Nového Jičína. V  zámku sa 
nachádza expozícia klobúčníctva, kto-
ré má v  Jičíne veľkú tradíciu. Štram-
berk, ktorému dominuje veža „Trúba“, 
pozostatok pôvodného hradu. Tra-
dičné „Štramberské uši“ – perník, ako 
spomienka na víťazstvo kresťanov nad 
mongolmi v roku 1241. Hrad Hukvaldy 
leží nad rovnomennou obcou, známou 
ako rodisko hudobného skladateľa Le-
oša Janáčka. V obore pod hradom ur-
čite zahliadneme aj „líšku bystroušku“. 
Odchod na ubytovanie v okolí Ostravy.

2. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Ostravy. Charizma-
tické mesto, ktoré musíte mať radi také 

aké je. Landek park – najväčšie banské 
múzeum v Čechách s expozíciou ban-
ského záchranárstva. „Dum Michal“, 
unikátne zachovalý areál bane, ktorý sa 
podarilo zachovať v čo najautentickej-
šej podobe. Najzaujímavejšia pamiatka 
„Dolná oblasť Vítkovíce“, Nár. kultúrna 
pamiatka. Poobede prehliadka centra 
mesta. Odchod na Slovensko. Príchod 
do Bratislavy cca o 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
1x ubytovanie s  raňajkami, dopravu 
luxusným autokarom, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 105 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

NOVINKA  |  AJ PRE DETI  |  BEZ NOČNÝCH JÁZD

OSTRAVSKO –
TRADIČNÉ A MODERNÉ

EURÓPA  |  ČESKO, MAĎARSKO

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách, po príchode do Budapešti au-
tokarová prehliadka mesta – Hradný 
vrch s  Kráľovským palácom, Kostol 
sv. Mateja, Rybárska bašta, Széche-
nyiho most, príp. výstup na Citade-
lu. Individuálne voľno, príp. návšteva 
Marcipánového múzea. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky, pešia prehliadka historic-
kého centra (Bazilika sv. Štefana, 
Opera, Parlament, Námestie hrdi-
nov s  možnosťou nahliadnutia do 
Széchenyiho kúpeľov). Popoludní 
odchod do Tropikária – najväčšieho 
morského akvária v strednej Európe. 
Zažijeme neopakovateľnú atmosféru 
tropického sveta, uvidíme exotické 
zvieratá a zblízka môžeme pozorovať 
podmorský svet. Hlavnou atrakciou 
je 1,6 mil. litrové žraločie akvárium

s  11 metrov dlhým vyhliadkovým tu-
nelom. Ďalšou zaujímavosťou je pra-
les, v ktorom zažijeme autentickú tro-
pickú klímu. Vo večerných hodinách 
návrat na Slovensko.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli 3*, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 21 EUR, za večeru 13 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

UNESCO  |  KULTÚRNE PAMIATKY

VÍKEND
V BUDAPEŠTI

ADVENT  |  VYBRANÝ TERMÍN Z KOŠÍC

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách, po príchode do Budapešti 
okružná autokarová prehliadka mesta 
– Hradná štvrť s  Budínskym hradom, 
kostolom sv. Mateja a Rybárskou baš-
tou, Gellértova hora s  Citadelou, po-
kračovanie Námestím hrdinov a  An-
drássyho triedou, Bazilika Sv. Štefana 
a  Parlament. Po skončení prehliadky 
návšteva Vianočných trhov na Námestí 
Vörösmarty tér, pred slávnou kaviarňou 
Gerbaud. Fasáda kaviarne sa v  pred-
vianočnom čase zmení na adventný 
kalendár a  každý deň o  17:00 hod.
sa otvorí jedno okno s  umeleckým 
dielom. Na námestí sú postavené dre-
vené domčeky s vianočnou a ľudovou 
výzdobou s  ponukou umeleckých 
predmetov a  kulinárskych špecialít. 
Maškrtné jazýčky neodolajú voňavým 
lángošom, pagáčom, či sladkým ko-
láčom a  štrúdľam, varenému vínku
a pálenke. Možno, že práve tu nájdeme 

drobnosti, ktorými potešíme najbliž-
ších. Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách.

POZNÁMKA
V termíne označenom * odchod a ná-
vrat na Slovensko z Košíc.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

VIANOČNÉ TRHY
V BUDAPEŠTI

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 06:30 hod.), 
príchod do oblasti Vranov na hornom 
toku rieky Dyje, jednej z  najkrajších 
častí južnej Moravy, ktorá ukrýva
2 unikáty – hrad Bítov a zámok Vra-
nov nad Dyjí. Hrad Bítov sa zaraďuje 
medzi najstaršie a  najväčšie hrady 
Moravy. Pokračujeme k monumentál-
nemu zámku Vranov nad Dyjí (pre-
hliadka). Návšteva maľovaného skle-
pu Šatov (prehliadka s ochutnávkou). 
Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. V  Znojme, v  bývalom sídle 
moravských kniežat, si pozrieme 
honosné paláce, meštianske domy 
a  podzemný labyrint chodieb pod 

starým historickým centrom. Miku-
lov – najvýznamnejšou pamiatkou je 
zámok postavený na mieste gotic-
kého hradu. Prehliadková trasa nás 
oboznámi s tradíciou moravského vi-
nárstva a vinohradníctva. Navštívime 
tiež bývalé židovské geto. Návrat do 
Bratislavy (cca 21:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, ochutnávku vína, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

GURMÁNI

KRAJOM VÍNA 
A FOLKLÓRU

TERMÍNY A CENY
7F8CZB60 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

19.09. - 20.09. 2, 3 84

TERMÍNY A CENY
7F8CZB08 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

25.07. - 26.07. 2, 3 78

TERMÍNY A CENY

7F8HUB05 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

02.05. - 03.05. 2, 3 74

05.09. - 06.09. 2, 3 74

TERMÍNY A CENY
78EHUB04/ 
7F8HUB08 TRASA 1 OSOBA

13.12.2014 2, 3 28

20.12.2014 4 30

05.12.2015 4 30

12.12.2015 2, 3 28
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KULTÚRNY ZÁŽITOK  |  GURMÁNI  |  UNESCO

S NÁVŠTEVOU PANNONHALMY

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy cca o  08:00 
hod.). Našou prvou zastávkou bude 
opátstvo Pannonhlama (UNESCO), 
ktoré bolo založené v roku 996. Dnes 
v  priestoroch kláštora funguje inter-
nátna stredná škola, prezrieme si pre-
krásnu knižnicu s  najstaršou listinou 
v maďarčine, nazrieme do bylinkovej 
záhrady, kde mnísi vyrábajú krémy, 
čaje, likéry či levanduľové mydlo, kto-
ré si budeme môcť zakúpiť. Pokra-
čujeme do mesta Mór, kde sa už od 
roku 1934 organizujú slávnosti vína 
„Dni vína“.  Po prehliadke najatraktív-
nejších miest, medzi ktorými vyčnie-
va kaštieľ Lamberg s nádherným ba-
rokovým parkom, v historickej vínnej 
pivnici ochutnáme typické sladké 
dezertné víno „Ezerjó“. V  stánkoch 
s  občerstvením určite neodoláme 
miestnym špecialitám. Pozrieme si 
ukážky výrobkov ľudových remesel-

níkov, umelecké prezentácie, vystú-
penia folklórnych súborov, konské 
predstavenia, vypočujeme si dychov-
ku. Vo večerných hodinách budeme 
nasiaknutí dobrou náladou odchá-
dzať späť na Slovensko (príchod cca 
o 21:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, ochut-
návku vína vo vínnej pivnici, sprievod-
cu CK.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

MÓR –
DNI VÍNA

EURÓPA  |  MAĎARSKO

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách. Po príchode do Budapešti au-
tokarová prehliadka mesta – Hradný 
vrch s  Kráľovským palácom, Kostol 
sv. Mateja, Rybárska bašta, Szeche-
nyiho most, výstup na Citadelu. In-
dividuálne voľno, prípadne návšteva 
Marcipánového múzea. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, pešia prehliadka historic-
kého centra (Bazilika sv. Štefana, 
Opera, Parlament, Námestie hrdinov 
s  možnosťou nahliadnutia do Sze-
chenyiho kupeľov), ktorá skončí na 
námestí Szabadság tér, kde sa koná 
festival Mangalice. Všade navôkol 
na nás budú číhať hory mäska, vo-
ňavých oškvarkov, klobás a  jaterníc. 

Zapíjať budeme podľa chuti rôznymi 
druhmi pálenky, pivom či vínkom. Ná-
ladu nám zdvihnú rôzne sprievodné 
programy – prezentácie výrobkov, sú-
ťaže vo varení, vystúpenia folklórnych 
súborov a iné. Niektorí gazdovia sem 
dokonca dovezú aj svoje živé prasiat-
ka, aby sme videli, ako taká manga-
lica v  skutočnosti vyzerá. Návrat na 
Slovensko vo večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 21 EUR, za večeru 13 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

GURMÁNI  |  UNESCO

FESTIVAL
MANGALICE V BUDAPEŠTI

3–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.). 
Popoludní príchod do romantického 
mesta Kecskemét. Prezrieme si histo-
rické centrum mesta s palácom Cifra 
a secesnú radnicu so zvonkohrou. Fa-
kultatívne možnosť návštevy pálenice 
Zwack s  ochutnávkou kvalitnej mar-
huľovice. Popoludní budeme pokra-
čovať v ceste do kúpeľného mestečka 
Orosháza, ubytovanie, fakultatívne 
návšteva termálnych kúpeľov.

2. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do Bé-
kešskej Čaby na festival svetoznámej 
Čabajskej klobásy. Dobrú náladu nám 
zaručí stará ľudová hudba a koncerty 
populárnych kapiel. Čaká nás bohatý 
program s  ukážkami prípravy jedál, 
ochutnávkami, aukciami vín a súťaža-
mi vo výrobe klobás. Ak sa na festiva-
le prejeme, môžme navštíviť Múzeum 

Mihálya Munkácsyho. Návrat na uby-
tovanie, fakultatívne návšteva termál-
nych kúpeľov.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do Budapešti. Krát-
ka autokarová a  pešia prehliadka 
mesta, odchod späť na Slovensko. 
Návrat do Bratislavy o cca 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby–
tovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 46 EUR, za dve večere
24 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

HIT ROKA 2014  |  GURMÁNI

ČABIANSKY
KLOBÁSOVÝ FESTIVAL

3–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách do Maďarska, prehliadka stre-
dovekého mesta Šoproň, ochutnávka 
vín (možnosť ochutnať slávnu „mod-
rú frankovku“ Kékfrancos). Pokračo-
vanie v ceste do kúpeľného mestečka 
Hévíz, ktorého svetovou pozoruhod-
nosťou je 36 metrov hlboké termál-
ne jazero s plochou 4,7 ha, teplotou 
vody, ktorá ani v najchladnejšej zime 
neklesne vody pod 26 °C. Individuál-
ne voľno, ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, kúpanie v termálnom jazere 
alebo pobyt v prepojenom kúpeľnom 
wellness areáli (8 termálnych bazé-
nov s  rôznou teplotou vody, vírivky, 
podvodné ležadlá, protiprúdy). Po-
poludní výlet do mesta Keszthely
s  rovnomenným zámkom a  anglic-
kým parkom, návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do mesta Vesprém – 
bývalého kráľovského a  biskupského 
sídla, prehliadka centra – hradný areál,
katedrála sv. Michala, Trojičné ná-
mestie, radnica. Návrat na Slovensko 
vo večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby–
tovanie s raňajkami, ochutnávku vína, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 34 EUR, za 2 večere
26 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

WELLNESS  |  OCHUTNÁVKA VÍNA

RELAX
V MAĎARSKU

TERMÍNY A CENY
7F8HUB61 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

07.02. - 08.02. 2, 3 68

TERMÍNY A CENY
7F8HUB62 TRASA 1 OSOBA

03.10. 2, 3 32

TERMÍNY A CENY

7F8HUB63 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

23.10. - 25.10. 2, 3 148

TERMÍNY A CENY

7F8HUB06 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

05.06. - 07.06. 2, 3 138
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TERMÍNY A CENY

NOVINKA  |  PRE DETI  |  ODCHOD Z KE A BB

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Košíc cca o 09:00 hod.). Na 
ploche 30 hektárov sa rozprestiera 
jedinečná ZOO v meste Nyiregyhaza. 
Hlavnými atrakciami sú Zelená pyramí-
da s Oceanáriom a Domom dažďové-
ho lesa. Pozorovať tu môžeme ako žijú 
žraloky, raje a po lianových a povrazo-
vých mostíkoch sa dostaneme k oran-
gutanom, exotickým vtákom či vzrušu-
júcim plazom. Na severný a  južný pól 
nás zavedie Polárny svet, kde si naží-
vajú tučniaky, tulene i polárny medveď. 
Cez sklené steny panorámy Polárneho 
sveta ich uvidíme pekne zblízka. Pre-
sun na ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Dnes nás čaká kúpanie v kú-
peľoch Aquarius. Komplex ponúka 
Termálny svet pre mamičky a oteckov 
a Detský svet s bazénom, šmýkačka-
mi a rozprávkovým hradom. Návrat na 
Slovensko vo večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 21 EUR, za večeru 13 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

RAJ PRE DETINYIREGYHAZA

EURÓPA  |  MAĎARSKO

WELLNESS  |  UNESCO

S NÁVŠTEVOU
PANNONHALMY

KÚPANIE
V GYŐRI

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách, po príchode do Budapešti 
– pamiatky UNESCO – autokarová 
prehliadka najdôležitejších pamiatok, 
pokračovanie do rodinného parku 
Holnemvolt Park, ktorý je spojený 
so ZOO a botanickou záhradou, prí-
padne individuálny vstup do pre-
slávených neobarokových kúpeľov 
Széchenyi. Popoludní odchod do 
Tropikária – najväčšieho stredoe-
urópskeho morského akvária, kde 
zažijeme neopakovateľnú atmosféru 
tropického sveta, uvidíme exotické 
zvieratá a zblízka môžeme pozorovať 
podmorský svet. Hlavnou atrakciou je 
1,6 mil. litrové žraločie akvárium s  11 
metrov dlhým vyhliadkovým tune-
lom. Obdivovať môžeme až dvojmet-
rových tigrovaných či hnedých žralo-
kov pochádzajúcich z  Floridy, ktoré 
patria medzi 10 najnebezpečnejších 
druhov. Ďalšou nemenej zaujímavou 

atrakciou je prales, v ktorom zažijeme 
autentickú tropickú klímu. Vo večer-
ných hodinách návrat na Slovensko.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

PRE DETI

TROPIKÁRIUM 
BUDAPEŠŤ

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod z Bratislavy v ranných hodi-
nách (cca o 08:00 hod.). Naša cesta 
bude mať cieľ na Vrchu sv. Martina, 
v  benediktínskom opátstve Pannon-
halma (UNESCO), ktoré pri oslavách 
tisícročného jubilea navštívil i  pápež 
Ján Pavol II. Po prehliadke nám zosta-
ne čas aj na prechádzku po botanic-
kej záhrade opátstva, ktorej súčasťou 
je i  bylinková záhrada, obkolesená 
levanduľovými poľami. Mnísi tu z do-
pestovaných byliniek vyrábajú rôzne 
produkty (krémy, čaje, likéry), ktoré si 
v miestnom obchodíku budeme môcť 
zakúpiť. Ďalej budeme pokračovať 
do mesta Győr. Pri pešej prehliadke 
určite nevynecháme ulicu G. Baros-
sa, námestie Szechényi tér s krásnou 
historickou stále funkčnou lekárňou, 
Baziliku, kostol Karmelitánok a ďalšie 
zaujímavosti. Deň zakončíme oddy-
chom v  kúpeľoch Rába Quelle. Ide 
o  jedny z mála bezchlórových kúpe-

ľov v  Maďarsku. Okrem 5 bazénov 
s  rôznymi zážitkovými elementami 
(masážne ležadlá, trysky, gejzíry 
a pod.) sú k dispozícii i dva tobogány 
a  saunapark s  5 fínskymi a  2 parný-
mi saunami. Dokonale oddýchnutí sa 
potom vyberieme na spiatočnú ces-
tu. Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách (cca o 21:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, služby 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

PRE DETI

DETSKÝ VÍKEND 
V BUDAPEŠTI

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy cca o 08:00 hod. 
Po príchode do Budapešti autokarová 
prehliadka – Kostol sv. Mateja, Rybár-
ska bašta, Hradný vrch, Námestie hr-
dinov. Navštívime jednu z  najstarších 
ZOO na svete s a množstvom zvierat 
a  rastlín. Deň zakončíme jazdou po 
okolí Budapešti tzv. detskou železni-
cou. Odchod na ubytovanie.

2. DEŇ
Dnes navštívime Aquaworld, s  množ-
stvom vodných atrakcií, ktoré sú roz-
miestnené pod obrovskou kupolou. 
Deti môžu vyskúšať bazény s rôznymi 
hĺbkami, vybavené vzrušujúcimi atrak-
ciami. Pre dospelých sa ponúka aj 

komplex sáun, v  orientálnom duchu. 
Popoludní sa presunieme do Tropi-
kária – najväčšieho morského akvária 
v strednej Európe. Po návšteve Tropi-
kária sa vyberieme na spiatočnú cestu 
na Slovensko. Návrat vo večerných ho-
dinách (cca o 21:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s  raňajkami v  hoteli 3*, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 21 EUR, za večeru 13 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

TERMÍNY A CENY

7F8HUB52 TRASA DOSP. OSOBA
V 1/2 RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 10 R. *

14.06. BB 78 55
16.08. KE 68 45

* dieťa na 3. lôžku

TERMÍNY A CENY

7F8HUB50 TRASA DOSP. OSOBA
V 1/2 RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL - DIEŤA 
DO 10 R. *

04.07. - 05.07. 2, 3 74 55

* dieťa na 3. a 4. lôžku

TERMÍNY A CENY
7F8HUB07 TRASA 1 OSOBA

08.05. 2, 3 26

TERMÍNY A CENY
7F8HUB51 TRASA 1 OSOBA

30.05. 2, 3 28

30.10. 2, 3 28

29.08. 2, 3 28

04 Poznavacky Svet 14-15_Vikendovky 143-166.indd   16604 Poznavacky Svet 14-15_Vikendovky 143-166.indd   166 3.11.2014   19:293.11.2014   19:29



2015

EXOTIKU
POZNÁVAME

05 Poznavacky Svet 14-15_Azia 167-216.indd   16705 Poznavacky Svet 14-15_Azia 167-216.indd   167 3.11.2014   17:323.11.2014   17:32



168

KALENDÁR ZÁJAZDOV
JANUÁR
Patagónia - Komfortne krajinou 
ľadu a tučniakov 267 25.01. - 09.02.

Exkluzívna lyžovačka v Japonsku 195 29.01. - 12.02.

Kapské mesto 239 31.01. -  08.02

FEBRUÁR

Austrália - To najznámejšie z Austrálie 269 05.02. -  15.02.

Srí Lanka - Ideálna kombinácia 186 12.02. -  21.02.

Nový Zéland - Od severu na juh 270 12.02. -  01.03.

Maroko - Križovatka farieb a vôní 232 14.02. - 22.02

Slnečná Florida 251 14.02. - 22.02

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 179 15.02. - 26.02.

Keňa - Tanzánia - Kilimandžáro 237 15.02. - 27.02.

Dominikánska Republika - Za pár dní 273 18.02. -  25.02.

Maroko - Križovatka farieb a vôní 232 18.02. - 26.02. 

Maroko - Križovatka farieb a vôní 232 21.02. - 01.03.

Slnečná Florida 251 21.02. - 01.03.

Kostarika - Vulkány a pláže 261 22.02. - 03.03.

To najlepšie z Brazílie 264 23.02. - 04.03. 

Kuba - To najlepšie all inclusive 254 23.02. - 06.03.

Dominikánska Republika - Za pár dní 273 25.02. - 04.03.

Maroko - Križovatka farieb a vôní 232 25.02. - 05.03.

Thajsko - Mjanmarsko (Barma) 178 25.02. - 07.03.

Omán a Dubaj - 
Skvosty stredného východu 228 26.02. - 06.03.

Omán, Salalah - Karibik orientu 229 26.02. - 06.03.

Phuket - Za pár dní 272 26.02. - 06.03.

Vietnam - Kambodža 172 26.02.  - 08.03.

Dubaj - Svet fantastických atrakcií 224 27.02. - 06.03.

Dubaj - Plný zážitkov a dobrodružstva 226 27.02. - 06.03.

Výletná plavba Skvosty Emirátov 227 27.02. - 06.03.

Srí Lanka a Maldivy - Poznávanie a oddych 184 27.02. - 08.03.

Srí Lanka  s deťmi 187 27.02. - 08.03.

Južný Vietnam s detmi 174 27.02. - 08.03.

Austrália - To najznámejšie z Austrálie 269 27.02. -  09.03.

Mexiko - Objavovanie Yucatánu 
all inclusive 256 28.02. - 08.03.

Slnečná Florida 251 28.02. - 08.03.

MAREC

Jordánsko - Po stopách Indiana Jonesa 221 01.03. - 08.03.

Izrael - Tváre Izraela 222 01.03. - 08.03.

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 179 02.03. - 13.03.

Mexiko, Kuba - To naj z Karibiku 258 02.03. - 16.03.

Dominikánska Republika - Za pár dní 273 04.03. - 11.03.

Thajsko - Bangkok a okolie 177 04.03. - 13.03.

Južná Amerika - Grand tour 265 05.03. - 23.03.

Nový Zéland - Od severu na juh 270 06.03. - 23.03.

Keňa - Najlepšie safari a pláže 236 10.03. - 18.03.

India - Kulinárska Kerala so školou varenia 192 11.03. - 23.03.

Srí Lanka - Za pár dní 272 12.03. - 20.03.

Thajsko - Zlatý Trojuholník 176 12.03. - 21.03.

Kuba - Za pár dní 273 13.03. - 20.03.

Vietnam - Zo severu na juh 173 13.03. - 27.03.

Naprieč Mexikom 257 13.03. - 28.03.

Mexiko - Guatemala - Belize 259 14.03. - 26.03.

New York - Kuba 247 15.03. - 26.03.

Jáva - Komodo - Bali 181  15.03. -  29.03.

Izrael - City break Tel Aviv 223 19.03. - 22.03.

To najlepšie z USA 249 19.03. - 07.04.

Perly Južnej Ameriky - Peru, Bolívia, Chile 266 25.03. - 10.04.

Srí Lanka - Ideálna kombinácia 186 26.03. - 04.04.

Kuba  - To najlepšie all inclusive 254 26.03. - 08.04.

Ázijské maximum - SAE, Thajsko, Kambodža, 
Vietnam 170 26.03. - 11.04.

Srí Lanka a Maldivy - Poznávanie a oddych 184 27.03. - 06.04.

Mestá a príroda západu USA 248 27.03. - 07.04.

Mexiko - Objavovanie Yucatánu all inclusive 256 28.03. - 05.04.

Z Maroka do Lisabonu 233 28.03. - 06.04.

Z Turecka do Iránu za rozprávkami 1001 noci 218 28.03. - 10.04.

India, Srí lanka - Po stopách mystiky 188 28.03. - 12.04.

Srí Lanka s deťmi 187 29.03. - 07.04.

Jordánsko - Po stopách Indiana Jonesa 221 30.03. - 06.04.

Dubaj - Svet fantastických atrakcií 224 30.03. - 06.04.

Dubaj - Abu Dhabi - Al Ain 225 30.03. - 06.04.

Jordánsko - Libanon 220 30.03. - 08.04.

Japonsko (Komfortne) 194 30.03. - 09.04.

Kapské mesto 239 31.03. - 08.04.

Južný Vietnam s detmi 174 31.03. - 09.04.

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 179 31.03. - 12.04.

APRÍL

New York - Big apple 245 01.04. - 07.04.

Izrael - Tváre Izraela 222 01.04. - 08.04.

Dominikánska Republika - Za pár dní 273 01.04. - 08.04.

Istanbul - Brána Orientu 217 02.04. - 05.04.

New York - Rodinný koktejl zábavy 244 02.04. - 07.04.

To najznámejšie z Číny 200 02.04. - 09.04.

Omán, Salalah - Karibik orientu 229 02.04. - 10.04.

Čína - Veľký okruh 201 03.04. - 17.04.

Srí Lanka - Za pár dní 272 04.04. - 12.04.

Slnečná Florida 251 04.04. - 12.04.

Južná Afrika - Zimbabwe, Botswana, Namí-
bia, Jar  - Komfortne 240 08.04. - 26.04.

Egypt - Plavba po Níle 230 11.04. - 18.04.

Reunion a Maurícius 241 11.04. - 26.04.

India - Zo severu na juh 189 12.04. - 27.04.

Bali - Singapur 180 14.04. - 24.04. 

Izrael - Tváre Izraela 222 15.04. - 22.04

Marako z Agadiru do Marakéša 235 15.04. - 23. 04.

Kambodža - Laos - Vietnam 171 15.04. - 28.04.

Malajzia - Singapur 182 16.04. - 25.04.

To najznámejšie z Číny 200 17.04. - 24.04.

Egypt - Plavba po Níle 230 18.04. - 25.04.

Čína - Zlatý Trojuholník 202 19.04. - 28.04.

New York - Kuba 247 19.04. - 30.04.

Čína - Tibet - Nepál 204 19.04. - 03.05.

Mestá a príroda západu USA 248 20.04. - 01. 05.

Havajské ostrovy 252 22.04. - 05.05.

Izrael - City break Tel Aviv 223 23.04. - 26.04.

Phuket - Za pár dní 272 23.04. - 01.05.

Egypt - Plavba po Níle 230 25.04. - 02.05.

India - Zlatý trojuholník 190 25.04. - 02.05 .

India - Magický Rajasthan 191 25.04. - 10.05.

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 179 26.04. - 07.05.

Severné Thajsko 175 26.04. - 08.05. 

Srí Lanka - Veľký okruh 185 26.04. - 09.05.

Marako z Agadiru do Marakéša 235 29.04. - 07.05.

Južný Vietnam s detmi 174 29.04. - 08.05.

Južná Kórea 198 29.04. - 08.05.

Čína - Zlatý Trojuholník 202 29.04. - 08.05.

Omán a Dubaj - Skvosty stredného východu 228 30.04. - 08.05.

Omán, Salalah - Karibik orientu 229 30.04. - 08.05.

Čína - Veľký okruh 201 30.04. - 14.05.

MÁJ

Izrael - City break Tel Aviv 223 01.05. - 04.05.

New York - Big apple 245 01.05. - 07.05.

Dubaj svet fantastických atrakcií 224 01.05. - 08.05.

Dubaj plný zážitkov a dobrodružstva 226 01.05. - 08.05.

Jordánsko - po stopách Indiana Jonesa 221 01.05. - 08.05.

To najznámejšie z Číny 200 01.05. - 08.05.

Turecko - Divoký Kurdistan 215 01.05. - 09.05.

To najlepšie z USA 249 01.05. - 20.05.

Egypt - Plavba po Níle 230 02.05. - 09.05.

Mexiko - Objavovanie Yucatánu 265 02.05. - 10.05.

Srí Lanka - Za pár dní 272 02.05. - 10.05.

Z Turecka do Iránu za rozprávkami 1001 noci 218 02.05. - 15.05.

Irán - Čarokrásna Perzia 219 05.05. - 17.05.

Istanbul - Brána Orientu 217 07.05. - 10.05.

Phuket - Za pár dní 272 07.05. - 15.05.

Čína - Zlatý Trojuholník 202 08.05. - 17.05.

Thajsko - Zlatý Trojuholník 176 08.05. - 17.05.

Bali - Singapur 180 08.05. - 18.05.

Egypt - Plavba po Níle 230 09.05. - 16.05.

Turecko - Za vôňou orientu a pamiatkami 
antiky 216 09.05. - 17.05.

Mestá a príroda západu USA 248 09.05. - 20.05.

Ekvádor - Krajina so súradnicami  0˚0’0’’ 262 12.05. - 22.05.

Ekvádor a Galapágy 262 12.05. - 26.05.

Maroko z Agadiru do Marakéša 235 13.05.- 21.05.

Izrael - City break Tel Aviv 223 14.05. - 17.05.

Seoul - Tokio 199 14.05. - 21.05.

Malajzia - Singapur 182 14.05. - 23.05.

Uzbekistan 208 15.05. - 23.05

Egypt - Plavba po Níle 230 16.05. - 23.05.

Turecko - Cappadocia 214 16.05. - 23.05.

Hongkong - Macao 205 17.05. - 23.05.

New York - Kuba 247 17.05. - 28.05.

Čína - Zo severu na juh 203 19.05. - 29.05.

Južná Kórea 198 21.05. - 30.05.

Thajsko - Bangkok a okolie 177 21.05. - 30.05.

Egypt - Plavba po Níle 230 23.05. - 30.05.

Turecká riviéra - Po stopách mýtov a legiend 213 23.05. - 30.05.

Gurmán tour Tureckom 212 23.05. - 03.06.

Kuba - To najlepšie all inclusive 254 24.05. - 04.06.

Dubaj - Abu Dhabi - Al Ain 225 25.05. - 01.06.

Egypt - Plavba po Níle 230 30.05. - 06.06.

Turecko - Cappadocia 214 30.05. - 06.06.

Hongkong - Macao a skvosty južnej Číny 205 31.05. - 11.06.

JÚN

To najznámejšie z Číny 200 02.06. - 09.06.

Maroko z Agadiru do Marakéša 235 03.06. -  11.06.

Mestá a príroda západu USA 248 03.06. - 14.06.

Havajské ostrovy 252 05.06. - 18.06.

Egypt - Plavba po Níle 230 06.06. - 13.06.

Turecká riviéra - Po stopách mýtov a legiend 213 06.06. - 13.06.

New York - Kuba 247 07.06. - 18.06.

Tunisko - Po stopách Rimanov 231 08.06. - 15.06.

Mongolsko 206 10.06. - 20.06.

 STRANA
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Istanbul - Brána Orientu 217 11.06. - 14.06.

Maroko - Za tajomstvami kráľovských miest 234 11.06. - 18.06.

Egypt - Plavba po Níle 230 13.06. - 20.06.

Srí Lanka - Za pár dní 272 13.06. - 21.06.

Gurmán tour Tureckom 212 13.06. - 24.06.

Tunisko - Po stopách Rimanov 231 15.06. - 22.06.

Gruzínsko - Klenot Kaukazu 210 16.06. - 23.06.

Kanada - To najlepšie z Kanady 243 16.06. - 03.07.

Izrael - City break Tel Aviv 223 18.06. - 21.06.

Maroko - Za tajomstvami kráľovských miest 234 18.06. - 25.06.

Egypt - Plavba po Níle 230 20.06. - 27.06.

Tunisko - Po stopách Rimanov 231 22.06. - 29.06.

Kirgizsko, Uzbekistan (Kazachstan) 209 22.06. - 08.07.

Arménsko a Gruzínsko 211 25.06. - 03.07.

Egypt - Plavba po Níle 230 27.06. - 04.07.

Reunion a Maurícius 241 27.06. - 12.07.

JÚL

New York - Rodinný koktejl zábavy 244 01.07. - 06.07.

Maroko z Agadiru do Marakéša 235 01.07. - 09.07.

To najlepšie z USA 249 01.07. - 20.07.

Jordánsko - Po stopách Indiana Jonesa 221 02.07. - 09.07.

Keňa - Najlepšie safari a pláže 236 02.07. - 10.07.

Srí Lanka s deťmi 187 02.07. - 11.07.

Jáva - Komodo - Bali 181 02.07. - 16.07.

Dubaj svet fantastických atrakcií 224 03.07. - 10.07.

Egypt - Plavba po Níle 230 04.07. - 11.07.

Slnečná Florida 251 04.07. - 12.07.

Mestá a príroda západu USA 248 09.07. - 20.07.

Egypt - Plavba po Níle 230 11.07. - 18.07.

Bali - Singapur 180 16.07. - 26.07.

Egypt - Plavba po Níle 230 18.07. - 25.07.

Mestá a príroda západu USA 248 20.07. - 31.07.

To najlepšie z USA 249 24.07. - 12.08.

Egypt - Plavba po Níle 230 25.07. - 01.08.

JAR - Najkrajší koniec sveta 238 28.07. - 07.08.

Čína - Tibet - Nepál 204 30.07. - 13.08.

AUGUST

Egypt - Plavba po Níle 230 01.08. - 08.08.

Srí Lanka - Ideálna kombinácia 186 01.08. - 10.08.

Mestá a príroda západu USA 248 01.08. - 12.08.

Kanada - To najlepšie z Kanady 243 01.08. - 18.08.

Hongkong - Macao 205 02.08. - 08.08.

New York - Big apple 245 04.08. - 10.08.

Transibírska magistrála 207 05.08. - 22.08.

Egypt - Plavba po Níle 230 08.08. - 15.08.

Čína - Zo severu na juh 203 09.08. - 19.08.

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 179 13.08. - 25.08.

India - Zlatý trojuholník 190 14.08. - 21.08.

India - Magický Rajasthan 191 14.08. - 29.08.

Egypt - Plavba po Níle 230 15.08. - 22.08.

To najznámejšie z Číny 200 19.08. - 26.08.

New York - Rodinný koktejl zábavy 244 20.08. - 25.08.

Keňa - Tanzánia - Kilimandžáro 237 20.08. - 01.09.

Egypt - Plavba po Níle 230 22.08. - 29.08.

Čína - Zlatý Trojuholník 202 23.08. - 01.09.

Transibírska magistrála 207 27.08. - 13.09.

To najlepšie z USA 249 28.08. - 16.09.

Egypt - Plavba po Níle 230 29.08. - 05.09.

Hongkong - Macao 205 30.08. - 05.09.

Maroko z Agadiru do Marakéša 235 31.08. - 07.09.

Arménsko a Gruzínsko 211 31.08. - 08.09.

Kanada - To najlepšie z Kanady 243 31.08. - 17.09.

SEPTEMBER

Egypt - Plavba po Níle 230 05.09. - 12.09.

Turecká riviéra - Po stopách mýtov a legiend 213 05.09. - 12.09.

Mestá a príroda západu USA 248 05.09. - 16.09.

Havajské ostrovy 252 06.09. - 19.09.

Tunisko po stopách Rimanov 231 07.09. - 14.09.

Maroko z Agadiru do Marakéša 235 07.09. - 14.09.

Čína - Veľký okruh 201 08.09. - 22.09.

Mongolsko 206 09.09. - 19.09.

Čína - Tibet - Nepál 204 09.09. - 23.09.

Maroko - Za tajomstvami kráľovských miest 234 10.09. - 17.09.

Island -New York 246 11.09. - 18.09.

Izrael - City break Tel Aviv 223 12.09. - 15.09.

Egypt - Plavba po Níle 230 12.09. - 19.09.

Turecko - Cappadocia 214 12.09. - 19.09.

Keňa - Najlepšie safari a pláže 236 12.09. -  20.09.

Gurmán tour Tureckom 212 12.09. - 23.09.

Z Turecka do Iránu za rozprávkami 1001 noci 218 12.09. - 25.09.

Gruzínsko - Klenot Kaukazu 210 13.09. - 20.09.

New York - Big apple 245 14.09. - 20.09.

Tunisko po stopách Rimanov 231 14.09. - 21.09.

Čína - Zlatý Trojuholník 202 15.09. - 24.09.

Istanbul - Brána Orientu 217 17.09. - 20.09.

Maroko - Za tajomstvami kráľovských miest 234 17.09. - 24.09.

Mestá a príroda západu USA 248 18.09. - 29.09.

Egypt - Plavba po Níle 230 19.09. - 26.09.

Turecká riviéra - po stopách mýtov a legiend 213 19.09. - 26.09.

Tunisko - Po stopách Rimanov 231 21.09. - 28.09.

Uzbekistan 208 25.09. - 03.10.

To najlepšie z USA 249 25.09. - 14.10.

Turecko - Cappadocia 214 26.09. - 03.10.

Egypt - Plavba po Níle 230 26.09. - 03.10.

To najznámejšie z Číny 200 26.09. - 03.10.

Reunion a Maurícius 241 26.09. - 11.10.

Maroko z Agadiru do Marakéša 235 30.09. - 08.10.

Arménsko a Gruzínsko 211 30.09. - 08.10.

OKTÓBER

Seoul - Tokio 199 01.10. - 08.10.

Turecká riviéra - Po stopách mýtov a legiend 213 03.10. - 10.10.

Turecko - Za vôňou orientu a pamiatkami 
antiky 216 03.10. - 11.10.

Mestá a príroda západu USA 248 03.10. - 14.10.

Ázijské maximum - SAE, Thajsko, Kambodža, 
Vietnam 170 05.10. - 21.10.

Jordánsko - Po stopách Indiana Jonesa 221 08.10. - 15.10.

Dubaj - Abu Dhabi - Al Ain 225 08.10. - 15.10.

Omán - Salalah karibik orientu 229 08.10. - 16.10.

Čína - Zlatý Trojuholník 202 08.10. - 17.10.

Perly Južnej Ameriky - Peru, Bolívia, Chile 266 08.10. - 24.10.

Južná Amerika - Grand tour 265 08.10. - 26.10.

To najlepšie z USA 249 08.10. - 27.10.

Srí Lanka - Za pár dní 272 10.10. - 18.10.

Južná Kórea 198 10.10. - 19.10.

Turecko - Divoký Kurdistan 215 11.10. - 19.10.

Bali - Singapur 180 11.10. - 21.10.

New York - Kuba 247 11.10. - 22.10.

Omán a Dubaj - Skvosty stredného východu 228 14.10. - 22.10.

Thajsko - Mjanmarsko (Barma) 178 14.10. - 24.10.

India - Zo severu na juh 189 14.10. - 29.10.

Južná Afrika - Zimbabwe, Botswana, Namí-
bia, Jar komfortne 240 14.10. - 01.11.

Izrael - City break Tel Aviv 223 15.10. - 18.10.

Z Maroka do Lisabonu 233 15.10. - 24.10.

Mestá a príroda západu USA 248 16.10. - 27.10.

To najznámejšie z Číny 200 18.10. - 25.10.

Izrael - Tváre Izraela 222 19.10. - 26.10.

Kulinárske Japonsko 196 19.10. - 29.10.

Omán - Salalah karibik orientu 229 22.10. - 30.10.

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 179 22.10. - 03.11.

Mexiko - Objavovanie Yucatánu 256 24.10. - 01.11.

Slnečná Florida 251 24.10. - 01.11.

Srí Lanka s deťmi 187 24.10. - 02.11.

Hongkong - Macao 205 25.10. - 31.10.

Srí Lanka a Maldivy - Poznávanie a oddych 184 25.10. - 03.11.

Dubaj - Svet fantastických atrakcií 224 26.10. - 02.11.

Dubaj - Plný zážitkov a dobrodružstva 226 26.10. - 02.11.

Kapské mesto 239 26.10. - 03.11.

Jordánsko, Libanon 220 26.10. - 04.11.

To najlepšie z Brazílie 264 26.10. - 04.11.

Austrália - To najznámejšie z Austrálie 269 26.10. - 05.11.

Naprieč Mexikom 257 26.10. - 10.11.

Izrael - Tváre Izraela 222 27.10. - 03.11.

New York - Rodinný koktejl zábavy 244 28.10. - 02.11.

Havajské ostrovy 252 28.10. - 10.11.

Phuket - Za pár dní 272 29.10. - 06.11.

Thajsko - Bangkok a okolie 177 29.10. - 07.11.

Vietnam - Kambodža 172 29.10. - 08.11.

India - Srí lanka - Po stopách mystiky 188 30.10. - 14.11.

NOVEMBER

New York - Kuba 248 01.11. - 12.11.

Hongkong - Macao a skvosty južnej Číny 205 01.11. - 12.11.

Kostarika - Vulkány a pláže 261 02.11. - 11.11.

Nový Zéland - Od severu na juh 270 02.11. - 19.11.

JAR - Najkrajší koniec sveta 238 03.11. - 13.11.

Jáva - Komodo - Bali 181 04.11. - 18.11.

Kuba za pár dní 273 06.11. - 13.11.

Srí Lanka - Ideálna kombinácia 186 09.11. - 18.11.

Srí Lanka - Veľký okruh 185 09.11. - 22.11.

Mexiko, Kuba - To naj z Karibiku 258 09.11. - 23.11.

Austrália - To najznámejšie z Austrálie 269 10.11. - 20.11.

New York - Big apple 245 11.11. - 17.11.

Dominikánska Republika - Za pár dní 273 11.11. - 18.11.

Kambodža - Laos - Vietnam 171 11.11. - 24.11.

Malajzia - Singapur 182 12.11. - 21.11.

Severné Thajsko 175 12.11. - 24.11.

Izrael - Tváre Izraela 222 13.11. - 20.11.

Irán - Čarokrásna Perzia 219 13.11. - 25.11.

India - Zlatý trojuholník 190 15.11. - 22.11.

Kuba - To najlepšie all inclusive 254 15.11. - 26.11.

Mexiko, Guatemala, Belize 259 15.11. - 27.11.

India - Magický Rajasthan 191 15.11. - 30.11.

Keňa - Tanzánia - Kilimandžáro 237 17.11. - 29.11.

Nový Zéland - Od severu na juh 270 17.11. - 04.12.

Výletná plavba Karibský Koktejl 253 20.11. - 29.11.

Kapské mesto 239 21.11. - 29.11.

Phuket - Za pár dní 272 26.11. - 04.12.

Thajsko - Zlatý Trojuholník 176 26.11. - 05.12.

Vietnam - Zo severu na juh 172 27.11. - 11.12.

DECEMBER

Dominikánska Republika - Za pár dní 273 02.12. - 09.12.
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S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY A MIESTNE PRELETY V CENE  |  VEĽKÁ NOC  

SAE, THAJSKO, KAMBODŽA, VIETNAM

ÁZIA  |  SAE, THAJSKO, KAMBODŽA, VIETNAM

ÁZIJSKÉ MAXIMUM

Singapur

Thajsko

Mjanmarsko

Kambodža

Laos

Vietnam

Bangkok

Siam 
ReapPattaya

Saigon

Hanoj

Na Trang

SAE
Dubaj

13. – 14. DEŇ
Nha Trang, relax na plážach s krištá-
ľovo modrou vodou a žltým pieskom. 
Vydáme sa na cestu nočným vlakom 
do Ho Či Minovho mesta – Saigonu. 

15. DEŇ
Príchod v  ranných hodinách do Sai-
gonu, raňajky v  miestnej reštaurácii. 
Cu Či tunely – 200 km dlhý labyrint 
tunelov, ktoré postavili komunistické 
gerily počas Vietnamskej vojny. Život 
v podzemí, spálne, zasadačky, proti-
letecké kryty a  kuchyne bez dymu. 
Návrat do mesta, návšteva pagody 
Ngoc Hoang. Katedrála Notre Dame, 

budova Hlavnej pošty architekta 
Gustave Eiff ela, ambasáda Spojených 
štátov, sídlo Predsedu vlády, budova 
Ľudového výboru a Mestské divadlo. 
Palác Zjednotenia – symbol Saigon-
skej vlády spred r. 1975. 

16. – 17. DEŇ
Vydáme sa objavovať mesto My Tho 
(2 hodiny od Saigonu), ktoré sa na-
chádza v delte rieky Mekong. Je zná-
me vďaka svojim rozľahlým ryžovým 
poliam a sadom. Plavba po rieke Me-
kong. Návrat do Saigonu, posledné 
nákupy, transfer na letisko. V skorých 
ranných hodinách odlet do Európy.

1. – 4. DEŇ
Odlet z   Európy do Dubaja. Vychut-
náme si prehliadku mesta, stará štvrť 
Bastakia s typickými veternými veža-
mi, múzeum, uzrieme najväčšie archi-
tektonické skvosty známe po celom 
svete, vrátane najvyššej budovy sveta 
Burj Khalifa (výstup za poplatok, tre-
ba rezervovať vopred), preplavíme 
sa vodným taxíkom Abra cez Creek, 
kde nás ovanie neopakovateľná vôňa 
rozmanitých druhov korenia na trhu 
s korením, prejdeme sa Zlatou ulič-
kou – najväčším trhom so zlatom na 
svete, dominanta Dubaja – hotel Burj 
Al Arab. V podvečerných hodinách sa 
vydáme na Dhow Cruise dinner – ro-
mantickú plavbu po creeku na typic-
kej drevenej arabskej lodičke. Fakulta-
tívne je možná návšteva najväčšieho 
vodného parku Aquaventure alebo 
púštne safari. Relax v niektorom z plá-
žových parkov. Prelet do Bangkoku.

5. DEŇ
Bangkok. Grand Palace, nazývaný 
aj kráľovský palác, je veľkolepým 
miestom a  do roku 1946 bol sídlo 
kráľovskej rodiny. Súčasťou komplexu 
je aj chrám Wat Phra Kaew – chrám 
smaragdového Budhu, ktorý je naj-
svätejším chrámom v  Thajsku. Malá, 
len 66 cm vysoká soška Budhu je zo 
zeleného jadelitu. Navštívime i  naj-
rozsiahlejší chrám Wat Po so sochou 
Ležiaceho Budhu a  chrám Wat Tri-
mitr, ktorý je domovom Zlatého Bud-
hu. Večer moderný Bangkok.

6. – 7. DEŇ
Ráno sa presunieme do azda najzná-
mejšieho prímorského strediska Pat-
taya, kde sa zrelaxujeme na pláži. 

8. DEŇ
V  ranných hodinách sa presunieme 
do Bangkoku, k  miestnemu preletu 
do Kambodže, Siam Reap. Chrámová 
oblasť Ta Prohm a  ohromujúci chrá-
mový komplex z  12. storočia Angkor 
Wat, rozkladajúci sa na 81 hektároch. 
Okrem dobrej večere nás čaká neza-

budnuteľný západ slnka a  tradičná 
kmérska tanečná šou. 

9. DEŇ
Po raňajkách navštívime niekoľko chrá-
mov – Angkor Thom, Bayon Temple s 54 
vežami dekorovanými s  viac ako 200 
usmievavými tvárami, Phineamakas, 
kráľovskú oboru, sloniu terasu, Prasant 
Kravan, kráľovské kúpele Srah Srang, 
Banteay Kdei a prvý chrám z pieskovca 
Ta Keo. Presunieme sa do Siam Reap na 
miestny prelet do Vietnamu – Hanoj.

10. DEŇ
Mesto Hanoi – námestie Ba Dinh s 
Ho Či Minovým mauzóleom, pagoda 
One–Pillar, chrám Literatúry, Historic-
ké múzeum, jazero Hoan Kiem s chrá-
mom Ngoc Son. Jazda na cyklorik-
šiach po starej štvrti a prechádzka po 
tomto 1000 ročnom meste. Tradičné 
vodné bábkové divadlo.

11. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme k delte Čer-
venej rieky do mesta Ha Long. Ces-
tou uvidíme nádherné ryžové políčka. 
Čaká nás nádherná plavba po Halong 
Bay (UNESCO), počas ktorej navští-
vime jaskyňu Sung Sot a pláž Titop. 
Prenocovanie na lodi.

12. DEŇ
Pokračujeme v  našej plavbe po Ha-
long bay až k  jaskyni Luon. Po vylo-
dení sa pozrieme do keramickej dedi-
ny. Prelet do Nha Trang.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Dopravu klimatizovaným 
mikrobusom. 3x ubytovanie v Dubaji v 3* mestskom hoteli s raňajkami, 2x ubytovanie 
v Bangkoku v 3* hoteli s raňajkami, 2x ubytovanie v Pattaya v 4* hoteli s raňajkami, 
1x ubytovanie v Kambodži s raňajkami, 1x ubytovanie na lodi s polpenziou, 1x nocľah 
vo vlaku (4–miestne kupé), 5x ubytovanie v 3*/4* hoteloch s raňajkami vo Vietname. 
1x večera, 3x obed. Miestne prelety a   presuny vlakom uvedené v  programe. 
Vstupy podľa programu. Miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu. 

CENA NEZAHŔŇA
Doplatok za jednolôžkovú izbu 650 EUR. Obedy a večere nezahrnuté v progra-
me. Nápoje. Fakultatívne výlety a aktivity. Prepitné. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 450 EUR, vstupné vízum Vietnam cca 45 USD (platí sa na 
mieste). Vstupné vízum Kambodža cca 20 USD (platí sa na mieste). 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

SPOZNAJTE 4 KRAJINY ZA 17 DNÍ. UVIDÍTE KONTRAST DYNAMICKY SA ROZVÍJAJÚCEHO MESTA DUBAJ S MODERNÝMI BUDOVAMI, ARCHITEKTO-
NICKÝMI SKVOSTAMI A KRAJINAMI S BOHATOU HISTÓRIOU, MNOHÝMI CHRÁMAMI A MNOŽSTVOM KULTÚRNYCH PAMIATOK. POROVNAJTE SPÔSOB 
ŽIVOTA V JEDNOTLIVÝCH KRAJINÁCH AKO I ROZDIELY MEDZI MIESTNYM OBYVATEĽSTVOM. ČAKÁ VÁS CESTA PLNÁ PREKVAPENÍ A ZÁŽITKOV. 

TERMÍNY A CENY
7F9STV01 POČET DNÍ OSOBA

26.03. – 11.04. (Veľká noc) 17 2 380

05.10. – 21.10. 17 2 380

KLIMATICKÝ DIAGRAM – BANGKOK, THAJSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 28 29 21 30 29 29 28 28 28 27 26

Zrážky (mm) 9 27 29 65 220 149 155 197 344 241 49 11

05 Poznavacky Svet 14-15_Azia 167-216.indd   17005 Poznavacky Svet 14-15_Azia 167-216.indd   170 3.11.2014   17:323.11.2014   17:32



171

ÁZIA  |  KAMBODŽA, LAOS, VIETNAM

SPOZNAJTE TAJUPLNÉ KRAJINY S NÁDHERNÝMI PRÍRODNÝMI SCENÉRIAMI, STAROBYLÉ CIVILIZÁCIE I BOHATÉ TRADÍCIE KAMBODŽE, LAOSU A VIET-
NAMU. PRIEREZ TÝM NAJLEPŠÍM Z FRANCÚZSKEJ INDOČÍNY – FACINUJÚCI AGKOR WAT, KOZMOPOLITNÉ MESTÁ LUANG PRABANG, HANOJ A SAIGON, 
PREKRÁSNY ZÁLIV HALONG BAY – PRÍRODNÉ DEDIČSTVO UNESCO.

1. – 4. DEŇ
Odlet do Kambodže. Prílet do Siem 
Reap. Svoju návštevu začneme juž-
nou bránou Angkoru Thom, slávnym 
Bayon, Baphoun a Terasou malomoc-
ného kráľa. Pokračujeme prehliadkou 
jedného z  najväčších divov sveta, 
symbolu a duše Kambodže – chrámo-
vého komplexu Angkor Wat. Večer si 
vychutnáme večeru, počas ktorej sa 
budeme môcť tešiť na tanečnú show 
Khmer Apsara. Návšteva rozprávko-
vého chrámu Ta Prohm obklopeného 
koreňmi obrovských fi govníkov a gi-
gantických popínavých rastlín. Zážit-
kom pre nás určite budú i chrámy Pre 
Rup, East Mebon, krásne chrámy Ban-
teay Kdei. Prehliadka plávajúcej dedi-
ny Chong Khneas, ktorá sa nachádza 
asi 10 km južne od mesta Siem Reap. 
Na tradičnej drevenej loďke pôjdeme 
na výlet po jazere Tonle Sap, jed-
nom z najväčších v Ázii. Zoznámime 
sa i  s  tradičnými kambodžskými re-
meslami. Letecky sa presunieme do 
mesta Luang Prabang (UNESCO), 
bývalého hlavného mesta Laoského 
kráľovstva, ktoré v sebe spája laoskú 
a francúzsku koloniálnu architektúru. 

5. – 6. DEŇ
Po raňajkách navštívime Národné mú-
zeum, ktoré je bývalým kráľovským 
palácom a  v  ktorom budeme mať 
možnosť obdivovať krásnu zbierku ar-
tefaktov odrážajúcu bohatosť laoskej 
kultúry. Najstarší mestský chrám Wat 
Sene a úžasný Wat Xiengthong, ktorý 
je typickým pre laoskú architektúru. 
Ďalej sa vydáme smerom ku vodopá-
du Khouangsi, ktorý je naozajstnou 
ilustráciou raja.  Po ceste sa zastaví-
me v niektorých zaujímavých dedin-
kách. Počas neskorého popoludnia 
navštívime dedinu Ban Xangkhong, 
ktorá je známa vďaka ručne tkanému 
hodvábu a  tradičnej výrobe papiera. 
Západ Slnka si vychutnáme z vrcholu 
hory Phousi. Plavba proti prúdu rieky 
Mekong, nádherné výhľady na okoli-
tú krajinu až kým sa nedostaneme ku 

posvätnej jaskyni Pak Ou. Jaskyňa je 
rozdelená na dve časti a nachádzajú 
sa v  nej tisícky sošiek Budhu, ktoré 
sem priniesli pútnici. Nevynecháme 
však ani ochutnávku miestneho ryžo-
vého vína. Presunieme sa na letisko, 
odlet do starobylého tisícročného 
mesta Hanoja. 

7. DEŇ
Ráno začneme prehliadkou histo-
rického námestia Ba Dinh, kde sa 
nachádza Hočiminovo mauzóleom. 
Pokračujeme Chrámom literatú-
ry,  Historickým múzeom, jazerom 
Hoan Kiem s  chrámom Ngoc Son. 
Zabavíme sa i počas hodinovej cyklo 
jazdy v starej štvrti Ha Noi. 

8. – 9. DEŇ 
Presun do Ha Long City, cestou uvidí-
me nádherné ryžové políčka. Nalode-
nie sa na palubu, začiatok nádhernej 
plavby po Halong Bay (Dračie pobre-
žie) – prírodné dedičstvo UNESCO. 
Plavba drevenými džunkami pomedzi 
ostrovčeky, prehliadka jaskýň, kúpa-
nie. Čarovné ráno, jaskyňa Luon Cave.  

10. DEŇ 
Transfer na letisko a  vnútroštátny 
prelet do Hočiminovho mesta zná-
meho ako Saigon. Prehliadka mesta 
spojená s  návštevou konferenčnej 
sály Thong Nhat (bývalý Palác nezá-
vislosti) a slávneho trhu Ben Thanh. 
Foto zastávku budeme mať i pri zná-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer na trase BA–letisko–BA, transfery kli-
matizovanými mikrobusmi/autobusmi, tri miestne prelety na trase: Siem Reap 
– Luang Prabang, Luang Prabang – Hanoj, Hanoj – Saigon, vstupy podľa progra-
mu, ubytovanie v  kvalitných 3* hoteloch s  raňajkami, 8x obed počas výletov 
a 3x večera, výlet loďou po Halong Bay a Delte Mekongu, pozývací list do Viet-
namu, služby miestneho a česky/slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety, povinné prepitné šoférom, nosičom a miestnym sprievod-
com. Príplatok za jednolôžkovú izbu 320 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 550 EUR. Vstupné vízum do Vietnamu 45 USD (platí sa po 
prílete na letisku), do Kambodže 20 USD (platí sa po prílete na letisku) a do 
Lasu 30 USD (platí sa po prílete na letisku), odletová taxa (platí sa pri odlete 
na letisku).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

mych miestach a  pamiatkach ako 
napr. pri Radnici, Grand Theatre, ka-
tedrále Notre Dame a budove Hlav-
nej pošty. 

11. – 12. DEŇ 
Tunely Cu Chi – podzemné mesteč-
ko, asi 120 km dlhý labyrint tunelov, 
ktoré postavili komunistické gerily 
počas Vietnamskej vojny. Zažijete 
život v podzemí – spálne, zasadačky, 
protiletecké kryty, nemocnice a  ku-
chyne bez dymu. Presun do mesteč-

ka My Tho, hlavného mesta provincie 
Tien Giang (cca 2 hodiny jazdy zo 
Saigonu), ležiace v úrodnej oblasti 
v delte rieky Mekong. Kde ochutnáme 
všakovaké chutné tropické ovocie. Po 
návrate do Saigonu po zvyšok dňa 
voľný program na nákupy. 

13. – 14. DEŇ
Po raňajkách v hoteli budeme mať po 
zvyšok dňa voľný program až do času 
transferu na letisko. Odlet naprať do 
Európy.

VSTUPY A MIESTNE PRELETY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  UNESCO  |  NÁRODNÉ PARKY

KAMBODŽA – LAOS – VIETNAM

Siem Reap

Ho Či Minovo Mesto  

Hanoj

Halong Bay
Luang Prabang

Laos

Kambodža

Vietnam

TERMÍNY A CENY
7F9VIE01 POČET DNÍ OSOBA

15.04. – 28.04. 14 2 360

11.11. – 24.11. 14 2 360

KLIMATICKÝ DIAGRAM – SIEM REAP, KAMBODŽA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 25 26 28 29 28 28 27 27 26 26 25 24

Zrážky (mm) 0 10 20 60 140 170 200 200 260 230 80 10
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VIETNAM – KAMBODŽA

SOCIALISTICKÝ VIETNAM, CHUDOBNÁ KRAJINA, KTORÁ MÔŽE PONÚKNUŤ VIAC, AKO BY SA NA PRVÝ POHĽAD MOHLO ZDAŤ. KAMBODŽSKÉ KRÁĽOV-
STVO, KTORÉ DODNES ZOSTÁVA TAKMER NEDOTKNUTÉ TURISTICKÝM RUCHOM. DVE KRAJINY, BOHATÉ NA KULTÚRU, PRÍRODNÉ KRÁSY, ZVYKY A TRA-
DÍCIE. MIESTA, KTORÉ NEUVIDÍTE NIKDE INDE NA SVETE, POCITY, KTORÉ UŽ NIKDY NEZAŽIJETE. 

1. – 2. DEŇ
Odlet z  Európy, prílet do Hanoja. 
Cestu za poznaním začneme zozná-
mením sa s kultúrou, históriou a oby-
vateľmi hlavného mesta Vietnamu.  
Prezrieme si Chrám literatúry, jedno 
z etnologických múzeí. Pôjdeme späť 
do Starej štvrti a po krátkej prehliad-
ke večerného mesta sa vrátime do 
hotela.

3. DEŇ 
Po raňajkách sa presunieme ku kom-
plexu Ho Či Min, kde navštívme Ho-
čiminovo Mauzóleum, miesto po-
sledného odpočinku vietnamského 
veľkého otca alebo strýčka Ho, Ho-
čiminov dom, Hočiminovo múzeum 
a  Jednostĺpovú pagodu. Pred tým, 
ako sa vydáme na cca tri hodiny dlhú 
cestu cez zelené ryžové políčka do 
Halong City budeme mať chvíľku čas 
na obed vo vlastnej réžii. Prenocuje-
me v Halong City. 

4. DEŇ 
Dnes nás čaká neuveriteľná štvorho-
dinová výletná plavba po nádhernej 
zátoke Ha Long (Dračia zátoka), kto-
rá je zapísaná do svetového prírod-
ného dedičstva UNESCO a  je známa 
najmä vďaka vápencovým skalám, 
ktoré vystupujú z mora často len ako 
osamotené monumenty. Obedovať 
budeme na palube. Po plavbe pôjde-
me na návštevu Keramickej dediny 
a vrátime sa späť do Hanoja.

5. DEŇ 
Dnes sa presunieme do Hočiminovho 
mesta, známeho ako Saigon (starý 
názov používaný do roku 1975). Po 
raňajkách bude nasledovať transfer 
na letisko a  vnútroštátny prelet. Po 
prílete sa vydáme na prehliadku mes-
ta. Uvidíme známe miesta ako Múze-
um Histórie, navštívime Konferenčnú 
sálu Thong Nhat (bývalý Palác nezá-
vislosti), či trh Ben Thanh. Fotoza-
stávku si spravíme pri známych turis-
tických miestach ako Radnica, Grand 

Theatre, Katedrála Notre Dame a bu-
dova Hlavnej pošty. 

6. DEŇ 
Tunely Cu Chi – tvorili dôležitú zák-
ladňu počas Americkej vojny, najmä 
vďaka svojej strategickej polohe. 
Vietkong postavil 200 km dlhú sieť 
tunelov spájajúcu miesta velenia, ne-
mocnice, či zbraňové továrne. Táto 
sieť nebola nikdy objavená. Naobedu-
jeme sa v miestnej reštaurácii a vráti-
me sa späť do Saigonu, kde budeme 
mať voľný program.

7. DEŇ 
My Tho – hlavné mesto provincie Tien 
Giang, prístav na delte rieky Mekong, 
cca dve hodiny jazdy zo Saigonu. 
Vydáme sa na výlet loďou. Navštívi-
me ovocné záhrady a  budeme mať 
možnosť ochutnať tropické ovocie. 
Naobedujeme sa v miestnej reštaurá-
cii a vrátime sa späť do Saigonu, kde 
budeme mať čas na posledné nákupy 
a rozlúčku s Vietnamom.

8. DEŇ 
Presunieme sa na letisko a  odletíme 
do Siem Reap. Po prílete nás pri-
víta priateľský miestny sprievodca 
a presunieme sa do hotela. Návšteva 
Južnej brány Angkoru Thom, slávne-
ho Bayon, Baphoun a  Terasy malo-
mocného kráľa. Je čas na prehliadku 
jedného z  najväčších divov sveta, 
symbolu, srdca a  duše Kambodže, 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, ubytovanie 
v 3* hoteloch s raňajkami, 5 obedov a jednu večeru, transfery klimatizovanými do-
pravnými prostriedkami, vstupy podľa programu, výlet loďou po delte rieky Me-
kong, miestne prelety na trase Hanoj – Saigon, Saigon – Siem Reap, pozývací list 
do Vietnamu, služby miestneho a česky/slovensky hovoriaceho sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety, povinné prepitné šoférom, nosičom a miestnym sprievod-
com. Príplatok za jednolôžkovú izbu 185 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 520 EUR. Vstupné vízum do Vietnamu 45 USD (platí sa po 
prílete na letisku) a do Kambodže 20 USD (platí sa po prílete na letisku), miest-
ne odletové taxy.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

chrámu Angkor Wat. Večeru si vy-
chutnáme v sprievode  tanečnej show 
Khmer Apsara. 

9. DEŇ 
Spoznávanie Kambodže bude dnes 
pokračovať rozprávkovým chrámom 
Ta Prohm, ktorý obklopujú korene 
obrovských fi govníkov a  gigantic-
kých popínavých rastlín. Navštívi-
me i  Krovan, Kráľovské kúpele Srah 
Srang a chrámy Banteay Kdei.  

10. – 11. DEŇ
Plávajúce dediny Chong Khneas, kto-
ré sa nachádzajú asi 10 km južne od 
mesta Siem Reap. Exkurzia na tradič-
nej drevenej lodi po jazere Tonle Sap, 
jednom z  najväčších v  Ázii. Transfer 
na letisko, odlet naspäť do Európy.

VSTUPY V CENE  |  MIESTNE PRELETY V CENE  |  UNESCO  |  KULTÚRNE PAMIATKY

 Ho Či Minovo
MestoMy Tho

Siem Reap

Hanoj
Halong Bay

VIETNAM

THAJSKO

LAOS

KAMBODŽA

TERMÍNY A CENY
7F9VIE02 POČET DNÍ OSOBA

26.02. – 08.03. (Jarné prázdniny) 11 1 580

29.10. – 08.11. (Jesenné prázdniny) 11 1 580

KLIMATICKÝ DIAGRAM – HANOJ, VIETNAM
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 17 17 20 24 27 29 29 28 27 25 21 18

Zrážky (mm) 21 28 46 91 183 229 255 296 251 146 46 14
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PREKRÁSNY ZÁLIV HALONG BAY VÁS OČARÍ NÁDHERNÝMI SCENÉRIAMI A VO SVÄTYNI MY SON NA VÁS DÝCHNE STAROBYLÝ POKOJ A MIER. HUE 
S KRÁĽOVSKÝMI PALÁCMI A ZÁHRADAMI. NA RIEKE MEKONG OCHUTNÁTE TROPICKÉ OVOCIE. HANOJ – TISÍCROČNÉ MESTO SO STAROBYLÝMI ULICAMI 
A USMIATYMI TVÁRAMI. SAIGON, KDE SA STRETÁVA KULTÚRA VÝCHODU A ZÁPADU.

1. – 3. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Hanoja – ti-
sícročného mesta, kolísky civilizácie 
delty Červenej rieky. Mesto so staro-
bylými ulicami a  koloniálnymi štvr-
ťami, pokojnými jazerami a  zatiene-
nými bulvármi, plné sviežich parkov 
a  usmiatych tvárí. Prehliadku začne-
me na námestí Ba Dinh, kde sa na-
chádza Ho Či Minovo mauzóleum. Ho 
Či Minov dom, Jednostĺpová pagoda. 
Budeme mať i chvíľku času na zozná-
menie sa s miestnymi remeslami. Na-
vštívime Chrám literatúry i Historické 
múzeum. Záhrady legendami oprade-
ného jazera Hoan Kiem s  hrdinským 
chrámom Ngoc Son. Presun do Starej 
štvrte. Večer tradičné vodné bábkové 
divadlo.

4.– 6. DEŇ
Ha Long bay – prírodné dedičstvo 
UNESCO. Záliv s  tisíckami vápen-
cových ostrovov – ohromné Dračie 
zuby, vyrastajúce z krištáľovo modrej 
morskej hladiny. Plavba drevenými 
džunkami (loďky) pomedzi ostrov-
čeky, prehliadka jaskýň a  kúpanie 
jaskyňa Luon Cave. Čarovné ráno, 
plavba okolo ostrovov, návrat do prí-
stavu. Nočný expres do kráľovského 
mesta Hue (UNESCO) – hlavné mesto 
Vietnamu za vlády dynastie Nguyen. 
Prehliadka tohto nádherného mesta, 
počas ktorej uvidíme slávne kráľov-
ské gymnázium, Zakázané kráľovské 
fi alové mesto, Vlajkovú veža, Chrám 
Mieu, Kráľovské divadlo – Duyet Thi 
Duong, hrobku kráľa Tu Doc, či Pago-
du Thien Mu.

7. DEŇ
Presun do Danang – Hoi An, kraja so 
slávnymi bielymi plážami. Vzdušný 
priesmyk Hai Van Pass s  nádherný-
mi výhľadmi na mesto Danang a rie-
ku Han. V meste Danang navštívime 
sochárske múzeum Cham a  dedinky 
sochárov majstrovsky pracujúci-
mi s  mramorom a  žulou. Starobylé 
mesto Hoi An, dôležité obchodné 

centrum stredoveku na brehoch rieky 
Thu Bon. Objavíme tajomstvá presa-
hov japonskej, čínskej a  vietnamskej 
architektúry – Japonský krytý most, 
Ong Pagoda, Stará štvrť, Quan Thanh 
De Quan, dom Tan Ky, ...

8. DEŇ
„Púť“ do svätyne My Son – chrámový 
komplex, kde sa nachádzajú aj pozo-
statky strateného kráľovstva Champa 
(UNESCO). Leží v  údolí cca 40 km 
juhozápadne od Hoi An. Svojho času 
bol hlavným a náboženských centrom 
ľudí Cham a v súčasnosti je považova-
ný za jedno z najdôležitejších arche-
ologických nálezísk v  juhovýchodnej 
Ázii. Návrat do Hoi An.

9. – 12. DEŇ
Prelet do Nha Trang s  neopakova-
teľnými plážami, s  kryštálovo čistou 
vodou. Fakultatívne návšteva Vinpe-
arl Amusement Park. Nočný vlakový 
transfer do Ho Či Minovho mesta, 
známeho ako Saigon. Kultúrne, vzde-
lanostné, obchodné a  turistické cen-
trum, najväčšie mesto Vietnamu, kde 
sa stretáva kultúra Východu a  Zá-
padu. Palác Zjednotenia – symbol 
Saigonskej vlády pred rokom 1975, 
kde sa dozvieme o Vietnamskej ide-
ologickej vojne z rokov 1954 až 1975. 
Tunely Cu Či – podzemné mesteč-
ko, asi 120 km dlhý labyrint tunelov, 
ktoré postavili komunistické gerily 
počas Vietnamskej vojny. Prehliadka 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Dopravu mikrobu-
som počas programu, vnútroštátny prelet, plavby loďou, nočný vlak Hanoi – Hue 
a Nha Trang – Saigon (klimatizované lôžkové kupé so 4 lôžkami), ubytovanie 
v kvalitných 3* hoteloch s raňajkami, 5x obedy počas výletov, 1x večera, vstupy 
podľa programu, ubytovanie na lodi, predstavenie vodného bábkového divad-
la, pozývací list do Vietnamu. Služby miestneho a slovensky/česky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety, strava okrem uvedenej, povinné prepitné šoférom, nosičom 
a miestnym sprievodcom. Príplatok za jednolôžkovú izbu 250 EUR. Komplexné 
cestovné poistenie 2,25 EUR/osoba/deň.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 400 EUR. Vstupné víza do Vietnamu 45 USD (po prílete na 
letisku), odletová taxa cca 20 USD (platí sa pri odlete na letisku).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

francúzskej neorománskej katedrály 
Notre Dame, budova Hlavnej pošty 
architekta Gustave Eiff ela, budova 
Ľudového výboru a  Mestského di-
vadla.

13. – 15. DEŇ
Presun do provincie Vinh Long Pro-
vince, výlet loďou po rieke Mekong 

s východiskom v meste My Tho – ry-
žová sýpka Vietnamu a  oblasť, kde 
ochutnáme všakovaké tropické ovo-
cie ako durian, mango, rambutan. 
Loďou prebrázdime deltu. Krásne 
scenérie tropickej prírody. Ochutná-
me čerstvé kokosové mlieko. Voľno 
do odletu. Návrat domov.

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY A MIESTNY PRELET V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  NÁRODNÉ PARKY

ZO SEVERU NA JUHVIETNAM

 Saigon

Hanoj

Danang

Halong Bay

Vietnam

Thajsko

Laos

Kambodža KLIMATICKÝ DIAGRAM – SAIGON, VIETNAM
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 29 30 31 33 34 33 32 31 31 30 30 29

Zrážky (mm) 15 3 13 43 221 330 315 269 335 269 114 58

TERMÍNY A CENY

7F9VIE03 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 12 R.*

13.03. – 27.03. 15 1 790 1 099

27.11. – 11.12. 15 1 790 1 099

 *pri ubytovaní s 2 dospelými osobami. Dieťa na lôžku rodičov (King size beds)
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ÁZIA  |  VIETNAM

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  VEĽKÁ NOC  |  AJ PRE RODINY  |  KULTÚRNE PAMIATKY

NA SVETE SNÁĎ NIE JE NÁROD, KTORÝ BY VIAC UPÍNAL POZORNOSŤ K SVOJIM  DEŤOM. VYDAJTE SA S RODINOU NA CESTU OBJAVOVANIA I KEĎ CHU-
DOBNEJ, NO O TO KRAJŠEJ KRAJINY, BOHATEJ NA KRÁSNE PRÍRODNÉ SCENÉRIE, KULTÚRU, FAUNU I FLÓRU. SPOZNAJTE NAOZAJSTÝ SAIGON ☺, PLAV-
TE SA PO DELTE RIEKY MEKONG, ODDYCHUJTE NA SVETOZNÁMEJ PLÁŽI MUI NE.

1. DEŇ
Odlet z Európy do Hočiminovho mes-
ta, najväčšieho mesta vo Vietname, 
známeho aj ako Saigon (starý názov 
mesta používaný do roku 1975). Mesto 
je pomenované po najdôležitejšom 
vodcovi severovietnamskej armády. 
Aj napriek tomu, že hlavným mestom 
Vietnamu je Hanoj, Hočiminovo mesto 
je skutočným srdcom krajiny.

2. DEŇ **
Po prílete sa presunieme najskôr do 
hotela a  potom sa vydáme na pre-
hliadku tohto krásneho mesta, počas 
ktorej uvidíme Historické múzeum, 
Konferenčnú sálu Thong Nhat (bývalý 
Palác nezávislosti) a  trh Ben Thanh. 
Spravíme si i fotozastávku pri turis-
ticky známych miestach ako Radnica, 
Grand Theatre, katedrála Notre Dame 
a budova Hlavnej pošty. Navštívime trh 
Binh Tay a chrám Thien Hau.

3. DEŇ
Dnes budeme mať na programe nie-
čo zaujímavé najmä pre chlapcov. 
Po raňajkách sa vydáme smerom ku 
Tunelom Cu Chi, ktoré tvorili dôleži-
tú základňu počas Americkej vojny, 
najmä vďaka svojej strategickej po-
lohe. Vietkong postavil 200 km dlhú 
sieť tunelov spájajúcu miesta velenia, 
nemocnice, či zbraňové továrne. Táto 
sieť nebola nikdy objavená. Naobedu-
jeme sa v miestnej reštaurácii a vrá-
time sa späť do Hočiminovho mesta.

4. DEŇ
Opustíme Saigon a  vydáme sa do 
provincie Vinh Long. Po ceste sa zo-
známime s  miestnym farmárstvom 
a životom pri delte rieky Mekong.  Po 
chutnom obede sa môžeme tešiť na 
plavbu loďkou na plávajúce trhy Cai 
Be. Pokračovať budeme do mesta 
Can Tho, kde prenocujeme.

5. DEŇ
Po raňajkách skorá ranná plavba po 
rieke Mekong smerom na rušné plá-
vajúce trhy Cai Rang, kde uvidíme 

množstvo kupujúcich a predávajúcich 
na loďkách naložených poľnohos-
podárskymi produktmi. Ochutnajte 
svieže sezónne tropické ovocie! Toto 
si nikto z nás nesmie nechať ujsť. Po 
návšteve sa vydáme na cestu späť do 
Hočiminovho mesta.

6. – 8. DEŇ
Transfer z  Hočiminovho do prímor-
ského letoviska Phan Thiet, ktoré sa 
nachádza v  južnej časti stredného 
Vietnamu a je ideálnym miestom naj-
mä pre rodinnú dovolenku. Tu si uži-
jeme kúpanie a opaľovanej na jednej 
z najkrajších pláží, svetoznámej pláži 
Mui Ne. Budeme mať voľný program 
a čas na rôzne fakultatívne aktivity. 
Vodné športy, či návšteva zaujíma-
vostí v okolí, ako napr. fantastické 
a unikátne farebné pieskové duny.

9. – 10. DEŇ
Transfer z Phan Thiet naspäť do Ho-
čiminovho mesta (transfer trvá cca 
5 hodín), odlet naspäť do Európy.

**vzhľadom na dopravnú situáciu 
v  meste a  príletové časy sa môže 
prehliadka mesta Saigon presúvať 
na predposledný deň zájazdu, aby sa 
tým zabezpečila maximálna plynulosť 
programu a  plnohodnotný zážitok 
z prehliadky. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, miestneho anglicky 
hovoriaceho sprievodcu počas poznávacej časti, ubytovanie v 4* hoteloch s ra-
ňajkami, dva obedy, privátne transfery klimatizovanými dopravnými prostried-
kami, vstupy podľa programu, plavbu po delte rieky Mekong, pozývací list do 
Vietnamu, česky/slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Inú stravu ako uvedenú, fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
320 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 390 EUR. Vstupné víza do Vietnamu 45 USD (platba pri príle-
te), odletová taxa cca 20 USD (platí sa pri odlete na letisku).

POZNÁMKA
Možnosť realizácie zájazdu aj individuálne, resp. upgrade do vyššej kategórie 
ubytovania, či predĺženia pobytu pri mori. Bližšie informácie v CK.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

S DEŤMI (KRAJINA NEOBJAVENÝCH ZÁŽITKOV)JUŽNÝ VIETNAM

Vietnam

Kambodža

Ho Či Minovo Mesto

Cu Chi

My Tho

Cai Rang

Mui Ne

KLIMATICKÝ DIAGRAM – SAIGON, VIETNAM
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 29 30 31 33 34 33 32 31 31 30 30 29

Zrážky (mm) 15 3 13 43 221 330 315 269 335 269 114 58

TERMÍNY A CENY

7F9VIE04 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 12 R.*

27.02. – 08.03. (Jarné prázdniny) 10 1 398 899

31.03. – 09.04. (Veľká noc) 10 1 398 899

29.04. – 08.05. 10 1 398 899

 *pri ubytovaní s 2 dospelými osobami. Dieťa na lôžku rodičov (King size beds)
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ÁZIA  |  SEVERNÉ THAJSKO

PO STOPÁCH KRÁĽOVSKÝCH MIESTSEVERNÉ THAJSKO

S POBYTOM PRI MORI  |  KULTÚRNE PAMIATKY

8. DEŇ
Dopoludnia navštívime Wat Maha 
Dhat. Naobedujeme sa v miestnej 
reštaurácii a presunieme za vytúže-
ným oddychom do hotela v známom 
stredisku Pattaya.

9. – 13. DEŇ
Oddych v hoteli pri pláži, kúpanie, 
fakultatívny program. Presun na le-
tisko v Bangkoku a odlet smerom do 
Európy.

1. – 2. DEŇ
Odlet z  Európy. Prílet do  Bangkoku. 
Vitajte v „krajine úsmevov“ a nikdy 
nespiacom veľkomeste Bangkok. Pre-
sunieme sa do hotela a oddýchneme 
si po dlhom lete.

3. DEŇ
Po raňajkách nás bude čakať pre-
hliadka Bangkoku. Počas poldenné-
ho výletu navštívime tri najslávnejšie 
chrámy Bangkoku:  Kráľovský palác, 
jedna z najkrajších ukážok staroveké-
ho bohatstva. Skladá sa z viacerých 
budov používaných pri rôznych príle-
žitostiach: Pohrebný palác, Prijímací 
palác, Trónna sála, Korunovačná sála, 
Kráľovský hosťovský dom a krásny 
chrám Smaragdového Budhu „Wat 
Phra Kaew“; „Wat Po“ je najrozsiah-
lejší chrám Bangkoku, nachádza sa 
tu socha Ležiaceho Budhu, chrám je 
známy aj ako domov thajských ma-
sáží; Wat Traimit je domovom gran-
diózneho Zlatého Budhu (5,5 tony 
rýdzeho zlata).
Poznámka: počas návštevy Kráľov-
ského paláca sa vyžaduje vhodné 
oblečenie.

4. DEŇ
Autobusom sa presunieme do mes-
ta Ayuthaya, bývalého hlavného mes-
ta Thajska (1350 – 1767). Pozrieme si 
impozantné ruiny niekdajšieho centra 
kráľovstva. Navštívime chrám Wat 
Mongkol Borpith s gigantickou bron-
zovou sochou a tri stredoveké pago-
dy v chráme  Wat Phra Srisanpetch, 
ktorý bol svojho času najväčším chrá-
mom v meste Ayuthaya a používaný 
bol ako kráľovský chrám/palác niekoľ-
kých kráľov. Ďalej navštívime slávny 
chrám Wat Chai Wattanaram na bre-
hu rieky. Naobedujeme sa v miestnej 
reštaurácii a budeme pokračovať do 
mesta Tak, kde prenocujeme.

5. DEŇ
V  skorých doobedňajších hodinách 
budeme pokračovať z mesta Tak 
do Chiang Mai, „ruže severu“. Navští-

vime impozantný Wat Doi Suthep, 
ktorý je dominantou mesta. Finálny 
výstup vedie cez Naga, spolu 306 
schodov. Pokocháme sa nádherným 
výhľadom na mesto. Obed v miestnej 
reštaurácii.

6. DEŇ
Po raňajkách odídeme smerom na se-
ver do slonieho campu, kde uvidíme, 
ako slony pracovali v džungli po celé 
stáročia. Budeme ohromení silou a ob-
ratnosťou týchto zvierat. Budeme mať 
možnosť vidieť i to, ako sa kúpu v rieke 
a relaxujú. Záujemcovia si môžu užiť 
i jazdu na slonoch (fakultatívna ak-
tivita za doplatok). Ďalej navštívime 
farmu s orchideami. Naobedujeme 
sa v miestnej reštaurácii a navštívime 
miestnu remeselnú štvrť Sankampa-
eng. Tradičná thajská večera.

7. DEŇ
Z mesta Chiang Mai sa po raňajkách 
vydáme smerom na juh do Lampang. 
Navštívime Wat Phra Dhat Lampang 
Luang so smaragdovým Budhom. Na-
obedujeme sa v miestnej reštaurácii. 
Pokračujeme prehliadkou historického 
parku Sukhothai, ktorého názov v do-
slovnom preklade znamená „Úsvit šťas-
tia“. Sukhothai bolo prvým hlavným 
mestom Thajska (1238 – 1376). Prejde-
me sa udržiavaným a atraktívnym par-
kom. Neskôr navštívime Wat Sri Chrum 
s obrovským sediacim Budhom. Presu-
nieme sa do mesta Phitsanulok.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v 3* ho-
teloch počas poznávacej časti a v 4* hoteli v stredisku Pattaya. Polpenziu počas 
poznávacej časti, raňajky počas pobytu na pláži, plus 1x tradičnú thajskú večeru. 
Všetky prehliadky a transfery podľa programu. Služby miestneho a slovensky 
hovoriaceho sprievodcu CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a aktivity. Doplatok za jednolôžkovú izbu 250 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 390 EUR. Odletová taxa cca 10 USD (platí sa pred odletom 
na letisku).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

NIKDY NESPIACI BANGKOK – „BENÁTKY VÝCHODU“. KRÁĽOVSKÉ MESTO AYUTHAYA. SEVERNÉ THAJSKO – RAJ PRE MILOVNÍKOV KULTÚRY I PRÍRODY. IM-
POZANTNÉ CHRÁMY A POZOSTATKY KEDYSI NÁDHERNÝCH PÁLACOV THAJSKÉHO KRÁĽOVSTVA. NAJZNÁMEJŠIE PLÁŽE THAJSKA. IDEÁLNE SPOJENIE 
ODPOČINKU A POZNÁVANIA.

Thajsko

Mjanmarsko

Kambodža

Laos Vietnam

Bangkok

Ayutthaya

Tak

Chiang Mai
Lampang

Sukhothai
Phitsanulok

Pattaya

KLIMATICKÝ DIAGRAM – BANGKOK, THAJSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 28 29 21 30 29 29 28 28 28 27 26

Zrážky (mm) 9 27 29 65 220 149 155 197 344 241 49 11

TERMÍNY A CENY

7F9THA01 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 12 R.*

26.04. – 08.05. 13 1 498 1 199

12.11. – 24.11. 13 1 498 1 199

 *pri ubytovaní s 2 dospelými osobami. Dieťa na lôžku rodičov (King size beds)
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S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY A MIESTNY PRELET V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

NIKDY NESPIACI BANGKOK, RUŠNÁ METROPOLA NA BREHU RIEKY CHAYO PHRAYA. ĽUDIA ŽIJÚCI V MODERNEJ METROPOLE V KONTRASTE S TRADIČ-
NÝMI KMEŇMI A VIDIEČANMI ŽIJÚCIMI NA SEVERE KRAJINY. POČAS NÁŠHO POZNÁVANIA SA DOSTANEME AŽ NA HRANICE THAJSKA – BARMY A LAOSU! 
NEVYNECHÁME NAJKRAJŠIE CHRÁMY, ÚŽASNÉ PRÍRODNÉ SCENÉRIE ANI RELAX NA PLÁŽI. VŠETKO V JEDNOM!

1. – 2. DEŇ
Odlet z  Európy, prílet do Bangkoku, 
hlavného a  najväčšieho mesta Thaj-
ska. Táto rušná metropola, právom 
prezývaná aj „nikdy nespiace mesto“, 
je zmesou kultúry, histórie, moderných 
vplyvov i nočného života. Rovnaké 
mesto v  Ázii určite nenájdete! Prvé 
stretnutie s  usmievavými obyvateľmi, 
transfer do hotela. Priestor na oddych. 
Ak nebudeme veľmi unavení, môžeme 
sa fakultatívne vybrať do rušných ulíc 
a spoznávať i nočný Bangkok.  

3. DEŇ
Po raňajkách v  hoteli sa vydáme 
na prehliadku najznámejších miest 
v Bangkoku. Začíname návštevou chrá-
mu Wat Traimit alebo chrámom Zlaté-
ho Budhu, ktorý je známy vďaka 900 
rokov starej, päť a pol tonovej podobiz-
ne Budhu z  rýdzeho zlata. Pokračuje-
me v chráme Wat Arun – Chrám úsvi-
tu, jedna z  najznámejších pamiatok, 
ako aj jeden z  najviac publikovaných 
obrázkov Bangkoku. Wat Po, najväčší 
a najstarší chrám Bangkoku, tiež známy 
ako kolíska tradičnej thajskej masáže. 
Ďalej navštívime Kráľovský palác, jednu 
z najkrajších ukážok starovekého bo-
hatstva. Skladá sa z viacerých budov 
používaných pri rôznych príležitostiach: 
Pohrebný palác, Prijímací palác, Trónna 
sála, Korunovačná sála, Kráľovský hos-
ťovský dom a krásny chrám Smaragdo-
vého Budhu „Wat Phra Kaew“. 

4. DEŇ
Transfer na letisko a  prelet do mes-
ta Chiang Mai, často nazývaného aj 
„ruža severu“, ktoré má svoju osobi-
tú kultúru a je obklopené nádhernou 
prírodou. Po krátkom odpočinku na-
vštívime malebnú dedinku a uvidíme 
domorodcov – kmeň Meo oblečených 
v  ich tradičných farebných kostý-
moch. Ďalej navštívime chrám Wat 
Doi Suthep – Chrám bieleho slona, 
jeden z  najposvätnejších chrámov 
v  Severnom Thajsku. Panoramatický 
výhľad na celé mesto. 

5. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na celoden-
ný výlet autobusom. Počas cesty pre-
krásnou exotickou prírodou do Chiang 
Rai navštívime termálne pramene, po-
pulárnu kaviareň na brehu rieky Charin 
Garden a známy chrám Wat Rongkho-
on. Naobedujeme sa a nasleduje pre-
hliadka domorodých dedín Padaung 
Longnecked (žirafi e ženy), Kayano 
Biividugeared a Akha. Výlet pokračuje 
návštevou starobylého mesta Chiang 
Saen, presun smerom do oblasti Zla-
tého trojuholníka, kde hraničí Thajsko 
s Barmou a Laosom. Neskoro popo-
ludní návrat do Chiang Mai.

6. – 8. DEŇ
Po raňajkách presun na letisko 
v Chiang Mai, vnútroštátny prelet do 
Bangkoku. Po prílete sa presunieme 
do hotela v Pattayi, aby sme si mohli 
užiť i  trošku mora, pláží a relaxu. Bu-
deme mať čas na rôzne fakultatívne 
aktivity podľa vlastného výberu.

9. – 10. DEŇ
Posledné chvíle oddychu a  relaxu. 
Transfer na letisko v  Bangkoku, odlet 
do Európy. 

NÁŠ TIP
Možnosť individuálneho predĺženia po-
bytu na pláži. Zároveň možnosť indivi-
duálnej výmeny pobytu v letovisku Pat-
taya za pobyt na jednom z Thajských 
ostrovov Phuket alebo Koh Samui. 

VEDELI STE, ŽE
pri vstupe do thajského chrámu si musíte vyzuť topánky? Tiež nie je slušné dávať 
si nohu cez nohu, na niečo nohou ukazovať alebo nohy len tak otŕčať. Hlava je 
zasa považovaná za najdôležitejšiu – najvyššiu časť tela. Nie je vhodné niekoho 
po hlave hladkať ani sa inak jeho hlavy dotýkať. Vaša hlava by mala byť vždy 
nižšie než hlava Vašich rodičov, učiteľov, thajských mníchov a dokonca aj nižšie 
než hlava sôch Budhu! 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie s raňaj-
kami v  3* hoteloch počas poznávacej časti a v 4* hoteli počas pobytovej časti, 
1x obed, privátne letiskové transfery, dopravu a výlety podľa programu, vstupy 
podľa programu, vnútroštátny prelet na trase Bangkok – Chiang Mai – Bangkok, 
vstup na územie LAOSU – pohraničný trh, služby miestneho a slovensky/česky 
hovoriaceho sprievodcu CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu 250 EUR. Prepitné 
pre miestnych sprievodcov, vodičov a nosičov.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 440 EUR. Odletovú taxu Bangkok a Chiang Mai cca 20 USD 
(platí sa pri odlete na letisku).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

THAJSKO ZLATÝ
TROJUHOLNÍK

Thajsko

Mjanmarsko

Kam
bod

ža

Laos Vietnam

Bangkok

Chiang Mai

Chiang Rai
Golden Triangle

Pattaya

KLIMATICKÝ DIAGRAM – BANGKOK, THAJSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 28 29 21 30 29 29 28 28 28 27 26

Zrážky (mm) 9 27 29 65 220 149 155 197 344 241 49 11

TERMÍNY A CENY
7F9THA02 POČET DNÍ OSOBA

12.03. – 21.03. 10 1 598

08.05. – 17.05. 10 1 598

26.11. – 05.12. 10 1 598
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NEBAVÍ VÁS POČAS POZNÁVACÍCH CIEST SŤAHOVAŤ SA Z HOTELA DO HOTELA? RADI SI PO POZNÁVACOM PROGRAME EŠTE ODDÝCHNETE PRI MORI? PO-
TOM SME PRÁVE PRE VÁS PRIPRAVILI PROGRAM POZNÁVANIE Z BANGKOKU! JE IDEÁLNOU MOŽNOSŤOU AKO V KRÁTKOM ČASE SPOZNAŤ NAJKRAJŠIE 
ČASTI CENTRÁLNEHO THAJSKA S JEHO CHRÁMAMI, KRÁĽOVSKÝMI STAVBAMI, PLÁVAJÚCIMI TRHMI A OČARUJÚCOU PRÍRODOU. 

1. – 2. DEŇ
Odlet z  Európy, prílet do Bangkoku. 
Začíname naše poznávanie centrál-
nej časti „Krajiny úsmevov“. Najskôr 
si vychutnáme pulzujúce a  očarujúce 
„Mesto anjelov“. Po prílete sa ubytu-
jeme v  hoteli a  budeme mať čas na 
oddych. Ak nebudeme veľmi unavení, 
môžeme sa fakultatívne vybrať do ruš-
ných ulíc a spoznávať i nočný Bangkok.  

3. DEŇ
Navštívime najznámejšie pamätihod-
nosti mesta a  uvidíme i  rieku Chao 
Phraya s  jej kanálmi, kde sa preváža 
ryža a  obchoduje sa s ňou. Predpo-
ludním navštívime 3 chrámy (chrám 
zlatého Budhu, chrám ležiaceho Bud-
hu – Wat Po a  chrám smaragdového 
Budhu – Wat Phra Kaew). Obed si vy-
chutnáme v reštaurácii na brehu rieky. 
Poobede nás čaká plavba loďkou po 
kanáloch (Klong v  thajčine znamená 
kanál). Transfer do hotela, individuálne 
voľno. 

4. DEŇ
Počas nasledujúcich dní budeme mať 
možnosť bližšie sa zoznámiť s oblas-
ťou centrálneho Thajska. Skoro ráno 
opúšťame Bangkok a  smerujeme na 
plávajúce trhy V Damnoen Saduak – 
zážitok nielen pre fotografov. V  Na-
khon Pathom budeme mať možnosť 
vidieť najvyššiu pagodu juhovýchod-
nej Ázie vysokú 127 metrov. 

5. DEŇ
Dnes nás bude čakať zoznámenie 
sa so známou riekou Kwai. Smeruje-
me na západ do provincie Kancha-
naburi. Navštívite známy most cez 
rieku Kwai, cintorín vojakov a vojno-
vé múzeum Jeath. Tu sa prepravovali 
vlakom smrti vojnoví zajatci počas 
2. svetovej vojny. 

6. DEŇ
Po raňajkách odídeme smerom do 
Ayutthaya, bývalého hlavného kráľov-
ského mesta Siamu (Thajska). Tu sa 
nachádzajú ruiny mesta a  bývalého 

centra kráľovskej ríše.  Navštívite Wat 
Mongkol Borpith s bronzovou sochou 
a tri antické pagody vo Wat Phra Sri 
Sanpetch. Dlhým, úzkym člnom sa po-
plavíme do kráľovskej letnej rezidencie 
s nádhernými záhradami Bang Pa–In. 
Toto architektonického dielo v  sebe 
ukrýva prvky thajskej, európskej a čín-
skej architektúry. Skutočným skvos-
tom je kráľovský pavilón nachádzajúci 
sa v strede jazera. 

7. – 8. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do hotela 
v Pattayi, aby sme si mohli užiť i trošku 
mora, pláží a  relaxu. Budeme mať čas 
na rôzne fakultatívne aktivity, podľa 
vlastného výberu.

9. – 10. DEŇ
Posledné chvíle oddychu a  relaxu. 
Transfer na letisko v  Bangkoku, odlet 
do Európy. 

VEDELI STE, ŽE
prívlastky najzdravšia, najpestrejšia, 
najchutnejšia a zároveň najmenej ná-
ročná vraj má len jediná kuchyňa na 
svete – thajská. Thajská kuchyňa je pre-
slávená predovšetkým svojou ostrou 
a korenistou chuťou a tiež farebnosťou 
vďaka čomu nasýti nielen žalúdok, ale 
aj oči. Správna kombinácia rozmani-
tých prísad a  korenia dáva každému 
jedlu zvláštnu chuť a vôňu. Najpoužíva-
nejšími surovinami sú koriander, curry 
pasty, chilli, cesnak a arašidy.

VEDELI STE, ŽE 
sa v Thajsku nepodávajú pri pozdrave ruky? Namiesto toho Thajčania spoja ruky 
ako pri modlitbe a zľahka sa uklonia. Tento zdvorilý pozdrav sa nazýva „vaj“. 
Pamätajte si, že mladší vždy pozdraví ako prvý a starší mu na to odpovie. Neza-
budnite si nacvičiť „vaj“ ešte pred odchodom!

NÁŠ TIP
Možnosť individuálneho predĺženia pobytu na pláži, resp. individuálnej výmeny po-
bytu v letovisku Pattaya za pobyt na jednom z Thajských ostrovov Phuket alebo Koh 
Samui za doplatok. Počas pobytu pri mori možnosť výberu vyššej kategórie hotela 
a/alebo upgrade typu stravovania za doplatok. Bližšie informácie v CK.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie s raňaj-
kami v 3* hoteloch počas poznávacej časti a v 4* hoteli počas pobytovej časti, 
4x obed, privátne letiskové transfery, dopravu a výlety podľa programu, vstupy 
podľa programu, služby miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu 
CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety, príplatok za jednolôžkovú izbu 280 EUR. Prepitné pre 
miestnych sprievodcov, vodičov a nosičov. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 420 EUR. Odletovú taxu Bangkok cca 10 USD (platí sa pri 
odlete na letisku).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

ÁZIA  |  THAJSKO

THAJSKO BANGKOK A OKOLIE

ThajskoMjanmarsko

BangkokNakhon Pathom

Kanchanaburi

River Kwai

Ayutthaya

Pattaya

Bang Pa-In

KLIMATICKÝ DIAGRAM – BANGKOK, THAJSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 28 29 21 30 29 29 28 28 28 27 26

Zrážky (mm) 9 27 29 65 220 149 155 197 344 241 49 11

TERMÍNY A CENY
7F9THA03 POČET DNÍ OSOBA

04.03. – 13.03. (Jarné prázdniny) 10 1 398

21.05. – 30.05 10 1 398

29.10. – 07.11. (Jesenné prázdniny) 10 1 398
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JEDINEČNÁ CESTA ZA POZNANÍM DVOCH ÚŽASNÝCH KRAJÍN. KONTRAST RUŠNÉHO „NIKDY NESPIACEHO“ MESTA BANGKOKU A TAJOMNEJ BARMY, KDE 
MÁ ČLOVEK CHVÍĽAMI POCIT, ŽE SA TU ZASTAVIL ČAS. JEDINEČNÉ BUDHISTICKÉ CHRÁMY, MIESTNE REMESLÁ, KULTÚRA A ZVYKY. NENECHAJTE SI UJSŤ 
PRÍLEŽITOSŤ!

1. – 2. DEŇ
Odlet z Európy smerom do Bangkoku. 
Ubytujeme sa v hoteli a večer si pozrie-
me nádherné nočné scenérie na oboch 
stranách rieky Chao Phraya. Využijeme 
príležitosť naplno si vychutnávať dych 
berúcu krásu Chrámu úsvitu, či Kráľov-
ského paláca. Tešiť sa môžeme i na vy-
nikajúce thajské a medzinárodné jedlá.

3. – 4. DEŇ
Presun na letisko, prelet do Rangúnu, 
do bývalého hlavného a najväčšieho 
mesta Mjanmarska (bývalá Barma), 
najzelenšieho mesta Ázie. Leží na rie-
ke Rangún, východne od delty Irava-
dy. Otvára bránu do tajomnej Barmy. 
Čas na individuálne voľno. Prechádzky 
mestom, zoznamovanie sa s okolím.

5. DEŇ
Po skorých raňajkách sa presunieme 
na letisko. Prelet do Bagan (Nyaun-
gOo). Od 11. do 13. storočia, kedy bol 
Bagan hlavným mestom Mjanmarska, 
tu vládcovia postavili tisícky veľkých 
stúp a chrámov, z ktorých mnohé stoja 
dodnes. Najskôr navštívime farebný trh 
NyauongOu, kde každý deň prichá-
dzajú miestni obyvatelia nakupovať 
a predávať čerstvé výrobky a iný tovar. 
Pokračujeme prehliadkou zlatej stupy 
Pagody Shwezigon a dozvieme sa viac 
o bohatej baganskej histórii. Popoludní 
navštívime tradičnú lakovňu. Pokraču-
jeme do chrámu Ananda, do jedného 
z najkrajších chrámov, architektonické-
ho majstrovského diela. Nezabudnuteľ-
ný západ slnka.

6. DEŇ
Prelet do Mandalay, posledného krá-
ľovského hlavného mesta pred pri-
pojením ku Británii v  roku 1885. Múr 
kráľovského paláca obkolesený vod-
nou priekopou je jednou z najkrajších 
pamiatok. Prvou zastávkou bude Ama-
rapura, kde budeme vidieť obedovať 
viac ako tisíc mníchov v budhistickom 
kláštore, Mahagandayon. Ďalej sa za-
stavíme v  Mahamuni, s  najúctivejšou 
sochou Budhu, pokrytou vrstvou zla-

tých plátkov. Pokračujeme do miest-
nych remeselných dielní. Kláštor Shwe 
Nan Daw Kyaung, unikátna drevená 
budova, pagoda Kuthodaw (známa 
ako „najväčšia kniha sveta”). 

7. DEŇ
Prelet do Heho. Hodinová jazda do 
Nyaung Shwe, vstupnej dediny k jaze-
ru Inle. Plavba súkromnou loďou, po-
čas ktorej budeme prechádzať okolo 
niekoľkých dediniek vystavaných na 
koloch nad hladinou jazera, obývané 
miestnymi obyvateľmi Intha. Navští-
vime kláštor NgaHpeChuang, kde sa 
nachádzajú tucty obrazov Shan Bud-
hu, ale známejší je vďaka unikátnym 
„skákajúcim mačkám“, ktoré skáču cez 
obruče vo vzduchu! Pokračujeme do 
pagody PhaungDawOo, hlavnej sväty-
ne jazera. Zastávka v  tkáčskej dedine 
Inpawkhone a v cigarovej továrni.

8. – 9. DEŇ
Transfer na letisko Heho, prelet do 
Rangúnu. Socha obrovského ležiace-
ho Budhu (ChaukHtatGyi), kráľovské 
jazero s  plávajúcimi člnmi. Ďalej na-
vštívime pagodu Shwedagon, jednu 
z  najkrajších cirkevných pamiatok na 
svete, ktorá je symbolom krajiny, „per-
lou Mjanmaru“. Zlatá stupa má na sebe 
približne 50 ton zlata a naviac je vykla-
daná drahými kameňmi. Každý z oby-
vateľov krajiny dúfa, že toto magické 
miesto aspoň raz v  živote navštívi. 
Navštívime i trh BogyokeAung, najob-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v 3* ho-
teloch s raňajkami, všetky miestne prelety, vstupy a miestne poplatky, prepravu 
loďou v Inle, výletnú plavbu loďou s večerou v Bangkoku, transfery klimatizova-
nými dopravnými prostriedkami podľa programu, služby miestneho a slovensky/
česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety, povinné prepitné šoférom, nosičom a miestnym sprievod-
com. Príplatok za jednolôžkovú izbu 445 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 400 EUR. Vstupné víza do Mjanmarska, odletová taxa. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ľúbenejšie nákupné miesto. Transfer na 
letisko, prelet do Bangkoku.

10. – 11. DEŇ
Dnes navštívime najslávnejšie chrá-
my Bangkoku: Kráľovský palác, jedna 
z najkrajších ukážok starovekého bo-
hatstva. Skladá sa z viacerých budov: 
Pohrebný palác, Prijímací palác, Trónna 
sála, Korunovačná sála, Kráľovský hos-

ťovský dom a krásny chrám Smaragdo-
vého Budhu Wat Phra Kaew. Wat Po je 
najrozsiahlejší chrám Bangkoku, známy 
aj ako domov thajských masáží, nachá-
dza sa tu socha Ležiaceho Budhu. Wat 
Traimit je domovom grandiózneho Zla-
tého Budhu. Transfer na letisko. Odlet 
naspäť do Európy. 

VSTUPY A MIESTNE PRELETY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

ÁZIA  |  THAJSKO, MAJNMARSKO

THAJSKO – MJANMARSKO (BARMA)

Thajsko

Mjanmarsko

Kam
bod

ža

Laos

Vietnam

Čína

Rangún

Heho

Mandalay
Bagan

Bangkok

KLIMATICKÝ DIAGRAM – BANGKOK, THAJSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 28 29 21 30 29 29 28 28 28 27 26

Zrážky (mm) 9 27 29 65 220 149 155 197 344 241 49 11

TERMÍNY A CENY
7F9THA04 POČET DNÍ OSOBA

25.02. – 07.03. (Jarné prázdniny) 11 2 340

14.10. – 24.10. 11 2 340

05 Poznavacky Svet 14-15_Azia 167-216.indd   17805 Poznavacky Svet 14-15_Azia 167-216.indd   178 3.11.2014   17:363.11.2014   17:36



179

ÁZIA  |  BALI

DYNAMICKÝ OSTROV BOHOV S TISÍCROČNOU HINDUISTICKOU TRADÍCIOU A KULTÚROU. NAJKRAJŠIE CHRÁMY, VYNIKAJÚCA KUCHYŇA, TROPICKÉ OVO-
CIE A KORENIE, CIBETKOVÁ KÁVA, SOPEČNÉ JAZERÁ, TERMÁLNE PRAMENE A NAJMÄ DÝCHAJÚCA HISTÓRIA. NÁDHERNÉ PLÁŽE A TYRKYSOVÉ VODY IN-
DICKÉHO OCEÁNU. VŠADEPRÍTOMNÍ UCTIEVANÍ BOHOVIA I MIESTNI DUCHOVIA A DÉMONI. VITAJTE V KRAJINE UMENIA, TANCA, HUDBY A SOCHÁRSTVA.

1. – 2. DEŇ
Odlet z Viedne/Budapešti, prílet na Bali. 
Prvý dotyk s tradičnou vôňou Bali a ve-
černým životom v Kute, centre diania. 

3. DEŇ
Tradičné predstavenie Barong, kto-
ré zobrazuje balijskú životnú fi lozofi u 
nekonečného boja dobra a zla. Rang-
da, Barong a krásne balijské tanečni-
ce. Prehliadka tradičných balijských 
domov. Nasleduje zastávka v  meste 
Ubud, návšteva tradičného trhu, diel-
ne s drevorezbou z tropického dreva. 
Ochutnávka tradičného Babi guling 
(grilované prasiatko). 

4. DEŇ
Návšteva najväčšieho chrámového 
komplexu na ostrove Besakih, pozostá-
vajúceho z 30–tich samostatných chrá-
mov. Komplex sa rozprestiera na úbočí 
najvyššej posvätnej aktívnej sopky Gu-
nung Agung (3 014 m) a ospevuje his-
tóriu významných kráľovských rodov od 
8. storočia. Obed v tradičnej reštaurácii 
s nádherným výhľadom na ryžové plan-
táže. Prehliadka záhrady s tropickým 
ovocím, ochutnávka najdrahšej kávy 
na svete Kopi Luwak (cibetková káva), 
návšteva netopierej jaskyne Goa Lawa 
a výrobcu tradičného nástroja Gong. 
*Silvestrovský večer so silvestrovskou 
večerou a oslavy Nového roka v Kute.

5. DEŇ
Dopoludnia voľný program, popoludní 
výlet do centrálnej časti ostrova, náv-
števa chrámu Pura Taman Ayun, obko-
leseného širokou priekopou, presun do 
Alas Kedaton – prechádzka posvätným 
lesom medzi stovkami makakov. Náv-
števa chrámu Pura Tanah Lot „Chrám 
mora a zeme“, založeného váženým 
hinduistickým mystikom Nirarthom 
v 16. storočí. Odvážni sa môžu dotknúť 
strážcov chrámu – jedovatých koralo-
vých hadov.

6. DEŇ
Výlet do horskej oblasti Bedugul, 
návšteva trhu s čerstvým tropic-

kým ovocím v Candi Kuning, kde 
môžete ochutnať exotické chute 
– mango, ananás, rambutan, du-
rian, vanilku. Návšteva chrámu Ulun 
Danu na sopečnom jazere Bratan, 
pokračovanie k vodopádu Gitgit, 
obkoleseného bujnou vegetáciou 
a  následne do dediny Banjar, kde 
sa nachádzajú termálne pramene. 
Prechod starým mestom Singaraja 
s koloniálnou architektúrou.

7. DEŇ
Dopoludnia voľný program, popolud-
ní výlet na južný cíp ostrova, spozná-
vanie krajiny vápenca a vlnovcových 
stromov dorastajúcich až do výšky 
60 m. Návšteva pôsobivého chrámu 
Pura Luhur Ulurwatu, týčiaceho sa na 
70 m vysokom útese. Chrám, ktorý je 
domovom stoviek malých opíc po-
núka nádhernú panorámu najmä pri 
západe slnka. Tanečné predstavenie 
Rámajána v sprievode slávneho tran-
zového tanca Kecak.

8. DEŇ
Návšteva domu „šamana deviatej ge-
nerácie“, ktorý nám možno prezradí, 
ako sa pozerať na svet srdcom a po-
zdraví veselým „See you later, alliga-
tor“. Možnosť individuálnych konzultá-
cií (fakultatívne).

9. DEŇ
Relax na pláži, oddychový deň, mož-
nosť fakultatívneho výletu na Jávu 

NÁŠ TIP
Počas pobytu pri mori možnosť výberu vyššej kategórie hotela a/alebo upgrade 
typu stravovania za doplatok. Možnosť individuálneho predĺženia pobytu pri mori. 
Bližšie informácie v CK.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. 9x resp. 10x ubyto-
vanie v 4* hoteli v Kute s raňajkami, dopravu klimatizovaným autobusom, vstupy 
do všetkých pamiatok. Miestny a slovenský sprievodca hovoriaci indonézsky po-
čas zájazdu. Rozlúčková večera na pláži Jimbaran.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy a večere (okrem večere na pláži Jimbaran), ostané fakultatívne aktivity. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu od 350 EUR (v závislosti od termínu). Vratný 
depozit v hoteli.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 550 EUR, vstupné víza 35 USD (platba na mieste), odletová 
taxa cca 17 USD.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

– návšteva najznámejšieho kultúrne-
ho a historického centra Jogjakarta, 
sultánsky palác s vodným palácom 
Taman Sari a rušná ulica Malioboro, 
majestátna sopka Merapi, hinduistický 
chrám Prambanan a mnoho ďalších 
pamiatok.

10. – 12. DEŇ / 10. – 13. DEŇ 
Relax na pláži, fakultatívne možná náv-
števa slonej farmy spojená so sloním 
safari, v podvečerných hodinách pre-
sun na romantickú rozlúčkovú večeru 
pri západe slnka na pláži Jimbaran. 
Transfer na letisko, odlet do Európy.

 S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  VEĽKÁ NOC  | AJ PRE RODINY

OSTROV TANCA, 
HUDBY A UMENIABALI

Kuta

Denpasar

Bedugul

Ubud

Besakih
Alas Kedaton

SingarajaBanjar

Yogyakarta
Jáva

Bali

Nusa
Penida

KLIMATICKÝ DIAGRAM – KUTA, BALI
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 30 30 31 31 30 29 28 28 29 30 31 30

Zrážky (mm) 348 287 213 94 76 71 51 23 41 91 155 292

TERMÍNY A CENY

7F9BLI01 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝPAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.*

15.02. – 26.02. (Jarné prázdniny) 12 1 358 999

02.03. – 13.03. (Jarné prázdniny) 12 1 358 999

31.03. – 12.04. (Veľká noc) 13 1 498 999

26.04. – 07.05. 12 1 388 999

13.08. – 25.08. (Letné prázdniny) 13 1 548 999

22.10. – 03.11. (Jesenné prázdniny) 13 1 498 999

 *pri ubytovaní s 2 dospelými osobami.
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ÁZIA  |  INDONÉZIA, SINGAPUR

DYNAMICKÝ OSTROV BOHOV S  TISÍCROČNOU HINDUISTICKOU TRADÍCIOU A KULTÚROU V  KONTRASTE S  MODERNÝM VEĽKOMESTOM SINGAPUR. 
DYCHVYRÁŽAJÚCA HISTÓRIA, NÁDHERNÉ RYŽOVÉ POLIA, VYNIKAJÚCA KUCHYŇA, TROPICKÉ OVOCIE, MIESTNE UMENIA, ZVYKY – TO VŠETKO A OMNO-
HO VIAC VÁS ČAKÁ NA BALI. JEDEN Z NAJRÝCHLEJŠIE SA ROZVÍJAJÚCICH ŠTÁTOV NA SVETE, LEVIE MESTO, TO JE SINGAPUR!

1. – 2. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Denpasaru – 
Bali. Presun do hotela v Ubude. Ubud 
je strediskom balijských umení.

3. DEŇ
Poznávanie nádherného ostrova Bali 
začneme hneď skoro ráno. Čakať nás 
budú nádherné hory, prírodné sce-
nérie tanečné vystúpenie, umelecké 
a  remeselné dediny i  chrámy. Vydá-
me sa najskôr smerom do dediny Ba-
tulaban, kde si vychutnáme tradičné 
tanečné vystúpenie Barong & Kris. 
Ďalej sa presunieme krásnou krajinou 
do Celuk, kde uvidíme spracovanie 
striebra a zlata, kolekcie šperkov. Na-
vštívime dedinu Mas, ktorá je známa 
najmä vďaka drevorezbám. Rezbárov 
uvidíme priamo pri práci. Pokračuje-
me do Samuan Tiga, chrámu posta-
veného v  11. storočí. Poprechádza-
me sa po  dedinkách v  okolí chrámu 
a uvidíme balijskú rodinu v rytme jej 
každodenného života. Dedina Pene-
kolan s nádherným výhľadom na horu 
a jazero Batur. Chrám Sebatu. Návrat 
do Ubudu cez ryžové polia, návšteva 
centra balijskej umeleckej kolónie. 

4. DEŇ
Dopoludnia budeme mať chvíľku čas 
na oddych. Check–out z hotela, pre-
sun do centrálnej časti ostrova, cez 
ryžové polia a  malé dedinky až do 
Mengwi. Obrovský chrám Pura Ta-
man Ayun, hlavný chrám kráľovstva 
Mengwi. Alas Kedaton, prechádzka 
lesom medzi stovkami opíc, chrám 
Tanah Lot. Presun do južnej časti 
ostrova.

5. DEŇ
Celodenný výlet do západných štvrtí 
Taban a Mengwi. Južné ryžové pláne, 
zavlažovací systém „subak“, úrodné 
polia tiahnuce sa až ku úpätiu sop-
ky Batukaru. Miestni poľnohospodári 
nedodržiavajú žiadne špeciálne ob-
dobie pre vysádzanie a  zber úrody. 
Jatiluwith, výhľad z  horskej dediny 
na celé južné Bali, vstup do dediny 

Baturiti. Kľukatá cestička nás zavedie 
do Bedugul. Opustíme južné pláne 
a  ryžové políčka sa zmenia na polia 
s cibuľou, kapustou či papájou, ktoré 
sú pestované v chladnejšom podnebí 
pohorí. Uvidíme i  vodopád Git–Git, 
jazero Bratan s chrámom Ulun Danu. 
Neďaleký trh Candi Kuning s  kvetmi 
a ovocím. 

6. DEŇ
Dnes  sa vydáme na celodenný výlet 
do chrámového komplexu Besakih, 
ktorý sa nachádza na úpätí hory 
Agung. Prvou zastávkou bude Klun-
gkung, kde navštívime Kerta Gosa 
(sieň spravodlivosti), ktorá pochádza 
z  18. storočia. Pokračujeme do hôr. 
Chrámový komplex Besakih sa na-
chádza v  nadmorskej výške takmer 
1 000 m a  je „Materským chrámom“ 
Bali. Pozostáva z 30 chrámov. Záhra-
dy s  korením, Goa Lawa (netopieria 
jaskyňa), zastávka pri Kopi Luwak.

7. – 8. DEŇ
Relax na pláži, oddychový deň. Trans-
fer na letisko v  Denpasare, odlet do 
Singapuru.

9. – 11. DEŇ
Singapur – koloniálna časť v kontras-
te s luxusnými modernými budovami, 
indická a čínska štvrť. Pre záujemcov 
návšteva moderného kasína a  vy-
hliadka z ultramodernej budovy Mari-
na Sands Bay. Dáte prednosť jazde na 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, ubytovanie 
v 3* a 4* hoteloch s raňajkami, dopravu klimatizovaným dopravným prostried-
kom na Bali, transfer z  letiska do hotela a  späť v  Singapure, vstupy na Bali, 
miestny a slovensky/česky hovoriaci sprievodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakulatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu od 455 EUR (v závislosti od 
termínu). Vratný depozit v hoteli.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 450 EUR, vstupné vízum 35 USD (platba po prílete na letis-
ko v Denpasare), odletová taxa 200 000 IDR (cca 17 USD, Bali), odletová taxa 
v Singapure.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Singapore Flyer alebo si vychutnáte 
Fish Spa? Fakultatívne výlet na odpo-
činkový ostrov Sentoza (Podmorský 

svet, či Universal Studios Singapore). 
Transfer na letisko, návrat naspäť do 
Európy. 

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY A MIESTNY PRELET V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

BALI –SINGAPUR KONTRASTY OSTROVA 
BOHOV A LEVIEHO MESTA

Bali

Singapur

Indonézia

Malajzia
Singapur

KLIMATICKÝ DIAGRAM – KUTA, BALI
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 30 30 31 31 30 29 28 28 29 30 31 30

Zrážky (mm) 348 287 213 94 76 71 51 23 41 91 155 292

TERMÍNY A CENY
7F9BLI02 POČET DNÍ OSOBA

14.04. – 24.04. 11 1 698

08.05. – 18.05 11 1 698

16.07. – 26.07. (Letné prázdniny) 11 1 798

11.10. – 21.10. 11 1 698
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ÁZIA  |  INDONÉZIA

TO NAJLEPŠIE Z INDONÉZIE – OSTROVY JÁVA, FLORES, KOMODO A BALI. SPOZNAJTE NAJIMPOZANTNEJŠIE CHRÁMY, POKOCHAJTE SA POHĽADOM NA 
ÚŽASNÉ PRÍRODNÉ SCENÉRIE, UŽITE SI TEN NAJKRAJŠÍ VÝCHOD A ZÁPAD SLNKA. VÝPRAVA ZA HĽADANÍM „KOMODSKÝCH DRAKOV“, TO VŠETKO VÁS 
ČAKÁ NA TEJTO NEZABUDNUTEĽNEJ CESTE PLNEJ ZÁŽITKOV.  

1. – 2. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Jakarty. Pre-
sunieme sa do hotela a oddýchneme si 
po dlhej ceste.

3. DEŇ
Dnes nás bude čakať celodenná pre-
hliadka mesta – zahŕňajúca Národne 
Múzeum, Národný monument, starý 
prístav Sunda Kelapa, Staromestské 
námestie Fatahillah, palác Merdeka, 
mešita Istiqlal a  Katedrálový kostol. 
Návšteva Taman Mini Indonesia Indah, 
kultúrny park, ktorý zobrazuje tradičné 
domy zo všetkých provincií Indonézie 
postavené v ich  originálnej veľkosti. 
Presunieme sa na letisko, večerný odlet 
do Jogjakarty.

4. DEŇ
Prehliadka jedného z najznámejších 
Indonézskych monumentov Boro-
budur (najväčší, cca 1200 rokov starý 
budhistický chrám). Počas storočí bol 
pochovaný pod porastom džungle 
a vulkanickým popolom. Ďalej navštívi-
me chrám Mendud. Prehliadka mesta: 
Sultánov kráľovský palác, Vtáčí trh, 
Vodný zámok Taman Sari, batika a ruč-
ná výroba kožených bábik. Fakulatívne: 
večera spojená s baletným vystúpením 
Ramayama.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na návštevu 
najimpozantnejšieho chrámu Pramba-
nan z  9. storočia, ktorý bol po stáro-
čiach zanedbávania zrekonštruovaný 
a v  súčasnosti môžu návštevníci opäť 
zažiť nádhernú symetriu, pôvab a bo-
hatstvo sochárskeho detailu. Nasleduje 
cesta nádhernou vidieckou krajinou 
s terasovými ryžovými poliami do de-
diny Sukuh, kde sa nachádza erotický 
chrám postavený v tvare schodiskovej 
pyramídy. 

6. DEŇ
Ranný presun na vlakovú stanicu, 
odchod vlakom do mesta Mojoker-
to, ktoré leží vo východnej časti Jávy. 
Raňajkový balíček bude rozdávaný 

počas cesty vlakom. Po príchode do 
Mojokerta presun do Probolinggo 
so zastávkou v  Trowulan, starobylé 
mestské ruiny, archeologické nálezisko 
s rozlohou takmer 100 km2. Hovorí sa, 
že bolo hlavným mestom Majapahitov-
ho kráľovstva. 

7. DEŇ
Veľmi skoro ráno odídeme z  hotela 
(okolo 3:00) na úpätie hory Bromo, 
pokračovať budeme terénnym vozid-
lom a sledovať nádherný východ slnka 
(ak to počasie dovolí). Jazda na koni 
cez piesočné more, výstup po 245 
schodoch na okraj krátera Mt. Bromo. 
Vrátime sa do hotela, dáme si raňajky 
a chvíľku si odpočinieme. Ďalej bude-
me pokračovať do Surabayi, ubytuje-
me sa, voľný program.

8. DEŇ
Po včasných raňajkách sa presunieme 
na letisko, odlet do Labuan Bajo na 
ostrove Flores. Let cez Denpasar – Bali. 
Po prílete navštívime jaskyňu Batu Cer-
min, rybársku dedinku Ujung a miestny 
prístav, kde uvidíme malebný západ 
slnka.

9. – 11. DEŇ
Presun do prístavu, loďou smerom do 
Rinca, kde uvidíme jedinečných vara-
nov komodských v  ich prirodzenom 
prostredí. Presun loďou na ostrov Ko-
modo, počas cesty sa bude servírovať 
obed. Po obede treking do Banung-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, ubytovanie v kva-
litných 3* hoteloch s  raňajkami, 1x obed, 1x večera, transfery klimatizovanými 
dopravnými prostriedkami a výlety podľa programu, vstupy a poplatky za par-
kovanie, vlakový lístok Jogjakarta – Mojokerto, miestny prelet Surabaya – La-
buan Bajo, Labuan Bajo – Denpasar, plavbu loďou na ostrov Komodo, služby 
slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu okrem uvedenej, fakultatívne aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
460 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 520 EUR, vstupné víza 25 USD (po prílete na letisku), odle-
tová taxa cca 17 USD.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

gulung. Predtým ako sa vrátime do 
Labuan Bajo budeme mať možnosť 
zaplávať si  a zašnorchlovať na Ružovej 
pláži (Pink Beach). Presun na letisko, 
prelet na Bali. Voľný program, oddych 
na pláži.

12. DEŇ
Návšteva Gunung Kawi, kde uvidíme 
rokliny, kráľovské hrobky, pustovňu 
a  jaskyňu. Pokračujeme ku Kintamani, 
kde si vychutnáme pohľad nádhernú 
panorámu aktívnej sopky so širokým 
piesočným údolím a kráterovým jaze-

rom. Presun do Besakih, najstarší a naj-
dôležitejší materský chrám na Bali.

13. – 15. DEŇ
Výlet do najjužnejšej oblasti Bali, chrám 
Pura Luhur Uluwatu – architektonický 
skvost. Presun ku chrámu Uluwatu, ku 
domovu malej kolónie opíc. Rozlúčko-
vá večera na pláži Jimbaran. Presun na 
letisko. Odlet naspäť do Európy.

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  NÁRODNÉ PARKY

JÁVA – KOMODO – BALI NAJKRAJŠIE OSTROVY 
INDONÉZIE

Jakarta
Surabaya

Probolinggo

Jogjakarta
Denpasar

Komodo

Rinca
Flores

Malajzia

Indonézia

KLIMATICKÝ DIAGRAM – KUTA, BALI
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 30 30 31 31 30 29 28 28 29 30 31 30

Zrážky (mm) 348 287 213 94 76 71 51 23 41 91 155 292

TERMÍNY A CENY
7F9BLI03 POČET DNÍ OSOBA

15.03. – 29.03. 15 2 540

02.07. – 16.07. (Letné prázdniny) 15 2 540

04.11. – 18.11. 15 2 540
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VSTUPY A MIESTNE PRELETY V CENE  |  SHOPPING  |  KULTÚRNE PAMIATKY

MALAJZIA – SINGAPUR SINGAPUR – MELAKA – 
KUALA LUMPUR – LANGKAWI

ÁZIA  |  MALAJZIA, SINGAPUR

HISTORICKÉ PAMIATKY, MODERNÉ VEĽKOMESTÁ KUALA LUMPUR A SINGAPUR. MARINA BAY SANDS A DVOJIČKY PETRONAS, KOLONIÁLNE MESTO MELA-
KA. ODDYCH NA KRÁSNOM TROPICKOM OSTROVE LANGKAWI, JEDNOM Z TROCH NAJKRAJŠÍCH OSTROVOV V INDICKOM OCEÁNE V BLÍZKOSTI HRANÍC 
S THAJSKOM. TO VŠETKO A EŠTE OMNOHO VIAC!

1. – 3. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Singapuru. 
Koloniálna časť v kontraste s luxus-
nými modernými budovami, indická 
a  čínska štvrť. Pre záujemcov náv-
števa moderného kasína a vyhliad-
ka z  ultramodernej budovy Marina 
Bay Sands. Dáte prednosť jazde na 
Singapore Flyer alebo si vychutnáte 
Fish spa? Fakultatívne výlet na odpo-
činkový ostrov Sentoza za kúpaním, 
Podmorským svetom, či Universal 
Studios Singapore. 

4. DEŇ
Presun do Kuala Lumpur so zastáv-
kou v prístavnom koloniálnom meste 
Melaka a návštevou jeho historickej 
časti (UNESCO). Po stopách Portu-
galcov, Britov a Holanďanov. Pozrie-
me si miesto dočasného odpočinku 
Svätého Františka Xaverského. Prí-
chod do Kuala Lumpur. Prvý pohľad 
na známu scenériu „dvojičiek“ – mra-
kodrapov Petronas. 

5. – 6. DEŇ
Poznávanie malajskej metropoly. Pri-
blížime si koloniálnu minulosť na ná-
mestí svornosti Merdeka, zásady is-
lamu v modrej mešite Masjid Negara 
a miestnu formu hinduizmu v jaskyn-
ných chrámoch Batu Caves. Reme-
selné zručnosti miestnych majstrov 
budeme obdivovať v cínovej továrni 
a batikovej dielni. Nesmieme vyne-
chať ani slávne Lake Gardens, kde 
navštívime záhradu orchideí a  vtáčí 
park. Transfer na letisko, prelet na 
ostrov Langkawi.

7. DEŇ
Čaká nás nádherný deň strávený le-
ňošením na pláži, opaľovaním sa a re-
laxom na krásnom tropickom ostrove. 

8. – 10. DEŇ
Transfer na letisko prelet naspäť do 
Kuala Lumpur. Shopping paradise 
– čas na nákupy. Chcete nakupovať 
známe značky v KLCC, kvalitný textil 
na Bukit Bintang alebo dáte prednosť 

svojráznej atmosfére Chinatownu? 
Transfer na letisko. Odlet naspäť do 
Európy. 

VEDELI STE, ŽE
Singapur má jeden z  najvyťaženej-
ších prístavov na svete a zároveň 
podľa počtu cestujúcich osemnáste 
najvyťaženejšie letisko. Singapur je 
mestský štát s rozlohou 626 km2. Kra-
jina je chudobná na nerastné suroviny 
a trpí nedostatkom pitnej vody, ktorú 
treba privážať. V roku 1965 sa Singa-
pur stal samostatným štátom, dovte-
dy bol súčasť federatívnej republiky 
Malajzie a predtým britskou kolóniou. 
Až polovica obyvateľov rozpráva aj 
angličtinou. V  oblasti životných ná-
kladov patrí medzi najdrahšie mestá 
na svete, v Ázií mu patrí tretie miesto 
a na svete desiate. 
Malajzia je ekonomicky i politicky sta-
bilná krajina  a jej obyvatelia tu spolu  
žijú v harmonickej zhode. Západná 
časť leží na južnej časti Malajského 
polostrova a 600 km vzdialená vý-
chodná časť v severnej časti ostro-
va Kalimantan (Borneo), oddelená 
Juhočínskym morom. Langkawi  je 
jeden z troch najkrajších ostrovov 
(28 x 25 km). Je najväčší v súostro-
ví 99 ostrovov v Indickom oceáne 
blízko hraníc s Thajskom (z nich len 
päť je obývaných). Ostrov je z dvoch 
tretín zarastený bujnou tropickou ve-
getáciou a má krásne pláže s bielym 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Dopravu autobu-
som/mikrobusom podľa programu. Miestny prelet Kuala Lumpur – Langkawi 
a späť. Ubytovanie v 3* a 4* hoteloch s raňajkami. Vstupy do pamiatok podľa 
programu. Miestny a slovensky/česky hovoriaci sprievodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy a večere. Fakultatívne výlety a vstupy. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
350 EUR. Prepitné.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 400 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

jemným pieskom. Milé, pohostinné 
obyvateľstvo pomáha vytvoriť at-
mosféru pohody a pokoja. Na svoje 
si prídu vyznávači golfu, potápania, 
jachtingu, surfi ngu a ďalších vodných 
športov. Vďaka bezcolnej zóne sú tu 
skvelé možnosti nákupov.

NÁŠ TIP
Počas pobytu pri mori možnosť indi-
viduálneho predĺženia pobytu, resp. 
výberu vyššej kategórie hotela a/ale-
bo upgrade typu stravovania za do-
platok. Bližšie informácie v CK.

Singapur

Melaka
Kuala Lumpur

Langkawi

Indonézia

Malajzia

Vietnam

KambodžaMjanmarsko

Thajsko

TERMÍNY A CENY
7F9KUL01 POČET DNÍ OSOBA

16.04. – 25.04. 10 1 620

14.05. – 23.05. 10 1 620

12.11. – 21.11. 10 1 620

KLIMATICKÝ DIAGRAM – KUALA LUMPUR, MALAJZIA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 27 27 28 27 27 27 27 27 27 27 27

Zrážky (mm) 160 170 230 270 190 120 120 140 190 260 280 220
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Snívať o svete.

Svet na 130 spôsobov.
TO

FROM

130
destinácií

Siahnite si na svoje sny: 
leťte s Austrianom do 130 

destinácií na svete.
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KOMBINÁCIA DVOCH NÁDHERNÝCH KRAJÍN, V JEDNEJ POZNÁVANIE, V DRUHEJ RELAX POD PALMAMI NA BIELYCH PIESOČNATÝCH PLÁŽACH. SPOZNAJ-
TE SRÍ LANKU, JEJ NAJVÄČŠIE TAJOMSTVÁ, BOHATÚ HISTÓRIU, USMIEVAVÝCH ĽUDÍ A ODDÝCHNITE SI NA PLÁŽACH JEDNÉHO Z POSLEDNÝCH RAJOV 
NA ZEMI – NA MALDIVÁCH.

1. – 2. DEŇ
Odlet z Európy a prílet do Colomba. 
Po prílete sa zoznámime s touto ča-
rokrásnou a  tajomnou krajinou, od-
dýchneme si po ceste.

3. DEŇ 
Ráno začneme spoznávať Srí Lanku 
a  jej najväčšie pamiatky a  prírodné 
krásy. Vystúpime na Sigiryu – „Leviu 
horu“, trón kráľa Kasyapa z 5. storočia 
p .n. l. – „Pevnosť v oblakoch“ – skalu 
týčiacu sa strmých 200 m nad okolitý 
terén, ktorá patrí medzi tie najväčšie 
zaujímavosti a je pokladaná za ôsmy 
div sveta. Na tejto pevnosti sa odo-
hral príbeh zrady a boja o moc, ktorý 
môžete čítať zo zvyškov kráľovského 
paláca a fresiek dievčenských postáv. 
Po „levích schodoch“ vystúpime až 
na vrchol tohto mimoriadneho mo-
numentu. Pozrieme si stredoveké krá-
ľovstvo Polonnaruwa. Mesto zostalo 
takmer v  pôvodnej podobe napriek 
tomu, že je staré viac než 800 rokov. 
Jeho slávu pozdvihol kráľ Parakrama-
bahu I. v 12. storočí. Harmóniu medzi 
sinhálskym a tamilským etnikom sym-
bolizuje aj  množstvo budhistických 
a  hinduistických chrámov postave-
ných v rámci jedného komplexu. Fa-
kultatívne možnosť návštevy NP Min-
neriya – slonie safari. Večer návšteva 
starobylého stredovekého mesta. 

4. DEŇ
Dambulla. Zlaté jaskynné chrámy 
v  Dambulle považujú mnohí za naj-
spirituálnejšie, mystickú atmosféru 
miesta vytvára až 150 sôch Budhu 
a množstvo farebných fresiek na ste-
nách. Vstup do jednotlivých jaskyní je 
zo 100 m vysokého skalného masívu, 
ktorý otvára pohľad na nádhernú pa-
norámu krajiny. Cestou z Dambully do 
Kandy návšteva dediny Matale, ktorá 
je plná záhrad s korením a miestnym 
ovocím. Ubytovanie a oddych v Kan-
dy, hlavnom meste sinhálskeho krá-
ľovstva až do roku 1815, keď nadvládu 
prevzali Briti. Uprostred mesta sa roz-

kladá umelo vytvorené jazero z roku 
1807. Na jeho brehu stojí najposvät-
nejšia budhistická pamiatka Dalada 
Maligawa – Chrám Budhovho zubu. 
Večerná prehliadka chrámu a návšte-
va typického predstavenia kandyjskej 
tanečnej skupiny.

5. DEŇ 
Navštívime kráľovské botanické zá-
hrady Peradenyia, kde najlepšie 
spoznáme bohatstvo a  rozmanitosť 
miestnej fl óry. Cestou sa zastaví-
me v  sloňom sirotinci v  Pinnawe-
la, kde momentálne žije približne 
70 slonov, vrátane tých najhravejších 
a  najrozkošnejších sloních mláďat, 
zachránených po rôznych zraneniach 
z  džungle. Ich kŕmenie a  kúpanie je 
obrovským zážitkom. Návrat do Co-
lomba. Prelet na Maldivy.

6. – 9. / 10. DEŇ
Čaká nás pobyt na nádhernách plá-
žach tropického raja na Maldivách 
s polpenziou. Palmy, tyrkysové more 
a pláže s  jemným pieskom. Predpo-
sledný deň transfer na letisko, odlet 
do Európy.

10. / 11. DEŇ
Prílet do Európy.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Miestne transfery. 
3x ubytovanie v  3* hoteloch s  polpenziou na Srí Lanke, vstupy do pamiatok 
podľa programu. Miestny prelet na Maldivy. 4x/5x ubytovanie s  polpenziou 
v 4* hoteli na Maldivách. Miestny a slovensky/česky hovoriaci sprievodca/dele-
gát počas okruhu i pobytu.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy. Prepitné. Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 555 EUR. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 500 EUR. Vstupné víza (ETA kód) 30 EUR. 

OSTATNÉ PRÍPLATKY
Príplatok za plnú penziu na Maldivách: 75 EUR.
Príplatok za All inclusive na Maldivách: 235 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

SRÍ LANKA A MALDIVY POZNÁVANIE A ODDYCH 
NA BIELYCH PLÁŽACH

S POBYTOM PRI MORI  |  VEĽKÁ NOC  |  BOHATÁ HISTÓRIA 

ÁZIA  |  SRÍ LANKA, MALDIVY

Kolombo

Male Atol

Srí Lanka

Maldivy

KLIMATICKÝ DIAGRAM – COLOMBO, SRÍ LANKA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 27 28 28 28 28 27 27 28 27 27 26

Zrážky (mm) 63 71 129 255 401 179 130 92 241 382 308 170

TERMÍNY A CENY
7F9LKA07 POČET DNÍ OSOBA

27.02. – 08.03. (Jarné prázdniny) 10 1 998

27.03. – 06.04. (Veľká noc) 11 1 998

25.10. – 03.11. (Jesenné prázdniny) 10 1 998
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CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA–letisko–BA. Všetky miestne transfery. 
7x ubytovanie v kvalitných 3* hoteloch počas okruhu s polpenziou. 4x ubytovanie 
v 4* plážovom hoteli s polpenziou. Vstupy do pamiatok a Národných parkov, 
vystúpenie kandyjskej tanečnej skupiny. Slovensky/česky hovoriaci sprievodca 
počas okruhu. 

CENA NEZAHŔŇA
Obedy a nápoje. Prepitné. Fakultatívne výlety mimo program. Príplatok za jed-
nolôžkovú izbu 665 EUR. Možnosť upgrade na all inclusive len počas pobytovej 
časti za doplatok 125 EUR/osoba.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 400 EUR/osoba. Vstupné víza (ETA kód) 30 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

PROGRAM PRE CESTOVATEĽOV, KTORÍ CHCÚ KRAJINU SPOZNAŤ A PRESKÚMAŤ DO DETAILOV. NAVŠTÍVIME VIACERO NÁRODNÝCH PARKOV, UVIDÍME 
MNOŽSTVO CHRÁNENÝCH DRUHOV ZVIERAT, STRETNEME STÁDA DIVÝCH SLONOV V ICH PRIRODZENOM PROSTREDÍ. DOSTANEME SA DO OBLASTÍ, KDE 
ŽIJE NAJVÄČŠIA POPULÁCIA LEOPARDOV NA SVETE. AKO BONUS SA ZRELAXUJEME NA NÁDHERNÝCH PIESKOVÝCH PLÁŽACH.

1. – 2. DEŇ 
Odlet z  Európy a  prílet do Colomba. 
Presun do oblasti Negombo, známej 
starými budovami z  koloniálnych čias. 
More a katamarány sú typickým znakom 
scenérie mesta. Lagúny sú plné krabov, 
homárov a kreviet.  Navštívime starú ho-
landskú pevnosť a katolícky kostol. 

3. DEŇ
Cestou do mesta Kandalama sa zasta-
víme v sloňom sirotinci v Pinnawale. Bol 
založený v  roku 1975 a  vtedy začínal 
s 25 slonmi. S dnešným počtom slonov, 
ktoré tu žijú sa zaradil medzi najväčšie 
zariadenia svojho druhu na svete. Slony 
tu majú vytvorené prirodzené podmien-
ky na život a  môžu si utvárať vlastné 
stáda. Ak budeme mať šťastie, uvidíme 
aj každodenné kúpanie slonov, čo je jed-
na z  najzaujímavejších atrakcií, keď sa 
70 dupajúcich slonov presúva k  asi 
400 metrov vzdialenej rieke. Presunie-
me sa k chrámovému komplexu v Dam-
bulle. Zlaté jaskynné chrámy považujú 
mnohí za najspirituálnejšie miesto na 
Srí Lanke, mystickú atmosféru miesta 
vytvára až 150 sôch Budhu a množstvo 
farebných fresiek na stenách. Vstup do 
jednotlivých jaskýň je zo 100 metrov 
vysokého skalného masívu, ktorý otvára 
pohľad na nádhernú panorámu krajiny.

4. DEŇ
Prehliadka stredovekého kráľovstva Po-
lonnaruwa. Mesto zostalo takmer v pô-
vodnej podobe napriek tomu, že je staré 
viac než 800 rokov. Jeho slávu pozdvi-
hol kráľ Parakramabahu I. v  12. storočí. 
Harmóniu medzi sinhálskym a  tamil-
ským etnikom symbolizuje aj množstvo 
budhistických a hinduistických chrámov 
postavených v rámci jedného komplexu. 
Zažijeme dobrodružné safari na džípoch 
v  NP Minneriya, počas ktorého budeme 
pozorovať zvieratá, vrátane stád slonov 
v ich prirodzenom prostredí. 

5. DEŇ
Sigirya čiže „Levia hora“, trón kráľa 
Kasyapa z  5. storočia p.n.l. „Pevnosť 
v  oblakoch“, skala týčiaca sa strmých 

200 metrov nad okolitý terén, patrí me-
dzi tie najväčšie zaujímavosti a je pokla-
daná za ôsmy div sveta. Na tejto pevnos-
ti sa odohral príbeh zrady a boja o moc, 
ktorý môžeme čítať zo zvyškov kráľov-
ského paláca a  fresiek dievčenských 
postáv. Po „levích schodoch“ vystúpime 
až na vrchol tohto mimoriadneho monu-
mentu. Navštívime dedinu Matale, ktorá 
je plná záhrad s  korením a  miestnym 
ovocím. Oboznámime sa s  procesom 
pestovania a spracúvania korenia.

6. DEŇ
Navštívime kráľovské botanické záhra-
dy Peradenyia, kde najlepšie spoznáme 
bohatstvo a rozmanitosť miestnej fl óry. 
Na 147 akroch budeme môcť obdivovať 
nádherné exotické rastlinstvo, jedinečné 
gigantické fi govníky ako i pavilón orchi-
deí. Presunieme sa na čajovníkové plan-
táže a navštívime aj fabriku na spracová-
vanie čaju. Staneme sa svedkami celého 
procesu spracovania čaju a ochutnáme 
pravý Cejlónsky čaj. Kandy, hlavé mesto 
sinhálskeho kráľovstva až do roku 1815, 
keď nadvládu prevzali Briti. Uprostred 
mesta sa rozkladá umelo vytvorené ja-
zero z roku 1807. Na jeho brehu stojí naj-
posvätnejšia budhistická pamiatka Da-
lada Maligawa, Chrám Budhovho zubu.

7. DEŇ
NP Hortonské Planiny – nazývaný aj 
„Koniec sveta“ je chránené územie, ty-
pické svojim lesným porastom, neustále 
ponoreným do množstva mrakov a po-

pretkávané malými potôčikmi. Oblasť je 
známa bohatou faunou a fl órou, žijú tu 
leopardy, opice, medvede, rôzne druhy 
tropických jašteríc a vtáctva. Presunie-
me sa do Nuwara Eliya.

8. DEŇ
Výlet do najstaršieho a najväčšieho NP 
na Srí Lanke – Yala. Park je domovom 
divých slonov, kancov, medveďov a kro-
kodílov. Žije tu aj najväčšia populácia 
leopardov na svete. Presunieme sa do 
oblasti Tissamaharama.

9. DEŇ
Galle – mesto s bohatou históriou a er-
bom dôležitého cejlónskeho prístavu. 

Mesto s výraznými prvkami holandskej 
kolonizácie – vojenská pevnosť, múze-
um, kostol a  zároveň známe výrobou 
nádherných čipiek a  drevorezbou do 
ebenu. Po prehliadke mesta sa presu-
nieme do plážového hotela a začneme 
si užívať dokonalý relax na pláži.

10. – 13. DEŇ
Relax a odpočinok na nádherných plá-
žach. Rozlúčka s nádhernou a tajomnou 
Srí Lankou, transfer na letisko, odlet do 
Európy.

14. DEŇ
Prílet do Európy.

ÁZIA  |  SRÍ LANKA

SRÍ LANKA VEĽKÝ OKRUH

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  AJ PRE RODINY

Srí Lanka

Kandy

Yale

Galle

Hortonské planiny

Dambulla

PolonnaruwaSigiriya

Pinnawela

Colombo
Negombo

Waduwa / Kalutara

KLIMATICKÝ DIAGRAM – COLOMBO, SRÍ LANKA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 27 28 28 28 28 27 27 28 27 27 26

Zrážky (mm) 63 71 129 255 401 179 130 92 241 382 308 170

TERMÍNY A CENY

7F9LKA05 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R.*

26.04. – 09.05. 14 1 520 999

09.11. – 22.11. 14 1 520 999

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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1. – 2. DEŇ 
Odlet z  Európy a  prílet do Colom-
ba. Po prílete sa zoznámime s  touto 
čarokrásnou a  tajomnou krajinou, 
oddych po ceste. Náš smer: Sigiriya. 
Cestou sa zastavíme v  sloňom siro-
tinci v  Pinnawala, kde žije približne 
70 slonov vrátane tých najhravejších 
a  najrozkošnejších sloních mláďat, 
zachránených po rôznych zraneniach 
z džungle. Ich kŕmenie z fľašiek a kú-
panie, ktoré prebieha niekoľko krát 
denne je najväčším zážitkom, kedy 
sa obrovské stádo slonov presúva cez 
úzke uličky dediny k neďalekej rieke. 

3. DEŇ
Sigirya čiže „Levia hora“, trón kráľa 
Kasyapa z 5. storočia p. n. l. „Pevnosť 
v  oblakoch“, skala týčiaca sa str-
mých 200 m nad okolitý terén, patrí 
medzi tie najväčšie zaujímavosti a  je 
pokladaná za ôsmy div sveta. Na tej-
to pevnosti sa odohral príbeh zrady 
a  boja o  moc, ktorý môžeme čítať 
zo zvyškov kráľovského paláca a fre-
siek dievčenských postáv. Po „levích 
schodoch“ vystúpime až na vrchol 
tohto mimoriadneho monumentu. 
Pozrieme si stredoveké kráľovstvo 
Polonnaruwa. Mesto zostalo takmer 
v  pôvodnej podobe napriek tomu, 
že je staré viac než 800 rokov. Jeho 
slávu pozdvihol kráľ Parakramabahu I. 
v 12. storočí. Harmóniu medzi sinhál-
skym a  tamilským etnikom symboli-
zuje aj množstvo budhistických a hin-
duistických chrámov postavených 
v  rámci jedného komplexu. Fakulta-
tívne možnosť návštevy NP Minneriya 
– slonie safari. Večer návšteva staro-
bylého stredovekého mesta. 

4. DEŇ 
Dambulla. Zlaté jaskynné chrámy 
v  Dambulle považujú mnohí za naj-
spirituálnejšie miesto na Srí Lanke. 
Mystickú atmosféru miesta vytvára 
až 150 sôch Budhu a  množstvo fa-
rebných fresiek na stenách. Vstup do 
jednotlivých jaskýň je zo 100 m vyso-

kého skalného masívu, ktorý otvára 
pohľad na nádhernú panorámu kraji-
ny. Cestou z Dambully do Kandy na-
vštívime dedinu Matale, ktorá je plná 
záhrad s korením a miestnym ovocím. 
Dozvieme sa podrobnosti o pestova-
ní jednotlivých druhov. Cesta nás po-
vedie do Kandy, hlavného mesta sin-
hálskeho kráľovstva až do roku 1815, 
keď nadvládu prevzali Briti. Uprostred 
mesta sa rozkladá umelo vytvorené 
jazero z roku 1807. Na jeho brehu stojí 
najposvätnejšia budhistická pamiatka 
Dalada Maligawa – Chrám Budhov-
ho zubu. Večerná prehliadka chrámu 
a  návšteva typického predstavenia 
kandyjskej tanečnej skupiny.

5. DEŇ 
Navštívime kráľovské botanické zá-
hrady Peradenyia, kde najlepšie 
spoznáme bohatstvo a  rozmanitosť 
miestnej fl óry. Následne sa presunie-
me do „Malého Anglicka“ – horskej 
oblasti Nuwara Elyia a  rovnomenné-
ho mestečka, ktoré je kráľovstvom 
najlepšieho srílanského čaju. Priemer-
ná denná teplota v  tejto oblasti do-
sahuje maximálne 20°C, vďaka čomu 
si ju obľúbili Angličania. Dodnes je 
tu možné vidieť stavby z koloniálnej 
éry, dokonca aj nové domy postavené 
v anglickom štýle, obklopené veľkými 
záhradami. Po ceste sa nám naskytne 
pohľad na úžasné vodopády a stráne 
svahov pokryté nekonečnými čajov-

OKRUH, NA KTOROM ZAŽIJETE SRÍ LANKU NAPLNO A PRITOM KOMFORTNE. IDEÁLNA KOMBINÁCIA VÁM UMOŽNÍ SPOZNAŤ KRÁSU TZV. „KULTÚRNEHO 
TROJUHOLNÍKA“, KROKY BUDHU A JEHO SYMBOLY, FARBY A VÔNE TROPICKÝCH ZÁHRAD INDICKÉHO OCEÁNU, ČARO ČAJU, KOLONIÁLNU HISTÓRIU, 
NEPOŠKVRNENÚ OSTROVNÚ SCENÉRIU, TYPICKÚ KUCHYŇU A PRITOM PONECHÁ DOSTATOK ČASU NA ODPOČINOK NA PLÁŽI. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Všetky miestne 
transfery. 4x ubytovanie počas okruhu v 3* hoteloch s polpenziou, vstupy do 
pamiatok, vystúpenie kandyjskej tanečnej skupiny. 3x ubytovanie počas pobytu 
(5x počas silvestrovského pobytu) ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou priamo na 
pláži. Slovensky/česky hovoriaci sprievodca počas okruhu. 

CENA NEZAHŔŇA
Obedy. Prepitné. Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 425 EUR. 
Možnosť upgrade na all inclusive len počas pobytovej časti za doplatok 92 EUR/
osoba.  

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 400 EUR. Vstupné víza (ETA kód) 30 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

níkovými plantážami. Návšteva továr-
ne na čaj, kde sa vyrába ten najlepší 
čaj na svete – jedinečná možnosť 
ochutnať šálku toho pravého cejlón-
skeho čaju.

6. DEŇ
Kitulgala, nádherné miesto na zápa-
de krajiny, ukryté uprostred hustej ve-
getácie preslávil predovšetkým fi lm 
„Most cez rieku Kwai“ – aj dnes ešte 
môžete vidieť miesto, kde stál. Mesto 
je známe i  náleziskami pozostatkov 
prehistorických živočíchov a skeletov 

neznámych civilizácii. Pred nami je 
cesta do plážového rezortu, kde nás 
čaká už len dokonalý relax. 

7. – 10. DEŇ
Pobyt na plážach, možnosť ďalšie-
ho individuálneho poznávania. Pred 
nami je záverečný deň v tejto nádher-
nej pokojnej krajine, budeme sa mu-
sieť rozlúčiť. Transfer na letisko, odlet 
do Európy. 

 

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE    |  VEĽKÁ NOC  |  KULTÚRNE PAMIATKY

IDEÁLNA 
KOMBINÁCIASRÍ LANKA

ÁZIA  |  SRÍ LANKA

Srí Lanka

Kandy

Kitulgala
Nuwara Eliya

Dambulla

PolonnaruwaSigiriya

Pinnawela

Colombo
Negombo

Waduwa / Kalutara

KLIMATICKÝ DIAGRAM – COLOMBO, SRÍ LANKA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 27 28 28 28 28 27 27 28 27 27 26

Zrážky (mm) 63 71 129 255 401 179 130 92 241 382 308 170

TERMÍNY A CENY

7F9LKA01 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R.*

12.02. – 21.02. (Jarné prázdniny) 10 1 280 799

26.03. – 04.04. (Veľká noc) 10 1 280 799

01.08. – 10.08. (Letné prázdniny) 10 1 350 859

09.11. – 18.11. 10 1 280 799

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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ÁZIA  |  SRÍ LANKA

FANTASTICKÁ KOMBINÁCIA DOBRODRUŽSTVA PRE CELÚ RODINU V NOVOOBJAVENOM REGIÓNE PANENSKÝCH PLÁŽÍ NA SEVEROZÁPADE S PRÍROD-
NÝM A KULTÚRNYM BOHATSTVOM V SRDCI OSTROVA. PREDSTAVENIE MORSKÝCH A SUCHOZEMSKÝCH TVOROV OBÝVAJÚCICH SRÍ LANKU, STAROSTLIVO 
PRISPÔSOBENÉ DETSKÉMU VNÍMANIU. DOSTATOK ČASU NA ODDYCH NA PLÁŽI A UBYTOVANIE V 4* A 5* HOTELOCH.

1. – 2. DEŇ 
Odlet z Európy a prílet do Colomba. 
Presun do Kandy. Cestou sa zasta-
víme v sloňom sirotinci v Pinnawale. 
Bol založený v roku 1975 a vtedy za-
čínal s 25 slonmi. S dnešným počtom 
slonov, ktoré tu žijú sa zaradil medzi 
najväčšie zariadenia svojho druhu na 
svete. Slony tu majú vytvorené pri-
rodzené podmienky na život a môžu 
si utvárať vlastné stáda. Ak budeme 
mať šťastie, uvidíme aj každodenné 
kúpanie slonov, čo je jedna z  najza-
ujímavejších atrakcií, keď sa 70 du-
pajúcich slonov presúva k asi 400 m 
vzdialenej rieke. Večer predstavenie 
kandyjskej tanečnej skupiny.

3. DEŇ
Kandy, hlavé mesto sinhálskeho krá-
ľovstva až do roku 1815, kým nadvládu 
prevzali Briti. Uprostred mesta sa roz-
kladá umelo vytvorené jazero z roku 
1807. Na jeho brehu stojí najposvät-
nejšia budhistická pamiatka Dalada 
Maligawa – Chrám Budhovho zubu. 
Návšteva kráľovských botanických 
záhrad Peradenyia, kde najlepšie 
spoznáme bohatstvo a  rozmanitosť 
miestnej fl óry. Na cca 60 hektároch 
budeme môcť obdivovať nádhernú 
exotickú fl óru, jedinečné gigantické 
fi govníky ako i pavilón orchideí. Pre-
sunieme sa na čajovníkové plantáže 
a  navštívime aj fabriku na spraco-
vávanie čaju. Staneme sa svedkami 
celého procesu spracovania čaju 
a ochutnáme pravý cejlónsky čaj. 

4. DEŇ
Návšteva dediny Matala, ktorá je plná 
záhrad s  korením a  miestnym ovo-
cím. Dambulla. Zlaté jaskynné chrámy 
v Dambulle považujú mnohí za najspi-
rituálnejšie, mystickú atmosféru mies-
ta vytvára až 150 sôch Budhu a množ-
stvo farebných fresiek na stenách. 
Vstup do jednotlivých jaskyní je zo 
100 m vysokého skalného masívu, kto-
rý otvára pohľad na nádhernú panorá-
mu krajiny. Príchod do Trincomalee.

5. DEŇ
Odpočinok a  relax v  plážovom ho-
teli, možnosť fakultatívneho výletu 
na ostrov Pigeon, ktorý je jedným 
z  dvoch Národných parkov na Srí 
Lanke. Pobrežie tejto oblasti je jedi-
nečné, nakoľko je pokryté koralový-
mi útesmi, aké nenájdete nikde inde 
na Srí Lanke. Možnosť šnorchlovania 
a objavovanie bohatého podmorské-
ho života.

6. DEŇ
Skoro ráno sa vydáme pozorovať 
veľryby a delfíny. Odpočinok na plá-
ži a  možnosť využitia aktivít, ktoré 
rezort ponúka – vodné športy, či nie-
ktorý z fakultatívnych výletov. Oblasť 
ponúka množstvo aktivít pre celú 
rodinu – od pozorovania prírody, cez 
prehliadku miestnych dediniek, či 
plavbu loďou alebo relax na pláži.

7. DEŇ
Prehliadka rybárskeho prístavu Trin-
comalee, ktorý je dôležitým obchod-
ným miestom a  už v  minulosti zo-
hrával veľmi dôležitú úlohu v  rozvoji 
miestneho obchodu. Prístav je známy 
aj rybolovom, budeme mať možnosť 
sledovať návrat rybárov s ich úlovkami 
na nádherných farebných lodičkách, 
ktoré používajú na rybolov. Prístav nás 
vtiahne do svojho čulého denného ži-
vota. Navštívime miestny rybí trh.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. 7x ubytovanie 
v  4*/5* hoteloch s polpenziou, dopravu klimatizovaným mikrobusom, vstupy 
do pamiatok, výlety podľa programu. Miestny a slovensky/česky hovoriaci sprie-
vodca počas okruhu.

CENA NEZHŔŇA
Obedy. Prepitné. Fakultatívne výlety mimo program. Príplatok za jednolôžkovú 
izbu 425 EUR. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 400 EUR. Vstupné víza (ETA kód) 30 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY:
16 osôb.

8. DEŇ
Sigirya – „Levia hora“, trón kráľa Ka-
syapa z  5. storočia p .n. l. „Pevnosť 
v  oblakoch“, skala týčiaca sa str-
mých 200 m nad okolitý terén, patrí 
medzi tie najväčšie zaujímavosti a  je 
pokladaná za ôsmy div sveta. Na tej-
to pevnosti sa odohral príbeh zrady 
a boja o moc, ktorý môžete čítať zo 
zvyškov kráľovského paláca a fresiek 
dievčenských postáv. Po „levích scho-
doch“ vystúpime až na vrchol tohto 
mimoriadneho monumentu. Presun 
do jedného z  Národných parkov 

(podľa výskytu zvierat), kde absolvu-
jeme safari na džípoch. Pozorovanie 
prírody a zvierat. V NP je možnosť vi-
dieť až 160 druhov exotických vtákov, 
25 druhov plazov, 26 druhov rýb a až 
78 druhov motýľov. Jedinečná príle-
žitosť vidieť aj stáda slonov, ktoré tu 
migrujú. Raritou oblasti sú bambuso-
vé stromy, ktoré sa nikde inde na Srí 
Lanke nevyskytujú.

9. – 10. DEŇ
Transfer na letisko. Odlet do Európy.

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  VEĽKÁ NOC  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  AJ PRE RODINY

S DEŤMISRÍ LANKA

Kalpitiya
Trincomalee

Colombo Pinnawala
Kandy
Matale
Dambulla

Srí Lanka

KLIMATICKÝ DIAGRAM – COLOMBO, SRÍ LANKA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 27 28 28 28 28 27 27 28 27 27 26

Zrážky (mm) 63 71 129 255 401 179 130 92 241 382 308 170

TERMÍNY A CENY

7F9LKA04 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R.*

27.02. – 08.03. (Jarné prázdniny) 10 1 498 899

29.03. – 07.04. (Veľká noc) 10 1 498 899

02.07. – 11.07. (Letné prázdniny) 10 1 558 1 099

24.10. – 02.11. (Jesenné prázdniny) 10 1 498 899

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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ÁZIA  |  INDIA, SRÍ LANKA

PROGRAM PRE NÁROČNEJŠÍCH CESTOVATEĽOV, KTORÍ CHCÚ OBE KRAJINY PRESKÚMAŤ DO PODROBNEJŠÍCH DETAILOV, SPOZNAŤ ICH KULTÚRY, VŠET-
KY NÁBOŽENSTVÁ, ZVYKY A OCHUTNAŤ NÁRODNÉ JEDLÁ. NA TEJTO CESTE NÁS ČAKÁ MNOŽSTVO KULTÚRNYCH PAMIATOK, NÁDHERNÝCH PRÍROD-
NÝCH ÚKAZOV. SPREVÁDZAŤ NÁS BUDÚ I RÔZNE DRUHY ZVIERAT ŽIJÚCE V ICH PRIRODZENOM PROSTREDÍ. 

1. – 3. DEŇ
Odlet z Európy, v skorých ranných hodi-
nách prílet do Dillí. Po oddychu v hoteli 
nás čaká prehliadka Starého i  Nového 
Dillí, Červená pevnosť – bývalé sídlo veľ-
kých Mughalov, Prezidentský palác, bul-
vár Rajpath, ktorý je miestom konania sa 
všetkých ofi ciálnych ceremónií, areál Ku-
tub Minár s povestným nehrdzavejúcim 
72 m vysokým minaretom. Presunieme 
sa do mesta Agra.

4. DEŇ
Agra, bývalé hlavné mesto mughal-
skej ríše. Skvost architektúry a  jeden 
z  ôsmych divov sveta – chrám Tádž 
Mahal, ktorý nechal z bieleho mramoru 
postaviť sultán Šahdžahán pre svoju mi-
lovanú manželku Mumtáz Mahal. Stavba 
trvala 22 rokov. Podvečer navštívime 
Červenú pevnosť s mramorovými pavi-
lónmi, jeden z vrcholov staviteľstva Mu-
ghalov.

5. DEŇ
Cestou do Džajpúru sa zastavíme v bý-
valom sídelnom meste sultána Akbara 
– Fatehpur Sikri, pozrieme si palác z čer-
veného pieskovca,   astronomické ob-
servatórium, vybudované maharadžom 
Džaj Sihn II. a Mestský palác s múzeom. 
Večer sa prejdeme Džajpúrom, ktorý je 
volaný i „ružovým mestom“.

6. DEŇ
Pevnosť Amber známa svojimi medo-
vo sfarbenými palácmi, situovanými na 
vrchoch Aravalli, kam sa dostaneme na 
slonoch alebo na džípoch. Pozrieme si 
Zrkadlovú sieň a Sieň radosti. Hawa Ma-
hal „palác vetrov“, ktorý bol sídlom džaj-
púrskych maharání.

7. DEŇ
Presunieme sa na letisko do Dillí prelet 
na Srí Lanku, do hlavného mesta Colom-
bo. Prílet v podvečerných hodinách, pre-
sun do Negombo, ubytovanie.

8. DEŇ
Ráno si pozrieme mesto Negombo, kto-
rého typickým znakom sú katamarány 
a  more, lagúny plné krabov, homárov 

a kreviet. Navštívime pevnosť a katolíc-
ky kostol. Cestou do oblasti Habarana 
sa zastavíme v  sloňom sirotinci v  Pin-
nawale, založenom v  roku 1975, kedy 
začínal s 25 slonmi. S dnešným počtom 
slonov sa zaradil medzi najväčšie zaria-
denia svojho druhu na svete. Slony tu 
majú vytvorené prirodzené podmienky 
na život v stádach. Následne sa presu-
nieme k  jednému s  najspirituálnejších 
miest na Srí Lanke, k  jaskynným chrá-
mom v Dambulle. Vstup do jednotlivých 
jaskýň a chrámov je zo 100 m vysokého 
skalnatého masívu.

9. DEŇ
Stredoveké kráľovstvo Polonnaruwa. 
Mesto ostalo takmer v  pôvodnej po-
dobe, i napriek tomu, že má takmer 
800 rokov. Zažijeme dobrodružné safari 
v NP Minneriya.

10. DEŇ
Sigirya čiže „Levia hora“, trón kráľa Ka-
syapa z 5. storočia p. n. l. „Pevnosť v ob-
lakoch“, skala týčiaca sa strmých 200 m 
nad okolitý terén, patrí medzi tie najväč-
šie zaujímavosti a je pokladaná za ôsmy 
div sveta. Po „levích schodoch“ vystú-
pime až na vrchol tohto mimoriadneho 
monumentu. Navštívime dedinu Matale, 
ktorá je plná záhrad s korením a miest-
nym ovocím.

11. DEŇ
Kandy, hlavné mesto sinhálskeho krá-
ľovstva až do roku 1815. Uprostred mes-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Všetky miestne 
transfery. Miestny prelet. 5x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami v Indii, 8x uby-
tovanie v 4*/5* hoteloch s polpenziou na Srí Lanke. Vstupy do pamiatok a výlety 
podľa programu. Jazda na slonoch alebo džípoch (pevnosť Amber). Slovensky/
česky hovoriaci sprievodca počas okruhu. 

CENA NEZAHŔŇA
Obedy. Prepitné. Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 945 EUR. 
Odletová taxa Dillí (cca 15 USD, platí sa na mieste).

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 400 EUR/osoba. Vstupné víza Srí Lanka (ETA kód) 30 EUR. 
Vstupné vízum do Indie – klienti si vízum vybavujú osobne na ambasáde v Bra-
tislave.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ta sa rozkladá umelo vytvorené jazero. 
Na jeho brehu stojí najposvätnejšia 
budhistická pamiatka Dalada Maligawa 
– Chrám Budhovho zubu. Kráľovské 
botanické záhrady Peradenyia, kde naj-
lepšie spoznáme bohatstvo a rozmani-
tosť miestnej fl óry. Následne sa presu-
nieme do „Malého Anglicka“ – horskej 
oblasti Nuwara Elyia a rovnomenného 
mestečka, ktoré je kráľovstvom naj-
lepšieho srílanského čaju. Dodnes je 
tu možné vidieť stavby z  koloniálnej 
éry, dokonca aj nové domy postavené 
v  anglickom štýle, obklopené veľkými 
záhradami. Po ceste sa nám naskytne 
pohľad na úžasné vodopády a  stráne 

svahov pokryté nekonečnými čajovní-
kovými plantážami. Návšteva továrne 
na čaj, kde sa vyrába ten najlepší čaj 
na svete – jedinečná možnosť ochutnať 
šálku toho pravého cejlónskeho čaju.

12. – 16. DEŇ
Z Nuwara Eliya sa presunieme do plá-
žovej oblasti Bentota (alebo podobnej) 
a oddýchneme si na pláži po namáha-
vom výlete, vychutnáme si more, relax 
a pokoj. Čaká nás rozlúčka s touto nád-
hernou a  zaujímavou krajinou, presun 
na letisko do Colomba k medzinárod-
nému odletu do Európy. Prílet do Eu-
rópy.

VSTUPY A MIESTNY PRELET V CENE  |  VEĽKÁ NOC  |  KULTÚRNE PAMIATKY

PO STOPÁCH
MYSTIKYINDIA – SRÍ LANKA

Dillí

AgraDžajpúr

Colombo

India

Nepál
ČínaPakistan

Bangladéš
Myanmar

Thajsko

Bhután

KLIMATICKÝ DIAGRAM – DILLÍ, INDIA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 24 31 36 41 39 36 34 34 34 29 23

Zrážky (mm) 23 18 13 8 13 74 180 173 117 10 3 10

TERMÍNY A CENY
7F9IND03 POČET DNÍ OSOBA

28.03. – 12.04. (Veľká noc) 16 2 380

30.10. – 14.11. 16 2 380
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ÁZIA  |  INDIA

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY A MIESTNE PRELETY V CENE  |  KULTURNE PAMIATKY

PALÁCE MIESTNYCH  MAHARÁDŽOV A MAHARÁNÍ, JEDEN ZO SIEDMYCH DIVOV SVETA A SYMBOL VEĽKEJ LÁSKY TÁDŽ MAHAL, NAJZNÁMEJŠIE INDICKÉ 
GHÁTY, MIESTNE LEGENDY, ŽENY V PESTROFAREBNÝCH SÁRÍ. NÁDHERNÉ PLÁŽE V OBLASTI GOA  A ZNÁME MIESTA HIPPIES. TO VŠETKO JE INDIA.

1. – 2. DEŇ  
Odlet z Európy a prílet do Dillí v ran-
ných hodinách. Ubytovanie. Raňajky. 
Prehliadka Starého a  Nového Dillí. 
Nové Dillí bolo postavené ako metro-
pola britského indického impéria. Na-
proti nemu stojí výbušné, nekontrolo-
vateľné staré Dillí. Navštívime Červenú 
pevnosť La Qila, Jama Masjid, čo je naj-
väčšia mešita v  Indii, Chandni Chowk 
(Strieborný trh), jedno z  najautentic-
kejších miest v Indii.

3. DEŇ
Čaká nás grandiózna prehliadka moci 
veľkých Mugalov. Pokračovať bude-
me prehliadkou mesta – Brána Indie, 
Parlament, Qutub Minar s  povestným 
nehrdzavejúcim 72 metrov vysokým 
minaretom, Humayun´s Tomb – hrob 
druhého z  Veľkých Mugalov, chrám 
Lakshmi Narayan, Raj Ghat – pamätné 
miesto spopolnenia Mahátmu Gándhí-
ho. Prelet do Varanasi.

4. DEŇ
Varanasi, mesto legiend na rieke Gan-
ga. V meste sa nachádzajú najznámej-
šie posvätné spalovacie ghaty, kde sa 
do dnešných čias konajú obradné ce-
remónie. V skorých ranných hodinách 
si urobíme výlet loďou po rieke Ganga, 
kedy za úsvitu tisícky pútnikov vykoná-
vajú očistný rituál. Sarnath, jedno z naj-
významnejších budhistických centier, 
pozrieme si budhistické chrámy, Asho-
kov stĺp, Dhamekhovu stúpu. Spolu 
s  budhistickým mníchom spoznáme 
skryté tajomstvá meditácie. Zúčastní-
me sa ceremoniálu Aarti vo Varanasi 
na rieke Ganga.

5. DEŇ
Presunieme k  miestnemu preletu 
do Khajuraho, známe najmä vďaka 
množstvu chrámov so sochami v rôz-
nych erotických pozíciách. Chrámový 
komplex Chandela, chrámy Kandariya 
Mahadeva, Chatrabhuj, Parswanath. 
Pozrieme si i  predstavenie kultu Shi-
va a  Shakti a  večernú svetelnú show 
v chrámoch.

6. DEŇ
Na ceste medzi Agrou a Khajuraho je 
schované opustené mesto, staré pár 
sto rokov Orchha, kedysi hlavné mesto 
rodu Bundela. Dnes je známe svojimi 
chrámami s nádhernými maľbami, ná-
dvoriami, palácmi a kupolami. Hlavným 
ťahákom je pevnosť Jahangir Mahal. 
Vlakový transfer do Agry.

7. DEŇ
Agra. Prehliadka skvostu svetovej ar-
chitektúry a  jedného z  ôsmych divov 
sveta – chrámu Tádž Mahal, ktorý ne-
chal z bieleho mramoru postaviť sultán 
Šahdžahán pre svoju milovanú manžel-
ku Mumtáz Mahal. Stavba tohto skvos-
tu trvala 22 rokov. Pozrieme si Červenú 
pevnosť s  nádhernými mramorovými 
pavilónmi, mramorovú dielňu a  ume-
lecké centrum.

8. DEŇ
Cestou do mesta Džajpúr sa zastavíme 
v bývalom sídelnom meste sultána Ak-
bara – Fatehpur Sikri, prehliadka paláca 
z červeného pieskovca. Džajpúr „ružové 
mesto“ typický ružovými domami. 

9. DEŇ
Pevnosť Amber, známa svojimi medo-
vo sfarbenými palácmi, situovanými na 
vrchoch Aravalli, kam sa dostaneme na 
slonoch alebo na džípoch. Celá pev-
nosť je obklopená dlhými masívnymi 
hradbami. Popoludnie strávime v mes-
te Džajpúr, navštívime ružové trhovis-
ko, Mestský palác a Jantar Mantar.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Miestne prelety. Transfer BA–letisko–BA. 13x uby-
tovanie v 3* hoteloch s raňajkami. Všetky miestne transfery klimatizovaným mikro-
busom, plavbu loďou po rieke Ganga, jazdu na slonoch, vlakový lístok Jhansi–Agra. 
Vstupy do pamiatok. Miestneho a slovensky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje (okrem uvedenej v porgrame). Prepitné vodičom a sprievodcom. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 595 EUR. Príplatok za polpenziu 175 EUR/osoba.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 450 EUR/osoba. Odletová taxa India (cca 15 USD). Vstup-
né vízum do Indie – klienti si vybavujú vízum osobne na ambasáde v Bratislave.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

10. DEŇ
Prelet Džajpúr – Bombaj. Bombaj, sta-
roveké a súčasné moderné mesto, roz-
právkovo bohaté a  súčasne bolestivo 
chudobné. Prejdeme sa pobrežným 
bulvárom Marine Drive, navštívime 
mešitu Haji Ali Dargah, vzdáme úctu 
otcovi národa Mahatma Ghandimu, 
prejdeme Dhobi Ghats, najväčšiu otvo-
renú práčovňu Indie. Bombaj je realita 
a aj sen.

11. DEŇ
V skorých ranných hodinách sa popla-
víme na ostrov Elefanta so sústavou 
jaskynných chrámov zapísaných v zo-
zname UNESCO. Pozrieme si predsta-
venie Shiva a Shakti kultu. 

12. – 16. DEŇ
Prelet Bombaj – Goa. Goa je synony-
mum pre odpočinok a relax na plážach. 
Celkovo 101 km pobrežia, dlhé a väčši-
nou prázdne pláže lákajú už desaťro-
čia turistov z celého sveta. Krásna ar-
chitektúra, početné koloniálne stavby, 
chrámy, vynikajúca kuchyňa, to všetko 
je typické pre túto oblasť. Goa je ko-
lískou hippies, ale i  neproblematická 
symbióza mnohých náboženstiev. Pred 
nami je posledný deň v tejto nádhernej 
krajine, Transfer na letisko, posledný 
deň odlet v skorých ranných hodinách 
do Európy.

ZO SEVERU NA JUHINDIA

Dillí

Varanasi
Khajuraho

Agra
Džajpur

Bombaj

Goa

India

Nepál
ČínaPakistan

KLIMATICKÝ DIAGRAM – DILLÍ, INDIA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 24 31 36 41 39 36 34 34 34 29 23

Zrážky (mm) 23 18 13 8 13 74 180 173 117 10 3 10

TERMÍNY A CENY
7F9IND01 POČET DNÍ OSOBA

12.04. – 27.04. 16 2 198

14.10. – 29.10. 16 2 198
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VSTUPY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

PALÁCE MIESTNYCH  MAHARÁDŽOV A MAHARÁNÍ, JEDEN Z ÔSMICH DIVOV SVETA A SYMBOL VEĽKEJ LÁSKY TÁDŽ MAHAL, NAJZNÁMEJŠIE INDICKÉ 
GHÁTY, MIESTNE LEGENDY, ŽENY V PESTROFAREBNÝCH SÁRÍ. NA TOMTO KRÁTKOM, ALE FASCINUJÚCOM OKRUHU SA ZOZNÁMIME S MIESTNYMI ZVYKMI 
A TRADÍCIAMI, SPOZNÁME KULTÚRU A NAVŠTÍVIME NAJVÄČŠIE PAMIATKY TEJTO KRAJINY.

1. – 3. DEŇ 
Odlet z Európy a prílet do Dillí v ran-
ných hodinách. Indiu začneme spo-
znávať od hlavného mesta. Prehliad-
ka Starého a Nového Dillí – Červená 
pevnosť, Piatková mešita – najväčšia 
indická moslimská svätyňa, Prezi-
dentský palác, ofi ciálna rezidencia 
prezidenta, prejdeme bulvárom Raj-
path, ktorý je miestom konania všet-
kých ofi ciálnych ceremónií, navštívi-
me areál Kutub Minár s  povestným 
nehrdzavejúcim 72 metrov vysokým 
minaretom.

4. DEŇ
Agra, bývalé hlavné mesto mughal-
skej ríše. Pred sebou máme prehliad-
ku tohto nádherného mesta, skvostu 
architektúry a  jedného z ôsmych di-
vov sveta – chrámu Tádž Mahal, ktorý 
nechal z  bieleho mramoru postaviť 
sultán Šahdžahán pre svoju milovanú 
manželku Mumtáz Mahal. Stavba tr-
vala 22 rokov a do dnešných čias je 
symbolom veľkej lásky. Podvečer na-
vštívime Červenú pevnosť s  mramo-
rovými pavilónmi, jeden z  vrcholov 
staviteľstva Mughalov, ktorá dodnes 
rozpráva ich príbehy. 

5. DEŇ
Cestou do Džajpúru sa zastavíme 
v  bývalom sídelnom meste sultána 
Akbara – Fatehpur Sikri, pozrieme 
si palác z  červeného pieskovca so 
známymi pavilónmi Paňč Mahal a Dí-
vaní–chás,   astrologické observató-
rium vybudované maharadžom Džaj 
Sihn II., kde sa cisár oddával veciam 
vedeckým a ezoterickým,  Mestský 
palác s múzeom. Večer sa prejdeme 
Džajpúrom, ktorý je volaný i „ružo-
vým mestom“.

6. DEŇ
Deň začneme prehliadkou pevnosti 
Amber (sídlo radžastanských ma-
haradžov), známej svojimi medovo 
sfarbenými palácmi, situovanými na 
vrchoch Aravalli, kam sa dostaneme 
na slonoch alebo na džípoch, čo bude 

nezabudnuteľný zážitok. Pozrieme so 
Zrkadlovú sieň a  Sieň radosti. Veľmi 
silný dojem v nás zanechá i návšteva 
Hawa Mahal „palác vetrov“, ktorý bol 
sídlom džajpúrskych maharání.

7. DEŇ
Presunieme sa opäť do Dillí, podľa 
voľného času ešte prehliadka mesta. 
Transfer na letisko k  medzinárodné-
mu odletu do Európy. Možnosť predĺ-
ženia pobytu v Goa.

8. DEŇ
Prílet do Európy.

VEDELI STE, ŽE
oblasť  Zlatého trojuholníka  je srdcom 
Indie, v  ktorom sa stretávajú miesta 
z najstarších eposov Ramajány a Ma-
habharáty, obdobie veľkých dynastií 
vrcholiace počas panovnia Mughal-
ských vládcov, s  moderným dyna-
mickým obrazom Indie. Vydáme sa 
po stopách Bohov, ktorí na zemi vzali 
podobu bájných hrdinov, navštívime 
paláce a pamätníky svedčiace o mo-
numentálnej sláve bojov Mughalských 
vládcov, ale aj ich romantických skry-
tých túžbach stelesnených v podobe 
mramorovej perly  indickej architek-
túry,  Taj Mahalu.  Počas siedmých dní 
navštívite sedem pamiatok zapísa-
ných do Zoznamu svetového  dedič-
stva – v Delhi uvidíme najvyší minaret 
Qutub Minar, Humazunovú hrobku 
v rajských záhradách, Červenú pev-

nosť v susedstve najväčšej mešity 
Jama Masjid – v Agre romantický Taj 
Mahál a veľkolepú Červenú pevnosť 
a v Jaipure monumentálmu pevnosť 

Amber a staré centrum “Ružového 
mesta” postaveného v konštelácii de-
viatich planét!

ÁZIA  |  INDIA

ZLATÝ TROJUHOLNÍKINDIA

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA–letisko–BA. Všetky miestne trans-
fery. 6x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami v Indii. Vstupy do pamiatok a výle-
ty podľa programu. Jazda na slonoch alebo džípoch (pevnosť Amber). Miestny 
a slovensky hovoriaci sprievodca počas okruhu. 

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné vodičom a sprievodcom. Fa-
kultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 295 EUR. Odletová taxa Dillí 
(cca 15 USD, platí sa na mieste).

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 450 EUR/osoba. Vstupné vízum do Indie – klienti si vízum 
vybavujú sami na ambasáde v Bratislave.

POZNÁMKA
Počas sviatkov môžu byť niektoré múzeá, pamiatky a fabriky zatvorené.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Dillí

AgraDžajpúr

India

Pakistan
Čína

Nepál

KLIMATICKÝ DIAGRAM – DILLÍ, INDIA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 24 31 36 41 39 36 34 34 34 29 23

Zrážky (mm) 23 18 13 8 13 74 180 173 117 10 3 10

TERMÍNY A CENY
7F9IND02 POČET DNÍ OSOBA

25.04. – 02.05. 8 998

14.08. – 21.08. (Letné prázdniny) 8 998

15.11. – 22.11. 8 998
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11. – 12. DEŇ
Pevnosť a  mesto Jailsalmer je perla 
púšte Thar. Základy Sonar Qila alebo 
Zlatej pevnosti, postavenej zo žltého 
pieskovca, boli položené v  roku 1156 
a mesto odvtedy ostalo prakticky ne-
dotknuté. Mesto známe aj hinduistic-
kými chrámami žije svojím vlastným 
životom. Jeho majestátnosť oceníme 
pri jazde na ťavách do púšte.

13. – 14. DEŇ
Bikkaner je jedno z najnavštevovanej-
ších miest v Indii. Pevnosť Junagharh, 

do ktorej vstúpime „slnečnou bránou“ 
v sebe ukrýva 37 palácov s maľbami 
od posvätných výjavov až po erotickú 
kamasutru.

15. – 16. DEŇ
Cestou do Dillí sa ešte zastavíme 
v  chráme Karni Mata v  meste Man-
dawa. Chrám je veľmi zaujímavým 
miestom už len tým, že je zasväte-
ný potkanom. Príchod do Dillí, voľný 
program, transfer na letisko a  odlet 
do Európy.

OBJAVTE TO PRAVÉ A TRADIČNÉ ČO INDIA PONÚKA. ZLATÝ TROJUHOLNÍK A OBLASŤ RAJASTHAN. KRAJINA PANOVNÍKOV A KRÁSNYCH ZAHALENÝCH ŽIEN 
VO FAREBNOM SÁRÍ. OBLASŤ HRANIČIACA S PÚŠŤOU A ZÁROVEŇ OBLASŤ PLNÁ EXOTICKEJ FLÓRY V JUŽNÝCH HORNATÝCH OBLASTIACH. MAJESTÁTNE 
PEVNOSTI, CHRÁMY, PRENIKAVÁ VÔŇA KORENIA, FAREBNE ODETÉ SLONY, VYTOČENÉ FÚZY MIESTNYCH MUŽOV A ZVUKY TAMBURÍN. 

1. – 3. DEŇ 
Odlet z Európy a prílet do Dillí v ranných 
hodinách. Indiu začneme spoznávať od 
hlavného mesta. Prehliadka Starého 
a Nového Dillí – Červená pevnosť, Piatko-
vá mešita – najväčšia indická moslimská 
svätyňa, Prezidentský palác, ofi ciálna re-
zidencia prezidenta, prejdeme bulvárom 
Rajpath, ktorý je miestom konania všet-
kých ofi ciálnych ceremónií, navštívime 
areál Kutub Minár s povestným nehrdza-
vejúcim 72 metrov vysokým minaretom.

4. DEŇ
Agra, bývalé hlavné mesto mughalskej 
ríše. Pred sebou máme prehliadku tohto 
nádherného mesta, skvostu architektúry 
a jedného z ôsmych divov sveta – chrá-
mu Tádž Mahal, ktorý nechal z bieleho 
mramoru postaviť sultán Šahdžahán 
pre svoju milovanú manželku Mum-
táz Mahal. Stavba trvala 22 rokov a do 
dnešných čias je symbolom veľkej lás-
ky. Podvečer navštívime Červenú pev-
nosť s  mramorovými pavilónmi, jeden 
z vrcholov staviteľstva Mughalov, ktorá 
dodnes rozpráva ich príbehy. 

5. DEŇ
Cestou do Džajpúru sa zastavíme v bý-
valom sídelnom meste sultána Akba-
ra – Fatehpur Sikri, pozrieme si palác 
z červeného pieskovca so známymi pa-
vilónmi Paňč Mahal a Dívaní–chás,  as-
trologické observatórium vybudované 
maharadžom Džaj Sihn II., kde sa cisár 
oddával veciam vedeckým a ezoteric-
kým,  Mestský palác s  múzeom. Večer 
sa prejdeme Džajpúrom, ktorý je vola-
ný i „ružovým mestom“.

6. DEŇ
Deň začneme prehliadkou pevnosti Am-
ber (sídlo radžastanských maharadžov), 
známej svojimi medovo sfarbenými pa-
lácmi, situovanými na vrchoch Aravalli, 
kam sa dostaneme na slonoch alebo na 
džípoch, čo bude nezabudnuteľný záži-
tok. Pozrieme so Zrkadlovú sieň a Sieň 
radosti. Veľmi silný dojem v nás zanechá 
i  návšteva Hawa Mahal „palác vetrov“, 
ktorý bol sídlom džajpúrskych maharání.

7. DEŇ
Je len jedno miesto, kde je v Indii do-
volené pokloniť sa Brahmovi, bohovi 
– stvoriteľovi, Pushkar – a to nesmie-
me vynechať! Mesto, ktoré vyrástlo na 
brehoch posvätného jazera, obkolese-
ného tradičnými ghátmi, je vstupnou 
bránou do púšte. Cestou sa zastavíme 
v Ajmeri, v meste s  jednou z najväč-
ších mešít v oblasti Rajasthan.

8. – 9. DEŇ
Udaipur je mestom romantikov a najkraj-
ších úsvitov v Indii. Inšpiroval množstvo 
umelcov, maliarov, básnikov a  spisova-
teľov. Pri prechádzke mestom plným 
palácov, tradičných havelas, ktoré sa 
odrážajú v  jazere Pichhola inšpiruje aj 
nás a  znovu objavíme čaro rozprávok. 
V chráme Jagdish zasvätenom bohu Viš-
novi sa poďakujeme za všetkú štedrosť.

10. DEŇ
Cestou do Jodhpuru navštívime Ra-
nakpur, najväčší a  najbohatšie zdo-
bený džainistický chrámový komplex 
v  Indii z  15. storočia, ktorý je ukrytý 
v údolí pohoria Aravali. Celý je vyte-
saný do bieleho mramoru na ploche 
3600 štvorcových metrov a nachádza 
sa tam 1444 stĺpov. Jeho beloba ostro 
kontrastuje s  farbou mesta Jodhpur, 
ktoré sa nazýva „modrým mestom“, 
nakoľko jeho farba splýva s  oblo-
hou. Mesto bolo postavené v  r. 1459 
a obohnané 10 kilometrovými hradba-
mi chrániacimi pevnosť Meherangarh.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA–letisko–BA. Všetky miestne transfery. 
14x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami. Vstupy do pamiatok a výlety podľa progra-
mu. Jazda na slonoch alebo džípoch (pevnosť Amber). Miestny a slovensky hovoriaci 
sprievodca počas okruhu. 

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné vodičom a sprievodcom. Fakultatív-
ne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 485 EUR. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 450 EUR/osoba. Vstupné vízum do Indie – klienti si vízum vybavujú 
sami na ambasáde v Bratislave.

POZNÁMKA
Počas sviatkov môžu byť niektoré múzeá, pamiatky a fabriky zatvorené.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ÁZIA  |  INDIA

MAGICKÝ RAJASTHANINDIA

Dillí

Agra
Džajpúr

Pushkar
Udaipur

Jaisalmer

Bikaner Mandawa

India

Pakistan
Čína

Nepál

KLIMATICKÝ DIAGRAM – DILLÍ, INDIA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 24 31 36 41 39 36 34 34 34 29 23

Zrážky (mm) 23 18 13 8 13 74 180 173 117 10 3 10

TERMÍNY A CENY
7F9IND04 POČET DNÍ OSOBA

25.04. – 10.05. 16 1 580

14.08. – 29.08. (Letné prázdniny) 16 1 580

15.11. – 30.11. 16 1 580
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S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY A POLPENZIA V CENE  |  PRE GURMÁNOV

ABSOLÚTNA NOVINKA V NAŠEJ PONUKE! OKRUH PRE GURMÁNOV A MILOVNÍKOV INDICKEJ KUCHYNE, POČAS KTORÉHO SA OKREM NÁDHERNEJ KRA-
JINY ZOZNÁMIME S EXOTICKÝMI DRUHMI KORENIA, NAUČÍTE SA HO POUŽÍVAŤ V KUCHYNI A DOZVIETE SA VEĽA O JEHO PESTOVANÍ. A TO VŠETKO POD 
DOHĽADOM MIESTNYCH KUCHÁROV, KTORÍ ROZUMEJÚ SVOJMU UMENIU. ODDÝCHNEME SI NA PLÁŽACH NEPOŠKVRNENÝCH TURISTICKÝM RUCHOM.

1. – 3. DEŇ
Tajomstvo rybacieho kari
Odlet z  Európy, v  skorých ranných 
hodinách prílet do mesta Kočin, 
ktoré sa nachádza v  Indickej Kera-
le. V prístave mesta kotvili od 16. st. 
portugalské lode a  vozili do Európy 
exotické korenie. Tu zomrel a bol po-
chovaný moreplavec Vasco da Gama. 
Oddýchneme si po ceste a začneme 
prehliadku mesta, ktoré nás zaujme 
najmä svojou koloniálnou architek-
túrou, zaujímavá je i  stará židovská 
štvrť, kráľovský palác a  pozrieme 
si predstavenie tradičného divad-
la kathakali. Zaujímavosťou mesta 
sú  čínske rybárske siete, ktoré je tu 
vidieť na každom kroku, navštívime 
rybí trh a trh s korením, poplavíme sa 
po Malabarskom zálive a ochutnáme 
miestne špeciality a tradičné jedlá.

4. – 5. DEŇ
Korenie života.....a život korenia!
Presunieme sa do rezervácie Thekka-
dy, ktorá je jednou z najkrajších v In-
dii. Jej súčasťou sú fotogenické čajo-
vé plantáže, miestne rieky sú bohaté 
na ryby počas celého roka a je možné 
tu pozorovať i divokú zver. Tento deň 
si naozaj užijeme. Prevezieme sa na 
slonoch, prejdeme sa po plantážach 
s korením, absolvujeme rannú plavbu 
po jazere Periyar a  krátky trekking 
v  Národnom parku. Oblasť je vyhlá-
sená za rezerváciu na ochranu tigrov. 
Veľkou atrakciou sú slony, ktoré sa 
chodia hrať na breh jazera. Čaká nás 
kurz varenia spojený so spoznávaním 
jednotlivých druhov korenia a ich vy-
užitia.

6. – 7. DEŇ
Varíme na houseboate a objavujeme 
„Backwaters“
Kumarakon je obľúbeným miestom 
turistov. Môže sa tu rybárčiť, jazdiť na 
koni alebo len odpočívať na brehoch 
jazera Vembanad. Navštívime vtáčiu 
rezerváciu Pathiramanal, kde žijú roz-
manité druhy vtákov s  najrôznejších 

kútov sveta, užijeme si plavbu loďou 
po kanáloch a navštívime lodné diel-
ne a opäť sa priučíme niečo v miest-
nej kuchyni.

8. – 12. DEŇ
Relax na pláži, varíme zdravo, rajská 
organická záhrada....
Kerala, milenka Indického oceánu, 
ktorej brehy obmýva Arabské more. 
Očarí nás najkrajšími plážami, tyrky-
sovo modrým a priezračným morom 
a príjemnou klímou. Tunajšie panen-
ské pláže, bujná exotická vegetácia 
a jedinečná miestna kultúra ponúkajú 
dokonalý odpočinok a skutočný raj 
na zemi. Priamo v srdci „korenené-
ho pobrežia“, asi hodinu od Kočí-
nu sa nachádza úžasná piesočnatá 
pláž lemovaná kokosovými palmami 
a  vytvára idylické miesto pre odpo-
činok pre tých, ktorí chcú uniknúť od 
civilizácie. Názov Marari pochádza 
od originálneho názvu miestnej ry-
bárskej dediny Mararikulam, v ktorej 
dodnes nájdete život pripomínajúci 
dobu pred sto rokmi. Muži odpláva-
jú každý deň na more za lovom rýb, 
ženy sa starajú o rodinu. Panenská 
pláž , miestne tradície a pohostinnosť  
v nás zanechá tie najlepšie zážitky. 
Pred nami je varenie, jóga, meditácie 
a ajurvédické masáže. 

13. DEŇ
Odlet do Európy.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA–letisko–BA. Všetky miestne trans-
fery. 10x ubytovanie v 5* hoteloch s polpenziou, 1x ubytovanie na houseboate 
s polpenziou. Vstupy do pamiatok a výlety podľa programu. Miestny a slovensky 
hovoriaci sprievodca počas okruhu. 

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v  programe. Prepitné vodičom a sprievodcom. 
Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu. Odletová taxa Kočin (cca 
15 USD, platí sa na mieste).

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 450 EUR/osoba. Vstupné vízum do Indie – klienti si vízum 
vybavujú sami na ambasáde v Bratislave.

POZNÁMKA
Počas sviatkov môžu byť niektoré múzeá, pamiatky a fabriky zatvorené.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
10 osôb.

ÁZIA  |  INDIA

KULINÁRSKA KERALA 
SO ŠKOLOU VARENIAINDIA

Kočin
Thekkady

Kumarakom

Kérala

India

Srí
Lanka

KLIMATICKÝ DIAGRAM – KOČIN, INDIA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 25 26 28 27 26 25 25 25 25 25 25 25

Zrážky (mm) 5 22 34 102 274 747 855 509 303 300 150 38

TERMÍNY A CENY
7F9IND05 POČET DNÍ OSOBA

11.03. – 23.03. 13 2 298
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nonstop z Viedne do Pekingu
nonstop z Viedne do Barcelony

www.airchina.com
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JAPONSKO NAVŠTÍVIME V JEDNOM Z DVOCH ODPORÚČANÝCH OBDOBÍ. V ČASE, KEĎ KRAJINU ZAPLAVIA RUŽOVÉ LUPENE JAPONSKEJ SAKURY POSTUPNE OD 
JUHU NA SEVER. KVITNÚCIM ČEREŠNIAM PÔJDEME V ÚSTRETY Z TOKIA, EXTRAVAGANTNÉHO MESTA PLNÉHO ULETENÝCH NÁPADOV. KEĎŽE NIKDY NECESTUJE-
ME VO VEĽKOM POČTE, PROGRAM BUDE MOŽNÉ FLEXIBILNE PRISPÔSOBIŤ POŽIADAVKÁM SKUPINY.

1. – 2. DEŇ
Odlet z  Európy. Prílet do Tokia. Po 
prílete nás čaká transfer hotela, kde 
strávime nasledujúce 4 noci. Už od 
prvého momentu budeme mať mož-
nosť vychutnať si atmosféru hektickej 
metropoly, prvé suši, tradičnú poliev-
ku či panorámu fantasticky osvetle-
ného mesta.

3. DEŇ
Počas jedného dňa si pozrieme všet-
ky hlavné miesta charakterizujúce 
túto „uletenú“ metropolu. Od nádvo-
ria Cisárskeho paláca v úplnom cen-
tre, cez fascinujúci výhľad na mesto 
mrakodrapov – Šindžuku, až po šia-
lené „street fashion“ na Harajuku. Vý-
let do mesta zakončíme plavbou pod 
Dúhový most s výhľadom na panorá-
mu Tokia.

4. DEŇ
Voľný deň alebo fakultatívny výlet.  
Ak sa rozhodnete organizovať si čas 
po svojom, radi Vám poradíme, kam 
v Tokiu za nákupmi, či ďalšou zába-
vou. Pre tých, ktorí by radi more, naj-
väčšiu sochu Veľkého Budhu, orga-
nizujeme výlet autom do Kamakury 
a Yokohamy.

5. DEŇ
Výlet za pamätnými chrámami mes-
tečka Nikkó a jeho spanilou prírodou, 
ktorú v tajných zákutiach ukrývajú 
japonské hory. Okrem honosnej svä-
tyne, mauzólea zakladateľa šogunátu 
– Tokugawa a nádherných chrámov 
okolo, sa môžeme kochať krásou prí-
rody národného parku. Po návrate si 
na nás počká nočný výhľad na Tokio 
z najvyššej veže svete – Tokyo SKY 
Tree.

6. DEŇ
Dnes ráno sa vyberieme na úpätie 
posvätnej hory Fuji. Navštívime ob-
lasť Hakone, kde sa nachádza jazero 
s pirátskymi loďami a výhľadom na 
tento symbol Japonska. V Hakone 
pobudneme aj cez noc a vychutnáme 

si čerstvý vzduch v atmosfére ďaleké-
ho východu.

7. DEŇ
Vysokorýchlostným vlakom šinkan-
sen sa presunieme do historickej 
metropoly Japonska, do Kjóta. Stih-
neme sa pozrieť chrám Kijomizu 
s úžasným výhľadom na mesto a po-
motať sa v uličkách plných dobrôt. 
Večer strávime poľovačkou na známe 
gejše vo štvrti Gion.

8. DEŇ
Deň plný pamiatok nám prezra-
dí, prečo bolo toto mesto ušetrené 
pádu atómovej bomby a zaradené 
do skvostov UNESCO. Chrámy ako je 
Rjóandži, zlatý pavilón Kinkakudžii 
a iné patria medzi objekty, ktoré by 
človek mal vidieť aspoň raz za život. 
Neobídeme ani teashop, kde nás na-
učia ako si správne uctiť hosťa zele-
ným čajom. Večer Vám sprievodca 
rád odporučí ďalšie zaujímavé miesta 
v Kjóte.

9. DEŇ
V tento deň Vám doprajeme oddych 
v podobe voľného času. Môžete ho 
využiť napríklad na nákupy či ďalšie 
spoznávanie okolia Kjóta. Dnes už 
malebné mestečko s veľmi typickou 
japonskou atmosférou, parkom pl-
ným prítulných srniek a zopár naozaj 
krásnych chrámov ani náznakom ne-
pripomína, že by v 7. storočí mohlo 

NÁŠ TIP
Japonsko Vás uchváti pri návšteve v ktoromkoľvek období. Avšak práve obdobie 
kvitnutia sakúr je pre tunajších, inak zvyčajne zdržanlivých obyvateľov dôvo-
dom na veľké uvoľnenie, keď si všetci pod rozkvitnutými stromami robia pikniky 
a nadchýnajú sa ich nádherou. Napr. v Kjóte nájdete množstvo zákutí, ktorých 
krásu zakvitnuté stromy ešte zdôraznia.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, privátne letiskové 
transfery v Japonsku súkromným dopravcom, ubytovanie v 4* hoteloch  s raňaj-
kami, privátnu dopravu alebo dopravu metrom počas programu, vstupy podľa 
programu, služby slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety. Stravu okrem uvedenej. Doplatok za jednolôžkovú izbu.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 540 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

vládnuť Japonsku ako hlavné mesto. 
V rámci fakultatívnych výletov môže-
me navštíviť mesto Nara alebo futuris-
tickú Ósaku a jej Umeda SKY Bld. Nara 
rovnako ako Kjóto patrí do zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO.

10. – 11 DEŇ
Z hotela sa presunieme na letisko 
Kansai, ktoré je vybudované na ume-
lom ostrove pri Ósake. Odlet naspäť 
do Európy. SAYONARA!

ÁZIA  |  JAPONSKO

KOMFORTNEJAPONSKO

Tokio

Nikkó

Hakone
Kjóto

Osaka
KLIMATICKÝ DIAGRAM – KJÓTO, JAPONSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 9 9 13 20 24 27 31 33 28 22 17 11

Zrážky (mm) 50 66 111 152 154 248 235 143 203 112 70 40

TERMÍNY A CENY
7F9JAP01 POČET DNÍ OSOBA

30.03. – 09.04. (Veľká noc) 11 3 068
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1. DEŇ
Odlet z  Viedne do Tokia. Zabudnite 
na čľapkanicu a somárske lúky, šortky 
s fl ipfl opmi nechajte doma! Odchá-
dzame na skutočnú zimnú veselicu 
s garantovaným prašanom.

2. DEŇ
Po prílete a vybavení formalít sa 
stretneme s koordinátorom a priama 
čiara do Japonských Álp – dejiska 
Olympiády NAGANO‘98 . V neďalekej 
Hakube, známej zjazdovým lyžova-
ním,  super G a množstvom prírod-
ných kúpeľov „onsen”, vyrelaxujeme 
dlhú cestu z Európy do Japonska. 
Dôležité info a pikošky zo života v Ja-
ponsku Vám odovzdáme v autobuse, 
alebo pri večeri.

3. – 4. DEŇ
Hakuba ponúka lyžiarom všetkých 
kategórií prvotriednu lyžovačku 
s typicky dokonalým japonským ser-
visom. Pre náruživých lyžiarov sú sva-
hy prichystané od rána do večera. Pre 
tých, ktorí si svoj program predsta-
vujú inak, dávame do pozornosti in-
dividuálne fakultatívne programy: ce-
lodenné off  piste, večerné lyžovanie, 
návšteva tradičných kúpeľov – relax 
v  japonskom štýle. Ich kombináciou 
je možné zažiť a vidieť ešte viac!

5. DEŇ
Tretí, kritický deň lyžovania. Nebu-
deme pokúšať osud. Palice zapiche-
neme vo vychytenom meste, Shiga 
Kogen, plnom tradičných hotelov 
s privátnymi kúpeľmi, tzv. ryókan. 
Ešte pred tým, ako sa ubytujeme 
v jednom z nich, však stihneme po-
zrieť miestne endemity –  známe 
snežné opice, ktoré tiež v zime vy-
užívajú výhody miestnych teplých 
prameňov. Tradičnú večeru – kaiseki, 
si spoločne vychutnáme v japonskom 
tradičnom obleku – jukata.

6. DEŇ
Opäť typický výhľad na „Alpy“ vša-
de vôkol, ale pozor! 21 areálov zdru-

žených v jednom mega rezorte robí 
Shiga Kogen najväčší ski parkom 
v Japonsku so zárukou vynikajúcej 
lyžovačky. Preto využite tento deň 
naplno, oplatí sa tu zničiť. ☺

7. DEŇ
Dnes z rána ostrý režim. Musíme stih-
núť preslávený rýchlovlak šinkansen, 
ktorý nás komfortne odvezie na naj-
severnejší ostrov Japonska – Hokkai-
do. V neskorých večerných hodinách 
dorazíme do snehového raja v areáli 
Niseko.

8. – 10. DEŇ
No limits! Stredisko Hirafu, alebo 
Annupuri? Alebo by ste radsej niečo 
EXTRA? Nech sa páči! Prašan, prašan, 
idylické výhľady, super snow tracky, 
kde–tu vrtuľník s heliski maniakmi 
a veľa Aussie... že ste v Japonsku Vám 
budú pripomínať zasnežené svahy 
protiľahlej sopky Yotei. Napriek hus-
tej infraštruktúre tu však možno zažiť 
aj pocit panenskej prírody a nedo-
tknutého svahu. Fakultatívne výlety: 
Rusutsu Ski Resort, off  piste v  okolí 
Niseko, návšteva tradičných kúpeľov.

11. DEŇ
Táto snow adventúra bola zámerne 
načasovaná na vrchol sezóny, kedy 
sa zároveň v hlavnom meste ostrova 
Hokkaidó, Sappore, koná najznámejší 
festival zimy a ľadu vo vesmíre. Po po-
slednej lyžovačke sa presunieme auto-

ČISTÉ SNEHOVÉ ŠIALENSTVO V EŠTE ŠIALENEJŠEJ KRAJINE... POWDER POWDER POWDER... A NIČ, LEN POWDER... MNOŽSTVO INDIVIDUÁLNYCH MOŽNOSTÍ, 
KRÁĽOVSKÝ RELAX A DOKONALÝ JAPONSKÝ SERVIS. VYVÁŽENÁ PORCIA ADVENTÚRY A CESTOVANIA. NEJDETE S NAMI LEN LYŽOVAŤ, VY IDETE LYŽOVAŤ DO 
JAPONSKA! ☺

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, ubytovanie v 3* za-
riadeniach v lyžiarskych strediskách s raňajkami, letiskový transfer v Japonsku, 
dopravu privátnym minibusom alebo shinkansenom podľa programu (ski shuttle 
– doprava na svahy v strediskách zdarma), dopravu metrom a vlakmi v Tokiu, 
vstupy na atrakcie a pamiatky v rámci programu, skipasy na vyznačené dni 
v strediskách Hakuba, Shiga Kogen, Hirafu a Annupuri (podľa aktuálnych pod-
mienok), služby slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu okrem raňajok, fakultatívne výlety, zapožičanie lyžiarskej výstroje. Dopla-
tok za jednolôžkovú izbu. Možnosť zabezpečiť ubytovanie v 4* hoteli.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 540 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

busom do centra diania tzv. juki ma-
curi, alias snežný festival, kde ľad ožije 
tvarmi a farbami pod rukami umelcov! 
Skutočne neskutočná atmosféra.

12. DEŇ
Unavení? Niet sa čo diviť, po toľkých 
zážitkoch! Všetko budete mať mož-
nosť spracovať na ceste do Tokia, 
ktoré nás pohltí svojou veľkosťou. 
V šinkansene budete mať možnosť 
pretriediť foto, doraziť povolený dop-
ping a pripraviť sa na cestu späť do 
Európy.

13. DEŇ
Aké by to bolo, zlyžovať Japonsko 
a nezastaviť sa na krátku oddychov-
ku v Tokiu? V už dobre zohratej partii 
a v rámci ostávajúcich síl sa spoločne 
rozhodneme, čo preskúmame. Ná-
kupy, fotografi e tradičných pamiatok, 
... Všetko bude na dohode na mieste. 
Možností je totiž príliš veľa.

14. – 15. DEŇ
Odlet z Tokia a prílet domov. Kufor 
plný zážitkov. SAYONARA!

SKIPASY  A VSTUPY V CENE  |  PRENÁJOM LYŽÍ  |  JEDINEČNÝ FESTIVAL

ÁZIA  |  JAPONSKO

SKI TOUR, AKÚ STE EŠTE NIKDY NEZAŽILI

EXKLUZÍVNA 
LYŽOVAČKA V JAPONSKU

Tokio

Shiga Kogen
NaganoHakuba

Niseko Sapporo

TERMÍNY A CENY

7F9JAP02 POČET DNÍ OSOBA 
3* HOTEL

OSOBA 
4* HOTEL

29.01. – 12.02. 15 5 258 6 348

KLIMATICKÝ DIAGRAM - SAPPORO, JAPONSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) -5 -5 0 6 12 17 21 22 17 11 4 -1

Zrážky (mm) 80 63 64 79 74 84 117 156 171 101 106 86
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VERTE ČI NIE, JAPONCI SÚ VÄČŠÍ GURMÁNI AKO FRANCÚZI ČI TALIANI A DOBRÉ JEDLO SA TU VYVAŽUJE ZLATOM, SPIEVAJÚ SA O ŇOM PIESNE I PÍŠU 
BÁSNE. DOBRÍ KUCHÁRI PATRIA MEDZI HLAVNÉ CELEBRITY. JEDLO JE KAŽDODENNOU TÉMOU DŇA. TENTO VÝLET JE URČENÝ PRE CESTOVATEĽOV – GUR-
MÁNOV. IDE O FÚZIU VIZUÁLNEHO A DEGUSTAČNÉHO PÔŽITKU.

1. – 2. DEŇ
Odlet z  Európy, prílet do Tokia. Po 
prílete nás čaká transfer do hotela, 
kde strávime nasledujúce 4 noci. Už 
od prvého momentu budeme mať 
možnosť vychutnať si atmosféru hek-
tickej metropoly, prvé suši, tradičnú 
polievku miso, či panorámu fantastic-
ky osvetleného mesta.

3. DEŇ
Počas jedného dňa si pozrieme všetky 
hlavné miesta charakterizujúce túto 
„uletenú“ metropolu. Cisársky palác, 
fascinujúci výhľad na mesto mrakodra-
pov – Šindžuku, šialené „street fashion“ 
na Harajuku. Plavba loďou pod Dúhový 
most s výhľadom na Tokio... Deň za-
končíme v známej suši reštaurácii, tým 
odvážnejším odporučíme japonskú 
špecialitku – sašimi z ryby FUGU.

4. DEŇ
Voľný deň alebo fakultatívny výlet. 
Ak sa rozhodnete organizovať si čas 
po svojom, radi Vám poradíme, kam 
sa v Tokiu vybrať za nákupmi, či ďal-
šou zábavou. Pre tých, ktorí by radi 
ochutnali fúziu čínskej a japonskej 
kuchyne v jednom z najznámejších 
China Towns v Japonsku, organizuje-
me výlet autom do Kamakury a Yo-
kohamy.

5. DEŇ
Výlet za pamätnými chrámami mes-
tečka Nikkó a jeho spanilou prírodou, 
ktorú v tajných zákutiach ukrývajú ja-
ponské hory. Okrem honosnej svätyne, 
mauzólea zakladateľa šogunátu Toku-
gawa a nádherných chrámov okolo sa 
môžete kochať krásou prírody národ-
ného parku. Po návrate si na nás počká 
nočný výhľad na Tokio z najvyššej veže 
sveta – Tokyo SKY Tree. Na večeru si 
objednáme tradičnú japonskú poliev-
ku rámen v lokálnom štýle.

6. DEŇ
Dnes ráno sa vyberieme na úpätie 
posvätnej hory Fuji. Navštívime ob-

lasť Hakone, kde sa nachádza jazero 
s pirátskymi loďami a výhľadom na 
symbol Japonska. Ubytovaní bude-
me v tradičnom japonskom štýle, kú-
peľnom hoteli – rjókan, v tradičných 
oblekoch jukata pri viac–chodovej 
večeri kaiseki.

7. DEŇ
Vysokorýchlostným vlakom šinkan-
sen sa presunieme do historickej met-
ropoly Japonska, do Kjóta. Stihneme 
si pozrieť chrám Kijomizu s úžasným 
výhľadom na mesto a navštívime zná-
mu výrobňu saké – Gekkeikan. Večer 
strávime poľovačkou na známe gejše 
vo štvrti Gion. Večeru si vyberieme 
z miestnych špecialít fascinujúcich 
pre oko aj chuťové poháriky.

8. DEŇ
Deň plný pamiatok Vám prezra-
dí, prečo bolo toto mesto ušetrené 
pádu atómovej bomby a zaradené 
do skvostov UNESCO. Chrámy ako 
je Rjóandži, zlatý pavilón Kinkakudži 
a iné patria medzi objekty, ktoré by 
človek mal vidieť aspoň raz za život. 
Neobídeme ani teashop, kde nás na-
učia ako si správne uctiť hosťa zele-
ným čajom. Večeru si vychutnáme pri 
rieke Kamo. Skutočným labužníkom 
odporučíme špecialitku neďalekého 
Kóbe – Kobe beef, alebo miestny 
gastronomický zážitok za účasti pra-
vej japonskej gejše.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, privátne letiskové 
transfery v Japonsku súkromným dopravcom, ubytovanie v 4* hoteloch s raňaj-
kami, privátnu dopravu alebo dopravu metrom počas programu, vstupy podľa 
programu, 8x obed alebo večeru typickú pre danú oblasť podľa itinerára (bez 
nápojov), čajovú ceremóniu spojenú s workshopom, služby slovensky hovoria-
ceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety. Stravu okrem uvedenej. Doplatok za jednolôžkovú izbu.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 540 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

9. DEŇ
V tento deň Vám doprajeme oddych 
v podobe voľného času. Môžete ho 
využiť napríklad na nákupy, či ďalšie 
spoznávanie okolia Kjóta. Miestny trh 
Nišiki nám rozdráždi chute už len pri 
pohľade na množstvo dobrôt, ktoré sa 
tu predávajú. V rámci fakultatívnych 
výletov môžeme navštíviť mesto Nara 

alebo futuristickú Ósaku a jej Umeda 
SKY Bld. kde ochutnáme ďalšiu miest-
nu špecialitu – okonomiyaki.

10. – 11. DEŇ
Z hotela sa presunieme na letisko 
Kansai, ktoré je vybudované na ume-
lom ostrove pri Ósake. Odlet naspäť 
do Európy. SAYONARA!

VSTUPY A POLPENZIA V CENE  |  HISTORICKÉ PAMIATKY  |  UNESCO  | PRE GURMÁNOV

ÁZIA  |  JAPONSKO

NAJVÄČŠIE POCHÚŤKY 
JAPONSKEJ KUCHYNEKULINÁRSKE JAPONSKO

Tokio

Nikkó

Hakone
Kjóto

Osaka
KLIMATICKÝ DIAGRAM – KJÓTO, JAPONSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 9 9 13 20 24 27 31 33 28 22 17 11

Zrážky (mm) 50 66 111 152 154 248 235 143 203 112 70 40

TERMÍNY A CENY
7F9JAP03 POČET DNÍ OSOBA

19.10. – 29.10. 11 3 390
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ÁZIA  |  JAPONSKO

WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  PRÍSTAVNÉ POPLATKY V CENE

JAPONSKO, KRAJINA MNOHÝCH TVÁRI. NEOPAKOVATEĽNÁ PLAVBA DO MIEST, KTORÉ ŽIJÚ HISTÓRIOU. OČARIA VÁS PRÍRODNÉ KRÁSY A MYS AIKAPPU. 
MILOVNÍKOV ŠPORTU POTEŠÍ VÝLET DO OLYMPIJSKEJ SAPPORY, ČI HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ SUMO ZÁPASOV. PLAVBA OKOLO POLOSTROVA SHIRETOKO 
UKÁŽE KRÁSY NÁRODNÉHO PARKU PLNÉHO JAZIER A VODOPÁDOV.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Diamond Princess bola postave-
ná v  roku 2004. Kapacita lode je 
2 670 pasažierov a 1 100 členov po-
sádky. Celkovo má 17 palúb (z toho 
13 pre pasažierov). K vybaveniu lode 
patrí: Lotus spa wellness centrum 
(sauny, masáže, kozmetika, kader-
níctvo), fi tnes centrum, 4 bazény, 
8 víriviek, bežecká dráha, golfový 
simulátor,  divadlo, večerné show, 
disko, kasíno, animácie, knižnica, in-
ternet, galéria a aukčná sieň, obcho-
dy, 7 reštaurácií a 11 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vyba-
vené regulovateľnou klimatizáciou, 
SAT TV, minibarom, telefónom, tre-
zorom, kúpeľňou so sprchou a  WC, 
sušičom na vlasy, kozmetikou. 24 h 
kajutový servis a  pre suity osobný 
kajutový stevard. Typy kajút: vnútor-
né bez okna, kajuty s oknom, kajuty 
s  balkónom a suity. K  dispozícii sú 
aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká z Viedne, z Budapešti alebo 
z Prahy. Viac informácií dostanete vo 
vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

KUSHIRO
Prírodné krásy a mys Aikappu 99 USD.

OTARU 
Výlet do olympijskej Sappory 99 USD.

AOMORI
Palác Hirosaki 79 USD. 

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

CENA ZAHŔŇA
8x (resp. 9x) ubytovanie v kajute s pl-
nou penziou, polnočný bufet (v cene 
voda, káva a čaj v bufetovej reštaurá-
cii), vybrané služby na lodi, prístavné 
poplatky.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, nápoje, pre-
pitné (platba na lodi) 12 USD/osoba/
deň, fakultatívne výlety, komplexné 
cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách 
na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak 
a sú aktuálne ku dňu vydania katalógu. 
Cenníky lodných spoločností sa môžu 
počas jeho platnosti meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností 
a v závislosti od stavu predaja, preto 
platné ceny vami vybratej plavby vám 
budú oznámené v čase jej výberu.

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 
NA DIAMOND PRINCESS ****OKOLO JAPONSKA

ITINERÁR TRASA A PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Yokohama/Tokio (Japonsko) 16:00

2. deň na mori

3. deň Kushiro (Japonsko) 07:00 14:00

4. deň plavba okolo polostrova Shiretoko   

5. deň Korsakov (Rusko) 06:00 18:00

6. deň Otaru (Japonsko) 09:00 18:00

7. deň Hakodate (Japonsko) 09:00 23:00

8. deň Aomori (Japonsko) 07:00 21:00

9. deň na mori

10. deň Yokohama/Tokio (Japonsko) 06:00

TERMÍNY TRASA A

A 08. júl a 17. júl 2015, 19. august 2015

ITINERÁR TRASA B PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Yokohama/Tokio (Japonsko) 18:00

2. deň na mori

3. deň Nagasaki (Japonsko) 09:00 19:00

4. deň Busan (Južná Kórea) 07:00 14:00

5. deň Maizuru (Japonsko) 08:00 18:00

6. deň Kanazawa (Japonsko) 07:00 17:00

7. deň Aomori (Japonsko) 13:00 22:00

8. deň na mori

9. deň Yokohama/Tokio (Japonsko) 06:00

TERMÍNY TRASA B

B 26. júl 2015

Busan

Nagasaki

Aomovi

Yokohama
Tokio

Kanazawa

Maizuru

Čína

KĽDR
Južná Kórea

Rusko

Kushiro

Korsakov
Otaru

Hakodate

Aomori

Yokohama
Tokio

polostrov 
ShirekotoČína

KĽDR

Južná 
Kórea

Rusko

7F5FPC07 a 7F5FPC08 A B

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 1 123 1 352

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 1 236 1 495

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1 648 1 995

Zákl.lôžko/suita 4 496 3 964

3./4. lôžko 598 515

TERMÍNY A CENY
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VSTUPY V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY  |  UNESCO

VYDAJTE SA S NAMI NA CESTU DO ÚŽASNEJ KRAJINY, KTORÁ SI UCHOVALA VLASTNÚ KULTÚRU. I NAPRIEK TOMU, ŽE BOLA PO TISÍCROČIE UZAVRETÁ 
MEDZI ČÍNOU A JAPONSKOM A JE STÁLE Z TURISTICKÉHO HĽADISKA BIELYM MIESTOM NA MAPE. UŽ STE NIEKEDY JEDLI KLIMČI? ZOZNÁMTE SA V TAJUPL-
NÝCH HORÁCH S BUDHISTICKÝM KLÁŠTOROM A NEZAMENITEĽNOU KÓREJSKOU KUCHYŇOU!

1. – 2. DEŇ
Odlet z  Európy do Južnej Kórei, prí-
let do Seoul, hlavného mesta krajiny. 
Prvé zoznámenie sa s  dynamickou 
metropolou, jej preplnenými ulicami 
a bulvármi. Seoul patrí medzi najväč-
šie mestá na svete. Obrovské nákup-
né centrá, množstvo ázijských trhov, 
hypermoderná technika premiešaná 
so starými historickými pamiatkami. 
Nočný rozsvietený Seoul, fakultatívne 
Namsan park a výhľad z N Seoul Tower. 

3. – 8. DEŇ
Vydáme sa na príjemnú cestu poznáva-
nia krajiny „ranného pokoja“. Odchod 
smerom  do Seoraksanu. Po ceste si 
urobíme krátku zastávku v  demilitari-
zovanej zóne, ktorá je jednou z posled-
ných pamiatok studenej vojny, krátka 
zastávka na vyhliadke. Demilitarizova-
ná zóna alebo pásmo sa tiahne pozdĺž 
slávnej 38. rovnobežky v  dĺžke cca 
250 km a rozdeľuje Kórejský polostrov 
na dva úplne odlišné svety. Je to šty-
ri kilometre široký pás a  rozprestie-
ra sa 2 km na sever a 2 km na juh od 
demarkačnej línie. Seoraksan – tajom-
né pohorie, národný park s  rozlohou 
360 km2. Juhokórejská vláda ho v roku 
1965 označila ako prírodnú rezerváciu 
a v roku 1982 bol UNESCO–m označený 
ako biosférická rezervácia. Je ideálnym 
miestom pre milovníkov prírody a  je 
domov mnohých vzácnych taxónov 
rastlín a živočíchov. Okrem toho tu náj-
deme i množstvo horských potôčikov 
prechádzajúcich do kaskád a vodopá-
dov. Najkrajšie kórejské hory, ktoré boli 
predlohou mnohých malieb, skalné ští-
ty a borovicové lesy, malebné scenérie, 
ktoré budeme môcť obdivovať počas 
výletu lanovkou na horu v  centrálnej 
časti. Jednoducho nádherný výhľad! 
Prehliadka chrámu Sinheungsa, ktorý je 
považovaný za najstarší ženský budhis-
tický chrám na svete. Andong – mesto 
známe ako centrum kultúry a ľudových 
tradícií. Konfuciánska akadémia Tosan 
Sowon, návšteva tradičnej kórejskej de-
diny, kláštor Heinsa – kde je už po stá-

ročia uschovávaná kórejská rarita, naj-
staršia budhistická písomná pamiatka. 
Gyeongju – „Zlaté mesto“, historické 
hlavné mesto dávneho kráľovstva Silla. 
Kráľovské hrobky Daereung–Won, naj-
staršie observatórium sveta Cheom-
seongdae. Chrám Bulguksa a  jaskyňa 
Seokguram, pamiatky zapísané do sve-
tového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Busan – prímorské metropolitné mesto, 
druhé najväčšie mesto Južnej Kórei. 
Mesto je dôležitým dopravným uzlom 
v lodnej doprave, nachádza sa tu veľký 
prístav. Známe je najmä v  oblasti kó-
rejského kultúrneho a  spoločenského 
života. Navštívime park Yongdusan, 
chrám na pobreží Haedong Yonggung-
sa, pláž Haeundae, rybársky trh. Návrat 
naspäť do Seoul.

9. – 10. DEŇ
Vydáme sa na prehliadku dynamickej, 
niekoľkomiliónovej metropoly Južnej 
Kórei. Tešiť sa môžeme na budhistic-
ký chrám Jogyesa (3 zlatí Budhovia), 
opevnenie Gwanghamun a kráľovský 
palác Gyeongbokgung. V paláci sa 
nachádza vynikajúce folklórne mú-
zeum s prehliadkou kórejskej kultú-
ry. Ďalej navštívime historickú štvrť 
Insadong, s  tradičnými výrobkami. 
Fakultatívna návšteva chatjip čajovne 
(zensen). Na záver budeme mať čas 
aj na nákupy na známom trhu Nam-
daemun. Presun na letisko. Odlet na-
späť do Európy. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, ubytovanie v kvalit-
ných 3* hoteloch s raňajkami, dopravu mikrobusmi, vstupy do pamiatok a ná-
rodných parkov, slovensky/česky hovoriaci sprievodca CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu 650 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 410 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

VEDELI STE, ŽE
Názov krajiny sa odvodzuje od mena stredovekej dynastie Koryo. Vlajka Juž-
nej Kórei, ktorá sa používa od roku 1950, pochádza ešte z obdobia nezávislého 
kórejského kráľovstva z rokov 1882–1883. Červeno–modrý piktogram, ktorý je 
ústredným prvkom je symbol  jin–jang, ktorý vychádza z budhistickej fi lozo-
fi e o jednote protikladov. Uzavretý kruh ťaeguk zobrazuje absolútno, modrá 
a červená sú odveké kategórie ducha a hmoty. Biele pozadie predstavuje mier 
a jednotu. Štyri čierne kultové znaky zobrazujú nebo, leto a juh (vľavo hore), 
mesiac, jeseň a západ (vpravo hore), zem, zimu a sever (vpravo dole) a slnko, 
jar a východ (vľavo dole).

ÁZIA  |  JUŽNÁ KÓREA

TO NAJLEPŠIEJUŽNÁ KÓREA

Seoul

Seoraksan

Andong

Gyeongju
Busan

Incheon

KĽDR

Japonsko

Čína TERMÍNY A CENY
7F9JKO01 POČET DNÍ OSOBA

29.04. – 08.05. 10 2 158

21.05. – 30.05. 10 2 158

10.10. – 19.10. 10 2 158

KLIMATICKÝ DIAGRAM – SEOUL, JUŽNÁ KÓREA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) –3 0 5 12 17 23 26 25 22 17 8 1

Zrážky (mm) 32 15 15 56 97 124 530 595 176 71 20 29
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ÁZIA  |  KÓREA, JAPONSKO

VYDAJTE SA S NAMI NA CESTU ZA POZNANÍM DVOCH ÚŽASNÝCH METROPOL VÝCHODU.  SEOUL I TOKIO SÚ DYNAMICKÉ, RUŠNÉ A RÝCHLO SA ROZVÍJA-
JÚCE MESTÁ, KTORÉ BY URČITE NEMALI CHÝBAŤ NA MAPE VAŠICH NAVŠTÍVENÝCH MIEST. AK NEMÁTE ČAS CHODIŤ NA DLHÉ POTULKY KRAJINAMI, S NAMI 
ZA PÁR DNÍ SPOZNÁTE OBE MESTÁ, TO NAJLEPŠIE ČO PONÚKAJÚ A AKO PRÍDAVOK SI SPRAVÍME AJ KRÁTKE, JEDNODŇOVÉ VÝLETY DO ICH OKOLIA ☺.

1. – 2. DEŇ
Odlet z  Európy do Južnej Kórei, prí-
let do Seoul, hlavného mesta krajiny. 
Prvé zoznámenie sa s  dynamickou 
metropolou, jej preplnenými ulicami 
a bulvármi. Seoul patrí medzi najväč-
šie mestá na svete. Obrovské nákup-
né centrá, množstvo ázijských trhov, 
hypermoderná technika premiešaná 
so starými historickými pamiatkami. 
Nočný rozsvietený Seoul, fakultatívne 
Namsan park a výhľad z N Seoul Tower. 

3. DEŇ
Dnes sa vydáme sa na prehliadku dy-
namickej, niekoľkomiliónovej metro-
poly Južnej Kórei. Tešiť sa môžeme 
na budhistický chrám Jogyesa (3 zlatí 
Budhovia), opevnenie Gwanghamun 
a  kráľovský palác Gyeongbokgung. 
V paláci sa nachádza vynikajúce fol-
klórne múzeum s prehliadkou kórejskej 
kultúry. Ďalej navštívime historickú 
štvrť Insadong, s  tradičnými výrobka-
mi. Fakultatívna návšteva chatjip ča-
jovne (zensen). Na záver budeme mať 
čas aj na nákupy na známom trhu Na-
mdaemun. 

4. DEŇ
Dnes nás čaká výlet do demilitarizo-
vanej zóny, ktorá je jednou z posled-
ných pamiatok studenej vojny. Demi-
litarizovaná zóna (alebo pásmo) sa 
tiahne pozdĺž slávnej 38. rovnobežky 
v  dĺžke cca 250 km a  rozdeľuje Kó-
rejský polostrov na dva úplne odliš-
né svety. Je to štyri kilometre široký 
pás a  rozprestiera sa 2 km na sever 
a  2 km na juh od demarkačnej línie. 
Tešiť sa môžeme napr. na Most Slobo-
dy, či Dora observatórium, z ktorého 
je výhľad na dediny v Severnej Kórei.

5. DEŇ
Transfer na letisko. Prílet do Tokia. Po 
prílete nás čaká transfer hotela, kde 
strávime nasledujúce 3 noci. Už od 
prvého momentu budeme mať mož-
nosť vychutnať si atmosféru hektickej 
metropoly, prvé suši, tradičnú polievku 
či panorámu fantasticky osvetleného 

mesta. Nočný výhľad na Tokio z najvyš-
šej veže svete – Tokyo SKY Tree.

6. DEŇ
Počas jedného dňa si pozrieme všetky 
hlavné miesta charakterizujúce túto 
„uletenú“ metropolu. Od nádvoria Ci-
sárskeho paláca v úplnom centre, cez 
fascinujúci výhľad na mesto mrakodra-
pov – Šindžuku, až po šialené „street 
fashion“ na Harajuku. Výlet do mesta 
zakončíme plavbou pod Dúhový most 
s výhľadom na panorámu Tokia. 

7. DEŇ
Výlet za pamätnými chrámami mes-
tečka Nikko a jeho spanilou prírodou, 
ktorú v tajných zákutiach ukrývajú ja-
ponské hory. Okrem honosnej svätyne, 
mauzólea zakladateľa šogunátu – To-
kugawa a nádherných chrámov okolo, 
sa môžeme kochať krásou prírody ná-
rodného parku.

8. DEŇ
Transfer na letisko. Odlet naspäť do 
Európy. 

VEDELI STE, ŽE
Japonci sú väčší gurmáni ako Francú-
zi či Taliani a dobré jedlo sa tu vyva-
žuje zlatom, spievajú sa o ňom pies-
ne i píšu básne. Dobrí kuchári patria 
medzi hlavné celebrity. Japonci majú 
veľmi dobrý apetít. Jedlo je každo-
dennou témou dňa. Japonská kuchy-
ňa je z hľadiska zdravej výživy jednou 
z najzdravších na svete. Jej dôležitým 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, ubytovanie v kvalit-
ných 3* hoteloch s raňajkami, letiskové transfery, vstupy, dopravu mikrobusmi 
alebo metrom, vstupy do pamiatok, prelet Seoul – Tokio, slovensky/česky hovo-
riaci sprievodca CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu 550 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 550 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

prvkom je veľká spotreba surovej ze-
leniny a  ovocia, často sa využívajú 
ryby. Základom japonskej kuchyne je 
rýchla a čo možno do najvyššej mie-
ry šetrná príprava s  pridaním veľmi 

malého množstva tuku, bez ostrých 
a dráždivých korení. Má príjemnú 
chuť! Okrem to je aj dobre stráviteľná. 
Naviac nemá veľa kalórií ☺.

VSTUPY V CENE  |  PRELET V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

METROPOLY
VÝCHODUSEOUL – TOKIO

Seoul

Demilitarizovaná zóna

Čína

KĽDR

Rusko

Tokio
Nikkó

TERMÍNY A CENY
7F9JKO02 POČET DNÍ OSOBA

14.05. – 21.05. 8 2 298

01.10. – 08.10. 8 2 298

KLIMATICKÝ DIAGRAM – SEOUL, JUŽNÁ KÓREA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) –3 0 5 12 17 23 26 25 22 17 8 1

Zrážky (mm) 32 15 15 56 97 124 530 595 176 71 20 29

KLIMATICKÝ DIAGRAM – TOKIO, JAPONSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 5 6 8 13 18 21 25 27 23 17 12 8

Zrážky (mm) 50 70 100 120 140 170 130 140 210 190 90 50
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ÁZIA  |  ČÍNA

VSTUPY A OBEDY V CENE  |  VEĽKÁ NOC  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  SHOPPING

Houhai, ulička “barov a krčiem”. Za-
stávka pri štadióne “Vtáčie hniezdo” 
a „Vodnej kocke“, vybudovaných 
pri príležitosti Olympijských hier 
v roku 2008. Fotozastávka neďale-
ko hypermodernej budovy televízie 
CCTV. Čas na nákupy na tradičnom 

čínskom bazári “Yaxiou”. Fakultatív-
ne možnosť návštevy kung–fu show. 
Rozlúčková večera – slávna Pekinská 
kačica. Transfer na letisko a návrat do 
Európy.

LAHÔDKY ČÍNSKEHO HLAVNÉHO MESTA A OKOLIA. CENTRUM NAJRÝCHLEJŠIE SA ROZVÍJAJÚCEJ KRAJINY SVETA. TISÍC ROKOV STARÁ KULTÚRA, HIS-
TORICKÉ PAMIATKY, LEGENDÁRNY VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR. PEKING VÁS POZITÍVNE PREKVAPÍ! SVOJOU ČISTOTOU, KUCHYŇOU, NÁDHERNÝMI STAVBAMI 
A PREDOVŠETKÝM SPÔSOBOM TRÁVENIA VOĽNÉHO ČASU MIESTNYCH OBYVATEĽOV. KAŽDÝ DEŇ NOVÝ ZÁŽITOK.

1. – 2. DEŇ
Večerný odlet z Viedne, prílet do 
Pekingu. Námestie Tiananmen – naj-
väčšie námestie sveta obkolesené 
monumentálnymi budovami.  Brána 
nebeského pokoja s portrétom veľké-
ho vodcu revolúcie.

3. DEŇ
Zakázané Mesto – Zimný kráľovský 
palác postavený v roku 1420 tretím 
vladárom dynastie Ming. Monumen-
tálne pavilóny z dreva, dlhé chodby, 
rozľahlé vnútorné dvory, mramorové 
terasy a schodiská tvoria spolu jeden 
z najkrajších architektonických kom-
plexov na svete. Návšteva Chrámu 
Nebies a modlitieb za dobrú úrodu – 
najväčšieho posvätného miesta Číny 
v období impéria. Návšteva obchodu 
s hodvábom.

4. DEŇ
Hrobky dynastie Ming, najväčšie krá-
ľovské pohrebisko sveta. Slávna “Zá-
dušná cesta“ lemovaná kamennými 
sochami zvierat, mystických šeliem 
a služobníkov prichystaných poslúžiť 
panovníkovi počas jeho posmrtného 
života. Plavba kaňonom Longqing 
– znalci ju porovnávajú s  plavbou po 
rieke Li v Južnej Číne. Absolútna „vy-
chytávka“ s  dychvyrážajúcimi scené-
riami, ktoré inde v ponuke nenájdete! 
Veľký čínsky múr – najznámejší sym-
bol Číny. Jedinečný, obranný múr 
začal stavať Qin Shihuang, prvý 
panovník zjednotenej Číny, okolo 
3. storočia pred naším letopočtom 
a takmer všetky nasledujúce dynastie 
v tomto diele pokračovali. Nočný 
food market s možnosťou ochutnať 
veľké množstvo (aspoň z európskeho 
pohľadu) zvláštnych jedál.

5. DEŇ
Návšteva Konfuciovho chrámu – 
miesta zasvätenému najväčšiemu 
čínskemu fi lozofovi, ktorého myšlien-
ky roky formovali mentalitu čínskej 
spoločnosti. Chrám Lama Temple 
– najkrajší v hlavnom meste, aktív-

ne náboženské centrum tibetského 
budhizmu. Návšteva centra tradičnej 
čínskej medicíny. Taoistický chrám 
Bielych Oblakov, ktorého história 
siaha do ôsmeho storočia p.n.l. V sú-
časnosti patrí k najfotogenickejším 
chrámom v meste. Večerné predsta-
venie typickej, no zvláštnej pekinskej 
opery, ktorú mimoriadne obľubovala 
už cisárovná Xi–Xi.

6. DEŇ
Návšteva pavilónu Veľkých Pánd 
v miestnej ZOO. Pandy sú považo-
vané za národný poklad a patria 
k zvieratám pod národnou ochranou. 
Letný cisársky palác – najväčšia im-
periálna záhrada v Číne. Tradičné 
pavilóny obkolesené nádhernou sce-
nériou. Dlhá chodba pôsobí ako ume-
lecká galéria. Obrovské jazero Kun-
ming tvorí 2/3 územia celej záhrady. 
Plavba loďou po jazere. Návšteva 
Domu sladkovodných perál a čajov-
ne s ochutnávkou a ukážkou prípravy 
jednotlivých typov čajov. 

7. – 8. DEŇ
Staré mesto – Zvonová veža s bube-
níckou show. Jazda rikšou v najstar-
šej časti Pekingu (hutongoch). Malé 
domy obkolesujúce dvory, veľmi úzke 
uličky, ľudia, ktorí sa neponáhľajú. Je 
skutočne ťažké predstaviť si, že len 
o niekoľko krokov ďalej leží obrov-
ské, moderné veľkomesto. Návšteva 
typickej miestnej rodiny. Breh jazera 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu, transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v kvalit-
nom, 4* hoteli v srdci Pekingu s raňajkami, obedy (v deň príletu večera), dopra-
vu klimatizovaným autobusom, vstupy do pamiatok, plavbu v kaňone Longqing, 
1x typická večera – pečená kačica, vstup na predstavenie pekinskej opery, služby 
miestneho a slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu od 238 EUR (v závislosti od termínu). Fakultatív-
ne vstupy (Kung Fu show, akrobatická show).

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 460 EUR. Vstupné víza do Číny 40 EUR, poplatok za vybave-
nie víz 16 EUR. Večere (okrem prvého dňa a pekinskej kačice). Prepitné 30 USD/
osoba (platba v hotovosti na mieste).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ČÍNA TO NAJZNÁMEJŠIE Z ČÍNY
PEKING A VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR

Myanmar

Xian

Peking

Veľký čínsky múr

Hongkong

Čína

Šanghaj

Mongolsko

KLIMATICKÝ DIAGRAM – PEKING, ČÍNA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) -4 -2 5 14 20 24 26 25 20 13 4 -2

Zrážky (mm) 2 6 10 30 30 67 170 198 50 20 6 4

TERMÍNY A CENY
7F9CIN01 POČET DNÍ OSOBA

02.04. – 09.04. (Veľká noc) 8 948

17.04. – 24.04. 8 898

01.05. – 08.05. 8 898

02.06. – 09.06. 8 898

19.08. – 26.08. (Letné prázdniny) 8 948

26.09. – 03.10.* 8 998

18.10. – 25.10. 8 948

* priamy let s Austrian Airlines
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PEKING A ŠANGHAJ – NAJZNÁMEJŠIE ČÍNSKE METROPOLY. FASCINUJÚCE DOTYKY S TISÍCROČNOU HISTÓRIOU. XIAN – 8 000 ODHODLANÝCH TERAKO-
TOVÝCH VOJAKOV. KULINÁRSKE ŠPECIALITY A KOLÍSKA BOJOVÝCH UMENÍ – SHAOLIN. MALEBNÉ VODNÉ KANÁLY LUZHI, ZÁHRADNÉ MESTO SUZHOU 
A STAROBYLÝ NANJING MAJSTROVSKÉ DIELA UMELCOV SÚČASNOSTI AJ DÁVNEJ MINULOSTI.

1. – 2. DEŇ
Letecky do Pekingu – srdce a symbol 
Číny. Námestie Tianamen (Námestie 
nebeského pokoja). Chrám Nebies – 
najväčšie posvätné miesto cisárskeho 
obdobia. Sem prichádzali vládcovia 
z dynastií Ming a Qing modliť sa za 
dobrú úrodu.

3. – 5. DEŇ
Hrobky dynastie Ming, prechádzka 
známou Zádušnou cestou, lemova-
nou kamennými sochami zvierat, 
mystických bytostí a úradníkov, pri-
pravených slúžiť cisárovi počas „ži-
vota po živote“. Plavba kaňonom 
Longqing – znalci ju porovnávajú 
s plavbou po rieke Li v Južnej Číne.  
Absolútna „vychytávka“ s dych vy-
rážajúcimi scenériami, ktoré nikde 
v ponuke nenájdete! Veľký čínsky múr 
– najznámejší symbol Číny. Olympij-
ský štadión – krátka fotozastávka. 
Prehliadka Zakázaného mesta – veľ-
kolepého sídla (Zimného paláca) pa-
novníkov dynastií Ming a Čching. Let-
ný palác – najväčšia cisárska záhrada 
v Číne. Jazda rikšou najstaršími časťa-
mi Pekingu. Ukážka čajovej ceremó-
nie. Lámov chrám – najkrajší chrám 
v Pekingu, aktívne náboženské cen-
trum tibetského budhizmu. Večerné 
kulinárske lahôdky, návšteva nočného 
trhu s jedlom. Svetoznáma pekinská 
kačica.

6. – 7. DEŇ
Xian, Múzeum Terakotovej armády 
neuveriteľných rozmerov – opäť jedno 
z najznámejších miest Číny. Takmer 
8 000 bojovníkov z terakoty v život-
nej veľkosti pripravených brániť hrob 
vladára. Pagoda Veľkej divokej husi 
– symbol Xi´anu. Návšteva oblastné-
ho múzea Shaanxi s  veľmi kvalitnou 
zbierkou zobrazujúcou históriu regió-
nu považovaného za kolísku čínskej 
civilizácie. Veľká mešita – aktívne 
náboženské centrum islamu. A ďalšia 
chuťovka na záver dňa, večera zložená 
až zo 16 typických čínskych špecialít!

8. – 9. DEŇ
Shaolin – jeden z najstarších budhis-
tických chrámov v Číne je známy aj 
ako miesto zrodenia Kung Fu. Pre-
hliadka chrámu aj tzv. “Lesa pagod” 
– miesta posledného odpočinku mní-
chov z kláštora. Vystúpenie študen-
tov školy Shaolin s ukážkami ich ume-
nia. Lanovkou na vyhliadku. Návšteva 
Jaskyne Longmen – jedinečný poklad 
budhistického umenia, zapísaný aj 
v zozname UNESCO. Počas niekoľkých 
storočí tu boli do skál vytesané tisícky 
svätých postáv. Hrobky Luoyang.

10. – 11. DEŇ
Nanjing – prechádzka starým 
mestom, návšteva Konfuciovho chrá-
mu. Poobede presun autobusom do 
mesta Suzhou, známeho jedinečnými 
záhradami. Najmenšia, ale najkrajšia 
záhrada Majstra rybárskej siete, zapí-
saná do zoznamu dedičstva UNESCO 
a Záhrada Pokorného správcu, ďalšia 
ukážka čínskeho dizajnérskeho maj-
strovstva. Inštitút výšivky.

12. – 15. DEŇ
Luzhi – malebná starobylá “vodná 
dedina”. Veľmi úzke uličky, domčeky 
a ich nezabudnuteľné odrazy na 
vodnej hladine kanálov, po ktorých 
sa prevezieme aj na lodi. Pokračova-
nie do Šanghaja. Pozorovanie mesta 
z vyhliadky najvyššej televíznej veže 
Ázie, známej “Perly Orientu”. Pre-
chádzka prístavom Bund. Námestie 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu, transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v kvalit-
ných, medzinárodných 3* hoteloch s raňajkami (vrátane európskeho bufetového 
štýlu). 10x večeru v typických čínskych reštauráciách (6 – 8 chodov) vrátane 
1 nealko nápoja, 1x pekinská kačica, 1x špeciálna večera so 16 chodmi. Dopravu 
klimatizovanými autobusmi, dennými expresnými vlakmi a 3x nočnými lôžko-
vými vlakmi (4 osoby v kupé), rýchlovlak Maglev na letisko v Šanghaji, večernú 
plavbu v Šanghaji, plavbu v kaňone Longqing. Vstupy do pamiatok a múzeí pod-
ľa programu. Služby miestneho a slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 330 EUR.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 460 EUR. Vstupné víza do Číny 40 EUR, poplatok za vybave-
nie víz 16 EUR. Prepitné pre miestnych sprievodcov, vodičov a nosičov 45 USD/
osoba (platba na mieste).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ľudu – hlavné námestie veľkomesta. 
Mestské múzeum s najlepšou zbier-
kou čínskeho umenia. Chrám Nefri-
tového Budhu. Staré mesto – jediné 
miesto so zachovalou tradičnou ar-
chitektúrou uprostred moderného 
veľkomesta plného mrakodrapov. 

Večerná plavba s výhľadom na jedi-
nečnú panorámu. Voľný čas na ná-
kupy – najznámejšia obchodná oblasť 
Šanghaja na ulici Nanjing, trh s kvetmi 
a vtákmi, tržnica. Transfer na letis-
ko supermoderným rýchlovlakom 
Maglev. Návrat do Európy.

VEĽKÝ OKRUH 
PEKING, XIAN, SHAOLIN, SHANGHAIČÍNA

Luoyang

Xian

Luoyang

Xian

Myanmar

Peking

Hongkong

Čína

Nanjing
Suzhou

Veľký čínsky múr

Xian
Shaolin

Šanghaj
KLIMATICKÝ DIAGRAM – ŠANGHAJ, ČÍNA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 4 5 9 14 19 23 28 28 24 18 12 6

Zrážky (mm) 39 59 81 102 115 152 128 133 156 61 51 35

TERMÍNY A CENY
7F9CIN03 POČET DNÍ OSOBA

03.04. – 17.04. (Veľká noc) 15 1 698

30.04. – 14.05. 15 1 698

08.09. – 22.09. 15 1 698
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Nefritového Budhu. Mestské múzeum 
s najlepšou zbierkou čínskeho ume-
nia. Najvyššia TV veža Ázie, známa 
“Perla Orientu”. Prechádzka prísta-
vom Bund. Najznámejšia obchodná 
oblasť Šanghaja, ulica Nanjing. Trh 
s  kvetmi a  vtákmi, tržnica – čas na 

nákupy. Oblasť Xintiandi plná barov 
a krčmičiek – tu trávia s obľubou svo-
je večery miestni obyvatelia.  Večerná 
plavba po rieke Huang Pu s výhľadom 
na jedinečnú panorámu. Transfer na 
letisko supermoderným rýchlovla-
kom Maglev. Návrat do Európy. 

NAJMODERNEJŠIE METROPOLY, HISTORICKÉ MIESTA S TISÍCROČNOU HISTÓRIOU AJ PRÍRODNÉ DIVY ČÍNY. TERAKOTOVÁ ARMÁDA XIANU, AJ JEDINEČNÁ 
PLAVBA PO KANÁLOCH “BENÁTOK ČÍNY” A NÁDHERNOM KAŇONE LONGQUIN. KONTRASTY VEĽKOMIEST PEKING A ŠHAGHAJ, VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR – 
SYMBOL KRAJINY. NAJVZÁCNEJŠIE DRAHOKAMY Z ČÍNSKEJ POKLADNICE ZA 10 DNÍ! 

1. – 2. DEŇ
Letecky do Pekingu – srdce a symbol 
Číny. Námestie Tianamen (Námestie 
nebeského pokoja) – najväčšie ná-
mestie sveta s rozlohou 44 hektárov, 
obkolesené monumentálnymi budo-
vami. Chrám Nebies – najväčšie po-
svätné miesto cisárskeho obdobia. 
Sem prichádzali vládcovia z dynastií 
Ming a Qing modliť sa za dobrú úro-
du.

3. – 4. DEŇ
Veľký čínsky múr – najznámejší sym-
bol Číny. Jedinečný obranný múr 
začal stavať Qin Shihuang, prvý 
panovník zjednotenej Číny, okolo 
3. storočia pred naším letopočtom 
a takmer všetky nasledujúce dy-
nastie v tomto diele pokračovali. 
Plavba kaňonom Longquin – znalci 
ju porovnávajú s plavbou po rieke Li 
v Južnej Číne. Absolútna „vychytáv-
ka“ s  dychvyrážajúcimi scenériami, 
ktoré inde v  ponuke nenájdete! Ná-
vrat do Pekingu s krátkou fotozastáv-
kou pri olympijskom štadióne „Vtáčie 
hniezdo“. Prehliadka Zakázaného 
mesta – veľkolepého sídla (Zimného 
paláca) panovníkov dynastií Ming 
a Čching. Letný cisársky palác – naj-
väčšia imperiálna záhrada v Číne. 
Tradičné pavilóny obkolesené nád-
hernou scenériou. Dlhá chodba pô-
sobí ako umelecká galéria. Obrovské 
jazero Kunming tvorí 2/3 územia celej 
záhrady. Ukážka čajovej ceremónie. 
Jazda rikšou najstaršími časťami Pe-
kingu (tzv. hutongy). Návšteva jednej 
z rodín žijúcej v typickom átriovom 
domčeku. Večerná kulinárska lahôd-
ka, pekinská kačica. Presun nočným 
lôžkovým vlakom do Xianu.

5. – 6. DEŇ
Múzeum Terakotovej armády neu-
veriteľných rozmerov – opäť jedno 
z najznámejších miest Číny. Takmer 
osem tisíc bojovníkov z terakoty 
v životnej veľkosti pripravených 
brániť hrob vladára. Pagoda Veľkej 

divokej husi – symbol Xi´anu. Za-
chovalé historické mestské opevne-
nie. Špeciálna večera zložená až zo 
16 typických čínskych špecialít. Náv-
števa oblastného múzea Shaanxi 
s veľmi kvalitnou zbierkou zobrazu-
júcou históriu regiónu považovaného 
za kolísku čínskej civilizácie. Veľká 
mešita – aktívne náboženské centrum 
islamu, ktorý sem priviezli obchodníci 
Hodvábnej cesty. Presun nočným lôž-
kovým vlakom do Suzhou.

7. – 8. DEŇ
Suzhou, známe jedinečnými záhrada-
mi. Najmenšia, ale najkrajšia záhrada 
Majstra rybárskej siete, zapísaná do 
zoznamu UNESCO a  Záhrada Po-
korného správcu, ďalšia ukážka čín-
skeho dizajnérskeho majstrovstva. 
Autobusom do tajomnej, tisícročnej 
„vodnej dediny“ Wuzhen. Vodné ka-
nály lemované tradičnými drevenými 
domami, kamenné mosty a úzke ulič-
ky – toto je cesta do minulosti. Je len 
ťažké uveriť, že toto magické pokojné 
mestečko leží len pár kilometrov od 
najväčšieho čínskeho mesta – do Šan-
ghaja to máme len na skok! Návšteva 
továrne na výrobu hodvábu.

9. – 10. DEŇ
Námestie ľudu – hlavné námestie Šan-
ghaja. Staré mesto – jediné miesto so 
zachovalou tradičnou architektúrou 
uprostred moderného veľkomesta pl-
ného mrakodrapov. Posvätný Chrám 

ČÍNA ZLATÝ 
TROJUHOLNÍK 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu, transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v kvalit-
ných, medzinárodných 3 – 5* hoteloch s polpenziou: raňajky vrátane európskeho 
bufetového štýlu, večere v typických čínskych reštauráciách (6 – 8 chodov) vrá-
tane 1 nealko nápoja, plus 1x pekinská kačica a 1x špeciálna večera so 16 chodmi. 
Miestna doprava klimatizovanými autobusmi a 2x nočnými lôžkovými vlakmi 
(4 osoby v kupé). Superrýchlovlak Maglev na letisko v Šanghaji, večernú plav-
bu v Šanghaji, plavbu v kaňone Longqing. Vstupy do pamiatok a múzeí podľa 
programu. Služby miestneho a slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 230 EUR.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 460 EUR. Vstupné víza do Číny 40 EUR, poplatok za vybave-
nie víz 16 EUR. Prepitné 35 USD/osoba (platí sa na mieste).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Myanmar

Xian

Peking

Veľký čínsky múr

SuzhouČína
Šanghaj

Hongkong

KLIMATICKÝ DIAGRAM – XIAN, ČÍNA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) -1 2 8 14 19 25 26 25 19 14 7 1

Zrážky (mm) 6 11 26 50 65 51 63 67 107 66 26 6

TERMÍNY A CENY
7F9CIN02 POČET DNÍ OSOBA

19.04. – 28.04. 10 1 298

29.04. – 08.05. 10 1 298

08.05. – 17.05. 10 1 298

23.08. – 01.09. (Letné prázdniny) 10 1 298

15.09. – 24.09. 10 1 298

08.10. – 17.10. 10 1 298
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BOLI STE UŽ NIEKEDY V ČÍNE, NO NEMALI STE MOŽNOSŤ NAVŠTÍVIŤ TAKÉ ZNÁME MESTÁ AKO HANGZHOU, HONGKONG, ČI MACAO? VIDELI STE MIESTA, KDE MÁTE 
POCIT, ŽE SA VRACIATE SPÄŤ V  ČASE? CHCETE VIDIEŤ KONTRAST MEDZI HISTORICKÝM HLAVNÝM MESTOM, ROMANTICKÝM HANGZHOU, TRADIČNÝM WUZHEN 
A MESTAMI, KDE JE SILNO CÍTIŤ VPLYV EURÓPSKYCH KOLONISTOV ŠANGHAJ, HONGKONG A MACAO? VYDAJTE SA S NAMI ZA POZNANÍM TISÍCICH RÔZNYCH TVÁRÍ ČÍNY!

1. – 4. DEŇ
Odlet z  Európy, prílet do Pekingu. 
Prvý pohľad na duchovné srdce mes-
ta, Námestie Nebeského pokoja, naj-
väčšie námestie na svete. Prechádzka 
po ulici Qianmen, jednej z najstarších 
ulíc Pekingu. Najposvätnejšie miesto 
z čias cisárskej doby v Číne – Chrám 
Nebeského pokoja. Čo by to bolo za 
výlet do Číny, keby sme si nepozreli 
majestátny Čínsky múr, stavbu ktorú 
je vraj vidieť i  z  vesmíru! Plavba ka-
ňonom Longingxia. Kto s nami ochut-
ná škorpióna či hada na miestnom 
nočnom trhu? Či radšej ulahodíme 
chuťovým bunkám tradičnou čínskou 
pochúťkou – pekinskou kačkou? Mo-
numentálne drevené pavilóny, dlhé 
chodby, rozľahlé nádvoria, mramo-
rové terasy – jeden z  najkrajších ar-
chitektonických komplexov na sve-
te Zimný cisársky palác (Zakázané 
mesto). Jazda rikšami starou časťou 
Pekingu. Chceme vidieť ako žije tra-
dičná čínska rodina? Najväčšia ci-
sárska záhrada v Číne – Letný palác, 
plavba po jazere Kunming. Transfer 
nočným lôžkovým vlakom do Han-
gzhou. 

5. DEŇ
V  dopoludňajších hodinách príchod 
do jedného z  najromantickejších 
miest v Číne. Plavba loďou po Západ-
nom jazere, ktoré je jednou z  hlav-
ných turistických atrakcií v  meste. 
Chrám Lingying – jeden z najslávnej-
ších budhistických chrámov, ktorého 
história siaha až do 5. storočia. Náv-
števa farmy so zeleným čajom.

6. DEŇ
Presun autobusom do mesta 
Wuzhen, nádherného starobylého 
vodného mesta. Snáď asi každý z nás 
bude mať pocit, že sme sa „vydali na 
cestu do minulosti“ – drevené domy, 
úzke cesty, krásne mosty cez kanály, 
toto miesto je naozaj unikátne! Je 
ťažké uveriť, že v takej obrovskej, mo-
dernej a preplnenej krajine ešte stále 

existujú miesta, ktoré návštevníkom 
dávajú pocit, že sú v skutočnej Číne. 
Prechádzka ulicami, návšteva malých 
dielní, výstava miestneho folklóru. 

7. DEŇ
Presun do Šanghaja, kde opäť spo-
známe inú tvár Číny. Socha Jadeito-
vého a  Ležiaceho Budhu (prinesené 
z Barmy jedným z čínskych mníchov 
v  roku 1918), vtáčí výhľad na mesto 
z Oriental Pearl. Prechádzka Starým 
mestom, jedinou časťou Šanghaja, 
ktorá pripomína cisárske obdobie. 
Ulica Nanjing – najznámejšia nákupná 
štvrť. Transfer na letisko a  prelet do 
Zhuhai – krásneho mesta na južnom 
pobreží. Prechádza po Ceste zamilo-
vaných, malebnej prímorskej vyhliad-
kovej ceste. 

8. DEŇ
Transfer autobusom až ku hraniciam 
Macaa (Gong Bei). Podľa pravidiel 
musí ísť cez hranice každý sám pešo 
s vlastnou batožinou ☺. Aj takéto veci 
zažijeme v  Číne! Autobus nás bude 
čakať na Macauskej strane. Pozrieme 
si 20 m vysokú sochu Kun Lam, Ma-
cau Tower, slávy chrám A–Ma, posta-
vený v  roku 1488 na počesť bohyne 
mora. Skelet St. Paul Cathedral – naj-
väčší katolícky kostol vo východnej 
Ázii, ktorý bol zničený pri požiari. 
Najstaršia pevnosť v  Macau – Mon-
te Fort, postavená na obranu pred 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v kvalit-
ných 3*/4* hoteloch so západnými bufetovými raňajkami, večere v čínskom štýle 
vrátane jedného nápoja (pivo, kola, minerálka), z toho jedenkrát tradičná pekin-
ská kačica, v HongKongu a Macau namiesto večerí obedy, lístok na vlak na trase 
Peking – Hangzhou (soft sleeper, 4 miesta v  kupé), dopravu klimatizovaným 
autobusom, miestny prelet Šanghaj – Zhuhai, vstupy podľa programu, miestny 
a slovensky/česky hovoriaci sprievodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety. Doplatok za jednolôžkovú izbu od 430 EUR (v závislosti 
od termínu). 

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 460 EUR. Vstupné vízum do Číny 40 EUR. Poplatok za vyba-
venie víz 16 EUR. Prepitné pre miestnych sprievodcov a vodičov 35 USD (platí 
sa na mieste).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

nepriateľmi cirkvi. Lago de Senado 
– hlavné námestie obklopené budo-
vami v portugalskom štýle. 

10. – 11. DEŇ
Transfer do prístavu a presun trajek-
tom do HongKongu. Panoramatická 
vyhliadka z  554 m vysokej Victoria 

Peak. Krátka zastávka pri Repulse 
Bay – najkrajšia zátoka v  regióne so 
zlatistým jemným pieskom. Prehliad-
ka v  časti Kowloon: Hviezdna ulica, 
hlavná cesta Nathan. Transfer na le-
tisko. Odlet naspäť do Európy. 

VSTUPY A MIESTNY PRELET V CENE  |  HISTORICKÉ PAMIATKY

PEKING – SHANGHAI – 
MACAO– HONG KONGČÍNA ZO SEVERU NA JUH

Myanmar

Peking

Čína Šanghaj

W
uzhen

Hangzhou

Zhuhai Macao

Hongkong

TERMÍNY A CENY
7F9CIN04 POČET DNÍ OSOBA

19.05. – 29.05. 11 2 340

09.08. – 19.08. (Letné prázdniny) 11 2 340

KLIMATICKÝ DIAGRAM – HONG KONG, ČÍNA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 16 17 19 22 26 28 29 29 28 26 22 18

Zrážky (mm) 20 40 70 130 280 390 360 370 290 110 30 20
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TRI NÁDHERNÉ A DUCHOVNOM NABITÉ KRAJINY. DVA TÝŽDNE V KOLÍSKACH HINDUIZMU A V DOMOVOCH MNÍCHOV. CELOU CESTOU NÁS BUDÚ SPRE-
VÁDZAŤ MODLITEBNÉ MLYNČEKY, VŠADEPRÍTOMNÉ CHRÁMY A PAGODY.  BONUSOM BUDÚ NEZABZDNUTEĹNÉ POHĹADY NA IMPOZANTNÉ VRCHOLKY 
HIMALÁJÍ A NEPOŚKVRNENÚ PRÍRODU.

1. – 3. DEŇ
Odlet z  Viedne do Pekingu. Krátka 
prechádzka hlavným mestom Číny, 
prenocovanie. Miestny prelet do Ti-
betu a pristátie na tibetskej náhornej 
plošine v Lhase. 

4. DEŇ
Prehliadku začneme v starom meste, 
navštívime najsvätejší chrám Tibe-
tu Džókhang, ktorý má sám o  sebe 
veľmi silnú atmosféru. Palác Potala, 
sídlo Dalajlámov, ktorý bol vystavaný 
v  17. storočí a  dal ho postaviť piaty 
Dalajláma. Pozrieme sa do medi-
tačnej jaskyne a  k  hrobke najväč-
šieho z  Dalajlámov. Nevynecháme 
ani návštevu najstaršej ulice v Lhase 
– Bakhor Street, kde sa každé ráno 
o  06:00 h začína tradičný trh. Toto 
miesto určite musíme navštíviť.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu do 
kláštora Drepung, ktorý bol najväč-
ším kláštorom na svete do príchodu 
Číňanov. Kláštor bol pri vzniku domo-
vom dôležitého rádu tibetského bud-
hizmu Gelukpa, ktoré predstaviteľom 
je práve Dalajláma. Nasleduje náv-
števa kláštora Sera, ktorý je druhým 
z  najznámejších kláštorov v  Lhase. 
Súčasťou kláštora je škola a ubytovňa 
pre mníchov.

6. DEŇ
V  ranných hodinách opustíme Lha-
su a  vydávame sa na západ do Gy-
antse. Nádherná cesta nás povedie 
cez Khamba la, Karo la, okolo jednej 
z prírodných krás Tibetu – jazera Ya-
mdrok, ktoré očarí svojou tyrkysovou 
farbou. Mínať budeme i ľadovec Nazin 
Kang Sang. 

7. DEŇ
Ráno sa presunieme so druhého naj-
väčšieho mesta Tibetu, do Shigatse. 
Navštívime najväčšiu stúpu v  Tibete 
– Kumbum, s  množstvom kaplniek. 
Súčasťou prehliadky bude kláštor 
Phalkor, ktorý je miestom zjednote-

nia 3 siekt a to dotvára jeho osobité 
čaro. Nádherným doplnkom je Pago-
da Kumbum, ktorú vytvorili umelci 
z  Tibetu a  Nepálu a  vďaka 100.000 
maľbám dostala meno i „100.000 ob-
rázková pagoda“. Návrat do Shigatse, 
kde sa ešte na záver pozrieme kláštor 
Tašilumpho, kde v zlatej truhle, zdo-
benej drahokamami spočíva štvrtý 
pančenláma.

8. – 9. DEŇ
Čaká nás presun typickou vysokohor-
skou krajinou s nádhernými výhľadmi. 
Prechádzať budeme najvyšším prie-
chodom Gyatchu la, cez Zhangmu 
a Lalung la, odkiaľ budeme sledovať 
nádhernú panorámu Himalájskych vr-
chov. Po ceste sa zastavíme v jaskyni 
Melarepa a v kláštore Phelgyeling (ak 
bude otvorený).

10. – 12. DEŇ
V tento deň sa dostaneme do Nepá-
lu, prejdeme Mostom priateľstva, kto-
rý oddeľuje obe krajiny. Po vybavení 
colných formalít sa dostaneme do 
hotela do Káthmándú. Mesto vznika-
lo vo veľmi temných dobách. Konglo-
merát malých osád sa spojil a mesto 
sa vyvinulo na brehoch dvoch svä-
tých riek Bagmati a  Bishnumati. 
Navštívime chrám Kasthamandap, 
postavený z  dreva jediného semena 
stromu, po ktorom je mesto pomeno-
vané. Poldenná prehliadka mesta nás 
zavedie na námestie Durbar a Hanu-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfery BA–letisko–BA. Všetky miestne trans-
fery + miestny prelet. 1 x ubytovanie v Pekingu, 12x ubytovanie počas okruhu 
Tibet, Nepál v 3* hoteloch s raňajkami, vstupy do všetkých pamiatok, vstupné 
vízum do Tibetu, miestnych sprievodcov a slovensky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje mimo uvedeného. Fakultatívne výlety mimo program. Prepitné 
pre miestnych sprievodcov a vodičov. Príplatok za jednolôžkovú izbu 525 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 450  EUR/osoba. Vstupné vízum do Číny 40 EUR/osoba + 
poplatok za vybavenie víz 16 EUR/osoba, vstupné vízum do Nepálu (platí sa na 
hraniciach cca 30 USD).  Odletové taxy.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

man Dhoka, čo je starobylá kráľovská 
rezidenčná štvrť, do chrámov Maha-
dev a  Parmati, chrámový dom Ku-
mari, Machhender Bahl, sväté miesto 
budhistov a  hinduistov, navštívime 
miestny bazár a 2500 rokov staré ná-
lezisko Swayambhunath. Šivov chrám 
Pashupatinath, jedno z  najsvätejších 
miest hinduistov. Je známy zlatými 
strechami a  striebornými dverami 
(prístupný len hinduistom), chrám 
Boudhnath – jeden z najväčších chrá-
mov na svete. 

13. – 15. DEŇ
Vyberieme sa do mesta Nagarkot, 
odkiaľ sú nádherné výhľady na Mount 
Everest a  ostatné vrchy Himalá-
jí. Mestosa nachádza v  nadmorskej 
výške 2229 m. V  ranných hodinách 
sa vrátime späť do Káthmándú a ná-
sledne navštívime mesto Bhadgaon, 
s množstvom chrámov a pagod. Na-
chádza sa tu množstvo umeleckých 
exponátov (drevené rezby, sochy, 
kamenné monolity, stĺpy a  brány). 
Transfer na letisko, odlet do Európy.

VSTUPY A  MIESTNY PRELET  V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

ÁZIA  |  TIBET, NEPÁL

ČÍNA – TIBET – NEPÁL

TERMÍNY A CENY
7F9CIN07 POČET DNÍ OSOBA

19.04. – 03.05. 15 2 658

30.07. – 13.08. (Letné prázdniny) 15 2 658

09.09. – 23.09. 15 2 658

KLIMATICKÝ DIAGRAM – LHASA, ČÍNA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 7 9 12 16 19 24 23 22 21 17 13 9

Zrážky (mm) 0 13 8 5 25 64 122 89 66 13 3 0

Lhasa

Gyantse

Shigatse

ZhangmuKathmandu

Čína

India Bangladéš

BhutánNepál

Peking
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ÁZIA  |  ČÍNA

TROŠKU INÁ ČÍNA. ČÍNA S PRÍCHUŤOU NEZNÁMA. NAJMODERNEJŠIE METROPOLY, HISTORICKÉ MIESTA, PRÍRODNÉ DIVY. JEDINEČNÁ PLAVBA PO 
RIEKE LI, SLÁVNA KANTONSKÁ KUCHYŇA, ATRAKTÍVNA MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA O POBYT NA TROPICKOM OSTROVE HAINAN! NAJVZÁCNEJŠIE 
DRAHOKAMY Z ČÍNSKEJ POKLADNICE V DVOCH VARIANTOCH!

1. – 3. DEŇ
Odlet z  Európy. Prílet do Hongkon-
gu. Transfer do prístavu a presun do 
Macaa, bývalej portugalskej kolónie. 
Pozrieme si jeden z  jeho najväčších 
chrámov Kun Lam a  skelet St. Paul 
Cathedral, symbol Macaa, najväčší 
katolícky kostol v  Ázii (po požiari 
v roku 1835 sa zachovala len masív-
na kamenná fasáda). Presunieme sa 
na ostrov Taipa. Spoločná prechádz-
ka po Largo de Senado – ústredný 
bod mesta, obklopený budovami 
v  portugalskom štýle. Prechádzka 
po hlavnej ulici Avenida de Almeida 
Ribero.

4. – 6. DEŇ
Presunieme sa do prístavu, transfer 
loďou do Hongkongu, ktoré bolo 
do roku 1997 pod britskou správou 
a charakterizujú ho najmä mrakodra-
py. Naša prehliadka začne vyhliad-
kou na mesto z vrcholu Victoria Hill, 
zastavíme sa i pri Repulse Bay. Plav-
ba loďou v Aberdeen – stará vodná 
dedina. Pokračujeme prehliadkou 
v  časti Kowloon. Hviezdna ulica. 
Zastavíme sa na jadeitovom trh. Ne-
skôr budeme mať chvíľku času i  na 
nákupy. 

V  závislosti od termínu: transfer na 
letisko a odlet naspäť do Európy (prí-
let do Európy 7. DEŇ) alebo miest-
ny prelet do Guilin a  pokračovanie 
v  spoznávaní najkrajších častí Číny. 
Nenechajte si ujsť!

7. – 8. DEŇ
Presun autobusom do mesta Long-
shen, ktoré sa nachádza v  tesnej 
blízkosti jednej z najkrajších ryžových 
terás v  Číne Longji Titian. Trekking 
pozdĺž malebných ryžových terás. 
Autobusom naspäť do mesta Guilin. 
Navštívime krásnu Jaskyňu trstino-
vej píšťaly. Kopec Fubo – nádherný 
výhľad na scenériu z  vrcholku. Pre-
chádzka na miestne námestie – noč-
ný Guilin.

9. DEŇ
Dnes nás bude čakať úžasná plavba 
po rieke Li – scenérie akoby vystrih-
nuté z maliarskeho plátna tradičného 
čínskeho umelca. Počas 4 hodiny tr-
vajúcej plavby sa budeme môcť ko-
chať čarovným výhľadom na krasové 
kopce. Vylodíme sa v  útulnom mes-
tečku Yangshuo, ktoré je veľmi dobre 
známe najmä medzi umelcami. 

10. DEŇ
Transfer naspäť do Guilin, po ceste 
sa zastavíme na plantáži so zeleným 
čajom. Presun na vlakovú stanicu, 
nočným lôžkovým vlakom do Can-
tonu. 

11. – 12. DEŇ
Po príchode na vlakovú stanicu sa 
presunieme do hotela na raňajky. 
Vyhliadková jazda: akadémia klanu 
Chen – obrovský komplex budov. Naj-
skôr slúžil ako rodový chrám, neskôr 
sa stal akadémiou, kde mladí ľudia 
skladali úradné skúšky. V  súčasnosti 
sa tu nachádza krásna výstava ľu-
dového umenia. Navštívime i  ostrov 
Shamian s  európskou architektúrou. 
Transfer na letisko. Odlet naspäť do 
Európy. 

NÁŠ TIP
Možnosť individuálneho predĺženia 
o pobyt na tropickom ostrove Haina. 
Bližšie informácie v CK.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v kva-
litných 3*/4* hoteloch s raňajkami počas pobytu v Hongkong – Macao, s pol-
penziou počas okruhu Guilin – Canton, všetky pozemné transfery, plavby loďou 
a vstupy podľa programu, slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR. 
Cena programu Južná Čína počas 12-dňového okruhu ďalej zahŕňa: miestny pre-
let Hongkong – Gulin, dopravu nočným lôžkovým vlakom z Gulinu do Cantonu. 

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu. 

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 480 EUR. Vstupné víza do Číny 40 EUR. Poplatok za vybave-
nie víz 16 EUR. Povinné prepitné pre miestnych sprievodcov, nosičov a vodičov 
(platba na mieste).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

VSTUPY A MIESTNY PRELET V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY  |  KULTÚRNE PAMIATKY

A SKVOSTY JUŽNEJ ČÍNYHONGKONG – MACAO

Šanghaj

Hongkong

Macao

Canton

Hainan

Guilin

Čína

Taiwan

TERMÍNY A CENY     HONGKONG – MACAO A SKVOSTY JUŽNEJ ČÍNY
7F9CIN05 POČET DNÍ OSOBA

31.05. – 11.06. 12 2 060

01.11. – 12.11. 12 2 160

TERMÍNY A CENY     HONGKONG – MACAO
7F9CIN06 POČET DNÍ OSOBA

17.05. – 23.05. 7 1 198

02.08. – 08.08. (Letné prázdniny) 7 1 198

30.08. – 05.09. 7 1 298

25.10. – 31.10. (Jesenné prázdniny) 7 1 298

KLIMATICKÝ DIAGRAM – HONG KONG, ČÍNA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 16 17 19 22 26 28 29 29 28 26 22 18

Zrážky (mm) 20 40 70 130 280 390 360 370 290 110 30 20
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ÁZIA  |  MONGOLSKO

VSTUPY A MIESTNY PRELET V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY

KRÁSA PANENSKEJ PRÍRODY SPOJENÁ S POCITMI VOĽNOSTI V ZEMI DÁVNYCH MONGOLSKÝCH CHÁNOV. OBJAVTE FASCINUJÚCU KRAJINU, KTORÁ 
KEDYSI POKRÝVALA „POL SVETA“. NEZNÁMA KRAJINA S DOTERAZ NEPORUŠENOU PRÍRODOU, ROZĽAHLÉ STEPI S VOĽNE ŽIJÚCIMI STÁDAMI ZVIERAT, 
PRIEZRAČNE ČISTÝ VZDUCH. OBJAVTE S NAMI TAJOMSTVÁ MONGOLSKA, KTORÉ JE DODNES VERNÉ SVOJIM TRADÍCIÁM. 

1. – 3. DEŇ
Odlet z  Európy. Prílet do Ulanbátáru, 
hlavného mesta Mongolska. Leží v se-
verovýchodnej časti krajiny v údolí rie-
ky Túl, na úpätí horského masívu Bogd 
Úl. Nachádza sa vo výške 1 325 metrov 
nad morom a preto je považovaný za 
najchladnejšie mesto sveta. Názov 
mesta znamená v  preklade „červený 
bohatier“ a  dnešný názov získalo až 
v  20. rokoch 20. storočia (predtým 
Urga). Symbolom Ulanbátaru je Garu-
da, mytický vták, ktorý je symbolom 
prosperity a otvorenosti. Čaká nás pre-
hliadka s námestia Sukhbátar, ktoré je 
považované za centrum a nachádza sa 
tu i budova mongolského parlamentu. 
Pozrieme si i krásny budhistický kláštor 
Gandan, hlavný kláštor v  Ulanbátare, 
ktorý ako jeden z  mála unikol komu-
nistickej čistke. Navštívime i prírodove-
decké múzeum s kompletnými kostra-
mi dinosaurov. 

4. DEŇ
Presunieme sa do Bayangobi v  pro-
vincii Byankhongor v  juhovýchodnom 
Mongolsku. Cesta nás povedie cez 
stepnú a polopúštnu krajinu. Zastavíme 
sa v krásnom kláštore Ovgoni v pohorí 
Khogno Chaan. Ubytujeme sa v tradič-
nom jurtovom kempe a odpočinieme si 
po dlhej ceste.  

5. DEŇ
Dnes sa presunieme do bývalého hlav-
ného mesta obrovskej mongolskej ríše 
Džingischána Kharakorum. Návšteva 
najstaršej budhistickej svätyne Mon-
golska, kláštora založeného chánom 
Abatajom – Erdene Dzú. Bol prvým 
centrom lamaizmu v krajine. Prejdeme 
sa peši po stepi a  opäť prenocujeme 
v tradičnej jurte. 

6. – 7. DEŇ
Transfer cez step ku sopečnému kráte-
ru Horgo Uul a naplno si vychutnáme 
krásu, ktorá sa nám naskytne. Terkhiin 
Tsagaan Nuur bude našou ďalšou za-
stávkou. Toto nádherné a unikátne jaze-
ro vzniklo prehradením horského údolia 

lávovými prúdmi. Vydáme sa smerom 
na sever. Prejdeme horským terénom, 
polostepou s  ostrovčekmi severského 
ihličnatého lesa. Naša ďalšia zastávka 
bude v pohorí Tarvagatajn Nuur, kde 
prenocujeme v tradičnej jurte.

8. – 9. DEŇ
Presun cez Mörön k  jazeru Khövsgöl, 
označované aj ako Khövsgöl Dalai ale-
bo Dalai Eej, považované za klenot 
mongolskej prírody. Je to objemovo 
najväčšie sladkovodné jazero v  Mon-
golsku a  druhé najväčšie rozlohovo. 
Jazero je prezývané aj Mladšia sestra 
zo Sesterských jazier (Jazero Khövsgöl 
a  jazero Bajkal). Toto scénické jazero 
leží v horskej krajine porastenej riedkym 
ihličnatým lesom. Oblasť okolo jazera je 
národným parkom. 

10. – 11. DEŇ
Návrat do Mörön, transfer na letisko 
a odlet do Ulanbátaru. Vychutnávanie 
si posledných chvíľ v  tajomnom Mon-
golsku. Plný zážitkov sa presunieme na 
medzinárodné letisko. Odlet naspäť do 
Európy. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, 3x ubytovanie 
v Ulanbátare s raňajkami v hoteli strednej kategórie, 6x ubytovanie v tradičnej 
jurte s plnou penziou, miestny prelet Mörön – Ulanbátar, všetky transfery podľa 
programu, služby miestneho sprievodcu a  slovensky hovoriaceho sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu okrem uvedenej, prepitné pre miestnych sprievodcov a vodičov. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu. 450 EUR 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 420 EUR. Odletová taxa z Ulanbátaru (pri odlete na letisku).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

VEDELI STE, ŽE
Čingischán alebo tradične (ale nesprávne) Džingischán, vlastným menom Te-
müdžin, bol veľký mongolský dobyvateľ. Meno dostal od svojho otca pod-
ľa náčelníka porazených nepriateľov. Temüdžin v preklade znamená „Železný 
nôž”.  Zjednotil kočovných Mongolov a  na čele armády dobil takmer štvrtinu 
súše na Zemi. Mongolská ríša siahala až na územie dnešnej strednej Európy. 
Džingischánova ríša dodnes predstavuje najväčšiu suchozemskú ríšu v dejinách. 

5 ZMYSLOV MONGOLSKA
(OCHUTNAJ, OVOŇAJ, UVIĎ, DOTKNI SA, ZAŽI)MONGOLSKO

Rusko

Čína

Ulanbátar

Bayangobi

Kharakorum
Tarvagatajn

Nuuru

Mörön

Hövsgöl Nuur

TERMÍNY A CENY
7F9MON01 POČET DNÍ OSOBA

10.06. – 20.06. 11 2 380

09.09. – 19.09. 11 2 380

KLIMATICKÝ DIAGRAM – ULANBAATAR, MONGOLSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) -18 -12 -3 4 15 20 21 20 12 7 -6 -12

Zrážky (mm) 2 2 3 5 10 28 76 51 23 5 5 3
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ÁZIA  |  RUSKO, MONGOLSKO, ČÍNA

HIT ROKA 2014  |  VSTUPY V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY  |  KULTÚRNE PAMIATKY

JAZDA NAJDLHŠOU ŽELEZNIČNOU TRAŤOU SVETA – PRE MNOHÝCH CESTOVATEĽOV CESTA SNOV, KTORÚ ABSOLVUJÚ RAZ ZA ŽIVOT. GIGANTICKÉ ROZ-
MERY RUSKA, NEDOTKNUTÁ PRÍRODA MONGOLSKA A NA ZÁVER METROPOLA PEKING SO SVOJOU PESTROU HISTÓRIOU, ARCHITEKTÚROU A KUCHY-
ŇOU. TOTO VŠETKO TAKMER ZA 3 TÝŽDNE.

1. DEŇ
Odlet do Moskvy, prílet v  popolud-
ňajších hodinách. Ruská metropola 
je s počtom vyše 10 mil. obyvateľov 
najväčším mestom Ruska aj Európy. 
Monumentálna Katedrála Krista Spa-
siteľa. Zastávka na vyhliadke Vrabčie 
hory, Lomonosovova univerzita. Noc-
ľah v hoteli.

2. – 3. DEŇ
Červené námestie – Krasnaja Ploščaď, 
chrám Vasilija Blaženého, Mauzóleum 
V.I. Lenina, obchodný dom GUM, bu-
dova smutne preslávenej KGB. Kremeľ 
– stavba z červených pálených tehál, 
symbol sily, pevnosti, moci a nedobyt-
nosti Ruska. Odchod vlakom slávnej 
Transibírskej magistrály do Jekaterin-
burgu, nocľah vo vlaku. Po príchode 
ubytovanie a prehliadka centra štvrté-
ho najväčšie mesto Ruska – Palác gu-
vernéra, Sverdlovské divadlo, vyhliad-
ková veža.

4. DEŇ
Pamätník československým legioná-
rom a návšteva obelisku, označujúce-
ho hranicu medzi Európou a  Áziou. 
Kláštor Romanovcov a Lesná mohyla. 
Pokračovanie železnicou už po ázij-
skej strane Ruska, noc vo vlaku. Počas 
jazdy si dokonale vychutnáme pravú 
ruskú pohostinnosť – stačí ochutnať 
ruský národný nápoj vodku! Za okna-
mi ubieha skutočná sibírska krajinu so 
svojou tundrou a tajgou.

5. – 7. DEŇ 
Príchod do Novosibirsku, večerná pre-
hliadka sibírskej metropoly – budova 
Opery, katedrálny chrám Alexandra Ne-
vského, Mikulášska kaplnka a most cez 
rieku Ob. Pokračovanie po magistrále 
smerom na Irkutsk, dve noci vo vlaku.

7. DEŇ 
Príchod do Irkutska – staré mesto s dre-
venými domami, budova divadla, „Ka-
tedrálna štvrť“ pri rieke Angare a trž-
nica. Autobusový  presun do malebnej 
Listvjanky, návšteva skanzenu typickej 
sibírskej dediny. Ubytovanie v hoteli 
(privátnej zrubovej chate) s výhľadom 
na jazero. Možnosť pobytu v ruskej 
„bani“ (kúpeľoch a saune). Ochutnávka 
endemického bajkalského omula.

8. – 10. DEŇ 
Návšteva Múzea Bajkalu, dreveného 
kostolíka a akvária s  jediným druhom 
sladkovodného tuleňa na svete. Plavba 
loďou po rieke Angare späť do Irkutsku. 
Tu opäť nastúpime do vlaku a užijeme 
si vyhliadkovú jazdu po brehu Bajkal-
ského jazera so zastávkou v Sľudjanke 
až do mesta Ulan–Ude s  prehliadkou. 
Pokračujeme do Mongolska.

11. – 13. DEŇ 
Príchod do Úlanbátaru. Tradičné 
mongolské raňajky. Náročný presun 
(360 km) do hlavného mesta Džingis-
chánovej ríše, Kharakorumu. Prehliad-
ka archeologického areálu. Ubytova-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu na trase Viedeň–Moskva a Peking–Viedeň, transfer 
BA–letisko–BA, všetku železničnú dopravu, mikrobus resp. autobus podľa potreby, 
plavbu loďou po rieke Angare a kaňonom Longqing. Ubytovanie v 3* hoteloch s ra-
ňajkami (5x), v Pekingu v 4* hoteli s raňajkami (3x), v 4–miestnom kupé vlaku (6x), 
v tradičnej jurte s plnou penziou (1x). V Číne slávnostná večera – pekinská kačica. 
Služby sprievodcu CK SATUR  a miestnych sprievodcov podľa potreby. Vstupy do 
pamiatok a múzeí v Mongolsku a Rusku (okrem návštevy Kremľa), vstupy do NP.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy v Číne (52 EUR), vstupné do Kremľa (45 EUR). Fakulatívne výlety (vyhliadková 
veža v Jekaterinburgu, vystúpenie tuleňov v Listvjanke, kung–fu vystúpenie v Pekingu). 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 360 EUR. Vstupné víza do Ruska a Číny (vrátane po-
zývacích listov a  poplatkov za vybavenie) spolu 145 EUR. Prepitné v  Číne 
cca. 20 USD (platba na mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu v hoteli a/alebo samostatné ubytovanie vo vlakovom kupé na vyžiadanie.
Prehliadka Kremľa 45 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

nie v typických jurtách (avšak sprchy 
s teplou vodou k dispozícii :). Starobylý 
kláštor Erdenzuu a posvätné korytnačie 
skaly. Presun do NP Khustai, unikátnej 
lokality Przewalského koní. Návrat do 
hlavného mesta, ubytovanie a nocľah 
v hoteli. Prehliadka hlavného námestia 
Sukhbaatar, Múzeum histórie  a kláštor 
Gandan. Voľný čas na nákupy. Folklór-
ne vystúpenie s ukážkami tradičného 
hrdelného mongolského spevu, tancov 
a hudby.

14. – 16. DEŇ 
Pokračovanie v ceste do Číny, víta 
nás hlavné mesto Peking. Námestie 
Tiananmen, najväčšie námestie sveta 
obkolesené monumentálnymi budova-
mi. Zakázané mesto – Zimný cisársky 
palác z roku 1420, jeden z najkrajších 
architektonických komplexov na sve-

te. Prehliadka Veľkého čínskeho múru 
– ôsmeho divu sveta. Plavba kaňo-
nom Longqing – znalci ju porovnávajú 
s plavbou po rieke Li v Južnej Číne, ale 
tu je voda čistejšia! Absolútna „vychy-
távka“ s  dychvyrážajúcimi scenériami, 
ktoré inde v ponuke nenájdete!

17. – 18. DEŇ
Jazda rikšou najstaršími časťami Pe-
kingu (tzv. hutongy) – najlepší spôsob 
získať predstavu, ako asi kedysi Peking 
vyzeral. Návšteva Chrámu Nebies – 
najväčšieho posvätného miesta cisár-
skeho obdobia. Letný palác – najväčšia 
cisárska záhrada v Číne. Tradičné čín-
ske pavilóny a jazero Kunming. Sláv-
nostná večera: svetoznáma, do chrum-
kava upečená pekinská kačica. Presun 
na letisko a návrat do Európy.

RUSKO, MONGOLSKO, ČÍNA
CESTA SNOV RAZ ZA ŽIVOT TRANSSIBÍRSKA MAGISTRÁLA

Rusko

Kazachstan

Čína

Mongolsko
Peking

Ulánbátar

Ulan-Ude
Irkutsk

NovosibirskJekaterinburg

Moskva

TERMÍNY A CENY
7F9RLU01 POČET DNÍ OSOBA

05.08. – 22.08. 18 2 598

27.08. – 13.09. 18 2 598
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ÁZIA  |  UZBEKISTAN

UZBEKISTAN, PERLA NA HODVÁBNEJ CESTE, SPÁJAJÚCEJ KEDYSI ZÁPAD S VÝCHODOM I ORIENTOM. MOCNÉ A BOHATÉ MESTÁ PÔVODNEJ RÍŠE SI 
ZACHOVALI SVOJU PRÍŤAŽLIVOSŤ DODNES. MIESTA VOŇAJÚCE EXOTIKOU, MIESTA, V KTORÝCH TO ŽIJE. NAVŠTÍVTE KRÁĽOVSTVO MODREJ, AKOBY 
VYSTRIHNUTÉ Z ROZPRÁVKY – ČAROVNÚ KRAJINU S MNOŽSTVOM PRENÁDHERNÝCH FAREBNÝCH STAVIEB. 

1. – 2. DEŇ
Letecky do Taškentu, hlavného mesta 
Uzbekistanu. Prehliadka mesta kame-
ňa, založeného v 2. storočí p. n. l., vý-
značnej križovatky karaván. Námestie 
Amira Temura (Tamerlán) a námestie 
Nezávislosti (zaujímavá a vkusná 
moderná architektúra), staré mesto 
– bazár Chors s nádhernou Piatko-
vou mešitou a medresou Kukeldash, 
moslimské centrum Chast Imom 
s medresou Barok Hon a mešitou. 
Knižnica s unikátnym Osmanovým 
koránom zo 7. storočia, považovaným 
za najstarší na svete. Ochutnáme 
miestnu špecialitu – plov?

3. – 4. DEŇ
Miestny prelet do Urgencha. Pre-
sun popod najdlhšie trolejové vede-
nie na svete z Urgencha do Khivy, 
mesta ležiaceho 10 km od hranice 
s Turkmenistanom, na okraji púšte 
Karakum. Staré mesto Ichon–Qala 
(mimoriadny komplex pod ochra-
nou UNESCO) opevnené hlinenou 
hradbou s oblúkovými baštami 
a bránami. Fantastický obývaný súbor 
mešít, medres, minaretov, mauzóleí 
a ďalších stavieb. Pevnosť Ičan–Kala 
– Kukhna Ark – pevnosť a rezidencia 
chivských vládcov uprostred vlast-
ných hradieb s mešitou, háremom, 
väzením. Nádherné pohľady z hra-
dieb a minaretu na staré mesto oži-
vené rezbármi, farbiarňou hodvábu 
aj drobnými trhovníkmi. Návšteva 
územia „40 pevností“. Pri jednom 
z  nich budeme oddychovať s  miest-
nymi opäť v  nádherne vyzdobených 
jurtách. Príjemný folklórny večer 
s miestnymi muzikantami – zanôtime 
si s nimi pri vatre spoločne?

5. – 6. DEŇ
Presun cez Rieku Amudarja a púšť 
Kyzylkum do Buchary, historicky 
významného mesta Strednej Ázie 
s pohnutou históriou. Architektonický 
súbor Kaljan, 47 m vysoký minaret 
s mešitou so strechou z 288 kopulí 

a kapacitou 10 000 veriacich. Medre-
sa Mir–i–Arab, mešita Magok–Attori, 
Uglubekova medresa a ďalšie. Mau-
zóleum Izmaila Samani, zakladateľa 
samanidskej dynastie. Ark – panov-
nícke mesto v meste z 5.storočia. Pa-
lác Makhosa – letná rezidencia emí-
ra Alima Chána, Sitorai Mokhi Hosa 
(palác mesiaca a hviezd). Kráľovstvo 
modrej... Možnosť návštevy folklórne-
ho vystúpenia, či vynikajúcich tradič-
ných miestnych kúpeľov – hammamu.

7. DEŇ
Kvalitným vlakom do Samarkandu, 
podľa mnohých najkrajšieho mesta 
sveta. Majestátne a historicky sláv-
ne mesto s orientálnou atmosférou. 
Unikátny architektonický komplex 
Registan – najkrajšie námestie na 
svete. Medresa Ulugbeka, Šer Dora 
a Tilla–Kariho, mohutné brány, portá-
ly a minarety. Úchvatná mešita Bibi–
Khanym s obrovským pravouhlým 
námestím a dvorom – prejav lásky 
k vladárovi však stál hlavného archi-
tekta život. Všade nádherné mozaiky 
a tyrkysové kachličky. 

8– 9. DEŇ
Mauzóleum Guri–Emir s prekrásnou 
mohutnou kupolou a dvoma minaret-
mi – náhrobné kamene krypty Tamer-
lána, Ulugbeka a ďalších významných 
členov rodiny. Čarokrásny komplex 
Šach–i–Zinda, centrálny bazár s je-
dinečnými uzbeckými sladkosťami 

a „zmenárňou“ s dvakrát lepším kur-
zom než v banke. Návrat do Taškentu 

prvotriednym vlakom. Transfer na le-
tisko a návrat domov.

VSTUPY A MIESTNY PRELET V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

UZBEKISTANPERLA 
HODVÁBNEJ CESTY

VEDELI STE, ŽE
s Uzbekistanom sa spájajú dve mená. Avicenna (latinské meno Ibn Sina) a Al-
-Khorezmi. Avicenna bol veľmi talentovaný. Vo svojich 10 rokoch ovládal korán, 
pred svojimi 16 – timi rokmi života zložil skúšky z fyziky, matematiky, logiky 
a metafyziky. V 16–tich začal študovať a pôsobiť v oblasti medicíny. Práve on do-
končil jednu z najvýznamnejších kníh v histórii medicíny – encyklopédiu, ktorá sa 
stala učebnicou pre lekárske vzdelávanie. Al–Khorezmi prispel významnou mie-
rou k oblasti algebry, trigonometrie, astronómie, geografi e a kartografi e. Napísal 
viac než 20 výskumných prác, z ktorých k najznámejším patrí „Kniha kalkulácii 
v algebre“. Európski myslitelia preniesli slovo „al gabr“ (kalkulácia) do algebry 
a Al–Khorezmiho meno do algoritmu, čím po ňom pomenovali tento matematic-
ký koncept. Patril tiež k veľkým zastáncom hindského číselného systému. Hind-
ské číslice 1–9 a 0 boli prijaté v celom islamskom svete a neskôr aj v Európe. 
Jeho veľký prínos cítiť aj v astronómii, pretože vyvinul prvý kvadrant – prístoj 
používaný na určovanie času pomocou sledovania slnka a hviezd. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA–letisko–BA. Miestny prelet Taškent–
Urgench, vlaková preprava Samarkand–Taškent a Buchara–Samarkand, vlastný 
mikrobus, prípadne taxíky. Ubytovanie v 4* hoteloch  s raňajkami. Slovensky 
hovoriaci sprievodca CK SATUR, miestni sprievodcovia. Vstupné do pamiatok 
a múzeí. 

CENA NEZAHŔŇA
Vstupné do kúpeľov a na kultúrne vystúpenia. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
155 EUR. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 350 EUR. Vstupné víza Uzbekistan 90 EUR (vrátane pozýva-
cieho listu). Poplatok za vybavenie víz 16 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Samarkand

Buchara
Taškent

Kirgizsko

Tadžikistan

Kazachstan

Uzbekistan

Urgench
Chiva

KLIMATICKÝ DIAGRAM – TAŠKENT, UZBEKISTAN
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 6 8 14 22 27 33 36 34 28 21 14 8

Zrážky (mm) 56 48 71 64 33 8 5 3 5 33 46 53

TERMÍNY A CENY
7F9UZB01 POČET DNÍ OSOBA

15.05. – 23.05. 9 1 198

25.09. – 03.10. 9 1 198
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ÁZIA  |  KIRGISKO, UZBEKISTAN, KAZACHSTAN

KIRGIZSKU VLÁDNU HORY A HORÁM V LETE ZO SEDLA KONÍ PASTIERI. KRÁĽOVSTVO POPRETKÁVANÉ ÚTULNÝMI BIELYMI JURTAMI. SLOBODA MEDZI NE-
BOM A ZEMOU – TEN  POCIT SI VYCHUTNÁME SPOLOČNE! MIESTA VOŇAJÚCE EXOTIKOU, MIESTA, V KTORÝCH TO ŽIJE. UZBEKISTAN JE AKO Z ROZPRÁV-
KY – ČAROVNÁ KRAJINA S MNOŽSTVOM PRENÁDHERNÝCH FAREBNÝCH STAVIEB. MOZAIKY VŠETKÝCH MEDRES, MINARETOV A MAUZÓLEÍ BERÚ SLOVÁ. 

1. – 2. DEŇ
Odlet do Almaty, metropoly (hlavné 
mesto sa medzičasom presťahovalo do 
Astany) Kazachstanu s  úžasnou polo-
hou na úpätí ťanšanských hôr. Námestie 
Republiky, Panfi lov park s  ortodoxnou 
katedrálou, pamätník Veľkej vlaste-
neckej vojny a  množstvo moderných 
budov. Lanovka na panoramatickú vy-
hliadku Kok–Tobe.

3. DEŇ
Presun do Kirgizska nádherným údolím 
Karakara. Prechod kazašsko–kirgizskej 
hranice trvá asi hodinu, cestou uvidíme 
rozprávkovú kazašskú step plnú stád 
koní a oviec, siahajúcu od Kaspického 
až po Aralské more. V Biškeku (bývalé 
Frunze) nás čakajú socialistické široké 
bulváre a budovy, hektolitre lacnej vod-
ky a kvasu. Policajti s mongolskými čr-
tami, obrovskými čiapkami na hlavách 
a širokým úsmevom. Kam sa stratila 
socha Lenina? Kto je Manas? 

4. – 6. DEŇ 
Issyk–kul, druhé najväčšie alpínske 
jazero na svete (po Titicaca), ktoré 
domáci považujú za najväčšiu atrak-
ciu krajiny. 170 km dlhé, 70 km široké 
a 700 m hlboké jazero s pieskový-
mi plážami, ktoré sú najvzdialenejším 
miestom na svete od mora. Letovisko 
Cholpon–Ata sa od tých prímorských 
líši len siluetou zasnežených vrchov – 
nechýbajú slnečníky a  lehátka, vodné 
bicykle ani plážové animácie! Presun do 
Karakolu, mestečka s malebnou orto-
doxnou katedrálou. Budeme mať šťastie 
a pozvú nás na pravú kirgizskú svadbu? 
Podľa miestneho obyčaja môže byť ne-
vesta aj unesená! Bláznivá jazda UAZom 
do údolia rieky Arashan so sparťanský-
mi, ale o to populárnejšími kúpeľmi Al-
tyn–Arashan s  pohľadnicovým štítom 
„Palatka“ (4 260 m n. m.) v pozadí.

7. – 10. DEŇ
Jetty Oghuz, kaňon s jedinečnou formá-
ciou červených pieskovcových útesoch 
rozprávajúcich legendu o  Siedmich 
býkoch a Zlomenom srdci. Cez „mesto 

orlích lovcov“ Bokonbaevo do Centrál-
neho Ťan Šanu. Sme v krajine, kde je 
tradícia nomádov zachovaná najlepšie 
z celej Strednej Ázie. Z  Kochkoru sa 
vydáme na TREK na koňoch so spa-
ním v jurtách – istotne jeden z vrcholov 
zájazdu. So skúseným sprievodcom sa 
vypravíme šťavnatozelenými úbočiami. 
Cez vyše trojtisícové sedlo sa prehup-
neme k prekrásnemu jazeru Son Kol ... 
žiadna civilizácia, len domáci pastieri, 
stáda kráv, koní a jakov. A útulné, vyzdo-
bené a pieckou vyhriate jurty, v ktorých 
aj prenocujeme. Domáci nám budú variť 
čaj a pripravovať tradičné jedlá. Ako sa 
vyrába kumys? Ako sa stavia jurta? Čo je 
to „kozlodranie“? Dokonalý zážitok! Ná-
vrat do Bishkeku cez sedlo Kara–Keche.

11. – 13. DEŇ
Letecky do Taškentu, hlavného mesta 
susedného Uzbekistanu. Prehliadka 
Mesta kameňa. Námestie Amira Te-
mura a námestie Nezávislosti, staré 
mesto – bazár Chors s nádhernou Piat-
kovou mešitou, centrum Chast Imom 
Barok Hont. Knižnica s unikátnym Os-
manovým koránom zo 7. storočia, po-
važovaným za najstarší na svete. Pre-
sun do Samarkandu, podľa mnohých 
najkrajšieho mesta sveta. Majestátne 
a historicky slávne mesto s orientál-
nou atmosférou. Unikátny architekto-
nický komplex Registan – najkrajšie 
námestie na svete? Tvoria ho medre-
sa Ugulbeka, Šer Dora a Tilla–Kariho, 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu, transfer BA–letisko–BA, prelet Biškek–Taškent. 
Vlaková preprava na trase Taškent–Samarkand–Bukhara a späť, vlastný mikrobus, 
prípadne taxíky. Prenájom koní a  služby koniarov. Ubytovanie v 3* hoteloch  s 
raňajkami, v  jurtách 2x nocľah s plnou penziou. Kultúrne vystúpenie v Bukhare 
(vrátane večere). Slovensky hovoriaci sprievodca CK SATUR, miestni sprievodco-
via. Vstupné do pamiatok a múzeí. 

CENA NEZAHŔŇA
Vstupné do kúpeľov a  fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 190 
EUR. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 350 EUR. Vstupné víza Kazachstan 50 EUR, Uzbekistan 
90 EUR (vrátane pozývacieho listu). Poplatok za vybavenie víz 16 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

mohutné brány, portály a minarety. 
Všade nádherné mozaiky a  tyrkysové 
obkladačky. Kráľovstvo modrej ... Mau-
zóleum Guri–Emir s mohutnou kupolou 
a dvoma minaretmi. Čarokrásny komplex 
Šach–i–Zinda, pútnické miesto s  hro-
bom synovca proroka Mohameda. Cen-
trálny bazár s jedinečnými sladkosťami. 

14. – 15. DEŇ
Kvalitným vlakom do Buchary, vý-
znamného mesta Strednej Ázie 
s pohnutou históriou. Centrum tvo-
ria námestie Liabi Hauz a  tri kryte tr-
hoviská – kedysi patrili kožušníkom, 
zlatotepcom a  peňazomencom. Aj 
dnes tu nájdete množstvo krásnych 
remeselných výrobkov, v  súčasnosti 
však dominujú najmä slávna ferganská 
keramika, koberce, rezbárske umenie 
a zlatnícke a nožiarske výrobky. Bukha-
ra je tiež známa ako „centrum zlato-
švenja“ – slávnostného vyšívania zlatý-

mi niťami. Z historických stavieb uchváti  
architektonický súbor Kaljan, 47 m 
vysoký minaret s mešitou so strechou 
z 288 kupol a kapacitou 10 000 ve-
riacich, medresa Mir–i–Arab, mešita 
Magok–Attori a Ulugbekova medresa. 
Navštívime aj dômyselné mauzóleum 
Izmaila Samaniho, zakladateľa sama-
nidskej dynastie a Ark – panovnícke 
mesto v meste z 5. storočia. Pohľadni-
cové stavba Char Minar (4 minarety) je 
neofi ciálnym symbolom mesta. Mož-
nosť návštevy folklórneho vystúpenia, 
či tradičných kúpeľov – hammamu. 

16. – 17. DEŇ
Návrat do Taškentu. Ochutnáme 
miestnu špecialitu – plov? Alebo pôj-
deme „shoppingovať“ po hlavnej ulici? 
Posledný večer v Taškente. Transfer na 
letisko a odlet domov v  skorých ran-
ných hodinách. Návrat do Európy.

VSTUPY A MIESTNY PRELET V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  NÁRODNÉ PARKY

UZBEKISTAN 
KAZACHSTANKIRGIZSKO

Tadžikistan

Uzbekistan
Buchara

Samarkand

Taškent
Osh

Son-Kol Karakol

Bišk

Almaty

ek

Kazachstan

KLIMATICKÝ DIAGRAM – BISHKEK, KIRGIZSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) -4 -3 5 12 17 22 25 23 18 10 4 -1

Zrážky (mm) 26 31 50 77 64 35 16 12 17 44 44 28

TERMÍNY A CENY
7F9KIL01 POČET DNÍ OSOBA

22.06. – 08.07. 17 1 888

05 Poznavacky Svet 14-15_Azia 167-216.indd   20905 Poznavacky Svet 14-15_Azia 167-216.indd   209 3.11.2014   17:463.11.2014   17:46



210

ÁZIA  |  GRUZÍNSKO

VSTUPY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  NÁRODNÉ PARKY

JEDINEČNÉ PAMIATKY SVOJBYTNEJ KULTÚRY, PÄŤTISÍCOVÉ VRCHOLY, MIMORIADNE PRÍJEMNÍ ĽUDIA ČI CHUTNÁ LOKÁLNA KUCHYŇA. TO VŠETKO MÔ-
ŽEME OBJAVIŤ V GRUZÍNSKU. NÁDHERNÉ CHRÁMY STOJA OD SOCIALISTICKÝCH PANELÁKOV, NASTROJENÉ GRUZÍNKY TLAČIACE SA V RACHOTIACICH 
SA MIKROBUSOCH ČI NESPOČETNÉ OBCHODY SVETOVÝCH ZNAČIEK. POKÚSME SA TOTO KAUKAZSKÉ PUZZLE VSTREBAŤ ZA JEDEN TÝŽDEŇ.  

1. – 2. DEŇ
Odlet do Tbilisi. Pešia prehliadka Tbilisi, 
trasa „Narikala“ –  atraktívne pohľady 
na hory so zrúcaninami feudálneho 
hradu. Kostol Betlehemi z 18. storo-
čia, arménsko–gregoriánsky kostol, 
židovská synagóga, kostol Kldisubni či 
mešita Ateshka z 19. storočia. Okrem 
spomínaných pamiatok uvidíme domy 
starého mesta Tbilisi. Najväčšia nábo-
ženská stavba v Gruzínsku a na Kauka-
ze, katedrála  Sameba (Svätá Trojica), 
hlavná gruzínska ortodoxná katedrála. 
Návšteva starobylej ulice Shardeni 
v centre hlavného mesta s množstvom 
nočných barov, malých galérií či reštau-
rácií. Večera v reštaurácii – ochutnávka 
gruzínskej národnej kuchyne.

3. DEŇ
Mesto Mtskheta – jedno z najstar-
ších miest v Gruzínsku leží v pro-
vincii Kartli a na sútoku riek Aragvi 
a Mtkvari (Kura). Návšteva kláštora 
Jvari pri meste Mtskheta – gruzín-
sky ortodoxný kláštor zo 6. storočia, 
ktorý je zapísaný do svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO. Názov 
v preklade je Kláštor kríža. Návšteva 
mesta Gori kde sa narodil Stalin. Aj 
keď sa môže zdať že názov mesta je 
z ruského „gory“, je to gruzínske slo-
vo ktoré v preklade znamená „vrch“. 
Uplistsikhe  je prehistorické skalné 
a jaskynné mesto – jedno z najstar-
ších archeologicky doložených obyt-
ných lokalit v Gruzínsku. Návrat do 
Tbilisi, návšteva pútavého etnografi c-
kého múzea – skanzenu. 

4. DEŇ
Výlet do polopúšte. „David Gareja“ 
– v skale vytesaný ortodoxný kláš-
torný komplex sa nachádza v regió-
ne Kakheti vo východnom Gruzínsku, 
okolo 70 km od hlavného mesta. 
Zahŕňa stovky kostolov, kaplniek 
a obytných priestorov vyhĺbených 
v skale. Návšteva Signagi – „mesto 
lásky“ sa nachádza v najvýchodnej-
šom regióne Gruzínska Kakheti a je 

administratívnym centrom okresu Si-
ghnaghi  – známe výrobou kvalitných 
vín a tradičných kobercov. Mesto 
a jeho okolie je tiež známe jedinečnou 
prírodou (pohľad na Alazanskú dolinu 
a Kaukazské hory) a bohatstvom his-
torických pamiatok. Návšteva klášto-
ra St. Nino – osvietenkyňa Gruzínska 
z roku 338, ktorá kázala kresťanstvo 
a zaviedla v krajine kresťanskú vie-
ru. Kostol bol postavený v 9. storočí 
v meste Bodbe. V  tento deň si uro-
bíme ešte ľahkú túru. Naším cieľom 
budú fresky v  jaskynnom kláštore 
Udabno, ktoré sa nachádzajú gruzín-
sko–azerbajdžanskej hranici. 

5. DEŇ
Návšteva paláca a známeho múzea 
Al. Chavchavadze v Tsinandali – de-
diny v Kakheti, známa svojím palá-
com, botanickou záhradou a vínnymi 
pivnicami. Palác patril do 19. storočia 
šľachtickému básnikovi (Alexander 
Chavchavadze 1786 – 1846), ktorý 
bol tiež prvým vo výrobe fľaško-
vých vín podľa gruzínskych tradícií 
a európskych postupov. Vo vinných 
pivniciach môžu návštevníci vidieť 
prvé fľaškové víno Saperavi z roku 
1839. Palác často navštevovali slávni 
spisovatelia z Európy či Ruska, napr. 
aj Puškin. Tsinandali sa nachádza 
v okrese Telavi, 179 km od Tbilisi. Náv-
števa pivnice Numisi v mestečku Gur-
jaani – ochutnávka gruzínskych vín 

(Saperavi, Mukuzani, Tsinandali...). Po-
zrieme si ako sa pečie domáci chlieb. 
Návšteva jednej z najvýznamnejších 
architektonických pamiatok Gru-
zínska zo 16. storočia v Gremi, ktoré 
bolo v 16. a 17. storočí prosperujúcim 
hlavným mestom kráľovského regiónu 
Kakheti. Návšteva katedrály Alaverdi 
a kláštora Ikalto.

6. DEŇ
Cesta do dedinky Stepantsminda, pri 
hore Kazbegi (5033 m). Jedno z  po-
sledných miest, ktoré navštívime je kos-
tol a hrad Ananuri z 13. storočia. Sídlo 
bolo využívané panovníkmi z regiónu 
Aragvi a bol dejiskom mnohých bitiek. 
Po ceste návšteva „plačúcej steny“. 
Gergeti Trinity Church – kostol Najsvä-
tejšej Trojice pri obci „Gergeti“ sa na-
chádza na pravom brehu rieky „Chkhe-
ri“, v nadmorskej výške 2 200 m.

7. – 8. DEŇ
Voľno v hlavnom meste. Možnosť fa-
kultatívnych aktivít: návšteva sírnych 
termálnych kúpeľov s terapeutickými 
vlastnosťami. Kúpele sú postavené na 
mieste, kde sírne potoky pramenia zo 
srdca zeme a majú terapeutickú pova-
hu s konštantnou teplotou 38 – 40 °C 
a skladajú sa z minerálnych látok, sírovo-
díka a uhľovodíkov. Práve kvôli tejto po-
vahe vody zakladateľ mesta Tbilisi, kráľ 
Vakhtang Gorgasali, nariadil vybudovať 
tu mesto, z ktorého urobil hlavné mesto 
Gruzínska. Sírne kúpele vždy boli veľmi 
populárne, tak ako medzi návštevníkmi, 
tak aj u miestnych obyvateľov Tbilisi. 
Možnosť návštevy trhu. Tu môžete získať 
staré koberce, maľby či iné zaujímavé ar-
tefakty ako spomienku na Vašu návšte-
vu. Transfer na letisko v  Tbilisi. Návrat 
domov. Transfer do Bratislavy.

SKRYTÉ 
POKLADY KAUKAZUGRUZÍNSKO

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu, transfer Bratislava – letisko – Bratislava, mik-
robus resp. autobus počas pobytu, ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 5x obed 
(2x v reštaurácii a 3x formou balíčka), 5x večera. Vstupné do pamiatok podľa 
programu, slovensky hovoriaci sprievodca CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nad rámec uvedený v programe. Vstupné do sírnych kúpeľov.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 250 EUR.

OSTATNÉ POPLATKY
Za 1/1 izbu 240 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Jvari

Ananuri

Plačúca stena

Kazbegi

Gergeti -Trinity

Telavi
Gremi

Tsinandali

Sighnaghi

Bodbe
David Gareji

Rusko

Azerbajdžan

Mtskheta

Gruzínsko

Tbilisi

KLIMATICKÝ DIAGRAM – TBILISI, GRUZÍNSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 2 3 7 13 17 21 24 24 20 14 8 4

Zrážky (mm) 19 26 30 51 78 76 45 48 37 38 30 21

TERMÍNY A CENY
7F9GRL01 POČET DNÍ OSOBA

16.06. – 23.06. 8 948

13.09. – 20.09. 8 948
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ÁZIA  |  ARMÉNSKO, GRUZÍNSKO

VSTUPY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

PODĽA BIBLIE NOAH ZASADIL PRVÚ VINICU V DOLINE ARARAT. ZOZNÁMTE SA S TRADÍCIOU A HISTÓRIOU PESTOVANIA VINIČA V JEDNEJ Z NAJSTAŠÍCH 
KRESŤANSKÝCH KULTÚR – V ARMÉNSKU, SAMOZREJME S RADOM DEGUSTÁCIÍ A NÁVŠTEVOU VÍNNYCH PIVNÍC A LIEHOVAROV. PRÍRODNÉ KRÁSY, SRDEČ-
NÍ DOMÁCI A SKVELÁ KUCHYŇA ROBIA Z TOHTO ZÁJAZDU SKUTOČNÚ CESTOVATEĽSKÚ LAHÔDKU. 

1. – 2. DEŇ
Odlet do Jerevanu, prílet na letisko 
Zvartnots. Začneme návštevou vinár-
stva v oblasti Ashtarak, samozrejme 
spojenou s degustáciou.  Pozrieme si 
aj stredoveký kláštor Saghmosavank 
v provincii Aragatsotn. Výlet do pev-
nosti Amberd z 9. storočia. Pevnosť 
leží na polceste k hore Aragats, vo 
výške 2300m nad morom, na skal-
natom výbežku tvoreného výbežkom 
medzi riekami Amberd a Arkhashen. 
Obed formou pikniku s výhľadom 
na pevnosť. Pri ceste späť do hotela 
návšteva historického múzea Mate-
nadaran. 

3. DEŇ 
Návšteva katedrály Sv. Echmiadzin, 
chrámu Hripsime a zrúcaniny Zvart-
nots. Prejazd do helénskeho chrámu 
Garni, ktorý pri príchode kresťanstva 
unikol skaze. Obed v miestnej tradič-
nej reštaurácii, kde budete mať príle-
žitosť sledovať pečenie arménskeho 
národného chleba „Lavas“ a grilova-
nie mäsa v podzemnej peci nazýva-
nej „tonir“. Severovýchodne od Garni, 
nad roklinou rieky Azat, leží nádherný 
kláštor Geghard (UNESCO), symbol 
arménskej stredovekej architektúry, 
neobyčajný starobylý arménsky kláš-
tor, čiastočne vytesaný v hore. Večera 
v reštaurácii, kde ochutnáte pri počú-
vaní ľudovej miestnej hudby armén-
ske národné jedlo. 

4. DEŇ 
Prehliadka slávnej destilérie Ararat 
Brandy Jerevan, založenej v roku 
1887. Na medzinárodnej výstave v Pa-
ríži v roku 1900 získalo brandy ocene-
nie Grand–Prix a právom bolo nazýva-
né „koňak“, nie „brandy“. Ochutnávka 
niekoľkých rôzne starých druhov ko-
ňakov, ktoré majú mäkkú zamatovú 
chuť, obdarenú bohatou vôňou vanil-
ky alebo čokolády. Výlet do kláštora 
Khor Virap zo 4. – 17. storočia, 45 km 
od Jerevanu. Kláštor má veľmi bohatú 
históriu a význam, a to ako nábožen-

ský, tak svetský. Pokračovanie do re-
giónu Vayots Dzor. Obed v Noravank, 
podávaný z čerstvých organických 
miestnych produktov, servírovaný 
v jaskyni navrhnutej v starovekom 
arménskom štýle. Prehliadka klášto-
ra Noravank, veľkého náboženského 
a kultúrneho centra z 12. storočia. Pri 
návrate do Jerevanu návšteva vinár-
stva Areni. 

5. – 6. DEŇ 
Návšteva jazera Sevan. Cesta po-
kračuje do mesta Ijevan, administe-
ho centra regiónu Tavush. Tu tiež 
navštívime slávne vinárstvo. Deň 
zakončíme v letovisku Dilijan, prí-
jemnou prechádzkou v ulici s kera-
mickými dielňami a ateliérmi rezbá-
rov. Návšteva kláštorného komplexu 
Haghpat a Sanahin, ktorý je jednou 
z najcennejších pamiatok UNESCO 
v Zakaukazsku. Je umiestnený vo fan-
tastickej scenérii na vrchole rokliny 
Debet. Kláštor Haghpat bol jedným 
z najväčších náboženských, kultúr-
nych a vzdelávacích centier v stre-
dovekom Arménsku. Cesta pokračuje 
na gruzínsku hranicu. Prejazd do re-
giónu Kakheti, časti Gruzínska, ktorá 
sa najviac venuje vinárstvu. Náročný 
presun do mesta Sighnaghi. Tradičná 
večera v privátnej domácnosti plná 
gruzínskych národných pokrmov. 
Prejazd do mesta Telavi, ubytovanie, 
nocľah. 

CENA ZAHŔŇA 
Medzinárodnú leteckú dopravu (odlet z Prahy/z Viedne na vyžiadanie), všet-
ky transfery na mieste pobytu. 8x nocľah v 3* hoteloch s raňajkami, polpenzia 
(obed alebo večera počas dňa). Vstupy do pamiatok, návštevy vinných pivníc 
a destilérií uvedených v  programe, spojené s  degustáciou. podľa programu. 
Služby miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA 
Vstupné vízum do Arménska. Príplatok za jednoposteľovú izbu 309 EUR. Pre-
pitné.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 289 EUR.

7. DEŇ 
Pokračovanie do obce Tsinandali, de-
gustácia vo vinárstve Shuma Wine. 
V malom múzeu sú tu vystavené 
predmety až zo 6. storočia p. n. l.! 
Návšteva vinárstva Tsinandali spoje-
ná s prehliadkou múzeá princa Ale-
xandra Chavchavadzeho, tzv. otca 
gruzínskeho romantizmu, známeho 
gruzínskeho básnika, mecenáša, voja-
ka, ktorý túto továreň na výrobu vína 
založil. Pokračujeme návštevou kos-
tola Gremi zo 16. storočia a katedrály 
Alaverdi z 11. storočia –  najvýznam-
nejšími náboženskými a kultúrnymi 
pamiatkami v Kakheti. Obed pri ja-
zere Lopota. Miestny hotel so zaují-

mavou vínnou pivnicou plnou veľkou 
rozmanitosťou druhov vín.

8. – 9. DEŇ
Presun smerom k Tbilisi, do mesta 
s dlhou a fascinujúcou históriou. Bolo 
založené v 4. storočí kráľom Vach-
tanga Gorgasali na mieste, kde sa 
nachádzali teplé minerálne pramene. 
Krátka prehliadka mesta, obed v sta-
rom meste. Návšteva Národného mú-
zea s  obdivuhodnou zbierkou zlatých 
a strieborných artefaktov, šperkov od 
5. storočia p. n. l. Návšteva výrobne bran-
dy JSC Sarajishvili – degustácia a ideál-
na možnosť nákupu. Presun na letisko 
v Tbilisi, odlet a návrat do Európy. 

ARMÉNSKO A GRUZÍNSKO WINE, BRANDY & 
GURMÁN TOUR

Turecko

Arménsko

Irán

Kutaisi
Mccheta

Telavi

Tbilisi Sheki

Shemakha

Baku
Jerevan Azerbajdžan

Gruzínsko
Rusko

KLIMATICKÝ DIAGRAM – JEREVAN, ARMÉNSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) -4 -1 6 13 18 22 26 25 21 13 6 0

Zrážky (mm) 21 24 32 37 43 21 10 7 10 27 22 23

TERMÍNY A CENY
7F9EEX006 POČET DNÍ OSOBA

25.06. – 03.07. 9 1 179

31.8. – 08.09. 9 1 179

30.09. – 08.10. 9 1 179
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šita, bazár, sväté jazero. Obed v zná-
mej reštaurácii, kde ochutnáme typic-
ké jedlo „cig köfte“, čo je jedlo veľmi 
podobné nášmu tatárskemu bifteku 
a  je zvyčajne vyrábané z  jahňacieho 
alebo hovädzieho mäsa. Popoludní 
navštívime najstaršie obývanú osadu 
na svete – Harran s typickými hlinený-
mi príbytkami pripomínajúcimi včelie 
úle.

9. DEŇ
Výlet do pohoria Nemrút. Na vrchu 
si pozrieme okolitú prírodu a hlavne 
monumentálne sochy bohov, ktoré 

tam dal postaviť kráľ Antiochos pre 
slávu bohov a aj svoju vlastnú. Po ve-
čeri navštívime cukráreň s  typickými 
sladkosťami.

10. DEŇ
Pred nami je transfer na letisko k pre-
letu do Antalye. A  začína nám relax 
na pláži, kúpanie a užívanie si pohod-
lia hotela s all inclusive programom.

11. – 12 . DEŇ
Pobyt pri mori. Posledný deň transfer 
na letisko a odlet do Európy.

ÚPLNÁ NOVINKA V NAŠEJ PONUKE PRE GURMÁNOV, KTORÍ OKREM PAMIATOK A ZAUJÍMAVÝCH MIEST BAŽIA I PO SPOZNÁVANÍ MIESTNEJ KUCHYNE 
A JEJ ŠPECIALÍT. OCHUTNÁME TRADIČNÉ JEDLÁ KAŽDEJ NAVŠTÍVENEJ OBLASTI  A NA KONCI SI VYCHUTNÁME RELAX V PLÁŽOVOM HOTELI S ALL IN-
CLUSIVE PROGRAMOM.

1. DEŇ
Odlet z Európy do Antalye. Po prílete 
sa presunieme do hotela.

2. DEŇ
Deň začneme prehliadkou mesta 
Antalya, pozrieme si prístav, vežové 
hodiny a  mešitu a  Trajanovu bránu. 
Následne sa vydáme k  vodopádom 
Kursunlu. Národný park s nádhernou 
prírodou len 12 km od mesta Antalya, 
nachádzajúci sa na jednom z  príto-
kov rieky Aksu. Nevynecháme ani 
návštevu miestnej fabriky na výrobu 
džemov a na miestnej farme ochut-
náme špecialitu oblasti „gözleme“, 
čo sú plnené turecké placky na rôzne 
spôsoby.

3. DEŇ
Pred nami je cesta do veľmi zaujíma-
vej oblasti Cappadocia. Cestou sa 
zastavíme v  mestečku Konya, ktoré 
je mestom islamu a  domovom tan-
cujúcich dervišov. Tradičný turecký 
derviši sú známi svojim bielym oble-
čením. Ochutnáme tradičný mäsový 
chlieb, navštívime Mevlanovo múze-
um tancujúcich dervišov a  miesto, 
kde odpradávna vyhľadávali nocľah 
karavány s obchodníkmi – Sultanhan 
Caravanserai. Cappadocia.

4.DEŇ
Dnešný deň nás čaká návšteva údolia 
Pigeon. Celé územie je pokryté vul-
kanickými komínmi, ktoré vytvorila 
sama príroda. Navštívime múzeum 
pod holým nebom Göreme, odkiaľ 
sa nám naskytne nádherný výhľad na 
asi 30 kostolov a kaplniek. Prejdeme 
údoliami Pasabag a Dervent. Večeru 
si vychutnáme v  typickom farmár-
skom dome, ochutnáme „pekmez“, 
čo je typický sladký sirup, starú tra-
dičnú polievku „tarhana“ a  turecké 
ravioli „manti“.

5.DEŇ
Navštívime dom kobercov. Výroba 
kobercov je jedným z najstarších re-
mesiel v  tejto oblasti. Pred nami je 

cesta do mesta Adana, kam sa dosta-
neme cez priesmyky pohoria Gülek 
(známe sú najmä z  1. svetovej voj-
ny). Nevynecháme návštevu jedného 
z najznámejších  Kebap houses, kde 
ochutnáme typické grilované mäso 
s rôznym korením, pripravované pod-
ľa starej tradičnej receptúry. 

6.DEŇ
Vydáme sa do oblasti Antakya, roz-
kladajúcej sa na juhu Turecka. Na-
vštívime Múzeum mozáik a kostol sv. 
Petra, ktorý bol prvým kresťanským 
kostolom na svete. Večer navštívime 
tradičnú cukráreň a  ochutnáme „kü-
nefe“, špeciálny syrový dezert z tejto 
oblasti.

7. DEŇ
Mesto Kahramanmaras – „mesto 
zmrzliny“! Po obede budeme mať 
možnosť ochutnať rôzne druhy 
„MADO“. Presunieme sa do mesta 
Gaziantep navštíviť známe múzeum 
Zeugma s  nádhernými mozaikami. 
Večera v reštaurácii Kebap a návšte-
va miestnej cukrárne na ochutnávku 
typickej „baklavy“. 

8. DEŇ
Dnes objavíme mesto Urfa (Sanliurfa) 
– mesto tisícich prorokov. Je jedným 
z  najnavštevovanejších miest Stred-
ného Východu a zároveň významným 
pútnickým miestom moslimov. Čaká 
nás Abrahámova jaskyňa, Veľká me-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. 11x ubytovanie v 4* a 5* hoteloch s polpenziou. 
Ochutnávky všetkých miestnych špecialít podľa programu. Všetky miestne 
transfery. Miestny prelet Urfa – Antalya. Miestneho a slovensky/česky hovoria-
ceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu (mimo uvedenej). Nápoje. Príplatok za jednolôžkovú izbu 225 EUR. Po-
čas pobytu pri mori možnosť zabezpečiť all inclusive služby.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 155 EUR. Vstupy do pamiatok a bakšišné pre miestnych 
sprievodcov a vodičov cca 95 EUR/osoba (platí sa na mieste sprievodcovi).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ÁZIA  |  TURECKO

TO PRAVÉ PRE
MILOVNÍKOV JEDLAGURMÁN TOUR TURECKOM

Libanon

Antalya Kurşunlu

Konya
Adana

Antakya

Kahramanmaraş

Gaziantep
Urfa

Harran

Sýria Irak

Turecko

Bulharsko

Rumunsko Ukrajina Rusko

Gruzínsko

TERMÍNY A CENY
7F9TRA05 TRASA POČET DNÍ OSOBA

23.05. – 03.06. BA 12 1 058

13.06. – 24.06. BA/KE 12 1 058

12.09. – 23.09. BA/KE 12 1 058

KLIMATICKÝ DIAGRAM – ANTALYA, TURECKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 10 10 12 16 20 24 27 27 25 20 15 11

Zrážky (mm) 240 170 90 40 30 10 0 0 10 60 110 250
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1. DEŇ
Odlet z Európy do Antalye. Presunie-
me sa do hotela, oddýchneme si po 
ceste.

2. DEŇ
Prehliadka mesta Alanya, navštívime 
hrad, červenú vežu, pozrieme si zná-
mu Kleopatrinu pláž (možnosť kúpa-
nia). Presun do kaňonu Sapadere, kde 
nás očarí nedotknutá príroda a nád-
herné scenérie. Pozrieme si jaskyňu 
Dim a možno sa osviežiem aj v miest-
nych bystrinách studených ako ľad.

3. DEŇ
Čaká nás staré antické mesto Ana-
mur, situované priamo na pláži, kde 
sa do dnešných čias zachovali rozpo-
znateľné ruiny celého mesta. Pozrie-
me si aj križiacku stredovekú pevnosť 
Mamur s  nádhernými hradbami. Bo-
nusom po únavnom dni bude návšte-
va oblasti Gazipasa, kde sa okúpeme 
na nádherných pieskových prírod-
ných plážach, ktoré sú nedotknuté 
turizmom. 

4. DEŇ
Pred nami je prehliadka mesta Side, 
antického prímorského letoviska. Na-
vštívime staré antické mestá s množ-
stvom pamiatok Perge a  Aspendos, 
kde sa nachádza nádherné divadlo. 

5. DEŇ
V  dopoludňajších hodinách si po-
zrieme mesto Kemer, nádherné prí-
morské letovisko, mešitu, navštívime 
miestny bazár, ktorý nás vtiahne do 
víru nákupov. Lanovkou sa vyvezieme 
na pohorie Tahtali, kde sa nám na-
skytnú nádherné výhľady na okolitú 
krajinu. Čaká nás dobrodružná večera 
v prírode – Kaskády.

6. DEŇ
Demre – Myra – rodisko Sv. Miku-
láša, múzeum, kostol. Lodný výlet 
na ostrov Kekova (pláň tymiánu), 
neobývaný ostrov, v  ktorého okolí 
ležia trosky starovekého zatopené-
ho mesta Siména. Ak budeme mať 

šťastie, budeme môcť priamo z  lode 
cez presklenné dno sledovať ruiny 
tohto zatopeného mesta, zvyšky do-
mov, amfory. Ruiny antického mesta 
Olympos sa týčia na strmom útese 
nad nádhernou prírodnou plážou, na 
ktorú sa dostaneme cez známu ko-
munitnú oblasť hippies. Peknou pre-
chádzkou po pláži sa dostaneme na 
Chiméru, oblasť plnú legiend a mýtov, 
kde tlejú večné plamienky zo zeme, 
spôsobené unikaním plynov. Oblasť 
bola pomenovaná podľa mýtickej prí-
šery chrliacej oheň.

7. DEŇ
Prehliadka mesta Antalya – prístav, 
mešita, vežové hodiny, Trajanova brá-
na. Termessos, miesto nazývané aj 
Orlím hniezdom a známe ako mesto, 
ktoré nevedel dobyť Alexander Veľ-
ký, nakoľko sa nachádzalo ukryté 
v  horách. Najzaujímavejšia bude asi 
návšteva divadla postaveného nad 
strmou skalnou stenou. 

8. DEŇ
Voľno do transferu na letisko, odlet 
do Európy.

PLÁŽE, POHORIE, NÁDHERNÁ PRÍRODA, KULTÚRNE PAMIATKY, TO VŠETKO SNÚBI V SEBE TURECKÁ RIVIÉRA A JEJ LETOVISKÁ. POZÝVAME VÁS DO ČA-
ROVNÉHO A ZÁROVEŇ DOBRODRUŽNÉHO SVETA LEGIEND A MÝTOV, KTORÉ V MYSLIACH MIESTNYCH  OBYVATEĽOV PRETRVÁVAJÚ DODNES. POZRIEME 
SA DO OBLASTÍ, KTORÉ NIE SÚ DOTKNUTÉ TURISTICKÝM RUCHOM A OKÚPEME SA NA NÁDHERNÝCH PLÁŽACH.

VEDELI STE, ŽE
Chiméra – je v gréckej mytológii dcéra stohlavého obra Tyfóna a Echidny, napoly 
ženy, napoly hada. Sama bola fantastický netvor. Predná časť tela Chiméry mala 
podobu leva, prostriedok divej kozy a zadná časť tela podobu draka. Jej tri pa-
pule chŕlili oheň. Žila v rokline sopky a strážila vchod do podsvetia. Keď zacítila 
človeka, vyliezla zo svojej nory a chŕlila na neho oheň. Zabil ju Bellerofontes, 
ktorý priletel na okrídlenom koni Pegasovi a Chiméru zasiahol niekoľkými smr-
tiacimi šípmi z bezpečnej výšky. Prvým šípom ju len zranil a tak na neho zaútoči-
la ohňom zo svojich troch papúľ, šibala chvostom a vysoko za ním vyskakovala. 
No Bellerofontes dal na hrot svojej kopije olovo, ktoré sa v plamennej papuli 
netvora roztavilo a spálilo jej vnútornosti. Súrodencami Chiméry boli Orthos – 
dvojhlavý pes trojhlavý pes žijúci v podsvetí,  Sfi nga – obluda so ženskou hlavou, 
levím telom a vtáčími krídlami, Hydra – obluda s hadím telom a deviatimi dračími 
hlavami. Slovo chiméra v novodobom slovníku pretrvalo ako označenie preludu, 
vidiny, klamnej predstavy, či niečoho nereálneho.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. 7x ubytovanie v 4* hoteloch s polpenziou. Všet-
ky miestne transfery. Miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu (mimo uvedenej). Nápoje. Príplatok za jednolôžkovú izbu 175 EUR. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 155 EUR. Vstupy do pamiatok cca 95 EUR/osoba (platí sa 
na mieste sprievodcovi).

PO STOPÁCH MÝTOV A LEGIENDTURECKÁ RIVIÉRA

Turecko

Cyprus

Antalya
Side

Alanya

Anamur

Kemer

Termessos

Demre
Kekova

TERMÍNY A CENY
7F9TRA03 TRASA POČET DNÍ OSOBA

23.05. – 30.05. BA 8 695

06.06 - 13.06. BA/KE 8 695

05.09 - 12.09. BA/KE 8 695

19.09 - 26.09. BA/KE 8 695

03.10. – 10.10. BA 8 695

KLIMATICKÝ DIAGRAM – ANTALYA, TURECKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 10 10 12 16 20 24 27 27 25 20 15 11

Zrážky (mm) 240 170 90 40 30 10 0 0 10 60 110 250
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PROGRAM, POČAS KTORÉHO NAVŠTÍVIME NÁDHERNÝ HISTORICKÝ REGIÓN CAPPADOCIA SO SKALNÝMI MESTAMI A PODZEMNÝMI CHODBAMI. UŽIJEME 
SI I RELAX NA NÁDHERNÝCH PLÁŽACH TURECKEJ RIVIÉRY, POZRIEME SA DO NÁRODNÉHO PARKU, VYDÁME SA PO STOPÁCH STARÝCH TURECKÝCH OB-
CHODNÝCH CIEST A  NAZRIEME PODROBNEJŠIE DO ŽIVOTA TANCUJÚCICH DERVIŠOV.

1. DEŇ
Odlet z  Európy do Antalye. Presu-
nieme sa do hotela, oddýchneme si 
po ceste.

2. DEŇ
Voľný deň na kúpanie. Možnosť fakul-
tatívnych výletov so sprievodcom.

3. DEŇ
Cez pohorie Taurus sa vydáme do 
mesta Konya. Konya je mestom is-
lamu a  tancujúcich dervišov. Práve 
v  tomto meste bol rád dervišov za-
ložený. Zakladateľom bol Mevlana. 
Tradičný turecký derviši sú známi 
svojim bielym oblečením. Konya sa 
stala centrom sufi zmu. Tancujúci 
derviši sú mystickou odnožou isla-
mu, ktorí nadväzujú kontakt s  Naj-
vyšším cez praktiky tanca. Ich viera 
vychádza z  koránu, ale nie je taká 
ortodoxná ako klasický islam. Na-
vštívime Mevlanovo múzeum tancu-
júcich dervišov, nazývané aj „zelené 
mauzóleum“. Je zároveň pútnickým 
miestom Moslimov a  dnešným do-
movom dervišov.

4. DEŇ
Cappadocia (UNESCO) – historická 
oblasť známa najmä vďaka svojmu 
„mesačnému povrchu“, podzemným 
mestám, jaskynným kostolom a  prí-
bytkom v  skalách. Celé územie je 
pokryté vulkanickými komínmi, ktoré 
vytvorila sama príroda. Navštívime 
múzeum pod holým nebom Gore-
me, kde sa nám naskytne nádherný 
pohľad na asi 30 kostolov a kaplniek. 
Prejdeme sa podzemným mestom. 

5. DEŇ
Pred nami je nádherná vychádzka 
do tzv. Červeného údolia a hlavného 
mesta oblasti Avanos. Dostaneme 
sa až k  Červenej rieke, ktorá odde-
ľuje mesto od zvyšku Cappadocie. 
Mesto Avanos je do dnešných čias 
známe výrobou keramiky z keramic-
kého ílu z červeného bahna. Miestna 
keramika je zvláštna najmä svojím 

zdobením. Ak budeme mať šťastie, 
vyskúšame si i  výrobu na hrnčiar-
skom kruhu. 

6. DEŇ
Cestou k  pobrežiu sa zastavíme na 
mieste, kde odpradávna vyhľadáva-
li nocľah karavány s  obchodníkmi 
a tovarom – Sultanhan Caravanserai. 
Obchodníci tu našli všetko čo potre-
bovali oni aj  ich zvieratá – nocľah, 
stajne, mešitu, kováčov, obuvníkov, 
lekárov, reštaurácie, kaviarne, ná-
mestia, kde sa stretávali a vymieňali 
si poznatky z ciest. 

7. DEŇ
Poldenná prehliadka mesta Antalya, 
pozrieme si prístav, mešitu a  vežo-
vé hodiny. Dostaneme sa až k  nád-
hernému vodopádu Kursunlu, ktorý 
sa nachádza na jednom z  prítokov 
rieky Aksu, vlievajúcej sa do mora. 
Je situovaný uprostred nádherných 
borovicových lesov v  Národnom 
parku. Zvyšok dňa voľno na kúpanie. 
Možnosť fakultatívneho výletu plav-
ba loďou.

8. DEŇ
Voľno do transferu na letisko, odlet 
do Európy.

VEDELI STE, ŽE
Derviši sú tzv. žobraví mnísi, známi aj ako stúpenci Bratstva tancujúcich der-
višov. Sú to prívrženci sufi zmu, čo je mystický smer Islámu. Účelom tohto smeru 
je splynutie s   Bohom či s Alláhom pomocou hudby, tanca, tranzu alebo me-
ditácie. Prvý turecký prezident Mustafa Kemal, zvaný Atatürk dervišské rády 
zakázal, nakoľko vraj nevyhovovali novému politickému rozvoju. Napriek tomu 
sa dnes môžeme s tancujúcimi dervišmi stretnúť na území celého Turecka. V is-
tanbulských uličkách, vo štvrti Beyolu, je ukryté malé múzeum, kde sa konajú 
pravidelné, dych vyrážajúce ceremónie tohto rádu. Pri nádhernom tanci majú 
derviši pravú dlaň vytočenú smerom k nebu, čo znázorňuje prijímanie požehna-
nia z nebies a ľavá dlaň smeruje k zemi, ktorej požehnanie odovzdáva. Ich biele 
rubáše vytvárajú vo vzduchu zvukomalebnú kulisu. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. 7x ubytovanie v  4* hoteloch s  polpenziou. 
Všetky miestne transfery. Miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu (mimo uvedenej). Nápoje. Príplatok za jednolôžkovú izbu 175 EUR. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 155 EUR. Vstupy do pamiatok cca 95 EUR/osoba (platí 
sa na mieste sprievodcovi).

ZA KULTÚRNYM 
DEDIČSTVOM UNESCOTURECKO – CAPPADOCIA

ÁZIA  |  TURECKO, CAPPADOCIA

Turecko

Sýria
Cyprus

Bulharsko

Antalya Cappadocia

Avanos

Konya

TERMÍNY A CENY
7F9TRA02 TRASA POČET DNÍ OSOBA

16.05. – 23.05. BA 8 580

30.05. – 06.06. BA/KE 8 580

12.09. - 19.09. BA/KE 8 580

26.09. – 03.10. BA 8 580

KLIMATICKÝ DIAGRAM – ANTALYA, TURECKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 10 10 12 16 20 24 27 27 25 20 15 11

Zrážky (mm) 240 170 90 40 30 10 0 0 10 60 110 250
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ko pretekov vozov a  v  osmanskom 
období jazdeckých turnajov, Modrá 
mešita, ktorá získala pomenovanie 
podľa bohatej výzdoby interiéru 
mešity modrými štvorcovými ob-
kladačkami, symbol Istanbulu Hagia 
Sofi a – chrám Božej múdrosti z ob-
dobia Byzantskej ríše. Pozrieme sa aj 
do sídla tureckých sultánov – paláca 

Topkapi (sídlom sultánov bol viac 
ako 380 rokov). Do víru nákupov, tr-
hovníkov a  zjednávania sa vrhneme 
na Egyptskom bazáre. 

9. DEŇ
Pred nami je už len rozlúčka z touto 
zaujímavou krajinou. Transfer na le-
tisko, odlet do Európy.

KURDISTAN, OBLASŤ, KTORÁ JE EŠTE I V DNEŠNÝCH ČASOCH VEĽMI MÁLO POZNAČENÁ TURIZMOM.  VŠADE DÝCHA PÔVODNÝ ŽIVOT STARÝCH KULTÚR, 
PO CESTÁCH STRETNEME CTIHODNÝCH MOSLIMSKÝCH MUŽOV, TRADIČNE OBLEČENÝCH A POSEDÁVAJÚCICH PRI TRADIČNEJ ŠÁLKE KÁVY A ZAHALENÉ 
ŽENY. ČAKAJÚ NA NÁS PAMIATKY, PRÁVOM ZARAĎOVANÉ MEDZI NAJKRAJŠIE NA SVETE.

1. DEŇ
Odlet z  Európy, prílet do Istanbulu. 
Presunieme sa do hotela a oddých-
neme si po ceste. Voľný program.

2. DEŇ
V  skorých hodinách sa presunieme 
na letisko k  miestnemu preletu do 
mesta Sanliurfa. Şanliurfa – mesto ti-
sícich prorokov. Mesto s  tisícročnou 
tradíciou, je jedným z  najnavštevo-
vanejších miest Stredného Východu 
a  zároveň významným pútnickým 
miestom moslimov. Na každom rohu 
tu zhliadneme pútnikov, ctihodných 
moslimských mužov doprevádza-
ných zahalenými ženami. Čaká nás 
Abrahámova jaskyňa, veľká mešita, 
bazár, Jóbova jaskyňa. Popoludní 
navštívime najstaršiu obývanú osadu 
na svete – Harran s typickými hline-
nými príbytkami, pripomínajúcimi 
obrátené včelie úle. Po prašnej ces-
tičke sa prejdeme dedinou kde sem–
tam zahliadneme   miestnych ľudí 
žiť bežný život ďaleko od civilizácie 
a všetkých vymožeností dnešného 
sveta.

3. DEŇ
Vydáme sa na cestu do mesta Diy-
arbakir. Mesto ležiace v  severnej 
Mezopotámií bolo kedysi nazývané 
„Parížom Východu“. Celé mesto ob-
klopujú mohutné hradby, ktorých 
dĺžka dosahuje až 5,5 km. Pozrieme 
si Veľkú mešitu (mešitu prorokových 
spoločníkov), han (tržnica) Hasana 
pašu, sýrsky a arménsky kostol. Pre-
sunieme sa do mesta Mardin, pozrie-
me si hrad s nádhernou panorámou, 
remeselnícku štvrť s bazárom, Veľkú 
mešitu a medresu Hatunije s odtlač-
kom Mohamedovho chodidla.

4. DEŇ
V dnešný deň nás čaká mesto Midy-
at, cestou sa zastavíme  v malebnom 
histirckom meste Hasankeyf na bre-
hoch rieky Tigris. Mesto bolo zalo-
žené mezopotámskymi panovníkmi 
v 18. storočí. Pamiatky v tomto meste 

boli zaradené medzi 180 najúžasnej-
ších pamiatok sveta. Cestou navštívi-
me ešte známe jazerá v Nemrutskom 
kráteri. Tatvan.

5. DEŇ
Navštívime mesto Gevas, nachádza-
júce sa na brehoch jazera Van, ktoré 
je slaným bezodtokovým jazerom vo 
východnom Turecku. Pôvod jazernej 
kotliny je tektonický, ale kotlina bola 
uzavretá prúdmi lávy z okolitých so-
piek. Pred nami je plavba loďou na 
ostrov Akdamar a prehliadka známe 
kostola z  10. storočia. Kúpanie v  ja-
zere. Pozrieme si hrad z doby Urart-
skej civilizácie a  pozostatky mesta 
zničeného v roku 1915.

6. DEŇ
Nádherné paláce Urartských vládcov 
si nenecháme ujsť v starom hlavnom 
meste Cavustepe. Po návšteve mes-
ta Hosap a  krátkej prechádzke po 
meste navštívime fabriku na výrobu 
kobercov. 

7. DEŇ
V  dopoludňajších hodinách sa pre-
sunieme k miestnemu preletu do Is-
tanbulu. Popoludní navštívime nový 
Istanbul a trh s korením. Fakultatívne 
možná plavba po Bospore.

8. DEŇ
Istanbul. Návšteva najvýznamnejších 
pamiatok v okolí námestia Sultana-
hmet. Byzantský hipodróm, dejis-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfery BA–letisko/letisko–BA. 8x ubytova-
nie v 4* hoteloch, 2x raňajky v  Istanbule, 6x polpenzia počas okruhu. Všet-
ky miestne transfery. Miestny prelet Istabul – Sanliurfa/Van – Istanbul. Služby 
miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje (mimo uvedenej v programe). Príplatok za jednolôžkovú izbu 
175 EUR.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Predstavenie dervišov 27 EUR/osoba.
Nočný Istanbul 55 EUR/osoba.
Plavba loďou po Bospore 27 EUR/osoba.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 155 EUR. Vstupy do pamiatok cca 95 EUR/osoba (platí sa 
na mieste sprievodcovi). 

TAJOMSTVÁ
DIVOKÉHO KURDISTANUTURECKO

Bulharsko

Turecko

Sýria
Irak

Saudská
Arábia

JordánskoIzrael

Libanon
Cyprus

Egypt

Istanbul

Şanliurfa
Harran
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Diyarbakir
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Gevas

TERMÍNY A CENY
7F9TRA04 POČET DNÍ OSOBA

01.05. – 09.05. 9 998

11.10. – 19.10. 9 998

KLIMATICKÝ DIAGRAM – SANLIURFA, TURECKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 6 7 11 16 22 27 31 31 27 21 13 8

Zrážky (mm) 88 71 65 51 26 3 1 1 1 24 46 80
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S POBYTOM PRI MORI  |  KULTÚRNE PAMIATKY

JEDINÁ METROPOLA NA SVETE, KTORÁ SA ROZPRESTIERA NA DVOCH KONTINENTOCH. ÚŽASNÉ MESTO ISTANBUL S CHRÁMOM HAGIA SOFIA, MODROU 
MEŠITOU ČI PALÁCOM TOPKAPI. SPOZNAJTE BÁJNU TRÓJU, ČI BÝVALÉ SVETOVÉ STREDISKO VZDELANOSTI PERGAMON A POPRECHÁDZAJTE SA PO-
MEDZI RÍMSKE VYKOPÁVKY V HIERAPOLISE. NEVYNECHÁTE ANI BAVLNENÉ MESTO PAMUKKALE A ZRELAXUJEME SA NA ZNÁMEJ TURECKEJ RIVIÉRE.

1. – 2. DEŇ
Odlet z Viedne, prílet do Antalye. 
Ubytovanie v  jednom z okolitých le-
tovísk Tureckej riviéry. Relax na plá-
ži. Možnosť fakultatívneho výletu – 
Okruh mestom.

3. DEŇ
Pamukkale, čiže Bavlnené mesto,  
tvoria biele  travertínové terasy s ho-
rúcimi prameňmi s  veľkým obsahom 
kriedy a  minerálov, patrí k  najfoto-
grafovanejším, a  najvyhľadávanejším  
tureckým lokalitám. Do tajov výroby 
kobercov – tradičného tureckého re-
mesla – sa necháme vtiahnuť v miest-
nej dielničke. Prehliadka Hierapolisu, 
vďaka termálnym prameňom slávnym 
kúpeľom helenistického obdobia 
(kostoly, divadlo, Domitianov oblúk, 
rímske kúpele, Martyrion sv. Filipa 
a  najväčšie pohrebisko antického 
sveta).  

4. DEŇ
Pestrú krajinu vnútrozemia Turecka 
budeme môcť obdivovať pri presu-
ne do antického mesta Afrodisias. 
V meste Efez, v niekdajšej metropole 
rímskej provincie v Ázii sa zachovali 
objekty Celsovej knižnice, Hadrianov 
chrám, Herkulova brána, mramoro-
vá ulica, kúpele, ako aj veľké divadlo 
Anatólie. 

5. DEŇ
Pokračujeme v  ceste za antickými 
pamiatkami.  Čaká nás bývalé sveto-
vé stredisko vzdelanosti – Pergamon 
a  v  ňom pôsobivá Akropola. Pri jej 
prieskume spoznáme najstaršie hele-
nistické divadlo antického sveta, Tra-
jánov chrám, knižnicu, ktorá kedysi 
s  jej vyše 200 000  rukopismi a kni-
hami bola druhá najväčšia na svete. 
Vydáme sa k  ruinám Asklepionu, le-
kárskeho strediska, ktoré založil sláv-
ny lekár Galenos. 

6. DEŇ
Po pobreží Marmarského mora za-
mierime do bájnej Tróje (UNESCO) 

– dejiska Homérovho eposu Ilias 
a  epicentrum trójskej vojny. Okrem 
Schliemannových vykopávok a  za-
chovalých múrov je najpôsobivejšou 
atrakciou rozmerný drevený trójsky 
kôň, dnes všeobecný symbol zrady. 
Autobusová prehliadka mesta Bursa. 
Rozľahlé parky a  zelené predmes-
tia zakrývajú rušné obchodné jadro, 
hobváby trh.

7. – 9. DEŇ
Istanbul. Návšteva najvýznamnejších 
pamiatok v okolí námestia Sultana-
hmet. Byzantský hipodróm, dejisko 
pretekov vozov a  v  osmanskom ob-
dobí jazdeckých turnajov, Modrá me-
šita, ktorá získala pomenovanie podľa 
bohatej výzdoby interiéru mešity 
modrými štvorcovými obkladačkami, 
symbol Istanbulu Hagia Sofi a – chrám 
Božej múdrosti z obdobia Byzantskej 
ríše. Pozrieme sa aj do sídla turec-
kých sultánov – paláca Topkapi (síd-
lom sultánov bol viac ako 380 rokov). 
Navštívime jeden zo stoviek vodných 
rezervoárov pod mestom Istanbul – 
Basilica Cistern, ktorý bol vystavaný 
v 6. storočí. Do víru nákupov, trhov-
níkov a  zjednávania sa vrhneme na 
Egyptskom bazáre. Posledný deň 
transfer na letisko, odlet do Európy.

VEDELI STE, ŽE
Trója, pôvodne považovaná len za legendu, bola objavená v minulom storo-
čí? Nachádza sa neďaleko Kanakkale a Dardanel. Trója sa dlho považovala len 
za grécku legendu. Mesto spomína vo svojom slávnom epose Iliad aj Homér. 
Legenda sa stala skutočnosťou až keď nemecký archeológ a  lovec pokladov 
Heinrich Shliemann objavil v Malej Ázii pozostatky tohto mesta roku 1871. Pod-
ľa legendy zničujúca vojna prebehla v 13. storočí pred Kristom, kedy sa spojili 
grécke mestské štáty, vrátane Sparty a  tiahli smerom k Tróji. V epose sa prí-
čina vojny poeticky vysvetľuje únosom krásnej Heleny synom trójskeho kráľa 
Parisom. Manželom Heleny nebol nik iný, ako spartský kráľ Menelaus. To malo 
viesť až k vojne, v ktorej na strane Grékov bojoval a padol neporaziteľný Achilles 
a ktorá viedla až ku konečnej skaze Tróje po tom, čo Gréci použili na vniknutie 
do nedobytného mesta trik v podobe Trójskeho koňa. Presný a skutočný príbeh 
tejto vojny a skazy mesta nám ostáva neznámy, no môžeme predpokladať, že 
príčiny vojny boli o dosť prozaickejšie, ako sa uvádza v epose. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer letisko–BA. 6x ubytovanie v  4* ho-
teloch s polpenziou, 2x ubytovanie v Istanbule s raňajkami. Miestne transfery. 
Miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 175 EUR. Fakultatívne plavba po Bospore 
32 EUR/osoba.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 155 EUR. Vstupy do pamiatok cca 95 EUR/osoba.

ZA VÔŇOU ORIENTU 
A PAMIATKAMI ANTIKYTURECKO

Turecko

Istanbul

Bursa
Trója

Pergamon

rAf odisias
Pamukkale

Antalya

KLIMATICKÝ DIAGRAM TURECKO – ISTANBUL
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 6 6 7 12 17 21 23 24 20 17 12 8

Zrážky (mm) 27 27 34 46 78 64 28 24 25 30 29 27

TERMÍNY A CENY
7F9TRA01 POČET DNÍ OSOBA

09.05. – 17.05. 9 748

03.10. – 11.10. 9 748
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BRÁNA ORIENTUISTANBUL

ZAŽIJEME ATMOSFÉRU OBROVSKÉHO PULZUJÚCEHO MESTA, KDE ENORMNÉ MNOŽSTVO HISTORICKÝCH PAMIATOK PRICHÁDZA DO KONTRASTU S MO-
DERNOU ARCHITEKTÚROU. NA VLASTNÉ OČI UVIDÍME MAJESTÁTNY CHRÁM HAGIA SOFIA I JEDINEČNÚ MOZAIKOVÚ VÝZDOBU MODREJ MEŠITY. NA 
VEĽKOM BAZÁRI SI VYSKÚŠAME SVOJE ZJEDNÁVACIE SCHOPNOSTI A VEČERNÝ ISTANBUL SI VYCHUTNÁME V NIEKTOROM Z RUŠNÝCH BAROV.

1. DEŇ
Transfer z Bratislavy na letisko Vie-
deň a odlet do Istanbulu – najväčšie-
ho mesta Turecka, ktoré je súčasne 
aj spojnicou medzi Európou a Áziou. 
Transfer do hotela, uvítací nápoj 
a  začiatok pešej prehliadky mesta 
(Beyazitove námestie a okolie).

2. DEŇ
Raňajky, návšteva najvýznamnejších 
pamiatok v okolí námestia Sultana-
hmet. Istanbul bol viac ako 1 500 
rokov metropolou veľkých ríší: rím-
sko-byzantský hipodróm – dejisko 
pretekov vozov a v osmanskom ob-
dobí dejisko jazdeckých turnajov; 
Modrá mešita – svoje meno získala 
podľa prevažne modrých dlaždičiek, 
ktoré krášlia jej interiér; Hagia Sofi a 
– chrám Božej múdrosti z obdobia 
Byzantskej ríše, symbol mesta; Ye-
rebatanská cisterna – rozľahlá pod-
zemná vodná nádrž, priestory ktorej 
si pozrieme za tónov vážnej hudby 
a kvapkajúcej vody; hlavné sídlo tu-
reckých sultánov – palácový kom-
plex Topkapi. Deň sa dá zakončiť 
návštevou tureckých kúpeľov ham-
mam, po ktorých sa budeme cítiť ako 
znovuzrodení. Návrat do hotela. 

3. DEŇ
Raňajky, okružná jazda mestom 
popri Zlatom rohu (Halıç), ozna-
čovanom aj ako najkrajší prírodný 
prístav na svete, so zastávkami pri 
akvadukte cisára Valensa; bývalom 
kláštore Chora (múzeum ukrýva jed-
ny z najkrajších byzantských mozaík 
na svete); návšteva paláca Dolma-
bahce (návštevníkov víta takými 
jedinečnými klenotmi ako sú dvoj-
metrové vázy, krištáľové schodište 
a  alabastrová kúpeľňa), zastávka na 
kopci Bűyűk Camlica, kde si budeme 
môcť vychutnávať úžasný výhľad na 
európsku časť mesta. Fakultatívne 
možnosť absolvovať výletnú plavbu 
po Bospore. Vo večerných hodinách 
fakultatívne preprava historickou 

električkou po takmer 2 km dlhej ob-
chodnej ulici Istiklal Caddesi až k ná-
mestiu Taksim, možnosť nákupov. 
Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Posledný raz sa zobúdzame 
za zvukov muezína, zvolávajúceho 
všetkých moslimov päťkrát denne 
k  modlitbe. Čaká nás Süleymanova 
mešita – najväčšia istanbulská meši-
ta na najvyššom bode starého mesta 
a tzv. Bazárová štvrť - pre milovní-
kov nákupov je tu jedinečná príleži-
tosť preskúmania Veľkého či Egypt-
ského bazára, kde môžu využiť svoje 
schopnosti zjednávať pri kúpe ručne 
tkaných kobercov, šperkov, kožených 
výrobkov, hodvábu, orientálnych ko-
renín alebo tureckého medu. Presun 
na letisko, odlet do Viedne a násled-
ný transfer do Bratislavy.

NAŠE TIPY NA VÁŠ  CITY BREAK V ISTANBULE

ROYAL 3* 
Hotel strednej triedy sa nachádza v centre starého mesta. Ofi ciálna kategória je 4*. 
K dispozícii je reštaurácia, bar, výťah. Hotel má 130 izieb s vlastným príslušen-
stvom, sušičom na vlasy, TV, internetom, minibarom, klimatizáciou.

HOLIDAY INN ISTANBUL 4*
Moderný a komfortný hotel sa nachádza v starom meste, pri historickom mest-
skom opevnení. Ofi ciálna kategória je 5*. K dispozícii je reštaurácia, bar, fi tnes, 
otvorený bazén, sauna, parné kúpele, turecké kúpele, masáže, výťah, parkovisko. 
Hotel má 187 Izieb s vlastným príslušenstvom, sušičom na vlasy, TV, Internetom, 
minibarom, klimatizáciou, trezorom. 

CEYLAN INTERCONTINENTAL 5*
Moderný, štýlový hotel, ktorý sa nachádza v blízkosti Galatskej veže a námestia 
Taksim. Ofi ciálna kategória je 5*. K dispozícii je reštaurácia, bar, otvorený bazén, 
fi tnes, sauna, turecké kúpele, výťah, garáž. Hotel má 390 izieb s vlastným príslu-
šenstvom, sušičom na vlasy, TV, minibarom, klimatizáciou, trezorom.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu na trase Viedeň–Istanbul–Viedeň, transfer 
BA– letisko–BA, transfer letisko-hotel-letisko, okružnú jazdu Istanbulom, 3x uby-
tovanie v  hoteli 3* s raňajkami, uvítací nápoj, miestneho sprievodcu počas 
okružnej jazdy a sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu, vstupy. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 155 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Príplatok za jednolôžkovú izbu 99 EUR.

VEĽKÁ NOC  |  SHOPPING  |  KULTÚRNE PAMIATKY

Turecko

Bulharsko

Grécko

Rumunsko

Istanbul

TERMÍNY A CENY
7F8TRL01 POČET DNÍ OSOBA

02.04. – 05.04. (Veľká noc) 4 498

07.05. – 10.05. 4 498

11.06. – 14.06. 4 498

17.09. – 20.09. 4 498

KLIMATICKÝ DIAGRAM – ISTANBUL, TURECKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 6 6 7 12 17 21 23 24 20 17 12 8

Zrážky (mm) 27 27 34 46 78 64 28 24 25 30 29 27
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DVE NÁDHERNÉ KRAJINY S BOHATOU HISTÓRIOU. VYDÁME SA PO STOPÁCH TURECKÝCH SULTÁNOV A NAHLIADNEME I DO TAJOV NAJVÝZNAMNEJŠEJ 
KRAJINY BÝVALEJ PERZSKEJ RÍŠE. POHOSTINNOSŤ, BOHATÁ KULTÚRA, MIESTNE ZVYKY A PRÍRODNÉ KRÁSY, TO NÁS BUDE SPREVÁDZAŤ NA NAŠEJ 
CESTE STARÝM ORIENTOM.

1. – 2. DEŇ
Odlet z Viedne do nádherného mesta 
Istanbul. Prehliadka samotného mes-
ta Istanbul a  jeho najväčších pamia-
tok – Modrá mešita so svojou nádher-
nou výzdobou, byzantský hipodróm,  
ktorý bol miestom konania pretekov 
vozov, symbol mesta Hagia Sofi a – 
chrám Božej múdrosti a  sídlo turec-
kých sultánov palác Topkapi. Fakul-
tatívne možnosť plavby po Bospore.

3. DEŇ
V skorých ranných hodinách sa pre-
sunieme k  miestnemu preletu do 
mesta Trabzon. Očarí nás nádherný 
kláštor Sumela, starý cca 1600 rokov 
a situovaný na brale vo výške cca 
1300 metrov. Steny kláštora zdobia 
nádherné biblické fresky z  18. storo-
čia. Vďaka svojmu umiestneniu je jed-
nou z dych vyrážajúcich atrakcií. Cez 
horské priesmyky Zigana a  Kop sa 
dostaneme do najvyššie položeného 
mesta v  Turecku – Erzurum. Cestou 
budeme míňať hrad Bayburt.

4. DEŇ
Ráno začneme prehliadkou mesta Er-
zurum so známou Medresou s dvoma 
minaretmi a troma hrobkami Üc Küm-
betler. Cez mestá Pasinler a Sarikamis 
sa dostaneme až do hraničného mes-
ta Kars. Priamo na hraniciach s  Ar-
ménskom navštívime bývalé legen-
dárne hlavné mesto Arménska - Ani. 

5. DEŇ
Prechádzať budeme provinciou Igdir, 
kde sa nachádza množstvo ovocných 
a  najmä bavlníkových plantáží. Uvidí-
me i bájnu horu (najvyššiu horu v Tu-
recku) Ararat. Na jej svahoch bolo 
vybudované mesto Dogubeyazit s uni-
kátnym hradom kurdského panovníka 
Ishak Pashu. Naša cesta povedie do 
oblasti Van. Poslednou zastávkou na 
ceste budú vodopády Muradiye. 

6. DEŇ
Pred nami je návšteva hradu Van na-
zývaného aj Tushpa, ktorý bol sídlom 

Urartianských vládcov, s  nádherným 
výhľadom na jazero Van. Prehliad-
ka starého mesta Van  a  nádherné 
paláce starých vládcov si pozrieme 
v  historických mestách Cavustepe 
a Hosap.

7. DEŇ
Najväčším lákadlo našej tureckej 
cesty bude návšteva kostola na ostro-
ve Akdamar, ktorý je najlepším prí-
kladom arménskej architektúry a bol 
hlavným kostolom Arméncov, žijúcich 
v  tejto oblasti. Po plavbe navštívime 
tradičnú dielňu na výrobu originál-
nych kobercov.  Po skoršej večeri sa 
nočným vlakom vydáme do Iránu, do 
mesta Tabriz.

8. DEŇ
V skorých ranných hodinách prídeme 
do Iránu, do mesta Tabriz, raňajky 
po vlastnej osi. Hneď zrána začneme 
prehliadku mesta. Navštívime park 
Shah Goli, letné sídlo dynastie Qadjar. 
Uchváti nás jeden z  najväčších ba-
zárov na svete – Exotic Basar (UNE-
SCO), mešity Kabood a  Jahanshah. 
Na záver dňa si pozrieme kostol Ser-
kis. 

9. DEŇ
Miestny prelet do mesta Shiraz, bý-
valého hlavného mesta. Palác Karim 
Khan, mešita Vakil, Vakil bazár, mies-
ta Saray a  Moshir s  ich zaujímavou 
architektúrou a  obchodmi so suve-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfery BA-letisko-BA. 6x ubytovanie v 3*/4* 
hoteloch počas okruhu v  Turecku, 6x polpenzia počas okruhu v  Turecku, 
6x ubytovanie v  Iráne v  3* hoteloch s polpenziou, všetky miestne transfery, 
miestny prelet Istanbul – Trabzon, miestny prelet Tabriz – Shiraz, vlakový lístok 
v kupé pre 4 osoby na trase Van – Tabriz, vstupy do pamiatok podľa programu, 
miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu počas celého okruhu.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Fakultatívne výlety. Príplatok za jedno-
lôžkovú izbu 425 EUR. Prepitné vodičom a miestnym sprievodcom. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 290 EUR. Vstupy do pamiatok cca 95 EUR (platí sa na mies-
te). Vstupné vízum do Iránu 70 EUR (vrátane pozývacieho listu).

POZNÁMKA
Pas pri vstupe do Iránu nesmie obsahovať izraelskú pečiatku.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

nírmi. Navštívime dve známe miesta, 
hrobky poétov Hafez a Sa´adi. Večer 
sa prejdeme záhradami Jahan Nama 
a Ali-Ebn-Hamzeh.

10. – 12. DEŇ
Cestou do Isfahanu sa zastavíme 
v  mestách  Persepolis (UNESCO) 
a Necropolis. Pozrieme si pohrebiská 
kráľov dynastie Achaemenid. Isfahan, 
mesto považované za perlu islam-
skej archeológie, nádherné námestie 
Imam, palác Aliqapu, paláce Chehel 
Sutoon a  Hasht Behest. Deň zakon-
číme návštevou famózneho bazáru. 

Mešita Jame v  Isfaháne reprezentuje 
niekoľko storočí Islamskej revolúcie. 
Nevynecháme ani návštevu Armén-
skeho kostola, Monar Jomban a hro-
biek Sufi ho. 

13.  – 14. DEŇ
Vydáme sa na cestu do Teheránu. 
Cestou navštívime domy Tabataba-
hia a  Borojerdiha v  meste Kashan. 
Navštívime Archeologické múzeum 
a  Múzeum korunovačných klenotov 
s  najväčším diamantom Darya-e-
-Noor, známym aj ako morské svetlo. 
Transfer na letisko. Odlet do Európy.

VEĽKÁ NOC  |  VSTUPY, POLPENZIA A MIESTNE PRELETY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

ZA ROZPRÁVKAMI 
1001 NOCIZ TURECKA DO IRÁNU

Turecko

Sýria

Rusko

Irak

Irán
Saudská
Arábia

JordánskoIzrael

Libanon
Cyprus

Egypt

Istanbul Trabzon
Doğubayazıt

Erzurum
Çavuştepe

Hoşap Kalesi

Tabriz

Shiraz

Persepolis

Isfahán

Teherán

TERMÍNY A CENY
7F9TRA06 POČET DNÍ OSOBA

28.03. – 10.04. (Veľká noc) 14 1 998

02.05. – 15.05. 14 1 998

12.09. – 25.09. 14 1 998

KLIMATICKÝ DIAGRAM – ISTANBUL, TURECKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 6 6 7 12 17 21 23 24 20 17 12 8

Zrážky (mm) 27 27 34 46 78 64 28 24 25 30 29 27
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ÁZIA  |  IRÁN

IRÁNČAROKRÁSNA 
PERZSKÁ RÍŠA

VSTUPY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

mu ohňa, výrobne heny, mešity Amir 
Chaghmagh Tekiyeh. V záhrade Dou-
lat Abad si pozrieme najväčší badgír 
(zachytávač vetra), dôvtipný systém 
klimatizácie z čias, keď ľudia o elektri-
ne ešte ani nechyrovali. Večer príchod 
do Esfahanu.

11. DEŇ 
Prehliadku mesta začneme palácom 
Chehel sotoon (Palác so 40 stĺpmi), 
prejdeme sa po hlavnom námestí 
Naqhsh-e  Jahan (UNESCO), nazrie-
me do mešít a  bazáru. Nenecháme 
si ujsť prechádzku po mostoch cez 
rieku Zayandeh, najmä najznámejší, 
Si-o-se (most s 33 oblúkmi). Mosty sú 
pôvabné aj večer, keď sú vysvietené 
a  je na nich veľmi rušno. Neďaleko 
od rieky sa nachádza Jolfa (džol-

fa) - arménska štvrť s jedným z naj-
významnejších arménskych kostolov 
s alegorickými maľbami na stenách. 
Odvezieme sa za mesto k hrobu su-
fi jského šejka Amu Abodlláha zo 
14. storočia, nad ktorým sa týči stav-
ba s dvomi „trasúcimi sa“ minaretmi.

12. – 13. DEŇ 
Odchod do Teheránu so zastávkou 
v dedine Abyaneh. Ďalšia zastávka 
v meste Kashan, kde sa tradične rozvi-
nula výroba keramiky a od 12. storočia 
vysokokvalitných mnohofarebných 
glazovaných kachlíc (kaší). Navštívime 
záhradu Fin a Khane-ye Borudjerdi-ha, 
tradičný meštiansky dom, dnes mú-
zeum. Rozlúčková večera v  tradičnej 
reštaurácii s iránskou hudbou. Transfer 
na letisko a návrat domov.

ZAUJÍMAVÁ, POHOSTINNÁ, PRIATEĽSKÁ A HLAVNE BEZPEČNÁ – TAKÁ JE SÚČASNOSŤ NAJVÝZNAMNEJŠEJ KRAJINY BÝVALEJ PERZSKEJ RÍŠE, OBDA-
RENEJ PRÍRODNÝMI KRÁSAMI, CENNÝMI HISTORICKÝMI PAMIATKAMI A KULTÚROU, KTORÚ MÔŽETE SPOZNAŤ A VYCHUTNÁVAŤ DOSLOVA NA KAŽDOM 
KROKU. NAPRÍKLAD AJ V PODOBE CHUTNÝCH JEDÁL PERZSKEJ KUCHYNE.

1. – 2. DEŇ 
Odlet z Viedne do Teheránu. Privíta 
nás krajina plná srdečných, zdvo-
rilých ľudí a historických pamiatok 
nevyčísliteľnej hodnoty. Krátka jazda 
autobusom cez 12-miliónové hlav-
né mesto: námestie Azadi, mešity 
a mnoho ďalších zvláštností. Pri dô-
kladnejšej prehliadke moderného 
hektického Teheránu začneme spo-
znávať perzské dejiny. Navštívime 
Národné archeologické múzeum 
a  Múzeum skla a  keramiky, fakul-
tatívne príbytok imáma Chomejní-
ho na severe Teheránu v  Jamarane 
(džamarán). Večer môžeme pozo-
rovať  piknikujúcich Teheránčanov 
v niektorom z mnohých parkov. Prá-
ve pri takomto posedení v parku po-
chopíme význam iránskej rodiny.  

3. DEŇ 
Celodenná prehliadka Tabrizu. Azer-
bajdžanské múzeum. Prehliadka 
Modrej mešity z 15. storočia, zdo-
benej vzácnou modrou tónovanou 
mozaikou. Neobídeme tradičný veľ-
ký bazár (UNESCO), patriaci k  naj-
starším na svete. Vyrážame na juh, 
zastavíme sa v  dielničke, kde ručne 
maľujú na hodváb, v Osku. V jedineč-
nej dedine Kandovan ľudia dodnes 
žijú v  skalných útvaroch vyhĺbených 
do vulkanickej horniny. Ubytovanie 
v  komfortnom hoteli postavenom 
podľa tradičných metód do krehkého 
vulkanického tufu. 

4. – 5. DEŇ 
Zastavíme sa v mestečku Meshgin 
Shahr (mešgin šahr). Centrum no-
mádov severu, v  Ardebile pozrieme 
mauzóleum šejka Safí al Dina. Prej-
deme popri  Sar-e Eyn skutočne ho-
rúcich kúpeloch v bývalej sopke. Pre-
chádzka po planine Fandoghlu plnej 
farbami hýriacich lúčnych kvetov. Po-
kračujeme do hlavného mesta provin-
cie Gilan, Rashtu (rašt), ktoré z jednej 
strany obklopujú rozsiahle planiny 
a z druhej pohorie Alborz. 

6. – 7. DEŇ 
Okolie Rashtu, hrad Rodkhan ukrytý 
v lesoch. Návšteva skanzenu. Mesteč-
ko Masuleh, obľúbené, najmä umel-
cami navštevované letovisko. Odlet 
do temperamentného srdca Iránu, do 
Shirazu. Návšteva hrobu patróna za-
ľúbených, básnika Háfeza.

8. DEŇ 
Vychutnáme si neopakovateľnú at-
mosféru mesta básnikov, záhrad, 
vína, slávikov a kvetov. Nádherné zá-
hrady Eram a  Narenjestan, pevnosť 
Karima Chana s  jeho šikmou vežou, 
Vakil bazár, hrobka ďalšieho význam-
ného básnika Sa‘adiho uprostred ele-
gantnej záhrady plnej ruží. 

9. – 10. DEŇ 
Shiraz opustíme vedľa Brány Korá-
nu, pokračujeme smerom na púštny 
Yazd. Cestou navštívime Persepo-
lis (UNESCO), po perzsky Tacht-e 
Džamších (Džamšídov trón, Džam-
šíd – jeden z  perzských mýtických 
kráľov), zrúcaniny palácového mesta, 
ktoré okolo roku 518 pred našim leto-
počtom začal stavať na vrchole svojej 
moci kráľ Dárius Veľký ako svoju rezi-
denciu, kde sa neskôr tradične konali 
oslavy Nového roku (Novruz, 21.3.). 
V  mestečku Abarkouh sa zastavíme 
pri obrovskom cyprusovníku, ktoré-
ho vek odhadujú na až 4500 rokov. 
Yazd, prehliadka mesta – návšteva 
zoroastriánskeho pohrebiska a Chrá-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu a miestne prelety, transfer BA-letisko-BA. Ubyto-
vanie v 3/4* hoteloch s raňajkami, nápoje počas dňa, 1x večera. Transfery klima-
tizovaným autobusom. Služby sprievodcu CK SATUR a miestneho sprievodcu. 
Vstupy do pamiatok. Bakšišné pre nosičov, prepitné v hoteloch a reštauráciách. 

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 280 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 290 EUR. Vstupné víza do Iránu 70 EUR (vrátane pozývacie-
ho listu). Upozornenie: pas nesmie obsahovať izraelskú pečiatku. Prepitné pre 
vodiča a miestneho sprievodcu.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Tabriz
Ardabil

Rasht

Teherán

Isfáhán

Yazd

Šíraz

Irán

Irak

Turkmenistan

Kandovan

TERMÍNY A CENY
7F9IRN01 POČET DNÍ OSOBA

05.05. – 17.05. 13 1 890

13.11. – 25.11. 13 1 890

KLIMATICKÝ DIAGRAM – TEHERÁN, IRÁN
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 3 5 10 16 22 28 31 30 26 18 11 5

Zrážky (mm) 37 34 37 28 15 3 3 1 1 14 21 36
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ÁZIA  |  JORDÁNSKO, LIBANON

DVE KRAJINY S OBROVSKÝM KULTÚRNYM A PRÍRODNÝM BOHATSTVOM. KONTRAST PÚŠTE, CÉDROVÝCH LESOV A ZASNEŽENÝCH HÔR.  MEŠITY VEDĽA 
KOSTOLOV, STARÉ BIBLICKÉ PRÍBEHY. TO VŠETKO OBJAVÍME POČAS TOHTO ZAUJÍMAVÉHO PROGRAMU.

1. – 2. DEŇ
Odlet z  Európy. Prílet do hlavného 
mesta Jordánska - Ammánu. Zozná-
mime sa s  touto nádhernou krajinou 
a osloví nás duch starých arabských 
zemí. Ammán, mesto kde sa stre-
táva mnoho kultúr a  každá v  ňom 
zanechala to svoje. Keby Jordánsko 
nemalo Petru, Jerash by patril me-
dzi najnavštevovanejšie miesta celé-
ho kráľovstva. Nenápadné mestečko 
severne od Ammánu je príjemným 
prekvapením pre každého kto sem 
zavíta. Mnohí ho považujú za jordán-
ske Pompeje. Jedná sa o  hlavné ar-
cheologické stredisko celého severu. 
Vstupnou bránou je pompézny Hadri-
ánov oblúk, pozrieme si Hippodrom, 
Oválne námestie predstavujúce  rím-
ske Fórum. Presunieme sa do mesta 
Ajlun, kde navštívime hrad z  12. sto-
ročia.

3. DEŇ
Dnes navštívime Madabu „mesto mo-
záik“. Najväčším lákadlom je mozai-
ková mapa z  byzantských čias, zná-
zorňujúca Jeruzalem a  mnoho iných 
svätých miest. Len 10 minút na západ 
sa vypína Mount Nebo. Mojžišov pa-
mätník a predpokladá sa, že i miesto 
smrti proroka a  pohrebisko. Cestou 
do Petry sa zastavíme v meste Kerak 
so slávnym križiackym hradom.

4. DEŇ
Perlou medzi pamiatkami je archeo-
logické nálezisko Petra, ktoré podľa 
mnohých patrí k  novodobým divom 
sveta a je zapísaná v zozname sveto-
vého kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Je dedičstvom Nabatejcov, pracovi-
tého arabského ľudu, ktorí sa tu usadil 
pred viac ako 2000 rokmi. Petra leží 
v bode, v ktorom sa spájajú tri údolia. 
Pre farebné skalnaté územia, ktoré 
návštevníci uvidia, ju volajú Ružové 
mesto. Farba skalných útesov je ne-
obyčajne červená a ružová. Do mes-
ta sa dostaneme vstupnou bránou 
Siq. Všetky stavby, chrámy  a hrobky 

boli vytesané do pieskovca. Scenériu 
mesta sme mohli vidieť vo viacerých 
fi lmoch – Múmia sa vracia, Indiana 
Jones. 

5. DEŇ
Najznámejšia a najväčšia púšť krajiny 
Wadi Rum nám v  tento deň odhalí 
svoje tajomstvá. Púšť je známa naj-
mä svojím červeným pieskovcovým 
povrchom, ktorý má schopnosť me-
niť sa v  závislosti od slnečných lú-
čov od červenej, cez oranžovú až po 
žltú farbu. Známe miesta sú prame-
ne Lawrenca z Arábie, Jebel Khazali 
a  Hora siedmych pilierov múdrosti. 
Čaká nás jeep safari a presunieme sa 
k Mŕtvemu moru.

6. – 7. DEŇ
Pokračujeme na letisko do Ammánu 
k preletu do hlavného mesta Libano-
nu - Beirút. Ráno sa vydáme objavo-
vať jaskynný labyrint Jeita s celkovou 
dĺžkou 9 kilometrov, kde sa preve-
zieme aj lodičkou po ponornej rieke. 
Presunieme sa do najdlhšie obývané-
ho mesta sveta Byblos. Je to ohrom-
ný archeologický areál s  chrámami 
z  5. tis. p.n.l., hradbami, divadlom, 
nekropolou, kostolmi a  tradičným 
miestnym trhom. Lanovkou sa dosta-
neme na pútnické miesto Libanonu 
so sochou sv. panny z Harrisy. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfery BA-letisko-BA. 5x ubytovanie 
v 3* hoteloch v Jordánsku s polpenziou, 4x ubytovanie v 3* hoteloch v Libanone 
s raňajkami. Miestny prelet Ammán – Beirút. Výlety a vstupy podľa programu. 
Jeep safari. Miestny a slovensky/česky hovoriaci sprievodca podľa programu.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za polpenziu v Libanone 80 EUR/dospelá osoba, stravu a nápoje ne-
zahrnutú v programe. Fakultatívne výlety a aktivity mimo program. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 255 EUR. 

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky cca 500 EUR. Vstupné vízum Jordánsko cca 58 USD/os. (platí 
sa na mieste po prílete). Vstupný poplatok do Libanonu cca 18 USD (platí sa na 
mieste). Bakšišné a prepitné pre vodičov a miestnych sprievodcov 25 EUR (platí 
sa na mieste sprievodcovi).

MAXIMÁLNA VEĽKOST SKUPINY
16 osôb.

8. DEŇ
Vychutnáme si prehliadku hlavného 
mesta Beirút. Navštívime Národ-
né múzeum a  poprechádzame sa 
mestom. Lákadlom bude palác Be-
iteddine s  nádhernými fontánami 
a arabskými mozaikami. Dedinka Deir 
El-Kamar známa kamennými domami 
s  červenými strechami bola prvým 
hlavným mestom Libanonu. 

9. – 10. DEŇ
Fénické mesto Tyre si dodnes zacho-
váva svoje tradičné črty a  je súčas-
ťou svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Nachádza sa tu veľa pa-
miatok z rímskych čias – Hippodróm, 
mozaikové ulice, ruiny budov. Ďalšou 
zastávkou bude prístavné mesto Si-
don s križiackym hradom a trhom. 
Fénický chrámový komplex Eshmoun 
zasvätený bohovi liečiteľstva. Trans-
fer na letisko, odlet do Európy.

JORDÁNSKO – LIBANON

PRIAMY LET  |  VSTUPY A MIESTNY PRELET V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

Sýria

Jordánsko

Libanon

Saudská
Arábia

Izrael
Egypt

Ammán

Jerash
Ailoun

Bejrút

Tyre

Jeita
Byblos

Sidon

Kerak

Petra

Mŕtve More

TERMÍNY A CENY
7F9JOR02 POČET DNÍ OSOBA

30.03. – 08.04. (Veľká noc) 10 1 580

26.10. – 04.11. (Jesenné prázdniny) 10 1 580

KLIMATICKÝ DIAGRAM – AMMÁN, JORDÁNSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 7 8 11 16 20 23 25 25 23 20 14 9

Zrážky (mm) 60 60 40 10 0 0 0 0 0 0 20 40
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ÁZIA  |  JORDÁNSKO

JORDÁNSKO JE JEDNOU Z NAJKRAJŠÍCH A NAJPOHOSTINNEJŠÍCH KRAJÍN NA BLÍZKOM VÝCHODE. BOHATÁ HISTÓRIA, BIBLICKÉ PRÍBEHY, STRATENÉ 
MESTÁ, POHOSTINNOSŤ A NEVTIERAVOSŤ MIESTNYCH OBYVATEĽOV, MIESTA SPOJENÉ S POSTAVOU LAWRENCA Z ARÁBIE, TO VŠETKO NÁS ČAKÁ NA 
CESTE ZA POZNANÍM. NAVŠTÍVIME NAJNIŽŠÍ BOD SVETA – MŔTVE MORE A OBJAVÍME TAJOMSTVÁ SKALNÉHO MESTA PETRA.

1. DEŇ
Odlet z  Európy. Prílet do hlavného 
mesta Jordánska - Ammánu. Zozná-
mime sa s  touto nádhernou krajinou 
a osloví nás duch starých arabských 
zemí.

2. DEŇ
Deň venujeme prehliadke hlavného 
mesta Ammán, kde sa stretáva mno-
ho kultúr a každá v ňom zanechala to 
svoje. Nad mestom sa vypína najvyš-
šie miesto, ruiny nazývané aj Citade-
la, osídlované už v  neolitickej dobe. 
Najväčší rozkvet dosiahlo miesto 
počas doby bronzovej. Nájdeme tu 
Herkulesov chrám, palác Umayyad 
s  monumentálnou audienčnou ha-
lou a  zvyšky Byzantského kostola. 
Navštívime i  Románsky amfi teáter, 
Jordánske folklórne múzeum, kde sa 
dozvieme veľa o živote v Jordánsku, 
pozrieme si dobové kostými, pôvod-
né zariadenia domov, hudobné ná-
stroje a výrobky datované do 19. sto-
ročia. V  starom meste sa zastavíme 
na tradičnom trhu, kde je dostať kúpiť 
naozaj úplne všetko. 

3. DEŇ
Vydáme sa na miesto, známe ako 
miesto Krstu (Baptism), úzko spoje-
né s  riekou Jordán, kde Ján Krstiteľ 
pokrstil Ježiša. Krst sa konal v  blíz-
kosti miesta Beit´Abara, kde Joshua, 
Eliáš a Elzeus prekročili rieku Jordán. 
Pokračovať budeme na juh od Am-
mánu, 5000 rokov starou kráľovskou 
cestou, ktorá je jedným z najposvät-
nejších mies v Svätej zemi a prechá-
dza množstvom starovekých miest. 
Prvé mesto, ktoré navštívime na tej-
to ceste je Madaba „mesto mozaík“. 
Najväčším lákadlom je mozaiková 
mapa z  byzantských čias, znázorňu-
júca Jeruzalem a  mnoho iných svä-
tých miest. Ďalšie nádherné mozaiky 
môžeme vidieť na každom kroku, na 
domoch i  kostoloch. Len 10 min na 
západ sa vypína Mount Nebo. Moj-
žišov pamätník a predpokladá sa, že 

i miesto smrti proroka a pohrebisko. 
Z plošiny pred kostolom si vychutná-
me nádherný výhľad na údolie Jordá-
nu a Mŕtve more.

4. DEŇ
Najznámejšia a najväčšia púšť krajiny 
Wadi Rum nám v  tento deň odhalí 
svoje tajomstvá. Púšť je známa najmä 
svojím červeným pieskovcovým povr-
chom, ktorý sa tu po stáročia formo-
val a má schopnosť meniť sa v závis-
losti od slnečných lúčov od červenej, 
cez oranžovú až po žltú farbu. Známe 
miesta sú pramene Lawrenca z Ará-
bie, Jebel Khazali a  Hora siedmych 
pilierov múdrosti.

5. DEŇ
Jordánsko oplýva veľkým archeolo-
gickým bohatstvom od neolitických 
zrúcanín až po púštne hrady Umá-
jovských kniežat. Perlou medzi pa-
miatkami je archeologické nálezisko 
Petra, ktoré podľa mnohých patrí 
k  novodobým divom sveta a  je za-
písaná v  zozname svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO. Je de-
dičstvom Nabatejcov, pracovitého 
arabského ľudu, ktorí sa tu usadili 
pred viac ako 2000 rokmi. Petra leží 
v bode, v ktorom sa spájajú tri údolia 
- Vadí al-Araba. Pre farebné skalnaté 
územia, ktoré návštevníci uvidia, ju 
volajú Ružové mesto. Farba skal-
ných útesov je neobyčajne červená 
a ružová. Do mesta sa dostaneme 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfery BA – letisko - BA. Miestne transfery. 
7x ubytovanie v 4* hoteloch s raňajkami. Výlety a vstupy do pamiatok uvede-
ných v programe. Jazda na džípoch v púšti Wadi Rum. Služby miestneho a slo-
vensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za polpenziu 95 EUR/dospelá osoba, 55 EUR/dieťa do 12 rokov, stravu 
a nápoje nezahrnutú v programe. Fakultatívne výlety a aktivity mimo program. 
Prepitné pre vodičov a miestnych sprievodcov (je zvykom ho dávať). Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 295 EUR. 

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky cca 350 EUR. Vstupné vízum cca 58 USD/osoba (platí sa na 
mieste po prílete). 

MAXIMÁLNA VEĽKOST SKUPINY
16 osôb.

vstupnou bránou Siq. Rozprestiera sa 
medzi strmými údoliami v horách, čo 
poskytovalo jeho obyvateľom doko-
nalú ochranu. Všetky stavby, chrámy 
a hrobky boli vytesané do pieskovca. 
Scenériu mesta sme mohli vidieť vo 
viacerých fi lmoch – Múmia sa vracia, 
Indiana Jones. 

6 – 7. DEŇ
Dni voľna v  prímorskom letovisku 
Aqaba, relax na plážach.

8. DEŇ
Transfer na letisko, odlet do Európy.

PO STOPÁCH
INDIANA JONESAJORDÁNSKO

S POBYTOM PRI MORI  | VSTUPY V CENE  |  PRIAMY LET  |  VEĽKÁ NOC  |  AJ PRE RODINY  |  MŔTVE MORE

Sýria

Jordánsko

Libanon

Saudská
Arábia

Egypt

Izrael

Umm Qais

Jerash

Kerak

Petra

Wadi Rum

Aqaba

AmmanMŕtve more

TERMÍNY A CENY

7F9JOR01 POČET 
DNÍ OSOBA

DETSKÝ PAUŠÁL 
DO 12 R. NA LÔŽKU 

RODIČOV

DETSKÝ PAUŠÁL
DO 12 R. NA 
PRÍSTELKE

01.03. – 08.03. (Jarné prázdniny) 8 1 128 699 899

30.03. – 06.04. (Veľká noc) 8 1 198 699 899

01.05. – 08.05. 8 1 198 699 899

02.07. – 09.07. (Letné prázdniny) 8 1 198 699 899

08.10. – 15.10. 8 1 198 699 899

KLIMATICKÝ DIAGRAM – MŔTVE MORE, JORDÁNSKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 22 25 25 31 32 35 35 33 30 28 21

Zrážky (mm) 15 16 19 19 25 28 29 30 27 27 26 15
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ÁZIA  |  IZRAEL

SPOZNAJTE MIESTA NABITÉ HISTÓRIOU – BETLEHEM A JERUZALEM, MASADA, TIBERIAS, CAESAREA A JERICHO – NAJSTARŠIE MESTO SVETA. VYSTÚPTE 
NA OLIVOVÚ HORU, PREJDITE SA PO GETSEMANSKEJ ZÁHRADE A KRÁČAJTE PO VIA DOLOROSA, PO KTOREJ NIESOL JEŽIŠ SVOJ KRÍŽ AŽ NA GOLGOTU. 
ZASTAVTE SA PRI MÚRE NÁREKOV, NAJPOSVÄTNEJŠOM MIESTE ŽIDOVSKÉHO NÁRODA A OKÚPTE SA V NAJSLANŠOM MORI NA SVETE, MŔTVOM MORI.

1. DEŇ
Odlet z Európy do Tel Avivu vo večer-
ných hodinách.

2. DEŇ
Prílet do Tel Avivu v skorých ranných 
hodinách. Transfer do hotela na uby-
tovanie. Program začneme po raňaj-
kách. Presunieme sa do mesta Acre 
(UNESCO), ktoré bolo starým prístav-
ným mestom a  jednou z  najstaršie 
osídlených oblastí na svete. Navští-
vime starú križiacku pevnosť,   Tem-
plársky tunel, mešitu pašu Jezzara 
a  prejdeme sa po starom meste 
a miestnom trhu. Pozdĺž brehov Stre-
dozemného mora sa presunieme do 
nádherného mesta Haifa, ktoré je jed-
ným z  najvýznamnejších Izraelských 
prístavov. Navštívime Chrám Bahai 
s nádhernými visutými perzskými zá-
hradami, odkiaľ si vychutnáme neza-
budnuteľný výhľad na mesto. Chrám 
je najposvätnejším miestom monote-
istického náboženstva.

3. DEŇ
Pred nami je návšteva veľmi zaují-
mavého miesta, ktoré sa rozprestie-
ra na brehoch rieky Jordán, ktorá 
ústi do Galilejského jazera – miesto 
Krstu Yardenit. Miesto privíta ročne 
viac ako milión veriacich, ktorí prídu 
zažiť spiritualitu tohto miesta, kde 
bol Ježiš pokrstený Jánom Krstite-
ľom. Presunieme sa do bývalého Je-
žišovho pôsobiska Capernaum, kde 
sú dodnes ruiny miestnej synagógy, 
Mensa Christi, Tabgha, miesto kde 
Ježiš urobil zázrak rozmnoženia rýb 
a chleba, Mt. Beatitudes, odkiaľ Ježiš 
kázal svojim nasledovníkom. Nalodí-
me sa a  užijeme si príjemnú plavbu 
po Galilejskom jazere, ktoré je so-
pečného pôvodu, nachádza sa 212 m 
pod hladinou mora, zo severu na juh 
je dlhé asi 21 km a široké maximálne 
13 km. Je to jedno z najmalebnejších 
miest vo Svätej zemi. Poobede sa vy-
dáme na cestu do mesta Jericho, do 
jedného z najstarších miest na zemi. 

Pozrieme si storočný strom a Elijášov 
prameň. Betlehem.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na Olivovú 
horu a vychutnáme si výhľad na Zlaté 
mesto Jeruzalem. Navštívime kostol 
Nanebovstúpenia pána a  kostol Pa-
ter Noster a  Dominus Flevit. Uvidí-
me nádhernú Getsemanskú záhradu 
s  takmer 2000-ročnými olivovníkmi 
a  s  Bazilikou agónie (Bazilika náro-
dov), kde sa Kristus potil krvou než 
ho zatkli. Presunieme sa do Staré-
ho mesta, kde navštívime kostol sv. 
Anny, Pool of Bethesda, prejdeme si 
krížovú cestu, Chrám božieho hrobu 
až prídeme k  známemu Múru náre-
kov, najposvätnejšiemu miestu židov-
ského národa. Pokračovať budeme 
židovskou štvrťou Kostol sv. Petra 
v Gallicante.

5. DEŇ
V  Jeruzaleme navštívime Izraelské 
múzeum a Svätyňu kníh so známymi 
zvitkami, ktoré boli objavené v jasky-
ni v  archeologickej lokalite Qumran. 
Naša cesta bude viesť ďalej k Yad 
Vashem, pamätník obetiam nacistic-
kého holokaustu. Hora Sion a miesto 
Poslednej večere a hrobky kráľa Dávi-
da. Navštívime kostol Narodenia Pána 
s jeho jaskyňami.

CENA ZAHŔŃA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfery BA – letisko - BA. Všetky miestne 
transfery. 7x ubytovanie v 3* hoteloch s polpenziou. Všetky vstupy a výlety pod-
ľa programu. Služby miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Fakultatívne výlety a vstupy neuvedené 
v programe. Prepitné pre miestnych sprievodcov a vodičov. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 220 EUR. 

POZNÁMKA
Odporúčame vhodné oblečenie – plecia a kolená by mali byť vždy zahalené.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
20 osôb.

6. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu do 
Herodionu, kde navštívime palác - ro-
disko kráľa Herodesa. Následne naša 
cesta pokračuje k  Mŕtvemu moru, 
najslanšiemu moru na svete a  naj-
nižšie položenému miestu na svete 
(400 m pod hladinou mora), zastaví-
me sa v  starobylom osídlení, v oáze 
Eid Gedi a míňať budeme i starovekú 
pevnosť Massada, ktorá bola posta-
vená na izolovanom útese kráľom 
Herodesom. Podľa času sa okúpeme 
i v Mŕtvom mori.

7. DEŇ
Dopoludnia sa vydáme na prechádz-
ku do Starého mesta a popoludní je 
pred nami cesta do starej časti Jaff a, 
kde si pozrieme prístav a miestne vy-
kopávky. Následne navštívime hlav-
né mesto Izraela Tel Aviv s  moder-
nou architektúrou, s  reštaurovaným 
románskym divadlom, Hippodrom 
a  aquaduktom. Pokračovať budeme 
do letoviska Netanya.

8. DEŇ
Transfer na letisko, odlet do Európy.

TVÁRE IZRAELAIZRAEL

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY A POLPENZIA V CENE  |  PRIAMY LET  |  VEĽKÁ NOC  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  MŔTVE MORE

Egypt Izrael

Jordánsko

Sýria

Tabgha

Yardenit

Betlehem

Haifa
Acre

Netanya

Tel Aviv

Jeruzalem
Herodion

Mŕtve More

TERMÍNY A CENY
7F9IZL01 POČET DNÍ OSOBA

01.03. – 08.03. (Jarné prázdniny) 8 868

01.04. – 08.04. (Veľká noc) 8 948

15.04. – 22.04. 8 868

19.10. – 26.10. 8 868

27.10. – 03.11. (Jesenné prázdniny) 8 868

13.11. – 20.11. 8 868

KLIMATICKÝ DIAGRAM – TEL AVIV, IZRAEL
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 23 28 30 31 36 38 39 39 37 32 28 23

Zrážky (mm) 8 2 14 7 1 0 0 0 0 7 8 11
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NA PÁR DNÍ SA PRENESIEME DO SVÄTEJ ZEME. NAVŠTÍVIME NAJPOSVÄTNEJŠIE MIESTA KRAJINY, PREJDEME SA CESTOU, PO KTOREJ SI JEŽIŠ NIESOL 
SVOJ KRÍŽ, VYCHUTNÁME SI ATMOSFÉRU V GETSEMANSKEJ ZÁHRADE A PROSTREDNÍCTVOM VYNIKAJÚCICH SPRIEVODCOV SA DOZVIEME PODROB-
NOSTI Z HISTÓRIE. NEVYNEHÁME ANI SKVELÉ NÁKUPY.

1. DEŇ
Odlet z  Európy, prílet to nádherné-
ho mesta Tel Aviv. Transfer z  letiska 
do oblasti Netanya, ktorá je vzdiale-
ná cca 30 km severne od Tel Avivu. 
14 km pláží robí z mesta vyhľadávanú 
turistickú destináciu. Mesto je zároveň 
známe vysokým zastúpením imigran-
tov z USA, Kanady a Veľkej Británie. 

2. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na Olivo-
vú horu a  vychutnáme si výhľad na 
Zlaté mesto Jeruzalem. Navštívime 
nádhernú Getsemanskú záhradu 
s takmer dvetisícročnými olivovníkmi 
a  s  Bazilikou agónie (Bazilika náro-
dov), kde sa Kristus modlil a bdel celú 
noc, než ho zatkli a ukrižovali. Podľa 
tradície východnej ortodoxnej cirkvi 
je záhrada Getsemanská miestom, 
kde zaspala Ježišova Matka. Nachá-
dza sa tam pravoslávny kostol, kto-
rý skrýva prázdny hrob Panny Márie 
(nie je tam pochovaná). Záhrada bola 
významným kresťanským pútnic-
kým miestom raných kresťanských 
pútnikov. Presunieme sa do Starého 
mesta, prejdeme si krížovú cestu, 
Chrám božieho hrobu až prídeme 
k  známemu Múru nárekov. Múr je 
pozostatkom západnej časti vonkaj-
šej hradby, ktorá ku konci obdobia 
druhého jeruzalemského chrámu 
obklopovala Chrámovú horu. Dnes 
je to najposvätnejšie miesto Židov 
a zároveň miestom smútku nad zniče-
ním Chrámu. K Múru nárekov prichá-
dza mnoho pútnikov z celého sveta, 
aby tu vyslovili svoje modlitby, ktoré 
zároveň, napísané na kúsku papiera, 
vkladajú do štrbín múru. Navštívime 
najsvätejšie miesto na Zemi – Gol-
gotu, čo v preklade znamená Lebka. 
Je to miesto na ktorom bola 3. apríla 
roku Pána 33 ukrižovaná nekonečná 
Láska - Bohočlovek Ježiš Kristus. Po-
loha Golgoty sa traduje od staroveku. 
Podľa starej kresťanskej tradície, kto-
rú spomína už v 3. storočí Origenes, 
odvolávajúc sa na staršiu tradíciu ži-

dovskú, Spasiteľov Kríž bol vztýčený 
nad lebkou (hrobom) prvého človeka 
– Adama. Skalná hora Golgota bola 
neskôr zabudovaná do vnútra Bazili-
ky Božieho Hrobu, v ktorej sa dodnes 
nachádza. V súčasnosti zo skalnej 
hory Golgoty zostal asi 7 m dlhý, 3 m 
široký a 4,80 m vysoký kus skaly. Pô-
vodne pravdepodobne pripomínala 
ľudskú lebku a preto bolo toto miesto 
nazvané Lebka – Golgota. Poslednou 
zastávkou bude Chrám narodenia 
pána v Betleheme, ktorý je postavený 
nad miestom narodenia Ježiša. Jedná 
sa o najdlhšie neprestajne fungujúci 
kostol na svete.

3. DEŇ
Po skorých raňajkách sa vydáme do 
mesta Nazareth, kde si pozrieme Kos-
tol Zvestovania pána. Cesta nás ďalej 
povedie do mesta Kána Galilejská, 
kde Ježiš vykonal svoj prvý zázrak 
a  premenil vodu na víno. Najväčším 
lákadlom dňa bude návšteva okolia 
Galilejského jazera, ktoré je sopeč-
ného pôvodu, nachádza sa 212 m 
pod hladinou mora, zo severu na juh 
je dlhé asi 21 km a široké maximálne 
13 km. Je to jedno z najmalebnejších 
miest vo Svätej zemi. V prípade záuj-
mu fakultatívne možná plavba po ja-
zere. Presunieme sa do bývalého Je-
žišovho pôsobiska Capernaum, kde 
sú dodnes ruiny miestnej synagógy, 
Mensa Christi. Navštívime mesto Ta-

bgha, miesto kde Ježiš urobil zázrak 
rozmnoženia rýb a  chleba, nasleduje 
Hora blahoslavenstiev, odkiaľ Ježiš 
kázal svojim nasledovníkom.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme do mesta 
Tel Aviv, ktoré je známe i  ako „biele 

mesto“ (UNESCO) a  navštívime sta-
rú časť Jaff a s reštaurovaným starým 
prístavom a  kostolom sv. Petra. Ná-
sledne nás čaká transfer na letisko 
a odlet do Viedne.

VSTUPY A POLPENZIA V CENE  |  HISTORICKÉ PAMIATKY  |  SHOPPING

ÁZIA  |  IZRAEL

CITY BREAK TEL AVIVIZRAEL

CENA ZAHŔŃA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfery BA-letisko-BA. Všetky miestne trans-
fery. 3x ubytovanie v 3* hotely s polpenziou. Vstupy do pamiatok. Miestneho 
a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety – plavba loďou po Galilejskom jazere cca 10 USD (platí sa na 
mieste), stravu a nápoje neuvedené v programe. Prepitné pre vodiča a miestne-
ho sprievodcu (cca 5 USD/osoba/deň, platí sa na mieste).

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 220 EUR.

POZNÁMKA
Odporúčame vhodné oblečenie – plecia a kolená by mali byť vždy zahalené.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
20 osôb.

Egypt Izrael

Jordánsko

Sýria

Tel Aviv

Jeruzalem

Betlehem

Netanya
Nazareth

Kana

TERMÍNY A CENY
7F9IZL02 POČET DNÍ OSOBA

19.03. – 22.03. 4 595

23.04. – 26.04. 4 595

01.05. – 04.05. 4 655

14.05. – 17.05. 4 595

18.06. – 21.06. 4 595

12.09. – 15.09. 4 595

15.10. – 18.10. 4 595

KLIMATICKÝ DIAGRAM – TEL AVIV, IZRAEL
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 23 28 30 31 36 38 39 39 37 32 28 23

Zrážky (mm) 8 2 14 7 1 0 0 0 0 7 8 11
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ÁZIA  |  SAE

DUBAJ „MESTO BUDÚCNOSTI“ JE DYNAMICKY ROZVÍJAJÚCIM SA MESTOM, KTORÉ OKREM STAROBYLÝCH ŠTVRTÍ, DÝCHA NA VÁS AJ NEPREHLIADNUTEĽ-
NÝM LUXUSOM. MÔŽETE SA VYBRAŤ NA NÁKUPY DO NIEKTORÉHO Z MNOHÝCH NÁKUPNÝCH CENTIER, RELAXOVAŤ NA PLÁŽI ALEBO ÍSŤ ZA ZÁBAVOU 
AJ S VAŠIMI DEŤMI. AQUAPARK, DELFINÁRIUM, FORMULA, TUČNIAKY A ĎALŠIE ATRAKCIE VÁS ČAKAJÚ NA TOMTO DOKONALOM RODINNOM VÝLETE. 

1. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Dubaja. Už 
po prílete na nás dýchne duch tejto 
nádhernej arabskej krajiny s  množ-
stvom architektonických skvostov, 
ktoré nemajú nikde inde vo svete kon-
kurenciu. 

2. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme objavovať 
najznámejší emirát Dubaj, ktorý vy-
rástol z púšte v neuveriteľne krátkom 
čase. Nahliadneme do tajov dávnych 
štvrtí Bastakia a Deira, vyfotíme si be-
lostnú mešitu Jumeirah. Na vodnom 
taxíku Abra sa prevezieme cez dubaj-
skú zátoku Dubai Creek a zabavíme sa 
zjednávaním na trhu so zlatom a kore-
ním. Pozrieme si 828 m vysokú najvyš-
šiu stavbu sveta, Burj Khalifa, z ktorej 
sú neuveriteľné výhľady na celý Dubaj 
(výstup za poplatok). Zastavíme sa 
aj pri najznámejšom hoteli sveta Burj 
Al Arab. Popoludní nás čaká adrenalí-
nový zážitok – púštne safari. Zažijeme 
adrenalínovú jazdu po pieskových du-
nách, v beduínskom kempe nahliadne-
me do života beduínov, pomaľujeme 
sa henou, vyskúšame si miestne tra-
dičné odevy, vyskúšame vodnú fajku. 
Zavŕšením dňa bude výborná večera 
a vystúpenie brušnej tanečnice.

3. DEŇ
Ráno nás čaká veľká atrakcia, strávi-
me čas s malými tučniakmi v Ski Du-
bai. Deti si ich budú môcť pohladkať, 
vyfotiť sa s  nimi, dozvedia sa o  ich 
živote, uvidia ich kŕmenie a  zabavia 
sa na ich neuveriteľných kúskoch. Pre-
sunieme sa na Palmový ostrov a pred 
sebou máme deň plný kúpania, vod-
ných atrakcií a oddychu v najväčšom 
vodnom parku na Strednom východe 
Aquaventure. Jedinečný svet zába-
vy s  bazénmi, toboganmi, umelými 
vlnami, detským hradom s  rôznymi 
šmykľavkami, a mnohými ďalšími vod-
nými atrakciami. Nezabudnuteľným 
zážitkom je návšteva Dolphin Bay, 
umelo vybudovaná lagúna s delfínmi, 

kde sa deti za pomoci inštruktorov do-
stanú do úzkeho kontaktu s týmito mi-
lými tvormi, môžu ich hladkať a zahrať 
sa s nimi (vstup je za poplatok, v prí-
pade záujmu odporúčame rezervovať 
si vstup vopred v CK alebo hneď po 
príchode u  sprievodcu). V podvečer-
ných hodinách si vychutnáme plavbu 
s výbornou večerou na typickej dre-
venej lodi po Dubai Creeku.

4. DEŇ
Tento deň bude veľkým zážitkom naj-
mä pre malých pretekárov a oteckov. 
Pred nami je totiž návšteva jednej 
z najväčších atrakcií Emirátov a záro-
veň najväčšieho indoorového tematic-
kého parku na svete – Ferrari World 
v Abu Dhabi. Každému členovi rodiny 
ponúka zábavu, chvíle relaxu i adrena-
línu. Dozvieme sa celú históriu stajne 
Ferrari, virtuálne, ako piloti lietadla 
navštívime domov Ferrari – Taliansko, 
zajazdíme si s najväčšími svetovými 
šampiónmi, na trenažéroch si osob-
ne vyskúšame rýchlosť monopostov. 
Tí odvážnejší vyskúšajú rýchlodráhu 
Formula Rossa, pre deti je pripravený 
Junior GT, kde si môžu na malých au-
tíčkach urobiť školu šoférovania, zaži-
jú atmosféru skutočných pretekov na 
Junior Grand Prix a veľkou zábavou sú 
i malé autíčka na diaľkové ovládanie. 
Zaujímavá bude i návšteva miestnych 
obchodov s tovarom pod značkou 
Ferrari. Pred nami je ešte krátka pre-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Miestne transfery 
počas programu. 4x ubytovanie v kvalitnom 4* mestskom hoteli s polpenziou 
v Dubaji, 2x ubytovanie v 4* plážovom hoteli v Ras Al khaimah s polpenziou. 
Výlety a  vstupy podľa programu. Obed počas výletu na Musandam. Služ-
by miestneho a  česky hovoriaceho sprievodcu/delegáta. Poznámka: termín 
04.01. - 10.01.2015 je program len s ubytovaním v Dubaji.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a aktivity mimo programu. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
325 EUR. Počas pobytu pri mori možnosť doplatiť all inclusive služby.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 330 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

hliadka mesta Abu Dhabi a návšteva 
najväčšej a najkrajšej mešity v emirá-
toch - Sheikh Zayed Mosque.

5. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do emirá-
tu Ras Al Khaimah, kde si užijeme deň 
voľna strávený na pláži.

6. DEŇ
Pred nami je celodenný výlet k  bre-
hom polostrova Musandam, nachá-
dzajúceho sa na hraniciach sultanátu 
Omán. Navštívime typickú dedinku 
Dibba, preslávenú výrobou drevených 

lodí Dhows, nalodíme sa na arab-
skú plachetnicu, kde nás čaká vý-
borný obed, šnorchlovanie, plávanie 
v kryštálovo čistých vodách a zábava 
v rytmoch arabskej hudby. 

7. - 8. DEŇ
Po bohatom programe si vychutná-
me deň voľna na pláži, relax, kúpa-
nie, šnorchlovanie. Možnosť nákupov 
v  niektorom z  nákupných centier. Vo 
večerných hodinách transfer na letis-
ko. V skorých ranných hodinách odlet 
do Európy.

S POBYTOM PRI MORI  |  VÝLETY V CENE  |  PRIAMY LET  |  VEĽKÁ NOC  |  AJ PRE RODINY  |  ATRAKCIE  |  SHOPPING 

DUBAJSVET FANTASTICKÝCH 
ATRAKCIÍ  

Abu Dhabi

Dubaj

Ras Al-Khaimah

polostrov Musandam

Spojené Arabské Emiráty

TERMÍNY A CENY

7F9DUB01 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
1. a 2. DIEŤA DO 12 R.*

04.01. – 10.01. 7 1 288 799

27.02. – 06.03. (Jarné prázdniny) 8 1 298 849

30.03. – 06.04. (Veľká noc) 8 1 398 849

01.05. – 08.05. 8 1 398 849

03.07. – 10.07. (Letné prázdniny) 8 1 298 849

26.10. – 02.11. (Jesenné prázdniny) 8 1 298 849

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami, 1. dieťa na lôžku rodiča 2.dieťa na prísteľke

KLIMATICKÝ DIAGRAM – DUBAJ, SAE
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 24 25 28 33 38 40 41 41 39 35 31 26

Zrážky (mm) 16 25 21 7 0 0 1 0 0 1 3 15
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DUBAJ A ABU DHABI – DVA NAJVÄČŠIE A NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE ZO SIEDMYCH EMIRÁTOV. DYNAMICKY SA ROZVÍJAJÚCE MULTIKULTURÁLNE MESTÁ, 
KTORÉ SI ZÁROVEŇ ZACHOVÁVAJÚ SVOJU HISTÓRIU A TRADÍCIE V KONTRASTE S TRADIČNÝM MIESTOM AL AIN S TRHMI, OÁZAMI A PEVNOSŤAMI. MO-
DERNÁ ARCHITEKTÚRA A JEJ SKVOSTY ZNÁME PO CELOM SVETE A NEPREHLIADNUTEĽNÝ LUXUS. 

1. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Dubaja. 
Stretnutie s miestnym zástupcom na 
letisku a  s  českým delegátom pred 
letiskom, následne presun do hotela. 

2. DEŇ
Prehliadka novej časti mesta Dubaj, 
ktoré vyrástlo z  púšte v  neuveri-
teľne krátkom čase. Vystúpime na 
828 m vysokú, najvyššiu stavbu sveta, 
Burj Khalifa, odkiaľ sú neuveriteľné 
výhľady na celé mesto. Dokonca sa 
pomocou špeciálnych ďalekohľadov 
a projekcií prenesieme do minulosti 
a presvedčíme sa tak na vlastné oči, 
že pred pár rokmi bola na mieste 
dnešného Dubaja iba púšť. V známej 
Dubai Marina sa povozíme na lodič-
ke, odkiaľ krásne uvidíme Burj Khalifu 
v plnej jej kráse a celú mrakodrapovú 
alej. Zastavíme sa pri najznámejšom 
hoteli na svete Burj Al Arab na foto-
zastávku. 

3. DEŇ
V dnešný deň sa presunieme do čias 
starých arabských tradícií, navštívime 
mesto Al Ain, známe aj ako „mesto 
oáz“ a  jedno z  najstaršie osídlených 
miest v  celých emirátoch. Al Ain 
je mesto s bohatým kultúrnym dedič-
stvom, ktoré sa zachováva dodnes. 
Patrí k svetovému kultúrnemu dedič-
stvu UNESCO vďaka mnohým pev-
nostiam, oázam, historickým budo-
vám a archeologickým náleziskám. Al 
Ain je domovom prvého národného 
múzea, nachádza sa tu pevnosť Al 
Jahili a rodný dom šejka Zayeda. Za-
stavíme sa v známych oázach, navští-
vime i ťaví trh. 

4. DEŇ 
Dopoludnia voľný program – možnosť 
návštevy niektorého s  nádherných 
plážových parkov (odporúčame Ju-
meirah beach park, platí sa vstupné) 
alebo nákupy, popoludní odchod na 
púštne safari, počas ktorého zažijeme 
adrenalínovú jazdu v púšti na oranžo-
vých pieskových dunách s  profesio-

nálnymi vodičmi, nazrieme do života 
beduínov a  pozrieme si nádherný 
a nezabudnuteľný západ slnka. Čaká 
nás výborná večera medzi pieskový-
mi dunami, jazda na ťavách, brušné 
tanečnice, vodné fajky a môžeme sa 
dať potetovať henou.

5. DEŇ
Abu Dhabi. Prehliadka hlavného mes-
ta Emirátov. Cestou budeme prechá-
dzať oblasťou Jebel Ali s  umelo vy-
tvoreným prístavom, ktorá je známa 
ako priemyselná oblasť a  zároveň je 
sídlom cca 120 spoločností z  celého 
sveta. V roku 2009 bol prístav ozna-
čený za 9. najvyťaženejší prístav sve-
ta. Prvou zastávkou bude mešita She-
ikh Zayed Al Nahyan, ktorá je treťou 
najväčšou mešitou na svete. Uvidíme 
hotel ako z  rozprávok tisíc a  jednej 
noci Emirates Palace a slávnu prímor-
skú promenádu Corniche s  moder-
nou architektúrou stále rozvíjajúceho 
sa mesta. Veľkou atrakciou bude náv-
števa najväčšieho indoorového tema-
tického parku na svete Ferrari World.

6. DEŇ
Celodenný výlet k brehom ománske-
ho polostrova Musandam. Nalodíme 
sa v prístave autentického mestečka 
Dibba, šnorchlovanie v Indickom oce-
áne, zatancujeme si v rytmoch arab-
skej hudby. Obed na lodi. (Pri tomto 
výlete je potrebné vziať si so sebou 
cestovný doklad!).

CENA ZAHŔŇA 
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Dopravu klimatizo-
vaným mikrobusom počas programu. 6x ubytovanie v kvalitnom  4* mestskom 
hoteli s  polpenziou. Výlety a  vstupy podľa programu. Obed počas výletu na 
Musandam. Služby miestneho a česky hovoriaceho sprievodcu/delegáta.

CENA NEZAHŔŇA 
Fakultatívne výlety a aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu 355 EUR.  

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 330 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

7. DEŇ
Voľný deň. Možnosť kúpania sa, ná-
kupov alebo účasť na niektorom 
z fakultatívnych výletov (vodný park 
Aquaventure, výlet helikoptérou, vý-
let katamaránom, plávanie s  delfín-

mi). Vo večerných hodinách transfer 
na letisko.

8. DEŇ
V skorých ranných hodinách odlet do 
Európy.

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY A POLPENZIA V CENE  |  PRIAMY LET  |  SKVOSTY ARCHITEKTÚRY  |  SHOPPING  |  KULTÚRA

OBJAVOVANIE LUXUSU 
A STARÝCH ARABSKÝCH KULTÚRDUBAJ – ABU DHABI – AL AIN

Abu Dhabi

Dubaj

Al Aim

polostrov Musandam

Spojené Arabské Emiráty

TERMÍNY A CENY
7F9DUB02 POČET DNÍ OSOBA

30.03. – 06.04. (Veľká noc) 8 1 398

25.05. – 01.06. 8 1 298

08.10. – 15.10. 8 1 298

KLIMATICKÝ DIAGRAM – DUBAJ, SAE
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 24 25 28 33 38 40 41 41 39 35 31 26

Zrážky (mm) 16 25 21 7 0 0 1 0 0 1 3 15
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S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY A POLPENZIA V CENE  |  PRIAMY LET  |  SKVOSTY ARCHITEKTÚRY  |  ADRENALÍNOVÉ ATRAKCIE

5. DEŇ
Pred nami je celodenný adrenalínový 
zážitok V  dopoludňajších hodinách 
absolvujeme jazdu na púštnych mo-
tokárach, popoludní len na ultra-
ľahkých lietadlách v  emiráte Ras Al 
Khaimah. 

6. – 7. DEŇ
Voľný deň. Možnosť kúpania sa v jed-
nom z  plážových parkov v  Dubaji 
(odporúčame navštíviť Jumeirah Be-

ach park – vstup za poplatok) alebo 
na niektorej z verejných pláží. Nákupy 
v  niektorom z  mnohých nákupných 
centier (napr. Dubai Mall). Možnosť 
rôznych fakultatívnych výletov. Vo 
večerných hodinách transfer na le-
tisko.

8. DEŇ
V skorých ranných hodinách odlet do 
Európy.

SAE, DYNAMICKY ROZVÍJAJÚCA SA KRAJINA UPROSTRED PÚŠTE PONÚKA OKREM LUXUSU, NÁKUPOV A DÁVNYCH ARABSKÝCH TRADÍCIÍ I MNOŽSTVO 
ZÁŽITKOVÝCH ATRAKCIÍ. PÚŠTNE MOTOKÁRY, ADRENALÍNOVÝ LET V ULTRAĽAHKÝCH LIETADLÁCH, FERRARI WORLD A NAJRÝCHLEJŠIA DRÁHA NA 
STREDNOM VÝCHODE, SNOW BULLET UPROSTRED PÚŠTE, TO VŠETKO NÁS ČAKÁ A NEMINIE NA TOMTO SKVELOM, ŠPORTOVO LADENOM ZÁJAZDE.

1. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Dubaja. Už 
po prílete na nás dýchne duch tejto 
nádhernej arabskej krajiny s  množ-
stvom architektonických skvostov, 
ktoré nemajú nikde inde vo svete 
konkurenciu. 

2. DEŇ
Prehliadka novej časti mesta Dubaj, 
ktoré vyrástlo z  púšte v  neuveri-
teľne krátkom čase. Vystúpime na 
828 m vysokú, najvyššiu stavbu sveta 
- Burj Khalifa - odkiaľ sú neuveriteľné 
výhľady na celé mesto. Dokonca sa 
pomocou špeciálnych ďalekohľadov 
a projekcií prenesieme do minulosti 
a presvedčíme sa tak na vlastné oči, 
že pred pár rokmi bola na mieste 
dnešného Dubaja iba púšť. Uchvá-
ti nás najznámejšia mrakodrapová 
alej v  Dubaji – bulvár šejka Zayeda 
a množstvo monumentálnych budov, 
ktoré tu neustále rastú. Popoludní od-
chod na púštne safari, počas ktorého 
zažijeme adrenalínovú jazdu v  púšti 
na oranžových pieskových dunách 
s profesionálnymi vodičmi, nazrieme 
do života beduínov a  pozrieme si 
nádherný a  nezabudnuteľný západ 
slnka. Čaká nás dobrá večera medzi 
pieskovými dunami, jazda na ťavách, 
brušné tanečnice, vodné fajky a mô-
žeme sa dať potetovať henou.

3. DEŇ
V dopoludňajších hodinách sa vydá-
me do umelo zasnežovanej haly Ski 
Dubai, kde si vyskúšame veľmi zaují-
mavú atrakciu Snow bullet a zažije-
me tak perfektnú jazdu na snežnom 
kladkostroji vo výške 16 m nad zjaz-
dovkami. Následne zvyšok dňa strá-
vime v najväčšom vodnom parku na 
Strednom východe v  Aquaventure. 
Jedinečný svet zábavy s  bazénmi, 
toboganmi, umelými vlnami, detským 
hradom s  rôznymi šmykľavkami, 
a  ďalšími vodnými atrakciami. Ne-
zabudnuteľným zážitkom najmä pre 
deti je návšteva Dolphin Bay, umelo 

vybudovaná lagúna s delfínmi, kde sa 
deti za pomoci inštruktorov dostanú 
do úzkeho kontaktu s  týmito milými 
tvormi, môžu ich hladkať, zahrať sa 
s nimi a vidieť ich veselé kúsky (vstup 
je za poplatok, v prípade záujmu od-
porúčame rezervovať si vstup vopred 
v CK alebo hneď po príchode u sprie-
vodcu).

4. DEŇ 
Abu Dhabi. Prehliadka hlavného mes-
ta Emirátov. Cestou budeme prechá-
dzať oblasťou Jebel Ali s  umelo vy-
tvoreným prístavom, ktorá je známa 
ako priemyselná oblasť a  zároveň 
je sídlom cca 120 spoločností z  ce-
lého sveta. V  roku 2009 bol prístav 
označený za 9. najvyťaženejší prístav 
sveta. Prvou zastávkou bude meši-
ta Sheikh Zayed Al Nahyan, ktorá je 
treťou najväčšou mešitou na svete. 
Uvidíme hotel ako z  rozprávok tisíc 
a jednej noci Emirates Palace a sláv-
nu prímorskú promenádu Corniche 
s  modernou architektúrou stále roz-
víjajúceho sa mesta. Veľkou atrakciou 
bude návšteva najväčšieho indoo-
rového tematického parku na svete 
Ferrari World, kde na nás čaká naj-
rýchlejšia rýchlodráha na Strednom 
východe Formula Rossa, monoposty 
F1 a množstvo atrakcií.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Dopravu klimatizo-
vaným mikrobusom počas programu. 6x ubytovanie v kvalitnom  4* mestskom 
hoteli s polpenziou. Výlety a vstupy podľa programu. Služby miestneho a česky 
hovoriaceho sprievodcu/delegáta.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu 355 EUR. 

FAKULTATÍVNE VÝLETY PRE ODVÁŽNYCH
Skydiving nad Dubai Palm (tandem) 560 EUR/osoba.
Helikoptéra (15 min) 180 EUR/osoba.
Let balónom nad púšťou 220 EUR/osoba.
Potápanie so žralokmi (Atlantis, 40 min) 260 EUR/osoba.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 330 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

PLNÝ ZÁŽITKOV
A DOBRODRUŽSTVADUBAJ

Abu Dhabi

Dubaj

Ras Al-Khaimah

Spojené Arabské Emiráty

TERMÍNY A CENY

7F9DUB03 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

1. a 2. DIEŤA DO 12 R.*

27.02. – 06.03. (Jarné prázdniny) 8 1 498 899

01.05. – 08.05. 8 1 498 899

26.10. – 02.11. (Jesenné prázdniny) 8 1 498 899

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami, 1. dieťa na lôžku rodiča 2.dieťa na prísteľke

KLIMATICKÝ DIAGRAM – DUBAJ, SAE
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 24 25 28 33 38 40 41 41 39 35 31 26

Zrážky (mm) 16 25 21 7 0 0 1 0 0 1 3 15
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SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 27.02.2015  |  2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA  |  WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  SILVESTER 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA SERENA bola postavená 
v r. 2007. Kapacita lode je 3 780 pasa-
žierov a 1 100 členov posádky. Celkovo 
má 17 palúb (z toho 14 pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: SAMSA-
RA SPA wellness a fi tnes centrum, 
kaderníctvo, kozmetika, 5 víriviek, 
4 bazény, z toho 1 so zaťahovacou 
strechou, tobogan, multifunkčné 
športové ihrisko, vonkajšia bežecká 
dráha, divadlo, kasíno, disko, inter-
netová kaviareň, knižnica, obchodné 
centrum, detský klub, videoherňa, 
5 reštaurácie a 13 barov.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú 
vybavené SAT TV, minibarom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
24 h kajutový servis a osobný kajuto-
vý stevard. Typy kajút: vnútorné kaju-
ty, kajuty s oknom, kajuty s balkónom 
a suity. K dispozícii sú aj bezbariérové 
kajuty. Všetky majú kapacitu maxi-
málne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne, Prahy ale-
bo z Budapešti. Viac informácií do-
stanete vo vašej CK

FAKULTATÍVNE VÝLETY

BALÍK 4 VÝLETOV 
ZA ŠPECIÁLNU CENU 233 EUR
Budúcnosť Dubaja a Burj Khalifa, 
Plavba k ománskym fjordom, 
Abu Dhabi v r. 2030 a Veľká mešita, 
Mystický Muscat

MUSCAT
To najkrajšie z Muscatu 
a pevnosť Nakhl 84 EUR. 
Mystický Muscat 54 EUR. 
Divoká príroda Ománu 
a jazda na terénnom aute 104 EUR.

KHASAB
Plavba tradičnou loďkou „dhow“ 
k Ománskym fjordom 69 EUR .

ABU DHABI 
Ferrari world zážitkový park 89 EUR. 
Prehliadka mesta Abu Dhabi 52 EUR.

DUBAJ
Budúcnosť Dubaja 
a Burj Khalifa 94 EUR. 
Let hydroplánom 169 EUR. 
Plávanie s delfínmi vo vodnom parku 
hotela Atlantis 222 EUR.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

NA VLASTNEJ KOŽI PREŽIJETE KONTRAST MEDZI ROZĽAHLOU PÚŠŤOU A MODERNOU ARCHITEKTÚROU, KTORÁ UDÁVA TRENDY BUDÚCNOSTI. ČAKÁ NA VÁS 
NAJVYŠŠIA BUDOVA SVETA BURJ KHALIFA, SVETOZNÁMY HOTEL BURJ AL ARAB V TVARE PLACHETNICE, NAKHL - NAJVYŠŠIA PEVNOSŤ V OMÁNE I PLAVBA TRA-
DIČNOU DREVENOU LOĎKOU „DHOW“ K OMÁNSKYM FJORDOM KHASAB. KAŽDÝ DEŇ VÁS BUDE PO DNI PLNOM SKVELÝCH ZÁŽITKOV ČAKAŤ VAŠA LUXUSNÁ LOĎ.

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 
NA COSTA SERENA ****SKVOSTY EMIRÁTOV

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Dubai (SAE) nalodenie večer

2. deň Dubai (SAE) 10:30

3. deň Muscat (Omán) 08:30

4. deň Muscat (Omán) 14:00

5. deň Khasab (Omán) 08:00 18:00

6. deň Abu Dhabi (SAE) 09:00 21:00

7. deň Dubai (SAE) 08:00

8. deň Dubai (SAE) vylodenie doobeda

TERMÍNY

A 
12. december 2014, 09. január, 16. január, 23. január a 30. január 2015, 06. 
február, 13. február a 20. február 2015

B 06. marec, 13. marec, 20. marec a 27. marec 2015

C 02. január 2015

D 19. december 2014

E 26. december 2014

F 27. február 2015 – SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky 130 EUR/osoba, nápoje, prepitné 
(platba na lodi) 59,50 EUR/dospelá osoba, 29,75 EUR/dieťa 4-14 r., fakultatívne 
výlety, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY PRI PLAVBE SO SLOVENSKÝM SPRIEVODCOM
Servisné poplatky cca 330 EUR/osoba.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku dňu 
vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho platnosti meniť 
na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od stavu predaja, 
takže platné ceny vami vybranej plavby vám budú oznámené v čase jej výberu. 

LETENKA V CENE

Dubaj

Abu Dhabí

Muscat

Khasab

SAE Omán

7F5FCC01 A B C D E F*

Zákl. lôžko/vnútorná kajuta 499 549 549 599 899 1 098

Zákl. lôžko/kajuta s oknom 599 649 649 769 1 069 1 198

Zákl. lôžko/kajuta s balkónom 899 949 949 1 099 1 449 1 298

Zákl. lôžko/suita 1 199 1 249 1 249 1 399 1 749 RQ**

3./4. lôžko dospelý 249 274 439 299 449 918

3./4. lôžko dieťa do 18 r. - paušál 0 0 159 0 269 599

TERMÍNY A CENY

*  Garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube vrátane leteckej dopravy z Viedne do 
Dubaja a späť, transferov letisko – prístav – letisko.

** RQ = ceny na vyžiadanie.
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Souk (trh so zlatom). Cestou k domi-
nante Dubaja – hotelu Burj Al Arab, 
si urobíme zastávku na fotografova-
nie pri najznámejšej mešite Jumeirah 
Mosque. Vo večerných hodinách nás 
čaká plavba s večerou Dhow Cruise, na 
typickej arabskej drevenej lodi.

8. DEŇ
Voľný deň, môžeme si vychutnať relax 
na plážach jedného z najkrajších plá-

žových parkov v  Dubaji – Jumeirah 
beach park (platí sa vstupné) alebo 
zažiť nákupnú horúčku v  niektorom 
z  mnohých nákupných centier. Bo-
haté možnosti fakultatívnych výletov.

9. DEŇ
Voľno do odletu, transfer na letisko. 
Odlet do Európy.

SPOZNAJTE DVE KRAJINY ZA PÁR DNÍ. OBJAVÍTE BOHATÚ HISTÓRIU ARABSKÉHO SVETA, POHOSTINNOSŤ MIESTNYCH ĽUDÍ, SPOZNÁTE NAJKRAJŠIE 
MEŠITY A ROZLÚSKNETE AJ TIE NAJSKRYTEJŠIE TAJOMSTVÁ PÚŠTE. V KONTRASTE S HISTÓRIOU NAVŠTÍVITE NAJDYNAMICKEJŠIE ROZVÍJAJÚCE SA 
MESTO SO SVETOVO ZNÁMOU ARCHITEKTÚROU.

1. - 2. DEŇ
Odlet z Európy do Ománu, prílet do 
Muscatu, hlavného mesta Ománu, 
popoludní zažijeme Sunset cruise, 
romantickú plavbu pozdĺž pobrežia 
mesta s  nádherným západom slnka 
za okolité vrchy.

3. DEŇ
Prehliadka hlavného mesta Ománu 
„Muscat City tour“, prezrieme si hlavnú 
pamätihodnosť mesta – mešitu Grand 
Mosque s  jej 5-timi minaretmi, ktorú 
stavali až 6 rokov a jej hlavný luster, vy-
robený zo Swarovského kryštálov a ko-
berec zdobiaci hlavnú modlitebňu, vy-
robený expertmi z pravého perzského 
hodvábu. Exteriér mešity je z pieskovca 
a vnútro zo známeho talianskeho mra-
moru. Cestou z mešity si prezrieme uli-
cu, kde sídlia veľvyslanectvá a Al Alam 
Palace (zvonku), kde sultán prijíma ofi -
ciálne návštevy. Presunieme sa do sta-
rej časti mesta, ktorá nás vtrhne do víru 
tradičného ománskeho trhu „Muttrah 
souk“. Pri nákupe typických omán-
skych výrobkov sa zabavíme tradičným 
zjednávaním. Navštívime múzeum Bait 
Al Zubair, malý mestský domček, kde 
sa nachádzajú staré obrázky Muscatu 
a archeologické nálezy. 

4. DEŇ 
Vychutnáme si pokoj a siestu v nád-
hernej oáze Wadi Bani Khalid, kde 
budeme sledovať kontrast púšte 
a  nádhernej oázy v  severnej časti 
Ománu, s priezračnou vodou v jazier-
kach a  palmovým porastom. Cesta 
bude pokračovať do púšte Wahiba 
Sands s červenými a bielymi piesko-
vými dunami, miestami dosahujúcich 
výšku až 200 m, kde budeme môcť 
pozorovať faunu a  fl óru typickú pre 
túto oblasť, ktorá sa stala rajom pre 
fotografov. Zažijeme adrenalíno-
vú jazdu na džípoch po pieskových 
dunách, navštívime dom beduínov, 
vychutnáme si typickú ománsku 
kávu a  datle. Prenocujeme v  púšti 
v 1 000 Nights Camp Arabic.

5. DEŇ
Z  Wahiba Sands sa presunieme do 
oblasti Jebel al Akhdar, ktorá je sú-
časťou ománskeho pohoria Hajar a je 
známa i pod menom „Zelené vrchy“. 
Tomuto menu vďačí svojim nádher-
ným oázam a plantážam s tropickým 
ovocím. Navštívime pevnosť v dedin-
ke Birkat Al Mawz a  presunieme sa 
do mesta oáz Nizwa, kde si pozrieme 
pevnosť a tradičný souk.

6. DEŇ
Ráno navštívime 400 rokov staré 
mestečko Al Hamra Village, podpo-
rované vládou, aby prezentovalo ži-
vot v  Ománe počas minulých storo-
čí. Do dnešných čias tu môžeme na 
miestnych trhoch vidieť domácich 
výrobcov tradičnej sladkosti „halwa“. 
Presunieme sa do Mistaf al Abriyeen 
a oblasti Bahla, kde si pozrieme naj-
staršiu pevnosť v Ománe (UNESCO). 
Mesto je známe hrnčiarskym re-
meslom. Pred nami je cesta do Spoje-
ných arabských emirátov, do Emirátu 
Dubaj.

7. DEŇ
Dubai City Tour – prehliadka mesta, 
ktoré vyrástlo z  púšte v  neuveriteľne 
krátkom čase. Pozrieme si Dubai Cre-
ek, starú štvrť Bastakia, 180 rokov starú 
pevnosť Fort Al Fahidi, nahliadneme 
do Dubajského múzea. Preplavíme sa 
na typickej lodičke abra cez Creek, kde 
navštívime trh s korením a známy Gold 

ÁZIA  |  OMÁN, DUBAJ

SKVOSTY 
STREDNÉHO VÝCHODUOMÁN A DUBAJ

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. 3x ubytovanie 
v 3* hoteloch s raňajkami v Ománe, 1x ubytovanie v Campe v púšti s polpenziou. 
3x ubytovanie v   4* mestskom hoteli v Dubaji s polpenziou. Transfery klima-
tizovaným autobusom, služby slovensky hovoriaceho sprievodcu a miestneho 
sprievodcu, jazda na džípoch v ománskej púšti s profesionálnym vodičom, voda 
počas výletov. Vstupy a výlety podľa programu.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy, večere a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné pre vodičov a sprie-
vodcov. Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 395 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 350 EUR. Vstupné vízum do Ománu cca 20 USD (platí 
sa na mieste). 

CENY FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Vodný park Aquaventure 65 EUR; Púštne safari 65 EUR; Ferrari World 145 EUR; 
Burj Khalifa (vstupné) 49 EUR; Abu Dhabi city tour 65 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Saudská arábia

Irán

Jemen

Omán

SAE
Muscat

Dubaj

Bahla

Indický oceán

TERMÍNY A CENY

7F9OMN02 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.*

26.02. – 06.03. (Jarné prázdniny) 9 1 998 1 199

30.04. – 08.05. 9 1 998 1 199

14.10. – 22.10. 9 1 998 1 199

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami

KLIMATICKÝ DIAGRAM – MUSCAT, OMÁN
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 22 25 30 34 35 34 32 32 30 26 23

Zrážky (mm) 13 25 15 18 8 0 0 0 0 0 8 13
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1. DEŇ
Odlet z  Európy do Dubaja. Prílet vo 
večerných hodinách, transfer na ho-
tel, ubytovanie.

2. DEŇ
Pred nami je poldenná prehliadka 
mesta Dubaj, ktoré vyrástlo v posled-
ných rokoch a  je najnavštevovanej-
ším zo všetkých emirátov. Vystúpime 
na najvyššiu budovu sveta vysokú 
828 m, symbol Dubaja – vežu Burj 
Khalifa, z  ktorej sú nezabudnuteľné 
výhľady na celý emirát, na rozľahlú 
púšť, gigantické stavby, Dubai Marina 
a Palmový ostrov. Následne si pozrie-
me akvárium v najväčšom nákupnom 
centre Dubai Mall a jedinečnú kostru 
dinosaura. Prevezieme sa po známom 
bulváry Sheikh Zayed Road, ktorý je 
lemovaný po oboch stranách nádher-
nými mrakodrapmi. V popoludňajších 
hodinách nás čaká prelet do Ománu, 
stredisko Salalah.

3. DEŇ 
Deň začneme prehliadkou mesta Sa-
lalah a jeho zaujímavostí. Navštívime 
Múzeum kadidla, kde sa dozvieme 
všetko o známej kadidlovej ceste, po-
zrieme si zaujímavé fotografi e mapu-
júce pôvodný život v Ománe, expozí-
cie zbraní a keramiky, dobové odevy, 
šperky ako i  modely plachetníc. Ná-
sledne sa presunieme k  ovocným 
plantážam, kde sa pestujú okrem rôz-
nych druhov ovocia i kokosové palmy. 
Urobíme si fotozastávku pri mešite 
Sultána Qaboosa v Haff ah. Pri západe 
slnka si pozrieme sultánsky palác Al 
Husn (zvonku) a vrhneme sa do víru 
tradičného ománskeho trhu, ktorý 
dýcha typickou atmosférou.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu 
do rybárskej dedinky Taqah, ktorá 
sa preslávila distribúciou sušených 
sardiniek. Navštívime hrad z  19. sto-
ročia, v minulosti slúžil ako súkromná 
rezidencia guvernéra. Presunieme sa 
do starého mesta Sumhuram, mo-

mentálne slúži ako archologický park. 
V minulosti bolo mesto dôležitou za-
stávkou na obchodných cestách. Ces-
ta nás povedie do starého hlavného 
mesta regiónu Dhofar – mesta Mirbat, 
ktoré bolo východiskovým bodom 
kadidlovej cesty. Prejdeme sa starými 
uličkami s  tradičnými domami z  ílu. 
Navštívime hrobku islamského učen-
ca Mohameda Bin Aliho. Cesta bude 
pokračovať k pohoriu Qara, kde urči-
te stretneme zopár divých ťáv. Ocit-
neme sa až na západnej hranici Omá-
nu, kde rastú kadidlovníky  a  žije tu 
populácia ománskych plameniakov.

5. DEŇ
Byť v  Ománe a  nenavštíviť Rub Al 
Khali, oblasť nazývanú aj „pustinou“ 
by bolo hriechom. Vyberieme sa 
cez pohorie Qara do púšte Al Nejd, 
kde navštívime stratené mesto Ubar 
(UNESCO), tzv. pieskovú Atlantídu. 
Mesto bolo archeologicky objavené 
až v roku 1992 a podľa povesti sa 
jednalo o kedysi rozkvitajúce mesto, 
ktoré boh zničil, pretože sa jeho oby-
vatelia zriekli viery a dostali sa na 
rázcestie. Na spiatočnej ceste sa za-
stavíme v oblasti Wadi Dawka – park 
kadidlovníkov. Jeho návšteva nás 
prenesie do histórie pestovania tejto 
dreviny.

6. – 8. DEŇ
Pobyt na nádherných plážach v  Sa-
lalah, relax, vodné športy a možnosť 

SALALAH, MIESTO DOPOSIAĽ NEPOŠKVRNENÉ CESTOVNÝM RUCHOM, MIESTO S NÁDHERNÝMI PLÁŽAMI, ČISTÝM MOROM, BOHATOU A BUJNOU VE-
GETÁCIOU, TAJOMNOU PÚŠŤOU A TRADIČNÝM OMÁNSKYM ŽIVOTOM. OBJAVÍME HISTÓRIU PESTOVANIA KADIDLOVNÍKOV A VYDÁME SA PO STOPÁCH 
OBCHODNÍKOV SO VZÁCNYM KADIDLOM.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. 1x ubytovanie v 4* hote-
li s raňajkami v Dubaji, 6x ubytovanie v 4* hoteli Salalah s polpenziou. Transfery 
klimatizovaným autobusom, služby slovensky hovoriaceho sprievodcu a miest-
neho sprievodcu, voda počas výletov. Vstupy a výlety podľa programu.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné pre vodičov a sprievodcov. 
Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 595 EUR. Možnosť doplatiť 
si all inclusive služby.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 350 EUR/osoba. Vstupné vízum do Ománu cca 20 USD/
osoba (platí sa na mieste). 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

fakultatívnych výletov. Posledný deň 
transfer na letisko v Salalah, prelet do 
Dubaja.

9. DEŇ
V  skorých ranných hodinách let do 
Európy.

KARIBIK
ORIENTUOMÁN - SALALAH

Saudská arábia

Irán

Jemen

Omán

SAE
Muscat

Dubaj

Bahla

Salalah

Taqah Mirbat

Ubar

Indický oceán

TERMÍNY A CENY
7F9OMN01 POČET DNÍ OSOBA

26.02. – 06.03. (Jarné prázdniny) 9 1 298

02.04. – 10.04. (Veľká noc) 9 1 298

30.04. – 08.05. 9 1 298

08.10 - 16.10. 9 1 298

22.10. – 30.10. 9 1 298

KLIMATICKÝ DIAGRAM – SALALAH, OMÁN
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 22 25 30 34 35 34 32 32 30 26 23

Zrážky (mm) 13 25 15 18 8 0 0 0 0 0 8 13
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AFRIKA  |  EGYPT

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy, prílet do letovis-
ka Hurghada. Po prílete sa presu-
nieme do Luxoru, kde sa nalodíme 
na loď. Alternatívne podľa príletu 
prenocovanie v  Hurghade. Začína 
sa naša objavná cesta po tejto nád-
hernej krajine.

2. DEŇ
(V prípade prenocovania v Hurgha-
de skorý ranný transfer do Luxoru). 
Západný breh, kde na sklonku dňa 
padajú tiene na „Ríšu mŕtvych“. 
Navštívime Údolie kráľov, kde sa 
nachádzajú hrobky kráľov z  18., 
19. a 20. dynastie. Svoje miesto tu 
má i  hrobka azda najznámejšieho 
faraóna Tutanchamóna. V  Údolí 
kráľovien si pozrieme hrobky krá-
ľovien a ich detí a najvýznamnejšiu 
pamiatku tejto oblasti Chrám krá-
ľovnej Hatšepsut, čiastočne vyte-
saný do skaly a  čiastočne dosta-
vaný do svojej pôvodnej podoby. 
Nevynecháme ani sochy faraóna 
Amenthotepa III. – Memnonove 
kolosy. Popoludní sa vydáme na 
plavbu do Edfu.

3. DEŇ
V meste Edfu navštívime chrám so-
kolieho boha Hora, ktorý je nielen 
najzachovalejším chrámom v  celej 
krajine, ale i  jedným z  najkrajších 
chrámov. Boh Hor je vždy znázor-
ňovaný ako sokol a  jeho krídla boli 
symbolom rozlohy vesmíru a  slnko 
a mesiac boli považované za jeho oči. 
Plavba bude pokračovať do Asuánu.

4. DEŇ
Asuán, „brána do čiernej afriky“, 
mesto bez jediného mosta. Veľká 
asuánska priehrada vystihuje kon-
trast starej a novej doby. Popoludní 
v prípade záujmu pešia prehliadka 
mesta a jeho najtajnejších častí.

5. DEŇ
Fakultatívny výlet do núbijské-
ho chrámu Abu Simbel. Veľkole-

pý chrám sa nachádza len 40 km 
od sudánskych hraníca právom 
sa pokladá za jeden z  najkrajších 
v Egypte. Chrámy dal postaviť pa-
novník Ramses II. Chrám je zasvä-
tený trom bohom a  bol vytesaný 
do skalnej steny. Popoludní sa na-
lodíme na tradičnú štíhlu plachet-
nicu feluku a užijeme si plavbu po 
Níle. Navštívime i botanickú záhra-
du.

6. DEŇ
Dopoludnia si užijeme chvíľku voľ-
na a  popoludní sa poplavíme do 
Kom Ombo. Jediné mesto, ktoré 
obývajú dvaja bohovia – Sobek 
a Haroeris. Navštívime chrám za-
svätený bohovi Sobekovi. Cesta 
bude pokračovať do Edfu.

7. DEŇ
Nevynecháme dva nádherné chrá-
my na východnom brehu Nílu – Lu-
xor a  Karnak. Chrám v  Karnaku, 
kultové stredisko boha Amona. Bol 
postupne stavaný a  rozširovaný 
až 1500 rokov. Na jeho výstavbe 
sa zúčastnila väčšina význam-
ných faraónov. Luxor je jedným 
z  najstarších a  najvýznamnejších 
miest v  Egypte. Mesto i  chrám sú 
postavené v  súlade s  pravidlami 
egyptského náboženstva – východ 
je symbolom zrodenia, západ sym-
bolom smrti. 

EGYPT – KOLÍSKA CIVILIZÁCIE, SYNONYMUM TAJOMNA. KRAJINA ZAHALENÁ MYSTIKOU A TAJOMSTVAMI. OBROVSKÉ, DYCH VYRÁŽAJÚCE PYRAMÍDY, 
SFINGA, CHRÁMY, TO VŠETKO PRIPOMÍNA ZAŠLÚ SLÁVU FARAÓNOV. ŽIVOTODARNÝ NÍL, ROZPÁLENÁ PÚŠŤ A SKVELÉ PLÁŽE ČERVENÉHO MORA. TO 
VŠETKO TVORÍ DOKONALÝ KONTRAST, KTORÝ K EGYPTU NEODMYSLITEĽNE PATRÍ.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Bratislava – Hurghada – Bratislava, všetky miestne transfery, 
7x ubytovanie na lodi s plnou penziou, v prípade neskoršieho príletu ubytovanie 
v 3* hoteli po prílete alebo pri odlete s polpenziou, služby miestneho a sloven-
sky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety, stravu a nápoje neuvedené v programe. Príplatok za jedno-
lôžkovú izbu 250 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 180 EUR. Vstupy do pamatok 150 EUR.

POZNÁMKA
CK si vyhradzuje právo na zmenu v programu a ubytovania v závislosti od prí-
letových a odletových časov a v nadväznosti na organizované konvoje. Pobyt je 
možné predĺžiť o pobyt pri mori v Hurghade.

8. DEŇ
V  dnešný deň sa musíme rozlúčiť 
s  touto nádhernou krajinou. Vylo-

díme sa a pred nami je už len trans-
fer do Hurghady.

EGYPT PLAVBA PO NÍLE

Hurghada

KarnakLuxor

Edfu

Kom Ombo

Asuan

TERMÍNY A CENY
7F9EGH01 POČET DNÍ OSOBA

11.04., 18.04., 25.04. 8 548

02.05., 09.05., 16.05., 23.05., 30.05. 8 548

06.06., 13.06., 20.06., 27.06. 8 548

04.07., 11.07., 18.07., 25.07. 8 548

01.08., 08.08., 15.08., 22.08., 29.08. 8 548

05.09., 12.09., 19.09., 26.09. 8 548

KLIMATICKÝ DIAGRAM – HURGHADA, EGYPT
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 14 16 20 27 30 32 32 32 30 26 20 15

Zrážky (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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VYDÁME SA PO STOPÁCH STARÝCH RIMANOV. NAVŠTÍVIME ÚZEMIE LEGENDÁRNEHO KARTÁGA, NAJVÄČŠÍ RÍMSKY AMFITEÁTER NA KONTINENTE, BRÁNU 
SAHARY - MESTO DOUZ, JEDINEČNÝ HADRIÁNOV CHRÁM A K TOMU TAKMER 1200 KM NÁDHERNÝCH PLÁŽÍ ... TO JE PRAVÁ TVÁR TEJTO ČASTI AFRIKY.

1. DEŇ
Odlet z  Bratislavy alebo z  Košíc 
do Monastiru. Transfer do mesteč-
ka Mahdia, ubytovanie v 4* hoteli, 
večera.

2. DEŇ
Po raňajkách začneme našu dob-
rodružnú cestu po tejto zaujímavej 
krajine. Vydáme sa do mestečka 
El Djem, ktoré je preslávené naj-
väčším amfi teátrom na africkom 
kontinente. Cesta nás povedie cez 
mesto Sfax do Matmaty s unikátny-
mi troglodytnými obydliami. Čaká 
na nás mesto Douz, označované aj 
za „bránu do Sahary“. Fakultatívne 
možnosť prechádzky na ťavách po 
piesočnatých saharských dunách.

3. DEŇ
Prechod cez najväčšie tuniské 
soľné jazero Chott El Djerid nás 
zavedie do mesta Tozeur známe-
ho najmä vďaka pestovaniu datlí 
„deglet nour“. Fakultatívne mož-
nosť návštevy múzea Dar Chraiet 
alebo výlet džípmi do horskej oázy 
Mides. Presunieme sa do mesta Ka-
irouan, ktoré je súčasťou svetové-
ho kultúrneho dedičstva UNESCO, 
kde navštívime i dielňu na výrobu 
kobercov. Hammamet.

4. DEŇ
V ranných hodinách sa vyberieme 
do mestečka Dougga, ktoré je jed-
nou z  najzachovalejších rímskych 
lokalít na africkom kontinente 
a  súčasťou svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. V  meste sa 
nachádza nespočetné množstvo 
architektonických pamiatok. Pre-
zrieme si Thuburbo Majus, kde 
bola zriadená rímska kolónia, ktorá 
po arabskom vpáde zanikla, avšak 
do dnešných dní sa tam zachovali 
zaujímavé vykopávky. Hadriánov 
chrám vôd navštívime v  meste 
Zaghouan. Chrám bol zásobovaný 
vodou prostredníctvom 123 km dl-
hého aquaduktu. 

5. DEŇ
Čaká nás celodenný výlet do sláv-
neho mesta Kartágo, ktoré bolo 
v roku 146 p. n. l. zrovnané so ze-
mou. Navštívime hlavné mesto Tu-
nis s  tradičným trhom. Popoludní 
sa vydáme do malebného mesteč-
ka Sidi Bousaid, ktoré láka nádher-
ným výhľadom na hlavné mesto, 
zaujímavou architektúrou a množ-
stvom umelcov. 

6. DEŇ
Vydáme sa na sever krajiny navští-
viť polostrov Cap Bon s mestečka-
mi Nabeul, Hawaria a  Kerkouane. 
V  Kerkouane budeme mať mož-
nosť obdivovať jediné pozostatky 
púnskeho mesta na území Tuniska. 
Presunieme sa do mesta Korbus, 
bývalých rímskych termálnych kú-
peľov. Po ceste späť do Hamma-
metu sa zastavíme v Bouargoub na 
ochutnávku miestnych vín.

7. – 8 . DEŇ
Pobyt pri mori v stredisku Hamma-
met, relax na pieskových plážach, 
možnosť vodných športov. Pre zá-
ujemcov možnosť predĺženia po-
bytu pri mori. Posledný deň trans-
fer na letisko, odlet do Bratislavy/
Košíc.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Bratislava-Monastir-Bratislava, resp. Košice-Monastir-Košice. 
Transfery letisko-hotel-letisko. 6x ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou, 1x ubyto-
vanie v 3* hoteli v púšti. 7x polpenziu, obedy počas výletov. Služby miestneho 
a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu počas okruhu, služby delegáta počas 
pobytu pri mori. Vstupy do pamiatok.

CENA NEZAHŔŇA
Nápoje a  stravu neuvedené v  programe. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
250 EUR. Prepitné vodičom a miestnym sprievodcom. Fakultatívny výlety. Pri 
pobyte pri mori možnosť doplatiť si all inclusive služby.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 135 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
20 osôb.

S POBYTOM PRI MORI  | PRIAMY LET  |  VSTUPY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

TUNISKOPO STOPÁCH RIMANOV

Monastir
El Djem

Sfax

MatmataDouz

Tozeur

Kairouan

Dougga

Thuburbo Majus

Zaghouan

Hammamet

Bou Argoub
Cap Bon
TunisKartá

go

Sidi Bou Said

Alžírsko

LýbiaTunisko

Taliansko

TERMÍNY A CENY
7F9TNX01 TRASA POČET DNÍ OSOBA

08.06. – 15.06. BA/KE 8 695

15.06. – 22.06. BA/KE 8 695

22.06. – 29.06. BA/KE 8 695

07.09. – 14.09. BA/KE 8 695

14.09. – 21.09. BA/KE 8 695

21.09. – 28.09. BA 8 695

KLIMATICKÝ DIAGRAM – MONASTIR, TUNISKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 16 17 19 22 23 27 30 32 29 26 21 17

Zrážky (mm) 58 55 48 38 22 10 3 8 33 66 56 66
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ROZPRÁVKA TISÍC A JEDNEJ NOCI. HNEDÉ KASBY, ZELENÉ OÁZY, ČERVENÝ MARAKÉŠ A MODRÝ OCEÁN. KRAJINA PLNÁ FARIEB A VÔNÍ. KRIŽOVATKA ARAB-
SKEJ, BERBERSKEJ, RÍMSKEJ, PORTUGALSKEJ A FRANCÚZSKEJ KULTÚRY. SPLETITÉ ULIČKY ZABUDNUTÝCH MIEST, DRAMATICKÉ KAŇONY A VYSOKÉ MINARE-
TY. VOŇAVÝ MÄTOVÝ ČAJ, LAHODNÝ KUSKUS, VODNÁ FAJKA, TRADIČNÉ FARBIARNE, VOLANIE MUEZÍNA A NEKONEČNÉ ZJEDNÁVANIE.

1. DEŇ
Odlet z Európy, počas prestupu v Lisa-
bone (odlety z Budapešti) v cene Lisa-
bon City tour. Prílet do Maroka. Moder-
ná Casablanca, metropola s 5 miliónmi 
obyvateľov. Mešita Jeho Veličenstva 
Hassana II. (zvonku), námestie Spoje-
ných národov, námestie Mohammeda 
V., rezidenčná časť Anfa. Pokračovanie 
do Rabatu – hlavného mesta a sídla 
kráľa, prehliadka neobyčajne zeleného 
mesta – pevnosť Kasbah Oudaya, Ha-
sanova veža a Mešita, mauzóleum Mo-
hammeda V., Mechouar (známe opev-
nenie okolo kráľovského paláca).

2. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do Meknes 
(UNESCO), cestou budeme prechádzať 
mestami Khemisset a Tilfet. V Meknes 
navštívime „Marocké Versailles“, ktoré 
bolo založené v 17. storočí kráľom Isma-
ilom, spoznáme najkrajšiu marockú 
bránu Bab El Manasour a stajne kráľa M. 
Ismaila. Navštívime novú a starú medi-
nu, Fez. Cestou sa zastavíme v posvät-
ných mestách Moulay Idirss a Volubilis.

3. DEŇ
Ráno bude venované prehliadke Fez 
(UNESCO), ktoré je právom považo-
vané za kolísku vzdelania a kultúry. 
Navštívime hrobky dynastie Merinides, 
miestny bazár, kde sa budeme pre-
dierať úzkymi uličkami medzi oslíkmi 
a necháme sa uniesť množstvom farieb 
a vôní, navštívime Medersas, mešitu Ka-
rouine a fontánu Nejjarine. Počas pre-
chádzky sa stretneme aj s miestnymi 
výrobcami suvenírov.

4. DEŇ
Po skorých raňajkách sa vydáme na 
cestu do mesta Erfoud. Budeme pre-
chádzať berberskou dedinou Immouzer 
du Kandar, cez cédrové lesy sa presu-
nieme masívnym horstvom stredného 
Atlasu k jazeru Dait Aoua, prejdeme 
známym strediskom zimných športov 
Ifrane. Berberská dedina Azrou, zná-
ma svojimi ručnými výrobkami z dreva 
a tkanými kobercami. Mesto Errachidia 

a nádherné údolie Ziz s množstvom 
malých opevnených dediniek. 

5. DEŇ
V skorých ranných hodinách možnosť 
fakultatívneho výletu na džípoch na 
pieskové duny. Po raňajkách sa vydá-
me na cestu do mesta Tinerhir. Nád-
herné oázy, kaňon Todra, kde medzi 
300 m vysokými strmými skalnými 
útesmi vedie úzka cesta, široká len 
20 m, čo je nezabudnuteľným zážitkom. 
Údolie Dades s množstvom paliem 
a záhrad, kde sa pestujú ruže na výrobu 
parfumov. Cestou „Tisícich Kasbahov“ 
sa dostaneme do mesta Ouarzazate.

6. DEŇ
Navštívime podľa záujmu fi lmové štú-
diá (vstup za poplatok cca 50 AED) 
a 30 km vzdialený Ait Benhaddou Kas-
bahs „pieskový zámok“ (UNESCO), 
najdokonalejšiu ukážku tradičného 
predsaharského života. Vďaka svojej 
neopakovateľnej atmosfére sa stal sú-
časťou fi lmov Lawrenc z Arábie, Mú-
mia, Alexander, Sedem rokov v Tibete 
a mnohých ďalších. Cez priesmyk Tizi 
n´Tichka sa dostaneme do Marakéša.

7. DEŇ
Deň venujeme prehliadke mesta Ma-
rakéš (UNESCO), druhého najstaršie-
ho z kráľovských miest a nazývaného 
aj „Perlou juhu“. Pozrieme si najväčšie 
pamiatky – 70 m vysoký minaret Kou-
toubia, Menara a záhrady, hrobky dy-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Vstupy do pamiatok 
(okrem vnútra veľkej mešity v Casablance). Vlastný mikrobus s klimatizáciou. Ubyto-
vanie v 4* hoteloch s polpenziou (odlety z Budapešti 8 nocí, odlety z Viedne 7 nocí), 
služby miestneho sprievodcu a služby slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu, obedy, vstupné do vnútra Veľkej mešity v Casablan-
ce (12 EUR - platí sa na mieste). Fakultatívne výlety (vodopády Ouzoud cca 23 EUR). 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 280 EUR. Povinné bakšišné 30 EUR (platí sa na mieste 
po prílete sprievodcovi CK SATUR).

POZNÁMKA
Lety sú realizované 2 spôsobmi: odlet Budapešť – prílet Budapešť (príletové miesto 
Casablanca); odlet Viedeň – prílet Viedeň (príletové miesto Marakéš - priamy let). 
Pri letoch z Viedne je program realizovaný na trase: Marakéš – Casablanca – Rabat – 
Meknes – Fez – Erfoud - Ouarzazazte – Marakéš.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

nastie Saadian a palác Bahia. V prípade 
záujmu návšteva záhrad Majorelle (za 
poplatok) s hrobom majstra módy Yves 
Saint Laurenta. Medina, najznámejšie 
miestne súky a námestie Djemaa El Fna 
so zaklínačmi hadov, hudobníkmi a roz-
právačmi.

8. DEŇ
Individuálna prehliadka po meste. Mož-

nosť fakultatívneho výletu do Asni Ou-
irgane na džípoch, údolie nazývané aj 
„šťastným údolím“, ktoré sa nachádza 
na úpätí pohoria Toubkal alebo vodo-
pády Ouzoud. Presun do Casablanca.

9. DEŇ
Posledná rozlúčka s Marokom, odlet 
cez Lisabon do Európy. V prípade letov 
z Viedne je skorý ranný odlet.

VSTUPY A POLPENZIA V CENE  |  PRIAMY LET  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  SHOPPING

KRIŽOVATKA 
FARIEB A VÔNÍMAROKO

Maroko

Casablanca

Meknes

Fez

Ouarzazate

Erfoud

Rabat

Marrakech

TERMÍNY A CENY
7F9MAL01 POČET DNÍ OSOBA

14.02. – 22.02. odlet BUD (Jarné prázdniny) 9 798

18.02. – 26.02. odlet VIE (Jarné prázdniny) 9 995

21.02. – 01.03. odlet BUD (Jarné prázdniny) 9 798

25.02. – 05.03. odlet VIE (Jarné prázdniny) 9 995

KLIMATICKÝ DIAGRAM – MARAKÉŠ, MAROKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 19 21 25 26 29 35 38 37 33 28 22 19

Zrážky (mm) 17 12 14 50 10 3 22 2 7 21 30 22
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šie pamiatky – 70 m vysoký minaret 
Koutoubia, Menara a záhrady, horbky 
dinastie Saadian a palác Bahia. V prí-
pade záujmu návšteva záhrad Majo-
relle (za poplatok) s hrobom majstra 
módy Yves Saint Laurenta. Nevy-
necháme ani medinu, najznámejšie 
miestne súky a námestie Djemaa El 
Fna so zaklínačmi hadov, hudobníkmi 
a rozprávačmi.

8. - 10. DEŇ
Presunieme sa späť do mesta Ca-
sablanca k odletu do Lisabonu. Prílet 
do Lisabonu vo večerných hodinách, 

transfer na hotel, ubytovanie. Pred 
nami je celodenný výlet po nádher-
nom meste Lisabon a  jeho okolí, na 
ktoré sa díva socha Krista, presná 
replika známej sochy v Riu. Prejdeme 
sa starobylými uličkami, navštívime 
námestie Placa de Comercio, eleva-
dor de Santa Justa, hrad Castelo de 
Sao Jorge, Torre de Belém, Múzeum 
kočov a ak budeme mať čas, povozí-
me sa i  typickou Lisabonskou žltou 
električkou. V skorých ranných hodi-
nách sa presunieme na letisko, odlet 
do Európy.

DVE HISTORICKY ZAUJÍMAVÉ A TAK ODLIŠNÉ KRAJINY – MAROKO A PORTUGALSKO. DVE KULTÚRY, KTORÉ SA STRETÁVALI UŽ NIEKOĽKO TISÍCROČÍ. MAJÚ 
MNOHO SPOLOČNÉHO, ALE I TOĽKO ROZDIELNEHO. POZRIEME SI KRÁĽOVSKÉ MESTÁ V MAROKU, NAVŠTÍVIME NAJZNÁMEJŠIE PAMIATKY A MIESTNE TRA-
DIČNÉ TRHY. PREJDEME SA NÁDHERNÝM A ZAUJÍMAVÝM MESTOM LISABON, JEHO ÚZKYMI ULIČKAMI A ZVEZIEME SA AJ NA ZNÁMEJ ŽLTEJ ELEKTRIČKE.

1. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Maroka. 
Moderná Casablanca, metropola 
s 5 miliónmi obyvateľov. Mešita Jeho 
Veličenstva Hassana II. (zvonku), ná-
mestie Spojených národov, námestie 
Mohammeda V., rezidenčná časť 
Anfa. Pokračujeme do Rabatu – hlav-
ného mesta a sídla kráľa, prehliadka 
neobyčajne zeleného mesta s jeho 
najvýznamnejšími pamiatkami – pev-
nosť Kasbah Oudaya, Hasanova veža 
a Mešita, mauzóleum Mohammeda V., 
Mechouar - známe opevnenie okolo 
kráľovského paláca.

2. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do Mek-
nes (UNESCO). Cestou budeme pre-
chádzať mestami Khemisset a Tilfet. 
Navštívime „Marocké Versailles“, kto-
ré bolo založené v 17. storočí kráľom 
Ismailom, spoznáme najkrajšiu ma-
rockú bránu Bab El Manasour a stajne 
kráľa M. Ismaila. Nová a stará medina. 
Presunieme sa do mesta Fez, zastaví-
me sa v posvätných mestách Moulay 
Idirss a Volubilis.

3. DEŇ
Ráno bude venované prehliadke 
mesta Fez (UNESCO), ktoré je prá-
vom považované za kolísku vzdelania 
a kultúry. Navštívime hrobky dynastie 
Merinides, miestny bazár, kde sa bu-
deme predierať úzkymi uličkami medzi 
oslíkmi a necháme sa uniesť množ-
stvom farieb a vôní, navštívime Meder-
sas, mešitu Karouine a fontánu Nejjari-
ne. Počas prechádzky sa stretneme aj 
s miestnymi výrobcami suvenírov.

4. DEŇ
Po skorých raňajkách sa vydáme 
na cestu do mesta Erfoud. Budeme 
prechádzať berberskou dedinou Im-
mouzer du Kandar. Cez cédrové lesy 
sa presunieme masívnym horstvom 
stredného Atlasu k jazeru Dait Aoua. 
Prejdeme známym strediskom zim-
ných športov Ifrane. Berberská de-
dina Azrou, ktorá je známa svojimi 

ručnými výrobkami z dreva a tkanými 
kobercami. Mesto Errachidia a nád-
herné údolie Ziz s množstvom malých 
opevnených dediniek. 

5. DEŇ
V skorých ranných hodinách možnosť 
fakultatívneho výletu na džípoch na 
pieskové duny. Po raňajkách sa vydá-
me na cestu do mesta Tinerhir. Pre-
chádzať budeme nádhernými oázami, 
až sa dostaneme ku kaňonu Todra, 
kde medzi 300 m vysokými strmými 
skalnými útesmi vedie úzka cesta ši-
roká len 20 m. Pokračujeme údolím 
Dades s množstvom paliem a záhrad, 
kde pestujú ruže na výrobu parfumov. 
Cestou “Tisícich Kasbahov” sa dosta-
neme do mesta Ouarzazate.

6. DEŇ
Navštívime podľa záujmu fi lmové štú-
diá (vstup za poplatok cca 50 AED) 
a 30 km vzdialený Ait Benhaddou 
Kasbahs „pieskový zámok“ (UNESCO), 
najdokonalejšiu ukážku tradičného 
predsaharského života. Vďaka svojej 
neopakovateľnej atmosfére sa stal sú-
časťou fi lmov Lawrenc z Arábie, Mú-
mia, Alexander, Sedem rokov v Tibete 
a mnohých ďalších. Cez priesmyk Tizi 
n´Tichka sa dostaneme do Marakéša.

7. DEŇ
Marakéš (UNESCO), druhé najstaršie 
z kráľovských miest a nazývaného 
aj „Perlou juhu“. Pozrieme si najväč-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Vstupy do pamiatok 
(okrem vnútra veľkej mešity v Casablance). Vlastný mikrobus s klimatizáciou. 
7x ubytovanie v 4* hoteloch s polpenziou v Maroku, 2x ubytovanie v 3* hoteli 
s raňajkami v Lisabone. Služby miestneho sprievodcu a služby slovensky/česky 
hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 195 EUR, obedy, vstupné do vnútra Veľkej mešity 
v Casablance (12 EUR/osoba/platí sa na mieste). Fakultatívne výlety a vstupy 
mimo program. Vstupy do pamiatok v Lisabone (cca 50 EUR, v závislosti od 
navštívených pamiatok).

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 280 EUR. Povinné bakšišné 30 EUR/osoba (platí sa na 
mieste po prílete sprievodcovi CK SATUR).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

VEĽKÁ NOC  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  SHOPPING

Z MAROKA DO LISABONU DOKONALÁ 
KOMBINÁCIA KULTÚR

Maroko

Alžírsko

Španielsko

Casablanca

Portugalsko

Lisabon

TERMÍNY A CENY
7F9MAL03 POČET DNÍ OSOBA

28.03. – 06.04. (Veľká noc) 10 995

15.10. – 24.10. 10 995

KLIMATICKÝ DIAGRAM – MARAKÉŠ, MAROKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 19 21 25 26 29 35 28 37 33 28 22 19

Zrážky (mm) 17 12 14 50 10 3 22 2 7 21 30 22
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VSTUPY A POLPENZIA V CENE  |  PRIAMY LET  |  KULTÚRNE PAMIATKY

AFRIKA  |  MAROKO

VYDÁME SA NA CESTU PO NAJZNÁMEJŠÍCH KRÁĽOVSKÝCH MESTÁCH, SPOZNÁME POKLADY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA UNESCO, NADÝCHAME SA VÔNE 
KORENÍN A VHUPNEME DO VÍRU MIESTNYCH MEDÍN. NAHLIADNEME DO MAROCKÉHO VERSAILLES A ZAPOČÚVAME SA DO PRÍBEHOV MIESTNYCH ROZ-
PRÁVAČOV.

1. DEŇ
Odlet z  Bratislavy, prílet do Maroka. 
Oddych po ceste.

2. DEŇ
Po raňajkách začneme prehliadku 
mesta Oujda, navštívime typický ma-
rocký trh – starú Medinu a známu brá-
nu Bab Sidi Abdelouahab. Popoludní 
sa rozlúčime mestom a  presunieme 
sa do známeho kráľovského mesta 
Fez. 

3. DEŇ
Čaká nás celodenná prehliadka naj-
staršieho kráľovského mesta Fez 
(UNESCO), ktorého vznik sa datuje 
do roku 790, kolísky vzdelania a jeho 
najväčších pamiatok.  Pozrieme si 
miestny bazár, Médersas (bývalé 
islamské univerzity), kde získavali 
vzdelanie chlapci od ranného det-
stva, mešitu Karouine a  známu fon-
tánu Nejjarine. Navštívime aj miestne 
trhy v uličkách, ktoré sú označované 
za najkrajšie v  Maroku. Počas pre-
chádzky sa stretneme aj s miestnymi 
výrobcami suvenírov.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu cez 
pohorie Atlas do ďalšieho z  kráľov-
ských miest - mesta Marakéš. Cesta 
bude viesť cez mestá Immozzer a If-
rane (známe lyžiarske stredisko) s eu-
rópskou architektúrou a  navštívime 
i berberskú dedinu Azrou. Pokračovať 
budeme cez náhornú plošinu Tadla, 
cez Beni Mellal – obchodné centrum 
so živým trhom na úpätí hory Mount 
Tassemit, El Kelaa des Sraghnas. Vo 
večerných hodinách dorazíme do 
mesta Marakéš. 

5. DEŇ
Deň bude venovaný dôkladnej pre-
hliadke najznámejšieho z kráľovských 
miest - Marakéš, ktoré je označova-
né aj ako „Perla juhu“. Mesto je plné 
palácov a  nádherných záhrad. Na-
vštívime hrobky Saadiens, múzeum 
Dar Si Said, záhradu Agal, Ménara, 

70 metrov vysoký minaret Koutoubia, 
palác Bahia a  známe miestne gar-
biarne a  čistiarne. Nevynecháme ani 
medinu, najznámejšie miestne súky 
a námestie Jemaa El Fna so zaklínač-
mi hadov, hudobníkmi, rozprávačmi 
a  artistami. V  prípade záujmu mož-
nosť návštevy záhrad Majorelle (vstup 
za poplatok), kde sa nachádza hrob 
známeho módneho návrhára Yves 
Saint Laurenta.

6. DEŇ
Čaká nás cesta do azda najznámej-
šieho marockého mesta, obchodného 
a  priemyselného centra – Casablan-
ca. Srdcom mesta je stará medina, 
obohnaná vysokými hradbami, za 
ktorými sa nachádza prístav. Obdi-
vovať budeme majstrovské stavebné 
dielo mešitu Hassana II. (druhá naj-
väčšia mešita sveta) s najvyšším mi-
naretom na svete (možnosť vstupu za 
poplatok). Pozrieme si aj novú časť, 
ktorá pripomína malý Paríž (bola 
vybudovaná Francúzmi), námestie 
Mohameda V., Námestie Spojených 
národov, starú medinu a  Ain Diab 
Corniche.

7. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu do 
mesta Rabat, neobyčajne zeleného 
mesta s  množstvom parkov, pozrie-
me si vežu Hasana II., mauzóleum, 
pohrebisko Chellah a pevnosť Kasbah 

of Oudayas. Cesta nás povedie ďalej 
do Volubilis, kde nvštívime románske 
ruiny a  následne sa dostaneme do 
svätého mesta Moulay Idriss. Prejde-
me sa po štvrti Kniber a  navštívime 
pohrebisko Idriss. Pokračovať bude-
me do Meknes a podvečer bude ve-
novaný prehliadke tohto „Marockého 
Versailles“. Mesto obohnané 40 km 
dlhými hradbami, ktoré ukrývajú sta-
rú Medinu a najkrajšiu marockú bránu 
Bab El Mansour a  zároveň deliacimi 
mesto na novú a starú štvrť. 

8. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme smerom 
k  mestu Oujda. Cestou sa zastavíme 
v meste Taza s typickým trhom a veľ-
kou mešitou z  roku 1135, pozrieme si 
opevnenie Bab El Jamaa a  urobíme 
si krátku prehliadku mesta Taourirt. 
Pred nami je už len transfer na letisko 
v Oujde a odlet do Bratislavy.

ZA TAJOMSTVAMI 
KRÁĽOVSKÝCH MIESTMAROKO

Rabat Meknez

Maroko

Alžírsko

Španielsko

Casablanca
Oujda

Beni Melal

Marrakech

Portugalsko

Západná Sahara

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Bratislava-Oujda-Bratislava. 7x ubytovanie v  3*/4* hoteloch 
s polpenziou. Všetky miestne transfery. Vstupy do pamiatok (okrem vnútra veľ-
kej mešity v Casablance).  Miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA 
Doplatok za jednolôžkovú izbu 145 EUR, obedy, vstupné do Veľkej mešity v Ca-
sablance (12 EUR/osoba). Fakultatívne výlety. Prepitné pre miestnych sprievod-
cov a vodičov 30 EUR/osoba (platí sa sprievodcovi na mieste).

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 180 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
20 osôb.

TERMÍNY A CENY
7F9MAL02 POČET DNÍ OSOBA

11.06. – 18.06. 8 768

18.06. – 25.06. 8 768

10.09. – 17.09. 8 768

17.09. – 24.09. 8 768

KLIMATICKÝ DIAGRAM – OUJDA, MAROKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 19 21 25 26 29 35 28 37 33 28 22 19

Zrážky (mm) 17 12 14 50 10 3 22 2 7 21 30 22

06 Poznavacky Svet 14-15_Afrika 217-241.indd   23406 Poznavacky Svet 14-15_Afrika 217-241.indd   234 3.11.2014   19:053.11.2014   19:05



235

OBĽÚBENÝ KRÁTKY OKRUH, NA KTOROM SI VYCHUTNÁME TO NAJ ČO MAROKO PONÚKA. NAVŠTÍVIME NÁDHERNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTO MARAKÉŠ S JEHO 
NAJVÄČŠÍMI PAMIATKAMI A NEZABUDNUTEĽNÝM ORIENTÁLNYM BAZÁROM, POZRIEME SA DO OKOLIA A PRE ZÁUJEMCOV JE TU I ZAUJÍMAVÝ TREK DO 
OKOLITÝCH HÔR. RELAX A ODDYCH NÁM PONÚKNE ZNÁME LETOVISKO AGADIR, S NÁDHERNÝMI PIESOČNATÝMI PLÁŽAMI.

1. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do marockého 
letoviska Agadir. Po prílete sa pre-
sunieme do jedného z najznámejších 
kráľovských miest, do Marakéša. Od-
dych po ceste, možná večerná pre-
hliadka mesta.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme obdivovať 
a  objavovať toto nádherné mesto. 
Marakéš je mesto právom zaradené 
do zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Marakéš  je ozna-
čované aj ako „Perla juhu“. Mesto je 
plné palácov a  nádherných záhrad. 
Navštívime hrobky Saadiens, múze-
um Dar Si Said, záhradu Agal, Ménara, 
70 metrov vysoký minaret Koutoubia, 
palác Bahia a  známe miestne gar-
biarne a  čistiarne. Nevynecháme ani 
medinu, najznámejšie miestne súky 
a námestie Jemaa El Fna so zaklínač-
mi hadov, hudobníkmi, rozprávačmi 
a  artistami. V  prípade záujmu mož-
nosť návštevy záhrad Majorelle (vstup 
za poplatok), kde sa nachádza hrob 
známeho módneho návrhára Yves 
Saint Laurenta. Večer nás čaká tra-
dičná marocká večera s  vystúpením 
marockej tanečnej skupiny.

3. – 4. DEŇ
Voľné dni v  Marakéši s  možnosťou 
fakultatívnych výletov. Môžeme na-
vštíviť nádherné údolie Ourika, ktoré 
je známe svojou nádhernou prírodou, 
množstvom vodopádov a zelene, mo-
hutnými a majestátnymi vrchmi poho-
ria Atlas a najmä svojimi obyvateľmi. 
Údolie je do dnešných čias obývané 
tradičnými kmeňmi Berberov. Všade 
navôkol sú zelené palmy, rozkvitnuté 
ibišteky a  muškáty. Za dobrého po-
časia je možné pozorovať zasnežené 
vrcholky pohoria Atlas. Obdivovať 
budeme miestnu panenskú prírodu, 
ešte nedotknutú cestovným ruchom. 
V  neskorých večerných hodinách 
transfer na letisko. Nevynecháme ani 
návštevu jedného z  tradičných tr-

hovísk. Alebo sa môžeme vybrať na 
celodenný výlet do mesta Essaouira, 
ktoré je považované za najmalebnej-
šie mesto v Maroku.  Bielel mesto ob-
kolesené sivými hradbami je známe 
najmä vďaka spracovávaniu drahého 
tujového dreva. Do dnešných čias 
sú tu malé dielničky, krásny prístav 
a rybí trh, medina mnoho ďalších za-
ujímavostí.

5. – 7./8. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu 
do letoviska Agadir, kde nám začne 
ten pravý plážový relax a  oddych. 
Mesto sa nachádza sa v južnej časti 
Maroka a patrí medzi najpopulárnej-
šie a najviac navštevované turistické 
strediská. Zemetrasenie v roku 1960 
mesto Agadir zničilo a muselo byť 
prakticky znovu postavené. Agadir sa 
zmenil na krásne letovisko. Lemujú ho 
krásne, široké piesočnaté pláže a vy-
rástli tu desiatky hotelov s kvalitnými 
službami. Mesto je známe aj bohatým 
nočným životom. Z hotela sa dá pod-
niknúť niekoľko veľmi zaujímavých fa-
kultatívnych výletov (okruh mestom 
alebo vtáčí park). 

8./9. DEŇ
Pred nami je posledný deň pobytu. 
Transfer na letisko a odlet do Európy.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfery BA-letisko-BA. 4x ubytovanie v  4* 
hoteli s polpenziou v Marakéši, 3x ubytovanie v 4* plážovom hoteli v Agadire, 
výlety a vstupy v rámci programu. Všetky miestne transfery. Služby miestneho 
a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA 
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Fakultatívne výlety. Príplatok za jed-
nolôžkovú izbu. Fakultatívne výlety: Údolie Ourika cca 22 EUR/osoba, Mesto 
Essaouira cca 35 EUR/osoba. Pri pobyte pri mori možnosť doplatiť si all inclusive 
služby.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 280 EUR. Prepitné pre miestnych sprievodcov a vodičov 30 
EUR/osoba (platí sa sprievodcovi na mieste).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
20 osôb.

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY A POLPENZIA V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

AFRIKA  |  MAROKO

MAROKO Z AGADIRU DO MARAKÉŠA HISTÓRIA A PLÁŽE

Maroko

Alžírsko

Španielsko

Marrakech

Agadir

Portugalsko

Západná Sahara

TERMÍNY A CENY
7F9MAL04 POČET DNÍ OSOBA

15.04. – 23.04. 9 798

29.04. – 07.05. 9 798

13.05. – 21.05. 9 798

03.06. – 11.06. 9 698

01.07. – 09.07. (Letné prázdniny) 9 798

31.08. – 07.09. 8 798

07.09. – 14.09. 8 698

30.09 – 08.10. 9 698

KLIMATICKÝ DIAGRAM – MARAKÉŠ, MAROKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 19 21 25 26 29 35 28 37 33 28 22 19

Zrážky (mm) 17 12 14 50 10 3 22 2 7 21 30 22
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S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  ALL INCLUSIVE  |  NÁRODNÉ PARKY  |  AJ PRE RODINY

NÁRODNÉ PARKY TSAVO EAST A AMBOSELI S ÚŽASNOU AFRICKOU FAUNOU A FLÓROU, HLAVNÉ MESTO NAIROBI, SKVELE DOPLNENÉ O ODPOČINOK 
PRI INDICKOM OCEÁNE. VÝHĽADY NA HORU KILIMANDŽÁRO, ČRIEDY BYVOLOV, NOSOROŽCE A STOVKY ROZMANITÝCH DRUHOV ZVIERAT NÁS PRIVÍTA-
JÚ V KENI. SPOZNAJTE DIVOKÚ PRÍRODU AFRIKY!

1. – 2. DEŇ
Odlet z Európy do Nairobi. Prílet do 
Nairobi, stretnutie s česky hovoriacim 
sprievodcom CK SATUR. Najskôr sa 
presunieme do hotela a naraňajkuje-
me sa. Nasleduje prehliadka mesta, 
návšteva žirafi eho centra, kde bude-
me mať možnosť kŕmiť žirafy pria-
mo z  ruky. Po obede sa vydáme na 
návštevu slonieho sirotinca. Večeru 
budeme mať v  štýlovej reštaurácii 
v centre Nairobi.

3. DEŇ 
Po raňajkách sa presunieme do parku 
Amboseli, ktorý sa nachádza na juhu 
Keni, takmer na hraniciach s  Tanzá-
niou. Patrí medzi menšie parky, ale 
vďaka svojej polohe a ľahkej dostup-
nosti patrí medzi najnavštevovanejšie 
kenské parky. Za svoju popularitu 
vďačí úžasnému výhľadu na horu Ki-
limandžáro. Koncentrácia zvierat je 
v  tomto parku v  období sucha po-
merne vysoká. Kráľom parku je slon 
africký s  obrovskými klami. V  tejto 
oblasti žije aj legendárny kmeň – Ma-
sajovia, ktorí sa živia zmesou mlieka 
a krvi. Naobedujeme sa a navštívime 
masajskú dedinu. Po večeri prenocu-
jeme v safari lodge.

4. DEŇ 
Dnešný deň strávime v  národnom 
parku Amboseli a  začneme ranným 
safari. Pokiaľ nám počasie bude 
priať, budeme mať možnosť kochať 
sa krásnym výhľadom na horu Kili-
mandžáro. Po obede absolvujeme 
ešte jedno, poobedňajšie safari.

5. DEŇ 
Po rannom safari v národnom parku 
Amboseli sa presunieme do východ-
nej časti parku Tsavo East. Budeme 
mať možnosť vidieť typické červené 
slony. Národný park Tsavo patrí me-
dzi najväčšie v  Keni, ale i  na svete. 
Tsavo pretína hlavná cesta spájajúca 
Nairobi s Mombasou a delí ho na dve 
časti Tsavo East a Tsavo West. Tento 
park sa dočkal popularity najmä vďa-

ka obrovskému množstvu voľne žijú-
cich zvierat a „Veľkej päťke“, ktorú 
tvorí lev, nosorožec, byvol, slon a le-
opard. Naobedujeme sa a vydáme sa 
na popoludňajšie safari v  parku, po 
návrate cca o 18:00 budeme mať voľ-
no na oddych a večeru.

6. DEŇ 
Naraňajkujeme sa a  vydáme sa na 
ďalšie skoré ranné safari v parku. Pod-
ľa pohybu zvery sa naobedujeme pri 
vstupnej bráne Bachuma alebo Voi. 
Po obede sa presunieme do nášho all 
inclusive hotela na krásnej pláži Diani 
Beach. 

7. – 8. DEŇ
Pohoda a relax s all inclusive na plá-
žach pri brehoch Indického oceánu. 
Fakultatívne aktivity. 

9. DEŇ
Check-out z hotela. Transfer na letis-
ko v  Mombase, odlet naspäť do Eu-
rópy.

UBYTOVANIE POČAS SAFARI 
v Afrike je v plne vybavených tzv. „safari kempoch“ alebo v „safari lodge“, teda 
ubytovanie v objektoch na úrovni 3-4* hotelov, vždy vhodne zasadených do 
prírodného prostredia.

VEDELI STE,
čomu sa v Afrike hovorí „Veľká päťka“? Je to sen všetkých lovcov na afrických 
pláňach od 18. storočia až do dnes. Najnebezpečnejšie zvieratá Afriky: králi buša 
a savany – slon, byvol, lev, leopard a nosorožec. Bohužiaľ kvôli neustupujúcemu 
pytliactvu, ktoré v Keni aj napriek prísnym zákazom stále existuje, je Veľká päťka 
v stále väčšom ohrození vymretia. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, služby českého dele-
gáta na Diani Beach, ubytovanie v Nairobi s plnou penziou v kvalitnom 3* hoteli, 
3x ubytovanie v 3*+ hoteli na pláži s all inclusive (ubytovanie v izbách vyššieho 
štandardu 4*), 3x ubytovanie v kvalitných safari kempoch s plnou penziou, všet-
ky transfery podľa programu, pitnú vodu v priebehu safari, vstupy do parkov, 
služby česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Nápoje a stravu, ktorá nie je uvedená v programe, fakultatívne výlety, prepitné 
pre vodičov. Príplatok za jednolôžkovú izbu 240 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 320 EUR. Vstupné víza do Kene 50 USD (platba pri prílete). 

POZNÁMKA
Malé skupiny už od 5 osôb. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb. 

AFRIKA  |  KEŇA

NAJLEPŠIE SAFARI 
A ODDYCH NA PLÁŽIKEŇA

Keňa

Nairobi

Kilimandžáro
Voi

Amboseli 
National Park

Amboseli Lake

MombasaTanzánia

Tsavo East National Park

TERMÍNY A CENY

7F9KEN01 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL 

DIEŤA DO 12 R.*
DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 18 R.*

10.03. – 18.03. 9 2 298 1 549 1 899

02.07. – 10.07. (Letné prázdniny) 9 2 298 1 549 1 899

12.09. – 20.09. 9 2 298 1 549 1 899

*pri ubytovaní s 2 dospelými osobami

KLIMATICKÝ DIAGRAM – MOMBASA, KEŇA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 28 28 29 28 26 25 24 24 25 26 27 28

Zrážky (mm) 30 114 59 192 319 100 72 69 71 86 74 76
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AFRIKA  |  KEŇA, TANZÁNIA

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  ALL INCLUSIVE  |  UNESCO  |  NÁRODNÉ PARKY

NAJSTARŠÍ, NAJZNÁMEJŠÍ A TIEŽ NAJVÄČŠÍ TANZÁNSKY PARK SERENGETI, PARK LAKE MANYARA, KDE ŽIJÚ STROMOVÉ LEVY, ÚŽASNÁ REZERVÁCIE 
NGORONGORO, NÁRODNÝ PARK AMBOSELI, KDE DODNES ŽIJE LEGENDÁRNY KMEŇ MASAJOV, NAJVÄČŠÍ KENSKÝ PARK TSAVO – TSAVO EAST. MNOŽ-
TVO DIVEJ ZVERY V JEJ PRIRODZENOM PROSTREDÍ, PRAVÁ TVÁR AFRIKY. „KARIBU“ – VITAJTE V AFRIKE!

1. – 2. DEŇ
Odlet z Európy, prílet na letisko Kili-
mandžáro, vstupné formality, transfer 
do Moshi. Ubytovanie v hoteli. Cesta 
smerom do parku Lake Manyara, kde 
budeme mať možnosť vidieť stromo-
vé levy a mnoho ďalších druhov zvie-
rat. Obed budeme mať formou pikni-
ku priamo v parku. Presunieme sa do 
hotela a navečeriame sa.

3. DEŇ 
Dnes sa vydáme na cestu do jedného 
z najznámejších afrických parkov vô-
bec, do národného parku Serengeti. 
Tento krásny tanzánsky park je nielen 
najstarším a najväčším, ale je i  zapí-
saný do zoznamu prírodných bohat-
stiev UNESCO. Leží v  severnej časti 
Tanzánie a  jeho najsevernejšia časť 
je zároveň hranicou s Keňou i  hrani-
cou medzi NP Serengeti a Masai Mara 
National Reserve. Park je známy i mi-
moriadne veľkým počtom rôznych 
druhov zvierat a vtákov. Pri rieke Gri-
meti žijú obrovské krokodíly. Ďalej sa 
vydáme smerom do nášho lodge cez 
nádherné územie rezervácie Ngoron-
goro. Po ceste safari v  parku. Obed 
formou pikniku.

4. DEŇ 
Celodenné safari cestou spať do chrá-
neného územia Ngorongoro, obed 
bude podávaný po ceste. Neskoro 
popoludní dorazíme do nášho lodge 
v Ngorongoro a navečeriame sa.

5. DEŇ 
Po raňajkách sa vydáme na zostup 
dole do krátera Ngorongoro a čaká 
nás safari. Obed bude podávaný for-
mou pikniku priamo v kráteri. Popo-
ludní sa presunieme späť do mesta 
Moshi, kde sa ubytujeme, navečeria-
me a prenocujeme. 

6. DEŇ 
Z  Tanzánie sa dnes presunieme do 
Kene, do cca 4 hodiny vzdialeného 
parku Amboseli. Naobedujeme sa 
a  po krátkom odpočinku sa vydáme 

na popoludňajšie safari. Ak nám výde 
počasie, budeme sa môcť kochať 
krásnymi výhľadmi na najvyššiu horu 
Afriky, Kilimandžáro. Národný park 
Amboseli, ktorý sa nachádza na juhu 
Keni patrí medzi najnavštevovanejšie 
kenské parky. Krajina v parku je veľ-
mi rôznorodá a  koncentrácia zvierat 
v  období sucha je pomerne vysoká. 
Kráľom parku je slon africký s  ob-
rovskými klami. V  oblasti Amboseli 
dodnes žijú Masajovia, legendárny 
kmeň, ktorý sa živí zmesou mlieka 
a krvi. 

7. DEŇ
Veľmi skoré raňajky a  ranné safari 
v  národnom parku Amboseli. Pre-
sun do národného parku Tsavo East, 
obed. Národný park Tsavo patrí me-
dzi najväčšie v  Keni a  je rozdelený 
cestou spájajúcou Mombasu a Nairo-
bi na dve časti – Tsavo East a Tsavo 
West. Obrovskej popularite sa teší 
najmä vďaka „Veľkej päťke“, ktorú 
tvorí lev, nosorožec, byvol, slon a  le-
opard. Obed, krátky čas na oddych 
a popoludňajšie safari. 

8. DEŇ
Dnes nás bude čakať ranné safari 
v parku. Po ceste budeme mať obed 
pri vstupnej bráne Bachuma alebo 
Voi (podľa pohybu zvery). Presun do 
plážového all inclusive hotela na krás-
nej pláži Diani Beach.

9. – 13. DEŇ
Relax na pláži, voľný program. Možnosť absolvovania fakultatívnych výletov. 
Presun na letisko, odlet naspäť do Európy. 

UBYTOVANIE POČAS SAFARI
v Afrike je v plne vybavených tzv. „safari kempoch“ alebo v „safari lodge“, teda 
ubytovanie v objektoch na úrovni 3-4* hotelov.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, služby českého de-
legáta na Diani Beach, 5x ubytovanie v priebehu safari v Tanzánii v 3* a 4* hote-
loch a lodges – 1x s polpenziou a 4x s plnou penziou, 2x ubytovanie počas safari 
v Keni v kvalitných safari kempoch s plnou penziou, 5x ubytovanie v 3*+ hoteli 
na pláži s all inclusive (ubytovanie v izbách vyššieho štandardu 4*), safari jeep 
4x4 s otváracou strechou v priebehu safari v Tanzánii, safari minivan s otváracou 
strechou v priebehu safari v Keni, vysokofrekvenčná vysielačka pre komuniká-
ciou v parku s  rangermi, dalekohľady, cool box, pitnú vodu v priebehu safari, 
všetky transfery podľa programu, vstupy do parkov, služby česky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Inú stravu a nápoje ako je uvedené, nápoje počas ubytovania na safari, fakul-
tatívne výlety, prepitné pre vodičov. Príplatok za jednolôžkovú izbu 340 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 320 EUR. Vstupné víza do Tanzánie 50 USD (platba pri príle-
te) a do Kene 50 USD (platba pri prechode hraníc).

POZNÁMKA
Malé skupiny už od 5 osôb. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

KEŇA – TANZÁNIA– KILIMANDŽÁRO
DIANI SEA LODGE
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Amboseli 
National Park

Maasai Mara National Reserve

Mombasa

Tanzánia

Tsavo East National Park

Lake Natron

Lake Manyara

Lake Eyasi

Kilimanjaro Airport

Kilimanjaro NP

Ngorongoro

TERMÍNY A CENY
7F9KEN02 POČET DNÍ OSOBA

15.02. – 27.02. (Jarné prázdniny) 13 4 078

20.08. – 01.09. (Letné prázdniny) 13 3 998

17.11. – 29.11. 13 3 998

KLIMATICKÝ DIAGRAM – MOMBASA, KEŇA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 28 28 29 28 26 25 24 24 25 26 27 28

Zrážky (mm) 30 114 59 192 319 100 72 69 71 86 74 76
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AFRIKA  |  JAR

VITAJTE V KRÁSNEJ JUŽNEJ AFRIKE! JUŽNÚ AFRIKU MNOHÍ OZNAČUJÚ ZA NAJKRAJŠÍ „KONIEC SVETA“. A OPRÁVNENE! ZMES „EURÓPSKEHO“ KOM-
FORTU VEĽKOMIEST S ETNICKOU RÔZNORODOSŤOU A PRAPÔVODOM ČIERNEHO KONTINENTU DÁVA SPOLU S JEDINEČNÝM BOHATSTVOM FAUNY 
A FLÓRY ZÁRUKU, ŽE NAŠA JAZDA OD MYSU DOBREJ NÁDEJE AŽ PO MAJESTÁTNE VIKTÓRIINE VODOPÁDY BUDE NEZABUDNUTEĽNÁ! 

1. – 2. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Cape Town, 
mesta situovanom v jednej z najdra-
matickejších scenérii sveta. Tvoria ju 
Stolová hora, Diablov vrch, tzv. Levia 
hlava, Signal Hill a Table Bay. Niet preto 
divu, že je považované za jedno z naj-
krajších miest na svete. Okrem mimo-
riadnej prírodnej polohy je aj vzácnym 
kultúrnym klenotom. Žiarivá nábrežná 
promenáda je rajom pre milovníkov na-
kupovania a ponúka aj celý rad reštau-
rácií. Prehliadka mesta vrátane výstupu 
lanovkou na Stolovú horu s  perfekt-
ným výhľadom na mesto.

3. DEŇ 
„Vínna cesta“ oblasťami Paarl, Stel-
lenbosch a Franschhoek. Ochutnávky 
vín v dvoch vinárskych usadlostiach. 
Mestečku Paarl dominuje obrov-
ská žulová kupola, ktorá dala mestu 
jeho meno. Hlavná ulica je lemova-
ná dubmi a historickými budovami. 
Franschhoek je známy ako hlavné 
mesto jedla a  vína. Pracujú tu mno-
hí z  najlepších šéfkuchárov v Južnej 
Afrike a miestne reštaurácie sa často 
objavujú v rebríčku “Top 100”. Navyše 
Franschhoek je naozaj úžasne zasa-
dený pod týčiacimi sa horami Frans-
chhoek a Drakenstein. Stellenbosch, 
druhé najstaršie mesto v Južnej Afri-
ke, preslávilo víno (nachádza sa tu až 
300 vínnych usadlostí), historické bu-
dovy s  množstvom krásnych príkla-
dov pôvodnej holandskej architektú-
ry, dubmi lemované ulice a univerzita.

4. DEŇ 
Celodenný výlet k Mysu Dobrej náde-
je. Magické miesto, kde sa stretávajú 
vody Indického a Atlantického oceá-
nu. Celá oblasť je chránenou prírod-
nou rezerváciou – žije tu až 220 roz-
ličných druhov zvierat. Jazda pozdĺž 
atlantického pobrežia do nádhernej 
zátoky Hout Bay so živým rybárskym 
prístavom a trhom. Možnosť plavby lo-
ďou k ostrovu s tuleňmi. Panoramatic-
ká cesta „Chapman’s Peak“. Mestečko 

Simon’s Town so slávnou kolóniou 
tučniakov. Návrat do Kapského mesta.

5. – 6. DEŇ 
Letecký presun do Johannesburgu. 
Tranfer do mestečka White River. 
Slávny Kruger National Park, celo-
denné safari v terénnych vozidlách 
s otvorenou strechou. Ponoríme sa 
naplno do jeho nepredvídateľnosti 
a  rozľahlosti. Národný park Kruger 
je väčší než Izrael! Takmer 2 milióny 
hektárov pôdy budú určite neopísa-
teľným prírodným zážitkom. Poda-
rí sa nám zahliadnuť aj kompletnú 
zvieraciu „Veľkú päťku“?

7. DEŇ 
Vzrušujúca trasa „Panorama Route“. 
Zlatokopecké mestečko Pilgrim’s 
Rest, pripomína časy africkej „Zlatej 
horúčky“. Pokračovanie cesty vr-
chovinou Drakensberg. Blyde River 
Canyon, tretí najväčší kaňon na sve-
te. Pozdĺž okraja útesu sa nachádza 
množstvo vyhliadok s tým najkrajším 
výhľadom. Pokračovanie do Johan-
nesburgu, najväčšieho a snáď najroz-
poruplnejšieho mesta v JAR.

8. DEŇ
Letecký presun Johannesburg – Vic-
toria Falls, Zimbabwe. Viktóriine 
vodopády, jeden zo siedmich prí-
rodných divov sveta. Miestni ľudia 
hovoria “Mosi-oa-Tunya” - dym, kto-
rý hrmí. Sú 1,7 km široké, s objemom 
vody 20 000 - 700 000 m3 za minútu 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Vnútroštátny pre-
let Kapské mesto – Johannesburg, let Johannesburg – Victoria Falls a späť. 
Dopravu mikrobusom/džípmi počas programu. Ubytovanie v 3* a 4* hoteloch 
s raňajkami, ochutnávka vína. Vstupy do národných parkov. Služby miestneho 
a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety. Obedy a večere. Prepitné. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
540 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 420 EUR. Vstupné víza do Zimbabwe 30 USD. Miestne od-
letové taxy.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb. 

padajúcej do hĺbky 100 metrov. Dune-
nie padajúcej vody, hrozivá priepasť, 
stĺpce vodnej pary a pokojné lagúny 
plné životunebezpečných hrochov 
a krokodílov dodávajú vodopádom 
magickú príťažlivosť. Po prúde vodo-
pádov vyrezala rieka Zambezi kľukatú 
cestu cez mäkké skaly čadiča. Hlboké 
rokliny sa hadia v cik-cak rytme nie-
koľko kilometrov. Možnosť plavby po 
Zambezi pri západe slnka, či vyhliad-
kového letu nad vodopádmi.

9. – 11. DEŇ
Celodenná prehliadka Johannesbur-
gu a Pretórie. Navštívite Voortrekker 
Monument, Kruger House a Melro-
se House. Námestie Church Square, 
radnica, múzeum Transvaal a Mara-
bastad. Voľný čas v meste, transfer 
na letisko a návrat naspäť do Európy.

VSTUPY A MIESTNE PRELETY V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY  |  HISTORICKÉ PAMIATKY  |  OCHUTNÁVKA VÍNA

NAJKRAJŠÍ KONIEC SVETAJAR

Zimbabwe

Namíbi

JAR

a

Botswana

Kapské mesto
Mys dobrej nádeje

Johannesburg

Pretoria

Viktóriine vodopády TERMÍNY A CENY

7F9JAR01 POČET DNÍ OSOBA

28.07. – 07.08. (Letné prázdniny) 11 2 698

03.11. – 13.11. 11 2 698

KLIMATICKÝ DIAGRAM – KAPSKÉ MESTO, JAR
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 20 19 17 14 13 12 12 14 16 18 20

Zrážky (mm) 15 16 21 41 68 93 82 80 40 33 16 17
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AFRIKA  |  JAR

VITAJTE V “MATKE MIEST”! VITAJTE V JUŽNEJ AFRIKE! POČAS TEJTO POHODOVEJ POZNÁVACEJ CESTY SPOZNÁTE NAOZAJSTNÝ JUH ČIERNEHO KONTI-
NENTU Z KAŽDEJ STRÁNKY. SOLOVÁ HORA – POVAŽOVANÁ ZA JEDEN Z DIVOV SVETA, MYS DOBREJ NÁDEJE, NÁVŠTEVA TÝCH NAJLEPŠÍCH JUHOAFRIC-
KÝCH VINÍC, SAFARI V NÁRODNOM PARKU ALBERTINIA I CHVÍĽKU ODDYCHU A RELAXU V KAPSKOM MESTE. TENTO KRAJ SI JEDNODUCHO ZAMILUJETE!

1. – 3. DEŇ
Odlet z  Európy, prílet do Kapského 
mesta. Prvé zoznámenie sa s  „Mat-
kou miest”, presun do centra mesta 
a  výlet na Stolovú horu. Centrálne 
umiestnené Company´s Gardens, 
boli založené Východo-Indickou spo-
ločnosťou v  17. storočí na pestovanie 
ovocia a  zeleniny. Bo Kaap, predtým 
známa ako štvrť Cape Malay, je cha-
rakteristická mešitami, gregorián-
skymi terasovými domami a  úzkymi 
dláždenými ulicami. Väčšina obyvate-
ľov tejto štvrti sú potomkami otrokov 
z  východu. Žiarivá nábrežná prome-
náda Victoria & Alfred Waterfront je 
rajom pre milovníkov nakupovania 
a ponúka aj celý rad reštaurácií. Vý-
stup lanovkou na Stolovú horu s per-
fektným výhľadom na mesto. Vr-
cholom každého pobytu v  Kapskom 
meste je návšteva Stolovej hory. Na 
vrchol sa dostaneme za pár minút 
lanovkou (1  086 m). Prechádzka na 
náhornej plošine  odmení návštevní-
kov neuveriteľným výhľadom na Kap-
ské mesto, susedné vrchy, nekonečný 
oceán a  zvyšok okolitej krajiny. Táto 
jedinečná hora je zapísaná vo sveto-
vom dedičstve UNESCO a  je jedným 
zo siedmych prírodných divov sveta. 
Výlet k Mysu Dobrej nádeje. Magic-
ké miesto, kde sa stretávajú vody In-
dického a Atlantického oceánu. Celá 
oblasť je chránenou prírodnou rezer-
váciou – žije tu až 220 rozličných dru-
hov zvierat. Jazda pozdĺž atlantického 
pobrežia do nádhernej zátoky Hout 
Bay so živým rybárskym prístavom 
a trhom. Možnosť plavby loďou 
k ostrovu s tuleňmi. Panoramatická 
cesta „Chapman’s Peak“. Mestečko 
Simon’s Town so slávnou kolóniou 
tučniakov. 

4. – 6. DEŇ 
Odídeme z  Kapského mesta smerom 
do Albertinie. Cesta potrvá celé do-
poludnie. Popoludní sa už môžeme 
tešiť na prvé safari v otvorených land 
roveroch. Budeme môcť pozorovať 

levy, slony, byvoly, leopardy a  rôzne 
antilopy. Ďalší deň nás bude ešte pred 
raňajkami čakať ďalšie safari, aby sme 
mohli pozorovať zvieratá za úsvitu. Na-
raňajkujeme sa, chvíľku si oddýchneme 
a  vydáme sa na popoludňajšie safari. 
Oba dni bude servírovaná bufetová ve-
čera. Predtým ako sa vydáme späť na 
cestu do Kapského mesta, môžeme sa 
tešiť ešte na jedno ranné safari.

7. DEŇ 
„Vínna cesta“ oblasťami Paarl, Stel-
lenbosch a Franschhoek. Ochutnávka 
vín vo vybraných pivniciach. Mesteč-
ku Paarl dominuje obrovská žulová 
kupola, ktorá dala mestu jeho meno. 
Hlavná ulica je lemovaná dubmi 
a historickými budovami. Franschho-
ek je známy ako hlavné mesto jedla 
a vína. Pracujú tu mnohí z najlepších 
šéfkuchárov v Južnej Afrike a miestne 
reštaurácie sa často objavujú v rebríč-
ku “Top 100”. Navyše Franschhoek je 
naozaj úžasne zasadený pod týčiacimi 
sa horami Franschhoek a Drakenstein. 
Stellenbosch, druhé najstaršie mesto 
v Južnej Afrike, preslávilo víno (nachá-
dza sa tu až 300 vínnych usadlostí), 
historické budovy s množstvom krás-
nych príkladov pôvodnej holandskej 
architektúry, dubmi lemované ulice 
a univerzita.

8. – 9. DEŇ 
Posledné potulky mestom považo-
vaným za jedno z najkrajších na sve-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie 
v  3* a  4* hoteloch (počas safari v  lodge) s  raňajkami, 2 večere počas safari, 
dopravu klimatizovanými dopravnými prostriedkami, safari v otvorených land 
roveroch, výlet lanovkou na stolovú horu, vstupné, služby slovensky/česky ho-
voriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety, stravu okrem uvedenej. Povinné sprepitné vodičom, nosi-
čom a miestnym sprievodcom. Príplatok za jednolôžkovú izbu 260 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 440 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb. 

te. Fakultatívne: Radnica postavená 
v  roku 1905 v  neoklasickom štýle 
z  pieskovca, ktorá je pozostatkom 
Britskej nadvlády v  meste. Veža 
s  hodinami je modelom Londýn-
skeho Big Benu. Najstaršia budova 
v Juhoafrickej republike, Hrad Mysu 

Dobrej Nádeje zo 17. storočia. Je do-
movom zbierky malieb a porcelánu 
Williama Fehra, ktorá zobrazuje éru 
Holandskej Východo-Indickej spo-
ločnosti a  anglických koloniálnych 
čias. Transfer na letisko. Odlet naspäť 
do Európy. 

VSTUPY V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY  |  UNESCO  |  KULTÚRNE PAMIATKY

MYS DOBREJ NÁDEJE, SAFARI, VÍNNA CESTAKAPSKÉ MESTO

Namíbia Botswana

Paarl

Franschhoek

Stellenbosch

Albertinia
Kapské 
mesto

Mys dobrej 
nádeje

Lesotho

TERMÍNY A CENY

7F9JAR02 POČET DNÍ OSOBA

31.01. – 08.02. 9 1 450

31.03. – 08.04. (Veľká noc) 9 1 450

26.10. – 03.11. (Jesenné prázdniny) 9 1 450

21.11. – 29.11. 9 1 450

KLIMATICKÝ DIAGRAM – KAPSKÉ MESTO, JAR
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 20 19 17 14 13 12 12 14 16 18 20

Zrážky (mm) 15 16 21 41 68 93 82 80 40 33 16 17
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AFRIKA  |  ZIMBABWE, BOTSWANA, NAMÍBIA, JAR

NÁRODNÉ PARKY

novkou na Stolovú horu, dominantu 
južnej Afriky.   Nábrežie Victoria Wa-
terfront so živou hudbou a vynikajú-
cimi morskými špecialitami. 

17. DEŇ
Celodenný výlet spojený so zastáv-
kou na vyhliadke na  fantastickú pa-
norámu 12 apoštolov. Cape Point. 
Mys Dobrej nádeje, najjužnejší cíp 
afrického kontinentu.   Námorný prí-
stav Simon‘s Town, Muizenberg - ob-
ľúbené pláže Aghaty Christie. Kolónie 
tučniakov na pláži Boulders. 

18. – 19. DEŇ
Botanická záhrada Kirstenbosh. Vý-
let do známej vinárskej oblasti Stel-
lenbosh spojený s ochutnávkou výni-
močných juhoafrických vín. Stellen-
bosh - prehliadka druhého najstaršie-
ho mesta Južnej Afriky s domčekami 
v kapsko-holandskom štýle. Večerný 
odlet do Európy, návrat domov.

VIKTÓRIINE VODOPÁDY - DOMORODCAMI PREZÝVANÉ AKO „HRMIACI DYM“. NP CHOBE S REKORDNÝMI STÁDAMI SLONOV. SOĽNÁ PANVA NP ETOSHA 
S UNIKÁTNOU FAUNOU. POHODA V „NEMECKOM“ MESTEČKU SWAKOPMUND S MNOŽSTVOM DOPLNKOVÝCH AKTIVÍT. NAJVYŠŠIE PIESOČNÉ DUNY SVETA 
NA PÚŠTI NAMIB. NAJHLBŠÍ A NAJPÔSOBIVEJŠÍ FISH RIVER CANYON. KAPSKÉ MESTO - NAJKRAJŠIE MESTO SVETA A NEĎALEKÝ MYS DOBREJ NÁDEJE.

1. – 2. DEŇ
Letecky do Zimbabwe na Vik-
tóriine vodopády - najkrajšie na 
svete? 1 700 m široká rieka padá 
110 m hlboko. Sú dva krát vyššie než 
Niagara. Domorodci ich nazývajú „hr-
miaci dym“. Tropický dažďový prales 
pozdĺž Zambezi, nové pohľady na 
nezabudnuteľné divadlo. Plavba po 
Zambezi pri západe slnka.

3. DEŇ
Výber z možných aktivít na Viktóri-
iných vodopádoch. Každý z nás tu 
nájde to pravé! V ponuke je neza-
budnuteľný raft, rýchla jet boat, ad-
renalínový bungee jumping, let nad 
vodopádmi helikoptérou či motoro-
vým rogalom, prechádzka medzi leví-
čatami. Štýlová večera za príjemného 
zvuku bubnov.

4. – 5. DEŇ
Návšteva tržnice, popoludní presun 
do Botswany, do NP Chobe. Početné 
stáda slonov. Levy, antilopy, paviáni. 
Výlet loďou medzi zvieratá je vrcho-
lom safari.

6. – 8. DEŇ
Namíbia - presun Capriviho pru-
hom. Najväčší meteorit sveta - Hoba 
(54 ton). Presun do NP Etosha. Trb-
lietavo biela soľná panva uprostred 
rezervácie. Unikátna fauna a fl óra 
prispôsobená extrémnym podmien-
kam. Unikátne napájadlo Okaukuejo 
- vysoká koncentrácia zveri hlavne 
v období sucha. Nezabudnuteľné sa-
fari s množstvom zebier, žiráf, pako-
ňov, antilop... Presun do Xaragu.

9. – 10. DEŇ
Twyfelfontein. Tisíc rokov staré skal-
né maľby a rytiny. Cape Cross s ko-
lóniami kapských uškatcov. Tisíce 
pohojdávajúcich sa hláv na súši či vo 
vode.  Pohoda v „nemeckom“ mes-
tečku Swakopmund. Nezabudnuteľná 
oáza uprostred púšte. Pláže s pal-
mami a vynikajúci kulinársky zážitok 
v podobe lahodných morských plodov.

11. – 12. DEŇ
Swakopmund, aktivity podľa vlastné-
ho výberu. Možnosť vyhliadkového 
letu nad púšťou, štvorkolky na du-
nách, sandboarding alebo rybárčenie. 
Zátoka Walvis Bay s množstvom pla-
meniakov a pelikánov. Výlet loďou za 
delfínmi s ochutnávkou ustríc. Presun 
do púštnej oázy v oblasti Sossusvlei.

13. DEŇ
Púštny park Namib Naukluft. Vý-
stup po horúcom piesku na vrchol 
duny 45. Medzi obrovskými pie-
sočnými dunami do Mŕtveho údolia 
Dead Vlei, rozpraskaná   panva so 
zvyškami mŕtvych stromov, jedno 
z najfotogenickejších miest Namíbie. 
Nezabudnuteľné pohľady s pôsobi-
vou atmosférou púštnej krásy. 

14. – 15. DEŇ
Fish River Canyon, jeden z najväčších 
kaňonov na svete. Strhujúca krajina 
s nádhernými výhľadmi. Putovanie 
na juh do JAR, do Kapského mesta 
- podľa mnohých najkrajšieho mesta 
sveta, umiestnenom na úpätí stolovej 
hory na pobreží Atlantiku. 

16. DEŇ
Zaujímavosti Kapského mesta. Vý-
stup do výšin Signal Hill s výhľadom 
na mesto. Greenmarket s umelcami 
a suvenírmi. Moslimská štvrť Bo-Ka-
ap v pastelových farbách, minarety. 
Peší výstup, prípadne fakultatívne la-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodná letecká doprava. Všetka doprava prenajatými vozidlami, špeciál-
ne autá v NP Chobe. Ubytovanie v komfortných hoteloch a bungalovoch s raňaj-
kami. Vstupy do národných parkov. Výlet loďou v NP Chobe. Česky/Slovensky 
hovoriaci sprievodca. 

CENA NEZAHŔŇA
Stravovanie okrem raňajok. Ostatné vstupy. Fakultatívne výlety a aktivity. Pre-
pitné. Príplatok za jednolôžkovú izbu 520 EUR. Cestovné poistenie.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 355 EUR. Vstupné víza do Namíbie 45 EUR, Zimbabwe po 
prílete 30 USD.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ZIMBABWE, BOTSWANA, 
NAMÍBIA, JAR KOMFORTNEJUŽNÁ AFRIKA

Juhoafrická republika

Nambia
Botswana Zimbabwe

Viktóriine 
vodopádyNP ChobeNP Etoša

Swakopmund

Kapské mesto

TERMÍNY A CENY
7F9LV002 POČET DNÍ OSOBA

08.04. – 26.04. 19 3 475

14.10. – 01.11. 19 3 475

KLIMATICKÝ DIAGRAM – VICTORIA FALLS, ZIMBABWE
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 24 24 24 22 19 16 16 18 18 25 25 24

Zrážky (mm) 168 126 70 24 3 1 0 0 2 27 64 174
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AFRIKA  |  MAURÍCIUS

DVA OSTROVY 
UPROSTRED RAJA

S POBYTOM PRI MORI  |  MIESTNY PRELET V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY

DVA OSTROVY ODLIŠNÝCH SVETOV. PERLY INDICKÉHO OCEÁNU. HORNATÝ RÉUNION PRÍJEMNE ŠOKUJE NEČAKANE KRÁSNYMI HORAMI A POHODOU 
SKUTOČNÉHO RAJA. ČINNÉ SOPKY, OKÚZĽUJÚCE BIELE A ČIERNE PLÁŽE, VODOPÁDY. PODĽA MARKA TWAINA VRAJ BOH STVORIL RAJ AKO OBRAZ 
OSTROVA MAURÍCIUS. NEPREHÁŇAL. NEKONEČNÉ BIELE PLÁŽE, PESTRÁ ZMES NÁRODNOSTÍ, NÁDHERNÉ VODOPÁDY, OSTRÉ HORSKÉ ŠPICE.

1. – 2. DEŇ 
Letecky na sopečný a hornatý ostrov 
Réunion, zatúlaný kút Francúzska. 
Hlavné mesto St. Denis s kreolskou 
architektúrou. Promenáda na nábreží 
Le Barachois s kanónmi. Hinduistický 
chrám. Tržnica Grand Marché i prí-
jemné krčmičky, miestni hrajúci pe-
tanque. Tajomný vták dodo tu má aj 
pivnú podobu.

3. DEŇ
Odpočinok na plážach s  ideálnou 
možnosťou šnorchlovania.

4. DEŇ 
Celodenný výlet do južnej a východ-
nej časti ostrova. Prechádzka pri 
myse Cap Mechant (Zlý mys). Plošina 
Le Grand Brûlé. Anse des Cascades 
- komplex vodopádov nad morskou 
lagúnou. Pôsobivé lávové prúdy pria-
mo pri ceste. Notre Dame de la Lave 
so „zázračne“ zastavenou lávou. Fab-
ričky na spracovávanie jedinej úžit-
kovej orchidey - vanilky. Ochutnáme 
„vanilkovicu“ či „vanilkový bourbon“? 
Miestne dobroty priamo zo zdroja 
v destilérií La Savana. Pozdĺž seve-
rovýchodného pobrežia k vodopádu 
Niagara pri Saint Suzanne.

5. DEŇ 
Celodenný výlet k jednej z najčinnej-
ších sopiek sveta. Kontrastné preme-
ny krajiny pred kalderou Pas de Bel-
lecombe.  obrovský sopečný komplex 
Piton de la Fournaise. Krátery činnej 
sopky (naposledy sa predviedla 
v roku 2006). Lávové prúdy, sopeč-
né more, útesy a rozorvané skaliská. 
Malý sopečný kužel Formica Leo 
a jaskyna v láve Chapelle de Rose-
mont. 

6. – 7. DEŇ 
Odpočinok na slnečných plážach. 
Kúpanie na útesoch L‘Hermitage. 
Morská rezervácia s korálovými útes-
mi. Príjemné pláže a ponuka vodných 
športov. Pre záujemcov „rajská“ bo-
tanická záhrada Jardin d’Eden alebo 

morské akvárium v St-Gilles-les-Ba-
ins.  Výjazd do centra ostrova. Gejzír 
na pobreží - Le Souffl  eur. Návšteva  
rozprávkového horského strediska 
Cilaos s vyhlásenými chutnými vína-
mi. Z Cialos  peši na  panoramatickú 
vyhliadku Roche Merveilleuse.  úch-
vatná panoráma Cirque de Cilaos 
s dominantou najvyššej hory ostrova 
Piton des Neiges (3 069 m). Exotická 
tržnica v St. Pierre.

8. DEŇ 
Letecky na Maurícius. Celkom iná 
atmosféra. Všadeprítomná pohoda 
a nálada nikdy sa nekončiacich prázd-
nin. Prívetivé úsmevy Kreolov, Číňa-
nov, Indov... Ubytovanie v letovisku na 
ostrove. Kúpanie a odpočinok na pláži. 

9. DEŇ 
Celodenný výlet do južnej a  juhový-
chodnej časti ostrova, Miesto prvé-
ho vylodenia Holanďanov pri Vieux 
Grand Port. Levia hora v tvare sfi ngy. 
Domain de l‘Ylang Ylang - hlavná in-
grediencia Chanelu No.5? Prístavný 
Mahébourg s námorným múzeom 
a históriou otroctva. Starý prístav. 
Ochutnávka indických chlebových 
placiek. Blue Bay - šnorchlovanie me-
dzi farebnými koralmi. Vyjde nám čas 
aj na piknik na útese Gris Gris? Prírod-
ný most Le Pont Naturel s mohutným 
príbojom. Začujeme čarodejné zarie-
kanie? 

10. DEŇ
Odpočinok na bielych plážach ostrova. 

11. DEŇ
Celodenný výlet do severnej oblasti 
ostrova. Tradičné kreolské domčeky 
v okolí Moka. Hlavné mesto Port Lo-
uis s pitoresknou tržnicou. Návšteva 
skanzenu kreolskej architektúry. Mú-
zeum poštových známok. Odvezieme 
si tú legendárnu modrú? Múzeum vy-
hynutého vtáka „blbouna nejapného“, 
symbolu ostrova. 

12.DEŇ 
Loďou na ostrovčeky Ile aux Cerfs 
s belostnými plážami. Kaskády vodo-
pádov do morskej lagúny. Opekanie 
rýb s miestnymi temperamentný-
mi hudobníkmi. Lahodný biely rum.

13. DEŇ
Celodenný výlet do centrálnej a ju-

hozápadnej časti ostrova. Mesteč-
ko Floreal s predmestím Curepipe 
a s autobusovou stanicou Jana Pa-
lacha. Sopečný kráter Trou aux Cerf. 
Čajové plantáže - továreň na výrobu 
čaju v Bois Cheri. Ochutnávka. Hindu-
istický chrám na brehu Grand Bassin 
- Ganga Talao, voda z posvätné indic-
kej rieky Gangy. Pútnici, vôňa von-
ných tyčiniek, farebné sárí. Uvidíme aj 
obľúbený tanec séga? NP Black River 
Gorge. Le Morne Brabant - kedysi 
útočisko prenasledovaných otrokov. 
Vodopády v Chamarel. Plantážami 
cukrovej trstiny a kávovníkov ku kra-
jine siedmich farieb. Nádherné scené-
rie južného pobrežia. 

14. – 16. DEŇ 
Odpočinok na bielych plážach ostro-
va. Letecký návrat domov.

REUNION A MAURÍCIUS

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu, prelet medzi ostrovmi. Ubytovanie v hoteloch 
strednej kategórie. Prenajatý mikrobus. Vstupy do národných parkov. Výlet lo-
ďou na ostrov Ile aux Cerfs s piknikom. Slovensky/česky hovoriaci sprievodca.

CENA NEZAHŔŇA
Stravovanie. Vstupné. Prepitné. Príplatok za jednolôžkovú izbu 255 EUR. Kom-
plexné cestovné poistenie. 

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 420 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb. 

Maurícius

Reunion

Port Louis

Belle Mare
Curipipe

Mahébourg

Piton de le 
Fournaise

St. Pierre

St. Gilles

St. Denis

Le Morne Brabant

TERMÍNY A CENY
7F9LV001 POČET DNÍ OSOBA

11.04. – 26.04. 16 2 178

27.06. – 12.07 16 2 258

26.09. – 11.10. 16 2 178

KLIMATICKÝ DIAGRAM – REUNION, MAURÍCIUS
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 30 30 30 29 27 26 25 25 26 27 28 29

Zrážky (mm) 221 261 185 114 99 42 62 43 58 31 70 172
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POČAS PLAVBY ALJAŠKOU ZAŽIJETE CHVÍLE AKO VYSTRIHNUTÉ Z DOBRODRUŽNÝCH FILMOV. BUDETE PUTOVAŤ ZA MEDVEĎMI A VEĽRYBAMI, HELI-
KOPTÉROU BUDETE OBJAVOVAŤ KRÁSY ĽADOVCOV, Z RIEKY CHILKOOT LAKE SI VYLOVÍTE ČERSTVÉHO LOSOSA. POPRI ZÍSKAVANÍ NOVÝCH ZÁŽITKOV 
SI MÔŽETE DOPRIAŤ RELAX V LOTUS SPA WELLNESS CENTRE NA VAŠEJ LUXUSNEJ LODI.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
CROWN PRINCESS bola postave-
ná v r. 2001. Kapacita lode je 2 590 
pasažierov a 1 150 členov posádky. 
Celkovo má 18 palúb (z toho 14 pre 
pasažierov). K vybaveniu lode patrí: 
wellness centrum, relaxačný areál len 
pre dospelých, 4 bazény (1 so zaťa-
hovacou strechou), vírivky, multi-
funkčné športovisko, bežecká dráha, 
minigolf, golfový simulátor, divadlo, 
kino pod hviezdami, večerné show, 
disko, kasíno, animácie, videoherňa, 
detské kluby, kaplnka, knižnica, inter-
net, konferenčná miestnosť, galéria 
a aukčná sieň, kaderníctvo, kozmeti-
ka, obchody, 8 reštaurácií a 12 barov.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú 
vybavené SAT TV, mini barom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
Dvadsaťštyrihodinový kajutový servis 
a osobný kajutový stevard. Typy ka-
jút: vnútorné kajuty, kajuty s oknom, 
kajuty s balkónom a suity. K dispozí-
cii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne. Viac infor-
mácií dostanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

JUNEAU
Výlet hydroplánom 229 USD.
Ťažba zlata na Aljaške 49 USD.
Pozorovanie veľrýb 159 USD.
Ryžovanie zlata 89 USD.

SKAGWAY 
Vlakom po White Pass Trail 129 USD.
Helikoptérou k ľadovcom 319 USD.
Údolie zlata Klondike 39 USD. 
Aljašská divočina 179 USD.
Klondike cyklotúra 109 USD.

KETCHIKAN 
Výlet hydroplánom vrátane večere 
v aljašskom zrube 239 USD.
Majáky, totemy a orly Aljašky 99 USD.
Medvedie dobrodružstvo 99 USD.

VICTORIA
Victoria pub tour 99 USD.
Okruh mestom a čaj v hoteli Fairmont 
Empress 99 USD.

SEATTLE 
Okruh mestom vrátane transferu na 
letisko 69 USD. 
Podzemné tajomstvá mesta 49 USD.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, polnočný bufet, vodu, kávu a čaj v bufe-
tovej reštaurácii, prístavné poplatky, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do prístavu, nápoje, prepitné (cca 12 USD/deň/osoba), fakultatívne vý-
lety, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú 
aktuálne ku dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu po-
čas jeho platnosti meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností 
a v závislosti od stavu predaja, preto platné ceny vami vybratej plavby vám 
budú oznámené v čase jej výberu.

PANENSKÁ PRÍRODA  |  LUXUSNÁ PLAVBA  |  WELLNESS  |  PRÍSTAVNÉ POPLATKY V CENE

KRÁSY ALJAŠKY LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 
NA CROWN PRINCESS ****  

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Seattle (USA) 16:00

2. deň na mori

3. deň Juneau (USA) 11:00 22:00

4. deň Skagway (USA) 06:00 20:15

5. deň Glacier Bay Nationalpark (USA)* 06:00 15:00

6. deň Ketchikan (USA) 07:00 12:30

7. deň Victoria (Kanada) 19:00 23:59

8. deň Seattle (USA) 07:00

* vo vybraných termínoch zmena prístavu na Tracy Arm Fjord Nationalpark 
viac informácií dostanete vo vašej CK

TERMÍNY

A 16. máj a 23. máj 2015, 12. september 2015

B 29. august 2015, 05. september 2015

C 30. máj 2015, 06. jún 2015

D 13. jún a 20. jún 2015, 04. júl a 18. júl 2015

E 27. jún 2015, 11. júl a 25. júl 2015

AMERIKA  |  USA

Seattle

Skagway

Glacier Bay
National Park

Tracy Arm Fjord

Victoria

Juneau

Ketchikan 7F5FPC09 A B C D E

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 708 745 783 858 895

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 839 876 921 1 026 1 064

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1 158 1 195 1 271 1 495 1 570

Zákl.lôžko/suita 1 908 1 983 2 096 2 358 2 433

3./4. lôžko 445 445 491 521 539
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VSTUPY V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY  |  OCHUTNÁVKA VÍNA

METROPOLY A  PRÍRODNÉ ZÁZRAKY KANADY. PRIEREZ KANADSKOU CIVILIZÁCIOU ZAHŔŇAJÚCI NÁVŠTEVU NAJZNÁMEJŠÍCH MIEST – TORONTO, 
OTTAWA, QUEBEC, MONTREAL, VANCOUVER S ODKAZOM FRANCÚZSKEJ KOLONIZÁCIE. PUTOVANIE ZA PRÍRODNÝMI ZÁZRAKMI SKALNATÝCH HÔR 
A JEDINEČNÝMI NÁRODNÝMI PARKAMI – YOHO, JASPER, BANFF.

1. – 2. DEŇ
Odlet do Toronta. Transfer do hotela 
na trase k Niagarským vodopádom, 
ubytovanie, voľný program. Prehliad-
ka prírodného divu sveta z kanadskej 
strany. Na palube lode Maid of the 
Mist sa vydáme do tesnej blízkosti 
55 metrov vysokej vodnej steny. 
Celkový pohľad si vychutnáme z vy-
hliadkovej veže Skylon Tower (fakul-
tatívne). Počas návratu do Toronta sa 
zastavíme na ochutnávke vína. 

3. – 4. DEŇ 
Prehliadka Toronta vrátane návštevy  
štíhlej veže CN Tower a  jej vyhliad-
kovej galérie s nádherným výhľadom 
na mesto a obrovské jazero Ontario. 
Táto 533 metrov vysoká veža bola 
donedávna vôbec najvyššou stavbou 
sveta. Prejazd do Ottawy. Cestu si 
spestríme plavbou v  prekrásnej ob-
lasti „tisícich ostrovov“. Orientačná 
prehliadka mesta, ubytovanie, voľný 
program.

5. – 6. DEŇ
Dokončenie prehliadky hlavného 
mesta Kanady a jeho najatraktívnej-
ších miest ako Rideau Canal, budova 
parlamentu Parliament Hill, Byward 
a celého radu ďalších pamätihodnos-
tí. Popoludní prejazd do Quebec City, 
ubytovanie, nocľah. Prehliadka mesta, 
ktoré je právom považované za kolís-
ku francúzskeho osídlenia a kolonizá-
cie Kanady. Uvidíme budovu parla-

mentu, historickú štvrť Upper town, 
Chateau Frontenac a ďalšie pôvaby 
tohto okúzľujúceho mesta. Vo vidiec-
kej oblasti ostrova Orleans navštívime 
vodopády Montmorency. Popoludní 
individuálny program v meste. 

7. DEŇ 
Presun do najväčšieho mesta fran-
cúzsky hovoriacej provincie Quebec 
Montrealu. Cesta nás povedie popri 
rieke Svätého Vavrinca. Po príchode 
do Montrealu podnikneme okružnú 
jazdu, pri ktorej si prezrieme moder-
né fi nančné centrum s mrakodrapmi, 
prístavnú oblasť, staré mesto, baziliku 
Notre Damme či Mount Royal, ktoré-
mu mesto vďačí za svoj názov.

8. – 10. DEŇ 
Odlet do Calgary, transfer do hotela, 
ubytovanie, voľný program. Prehliad-
ka mesta. Prejazd do mestečka Banff  
s možnosťou výletu lanovkou na Sul-
fur Mountain, kúpanie v termálnych 
prameňoch (fakultatívne), či iných 
aktivít. Peší výlet nad údolím rieky 
Bow. Návšteva NP Yoho. V rezervácii 
navštívime Smaragdové jazero, vo-
dopády Takakkaw či špirálové tunely 
pod Priesmykom kopajúceho koňa.

11. –12. DEŇ 
Putovanie NP Banff . Zvlášť nezabud-
nuteľná je vyhliadka na atramentovú 
modrú hladinu jazera Lake Peyto. 
Tiež navštívime jazerá Louise a Mo-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu (odlet z Prahy/z Viedne na vyžiadanie), všetka 
doprava autobusmi alebo mikrobusmi, plavba k Niagarským vodopádom, plav-
ba v oblasti „Tisíce ostrovov“, jazda špeciálnym vozidlom na ľadovec Athabasca. 
16x ubytovanie kategórie 3*, ochutnávka vína v oblasti Niagara Falls. Vstupy 
do národných parkov, vstup na vyhliadkovú vežu CN Tower v Toronte. Služby 
slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne vstupy a výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 889 EUR. Cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 449 EUR.

raine. Príchod do oblasti Crossing. 
Možnosť túry k vyhliadke na rieku 
Saskatchewan. Dobrodružná jazda 
snežným vozidlom na ľadovec Atha-
baska (súčasť Columbia Icefi eld – 
najväčšieho ľadového poľa okrem 
arktických oblastí). Po vysokohorskej 
ceste NP Jasper pozdĺž riek Athabaska 
a Sunwapta so zastávkami pri vodo-
pádoch.

13. – 14. DEŇ
Návšteva jazera Pyramid Lake a ja-
zera Maligne s možnosťou výpravnej 
plavby. Cestou peší výlet nad drama-
tickým kaňonom rieky Maligne. Po-
poludní výlet lanovkou (fakultatívne) 
na vrchol Mt. Whistler s výhľadmi na 
horské štíty Skalistých hôr. Návšteva 
rezervácie Mt. Robson s vyhliadkami 
na najvyššiu horu kanadských Roc-

kies. Peší výlet k vodopádom Rear-
guard s pozorovaním trenia lososov 
(ak budeme mať šťastie). Prejazd do 
Clearwater, nocľah. 

15–17. DEŇ 
Cestou do Vancouveru zastávka 
v Hope s artefaktmi pripomínajúce 
obdobie zlatej horúčky. Zalesnené 
oblasti rieky Fras poslúžili ako kulisa 
k natočeniu akčného trháku Rambo. 
Prehliadka Vancouveru, mesta hod-
noteného ako jedno z najkrajších na 
svete. Uvidíme štvrť Gastown s par-
nými hodinami, pitoresktnú čínsku 
štvrť, elegantnú prístavnú časť či 
mestský park Stanley, ktorý svojím 
strihom nezaprie britský pôvod. Zá-
verečné dopoludnie v kanadskej met-
ropole, transfer a odlet do Európy.

KANADA TO NAJLEPŠIE
Z KANADY

AMERIKA  |  KANADA

Ottawa Montreal

Quebec

CalgaryBanff

Hope

Vancouver

USA

Kanada

Toronto

KLIMATICKÝ DIAGRAM – VANCOUER, KANADA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 3 5 6 9 12 15 17 17 14 10 6 4

Zrážky (mm) 150 124 109 75 62 46 36 38 64 115 170 179

TERMÍNY A CENY
7F9EX003 POČET DNÍ OSOBA

16.06. – 03.07. 18 3 079

01.08. – 18.08. 18 3 259

31.08. – 17.09. 18 3 079
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VEĽKÁ NOC  |  SHOPPING  |  VHODNÉ PRE DETI OD 7 ROKOV  

1. DEŇ
Odlet do New Yorku. Už na ceste z le-
tiska nás prekvapí veľké množstvo žl-
tých taxíkov. Po New Yorku ich jazdí 
viac ako 13 000. Ubytovanie v hoteli. 

2. DEŇ
Prvé prieskumy „Veľkého jablka“. Za-
čneme kolekciou naj mrakodrapov. 
Legendárna Empire State Building 
držala status najvyššej budovy sveta 
bezkonkurenčných 40 rokov! Komplex 
Rockefeller center a vyhliadka Top Of 
The Rock. Tu, medzi 67. a 70. podlažím, 
nájdete odpoveď na otázku, o čom ten 
New York vlastne je. Čakanie v rade si 
môžeme spríjemniť spoločnou fotkou 
v štýle svetoznámej „Rockefeller beam“, 
na ktorej si robotníci vychutnávajú svo-
ju desiatovú prestávku vo vzduchu 
69. poschodia. Potom si môžeme uro-
biť prestávku my, a to v  najväčšom 
Legoshope. Nasleduje Central Park, 
zelené pľúca mesta. Alebo dáme pred-
nosť „staromódnej“ jazde drožkou, či 
miestnej ZOO? Bezkonkurenčné det-
ské ihrisko Heckscher s množstvom 
striekacích atrakcií. TOP hitom bude 
návšteva 10–metrovej sklenenej kocky, 
non–stop otvoreného Apple store pl-
ného úžasných „i“–vecičiek, z ktorých 
sú „hotoví“ nielen teenageri. Pri parku 
sa nachádza aj F.A.O. Schwarz, vlajková 
loď všetkých hračkárstiev. A nakoniec 
slávna Broadway! Ulica známa veľkým 
počtom divadiel. Kto nebude veľmi 
unavený, môže si večer spestriť vystú-
pením v jednom z nich (napr. Leví kráľ, 
Mary Poppins, Blue Men´s Group). Na 
galavečer sa ideálne naladíte napríklad 
v Ellen´s Stardust Dinner, večerou v štý-
le 50–rokov so spievajúcimi čašníkmi!

3. DEŇ
Socha Slobody na Ellis Island v new-
yorskom prístave je symbolom ame-
rického sna, slobody a demokracie. 
20–minútová okružná plavba trajek-
tom Staten Island ferry je zdarma a po-
núka okrem výhľadu na Sochu Slobody 
aj krásnu panorámou mrakodrapov 

dolného Manhattanu. Po návrate sme-
rujeme do China Town s kľukatými ulič-
kami posiatymi množstvom rodinných 
reštaurácií a klasických obchodíkov. 
Legendárna je aj miestna zmrzlináreň 
s tými najneuveriteľnejšími príchuťa-
mi. Battery Park – javisko pouličných 
jamajských hudobníkov, akrobatov, ži-
vých sôch, break–dancerov, kúzelníkov, 
predavačov dáždnikov a „pravých“ rol-
lexiek. Nenechajte si ujsť ani prechádz-
ku po Brooklyn Bridge, prvom a  naj-
slávnejšom moste New Yorku. Pokiaľ sa 
metrom odveziete až na Coney Island, 
máte poruke celú kopu nefalšovaných 
amerických zážitkov: najlepší a najstar-
ší hot–dog Nathan´s Famous, slávnu 
horskú dráhu „Cyklón“, kolotoč z roku 
1922 a možnosť zhliadnuť zápas base-
ballovej mini–ligy.

4. DEŇ
Návšteva múzea moderného umenia 
(MoMA), ktoré bravúrne zvláda priblí-
žiť moderné diela deťom (už od 4 r.) 
– každý víkend sa tu konajú prehliadky 
pre deti podľa vekových kategórií. In-
trepid – námorné, vzdušné a  vesmír-
ne múzeum, láka návštevníkov svo-
jím pavilónom raketoplánov. Jedným 
z „prominentov“ je tu aj Enterprise, prvá 
vesmírna loď NASA. Mužskú časť vý-
pravy určite uchváti zbierka kompletne 
zrekonštruovaných 30 lietadiel, ponor-
ka Growler a lietadlo Concord. Na vý-
ber však máte aj Guggenheimovo mú-

NEW YORK – HLAVNÉ MESTO SVETA. „BIG APPLE“ SKRÝVA ATMOSFÉRU, KTORÁ VÁS POHLTÍ. V JEDNOTLIVÝCH ŠTVRTIACH MESTA SA MIEŠAJÚ KULTÚ-
RY CELÉHO SVETA A PRE VAŠE DETI BUDÚ PRVOU LEKCIOU GLOBÁLNEHO POROZUMENIA. BUDÚ NADŠENÉ AJ Z IKONICKÝCH MRAKODRAPOV, SOCHY 
SLOBODY A HLAVNE PRÍLEŽITOSTÍ NA NÁKUPY TÝCH NAJHITOVEJŠÍCH VECIČIEK. ŠŤAVNATÉ JABLKO, DO KTORÉHO SA SPOLU SCHUTI ZAHRYZNEME!

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu, transfer BA – letisko – BA, privátny transfer le-
tisko – hotel – letisko v New Yorku, 4x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteli v centre 
New Yorku, 3–dňovú prehliadku New Yorku so slovensky hovoriacim sprievod-
com CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vybavenie ESTA formulára (14 EUR), miestnu dopravu v New Yorku, vstupy a fakul-
tatívne výlety (predstavenie na Broadway, plavba loďou na Ellis Island). Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 395 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 470 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

zeum, Metropolitné múzeum umenia, 
Múzeum prírodnej histórie so známymi 
kostrami dinosaurov. Nákupy, nákupy, 
nákupy! Na rušnej Herald Square na 
Broadway sa nachádza najväčší ob-
chodný dom na svete, Macy´s. Nájdete 
tu za dobrú cenu doslova a do písmena 
všetko. V blízkosti Ground Zero máme 
otvorený ďalší nákupný raj, Century 
21 so záplavou značkového oblečenia 
za polovičné až štvrtinové ceny. Ak 
zatúžite po bielizni Victoria´s Secret, 
Calvin Klein, džínsoch Levi´s, po ori-
gináloch od Manola Blahnika, môžete 
ich mať! Na Piatej Avenue sa zatúlate 
k Vuittonovi, Fendimu či do „diabol-
skej“ Prady. Najlepšie obchody s oble-
čením pre deti sa nachádzajú na Ma-

dison Avenue, medzi 80. a 90. ulicou. 
Podvečer sa nezabudnite vrátiť na 
Times Square, osvetlené stovkami bli-
kajúcich neónov. Na „križovatke sveta“ 
nájdete ohromujúce hračkárstvo Toys 
„R“ US otvorené až do polnoci. Vlastne 
nejde o hračkárstvo, ale akýsi zábavný 
park. Vaše deti vás budú milovať, ak im 
dovolíte jazdu na kolese Ferris Wheel. 
Posledné výstrelky módy nájdete aj 
v neďalekom Abercombie & Fitch, 
malé slečny budú nadšené ponukou 
American Girl Palace.

5. – 6. DEŇ
Check-out z  hotela. Individuálny 
program. Transfer na letisko, prílet do 
Európy.

RODINNÝ 
KOKTEJL ZÁBAVYNEW YORK

New York

Washington

USA

K anada

KLIMATICKÝ DIAGRAM – NEW YORK, USA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 0 1 6 11 17 22 25 24 20 14 9 3

Zrážky (mm) 89 84 105 110 113 94 111 106 100 91 115 99

TERMÍNY A CENY

7F9USL02 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 12 R.*

02.04. – 07.04. (Veľká noc) 6 1 198 959

01.07. – 06.07. (Letné prázdniny) 6 1 298 999

20.08. – 25.08. (Letné prázdniny) 6 1 158 899

28.10. – 02.11. (Halloween) 6 1 298 999

*pri ubytovaní s 2 dospelými osobami
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1. DEŇ
Odlet do New Yorku. Už na ceste 
z letiska nás určite prekvapí obrov-
ské množstvo žltých taxíkov. Po New 
Yorku ich jazdí viac ako 13 000. Prvé 
prieskumy „Veľkého jablka“.

2. DEŇ
Kolekcia naj mrakodrapov: Flati-
ron Building – žehlička, v mnohých 
publikáciách uvádzaná ako najvyš-
šia budova svojej doby, no nebola 
dokonca nikdy ani najvyššou bu-
dovou NY. V čom teda spočíva jej 
unikátnosť? Empire State Building 
– v  minulosti považovaná za ôsmy 
div sveta, vyhliadka, z ktorej je vi-
dieť Manhattan ako na dlani. Držala 
status najvyššej budovy sveta bez-
konkurenčných 40 rokov. Rockefeller 
Center – zažite pravú zábavu v štýle 
Love in the city v niektorom z barov 
okolo Rockefellerovho centra alebo 
Radio City. St. Patrick’s Cathedral 
a zelené pľúca mesta – Central Park, 
ktorý sa tiahne v dĺžke 4,1 km, 51 blo-
kov od 59. po 110. ulicu. Obklopuje 
ho hustý les, pričom nad korunami 
mohutných stromov sa čnejú vy-
sokánske budovy. Jednou z nich je 
i Dakota, pred ktorou bol zavraždený 
John Lennon.

3. DEŇ
Socha Slobody na Ellis Island je jedi-
nečným symbolom amerického sna, 
slobody a demokracie, ktorá ma-
jestátne stojí v newyorskom prístave. 
Pre milióny ľudí, ktorí prišli do Ame-
riky s nádejou na lepší život, je sym-
bolom otvorenosti tejto krajiny. Po-
chodeň, ktorú drží newyorská dáma 
v ruke, bola prvou vecou, ktorú uvi-
deli, keď sa blížili k brehom Ameriky. 
Fakultatívne výletná plavba na Ellis 
Island. Broadway – ulica pretínajúca 
štvrť Manhattan z juhu na sever, ktorá 
je známa veľkým počtom význam-
ných divadiel. Wall Street – centrum 
svetového fi nančníctva s najdôležitej-
šou budovou – Newyorskou burzou 

cenných papierov. Každý pracovný 
deň mení majiteľov akcií v  hodno-
te cca 35 miliárd dolárov. Socha 
G. Washingtona na schodisku pred 
Federal Hall označuje miesto, kde 
prvý americký prezident zložil prísa-
hu. Ground zero – plastika zemského 
glóbusu a večný oheň pripomínajú-
ci pamiatku 11. septembra. Battery 
Park – javisko pouličných jamajských 
hudobníkov, akrobatov, živých sôch, 
predavačov dáždnikov a „pravých“ 
rollexiek. Brooklyn Bridge – prvý 
a najslávnejší most New Yorku.

4. DEŇ
Návšteva vybraných štvrtí: China 
Town, Little Italy – záruka pravej ta-
lianskej kuchyne a kávy. SoHo – ke-
dysi prázdne priemyselné ulice SoHo 
dnes lemujú galérie, lokály, kaviarne, 
reštaurácie a drahé butiky. Greenwich 
Village – dedina slávnych mien.

5. DEŇ
Návšteva galérií, múzeí alebo nákupy. 
Na rušnej Herald Square na Broadway 
je najväčší obchodný dom na svete 
Macy´s. Nájdete tu za dobrú cenu 
doslova a do písmena všetko – oble-
čenie, doplnky, kozmetiku, športový 
tovar, kožuchy, bytové doplnky, náby-
tok. V blízkosti Ground Zero, kde stáli 
newyorské dvojičky, máme otvorený 
ďalší nákupný raj – Century 21 so zá-
plavou značkového oblečenia za dis-
kontné, polovičné i  štvrtinové ceny. 

NEW YORK – HLAVNÉ MESTO SVETA. „BIG APPLE“, AKO HO NAZÝVAJÚ NEWYORČANIA, SKRÝVA JEDINEČNÉ MÚZEÁ, MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI NA NÁ-
KUPY A ATMOSFÉRU, KTORÁ VÁS POHLTÍ. V JEDNOTLIVÝCH ŠTVRTIACH MESTA SA MIEŠAJÚ KULTÚRY CELÉHO SVETA. IKONICKÉ MRAKODRAPY, SOCHA 
SLOBODY A NIKDY NEUTÍCHAJÚCI NOČNÝ ŽIVOT. ŠŤAVNATÉ JABLKO, DO KTORÉHO SA SCHUTI ZAHRYZNEME!

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu, transfer z Bratislavy na letisko a späť, privát-
ny transfer letisko – hotel – letisko v New Yorku, 5x ubytovanie s raňajkami 
v 4* hoteli v centre New Yorku,  4–dňovú prehliadku New Yorku so slovensky 
hovoriacim sprievodcom CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vybavenie ESTA formulára (14 EUR), miestnu dopravu v New Yorku, vstupné 
a fakultatívne výlety (muzikálové predstavenie na Broadway, vyhliadková plav-
ba loďou). Príplatok za jednolôžkovú izbu 490 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 470 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Parfumy, kozmetika, doplnky, topán-
ky, dámske, pánske i detské obleče-
nie, športové potreby. Ak zatúžite po 
bielizni Victoria´s Secret, Calvin Klein, 
džínsoch Levi´s, po dostupných ori-
gináloch od Manola Blahnika, môže-
te ich mať. Nákupy si vychutnáte aj 
v SoHo, na známych módnych adre-
sách East Village a Lower East Side. 
Vuitton, Fendi, Prada a 5th avenue. 
Prípadne návšteva múzeí podľa Váš-
ho výberu: Metropolitan Museum of 
Art – otvorené v r. 1870, v súčasnos-

ti sa radí medzi najväčšie múzeá na 
svete, Guggenheim Museum – sedem 
poschodovú kužeľovú budovu na-
vrhol vynikajúci americký architekt 
Frank Lloyd Wright, Guggenheimove 
múzeum zamerané na umelecké diela 
19. a 20. storočia. 

6. – 7. DEŇ
Check-out z  hotela. Individuálny 
program. Transfer na letisko, prílet do 
Viedne/Budapešti.

BIG 
APPLENEW YORK

VEĽKÁ NOC  |  SHOPPING  |  KULTÚRNE PAMIATKY  

New York

Washington

USA

K anada

KLIMATICKÝ DIAGRAM – NEW YORK, USA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 0 1 6 11 17 22 25 24 20 14 9 3

Zrážky (mm) 89 84 105 110 113 94 111 106 100 91 115 99

TERMÍNY A CENY
7F9USL01 POČET DNÍ OSOBA

01.04. – 07.04. (Veľká noc) 7 1 298

01.05. – 07.05. 7 1 298

04.08. – 10.08.(Letné prázdniny) 7 1 398

14.09. – 20.09. 7 1 398

11.11. – 17.11. 7 1 398
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NÁRODNÉ PARKY

AMERIKA  |  USA, ISLAND

REYKJAVÍK – NAJSEVERNEJŠIE HLAVNÉ MESTO SVETA. MRAKODRAPY BY STE TU VŠAK HĽADALI MÁRNE. TVORIA HO PESTROFAREBNÉ DOMČEKY, DIVO-
KÝ NOČNÝ ŽIVOT, BOHATÁ UMELECKÁ SCÉNA A JEDINEČNÉ TERMÁLNE KÚPALISKÁ. BIELE ĽADOVCE, ČIERNE LÁVOVÉ POLIA A MODRÝ OCEÁN. DO NEW 
YORKU JE ODTIAĽTO NA SKOK! METROPOLA, KTORÁ NIKDY NESPÍ, LEGENDÁRNE MRAKODRAPY, SOCHA SLOBODY A PESTRÉ ŠTVRTE. POROVNAJTE!  

1. DEŇ
Letecky na Island, po prílete prehliad-
ka Reykjavíku (v preklade „Dymová 
zátoka“): budova Perlanu, ponúka-
júca 360° panoramatický pohľad na 
mesto. Bezpochyby najznámejší mo-
nument mesta – futuristická budova 
kostola Halgrímskirkja. Nákupná ulič-
ka Laugarvegur,  budova parlamen-
tu, radnica na brehu jazera a prístav 
s  modernou budovou fi lharmónie. 
Povestná kultúrna scéna Reykjavíku, 
zábava a  čulý ruch v  kaviarničkách, 
podnikoch a baroch.

2. DEŇ
Zlatý trojuholník Islandu:  najstarší 
parlament sveta Þingvellir v  rov-
nomennom, najstaršom národnom 
parku Islandu, monumentálny, dvoj-
stupňový vodopád Gulfoss („Zlatý 
vodopád“ – padá do hĺbky 32 metrov 
a za slnečných dní sa kvapky odráža-
jú v prekrásnej dúhe) a gejzír Strok-
kur, ktorý vyvrhuje vodu do výšky 
15 – 30 metrov približne každých 
5 – 10 minút. Þingvellir je unikátom 
tak z  historického, ako aj geologic-
kého hľadiska – leží na tektonickom 
zlome eurázijskej a americkej pevnin-
skej dosky a vy sa tak môžete ocitnúť 
„jednou nohou v  Amerike a  druhou 
v Európe.“ Kráter Kérid – miesto, kde 
účinkovala aj slávna Björk.

3. DEŇ
Nádherná oblasť islandského juho-
západu plná povestných prírodných 
krás. Vodopád Seljalandsfoss umož-
ňuje návštevníkom prechod „poza“ 
svoj vodný závoj a  majestátny, až 
60–metrový vodopád Skógar. Ľu-
dové múzeum. Malebná dedinka Vík 
leží neďaleko magickej pláže s  čier-
nym pieskom a  čadičovými stĺpmi 
všetkých veľkostí a  tvarov. Mystické 
útvary „skamenených trollov“ Rey-
nisdrangar. Návrat do Reykjavíku so 
zastávkou pri ľadovci Sollheimsjökull 
– zažite ostrov ohňa a ľadu na vlast-
nej koži!

4. DEŇ
Prehliadka polostrova Reykjanes. 
Geotermálna oblasť Krysuvík s bub-
lajúcimi bahennými jazierkami a  fa-
rebnými fumarolami. Pozdĺž pobrežia 
do rybárskej dedinky Grindavík. To 
najlepšie nás čaká na koniec: slávna 
Modrá Lagúna (Blá Lóniđ). Top atrak-
cia uprostred čierneho lávového poľa, 
mliečno-modrá geotermálna voda 
s  liečivým bahnom má ideálnych 
38 °C. Po relaxačnom a zdravom kú-
peli transfer na letisko a  odlet smer 
Amerika! Prílet do New Yorku vo ve-
černých hodinách.

5. – 6. DEŇ
Do „Veľkého jablka“ sa zahryzneme 
prehliadkou „naj“ mrakodrapov: Em-
pire State Building, v minulosti po-
važovaný za ôsmy div sveta,  z kto-
rého vidieť Manhattan ako na dlani. 
Flatiron Building – Žehlička, Chrysler 
Tower s pozlátenými šupinami. Wall 
Street, centrum svetového fi nančníc-
tva. Battery Park – javisko pouličných 
jamajských hudobníkov, akrobatov, 
živých sôch, predavačov dáždnikov 
a „pravých“ rolexiek. Brooklyn Brid-
ge, prvý a najslávnejší most NY. Srdce 
newyorského výstavníctva: Umelecké 
zbierky na Múzejnej míli v deviatich 
múzeách vrátane slávneho Metropo-
litan Museum. Oáza uprostred metro-
poly: Central Park. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu na trase Viedeň/Bratislava–Kefl avík–NewYork-
–Viedeň, transfer BA–letisko–BA (v prípade odletu z Viedne), doprava vlastným 
klimatizovaným autobusom na Islande, transfer letisko–hotel–letisko v New Yor-
ku. Ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami v blízkosti centra, slovensky/česky hovo-
riaci sprievodca CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Vstupné do múzeí a kúpeľov Blá Lónid, fakultatívne výlety (muzikálové predsta-
venie na Broadway, vyhliadková plavba loďou na Manhattane), miestnu dopravu 
v New Yorku. Príplatok za jednolôžkovú izbu 490 EUR. Vybavenie vstupného 
formulára ESTA (14 EUR).

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 410 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

7. – 8. DEŇ
Nenechajte si ujsť muzikálové pred-
stavenie na svetoznámej Broadway, 
pózovanie v centre Times Square 
v žiare megareklám, výletnú plavbu 
okolo Manhattanu s výhľadom na 
Sochu Slobody a pravú atmosféru v 
niektorom z rušných city barov oko-
lo Rockefellerovho centra. Alebo 
nákupy, nákupy, nákupy. Na rušnej 
Herald Square na Broadway síd-

li najväčší obchodný dom na svete 
Macy´s. Nájdete tu za dobrú cenu 
doslova a do písmena všetko. V blíz-
kosti Ground Zero, má otvorené ďalší 
nákupný raj – Century 21 so záplavou 
značkového oblečenia za diskontné 
ceny. Plný kufor zážitkov a výhodne 
nakúpených trendových kúskov. Po-
sledné pohľady na veže mrakodrapov, 
transfer na letisko a návrat domov.

JEDNOU NOHOU V EURÓPE, 
DRUHOU V AMERIKEISLAND - NEW YORK

TERMÍNY A CENY

Keflavík

Reykjavík
Geysir

Selfos

Vík

Island

New 
York

KLIMATICKÝ DIAGRAM – REYKJAVÍK, ISLAND
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) -1 0 1 3 6 9 11 10 7 4 1 0

Zrážky (mm) 76 72 82 58 44 50 52 62 67 86 73 79

7F9USL15 POČET DNÍ OSOBA

16.07. – 24.07. 8 1 998

11.09. – 18.09. 8 1 998

KLIMATICKÝ DIAGRAM – NEW YORK, USA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 0 1 6 11 17 22 25 24 20 14 9 3

Zrážky (mm) 89 84 105 110 113 94 111 106 100 91 115 99
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MESTO S NAJVÄČŠOU KONCENTRÁCIOU MRAKODRAPOV NA SVETE. MESTO, KTORÉ NIKDY NESPÍ. VEĽKÉ A ŠŤAVNATÉ JABLKO, DO KTORÉHO SA S CHU-
ŤOU ZAHRYZNETE. RUŠNÚ ATMOSFÉRU METROPOLY IDEÁLNE VYVÁŽI ODDYCH NA PIESOČNATÝCH PLÁŽACH KUBÁNSKEHO VARADERA. RELAXUJTE NA 
NAJZNÁMEJŠÍCH PLÁŽACH OSTROVA A OSVIEŽTE SA V TYRKYSOVÝCH VODÁCH MORA. 

1. – 4. DEŇ
Odlet do New Yorku. Už na ceste 
z letiska nás určite prekvapí obrovské 
množstvo žltých taxíkov. Po New Yorku 
ich jazdí viac ako 13 tisíc. Kolekcia naj 
mrakodrapov: Empire State Building, 
v minulosti považovaný za ôsmy div 
sveta, z ktorého vidieť Manhattan ako 
na dlani. Flatiron Building – Žehlička, 
Chrysler Tower s pozlátenými šupina-
mi, Wall Street, centrum svetového 
fi nančníctva – každý pracovný deň 
mení majiteľov akcií v hodnote cca 
35 miliárd dolárov. Socha G. Washin-
gtona na schodisku pred Federal Hall, 
plastika zemského glóbusu a večný 
oheň pripomínajúci pamiatku 11. sep-
tembra. Battery Park – javisko poulič-
ných jamajských hudobníkov, akroba-
tov, živých sôch, predavačov dáždnikov 
a „pravých“ rollexiek. Brooklyn Bridge, 
prvý a najslávnejší most NY. Newyorské 
štvrte: kedysi prázdne priemyselné uli-
ce SoHo dnes lemujú galérie, kaviarne 
a drahé butiky. Greenwich Village, de-
dina slávnych mien. Little Italy, záruka 
pravej talianskej kuchyne a kávy. Srdce 
newyorského výstavníctva: umelecké 
zbierky na Múzejnej míli v deviatich 
múzeách vrátane slávneho Metropoli-
tan Museum. Oáza uprostred metropo-
ly: Central Park. Nenechajte si ujsť mu-
zikálové predstavenie na svetoznámej 
Broadway, pózovanie v centre Times 
Square v žiare megareklám, výletnú 
plavbu okolo Manhattanu s výhľadom 
na Sochu Slobody, či pravú atmosfé-
ru mesta v niektorom z rušných barov 
okolo Rockefellerovho centra.

5. – 6. DEŇ
Nákupy alebo návšteva múzeí a galé-
rií podľa vlastného vkusu. Potulky po 
Múzejnej míli: Metropolitan Museum of 
Art, Guggenheim Museum, Museum of 
Modern Art a mnoho ďalších. Alebo ná-
kupy, nákupy, nákupy! Na rušnej Herald 
Square na Broadway, je najväčší ob-
chodný dom na svete Macy´s. Nájdete 
tu za dobrú cenu doslova a do písmena 
všetko. V blízkosti Ground Zero, máme 

otvorený ďalší nákupný raj – Century 
21 so záplavou značkového oblečenia 
za diskontné ceny. Parfémy, kozmeti-
ka, doplnky, topánky, dámske, pánske 
i detské oblečenie, športové potre-
by. Ak zatúžite po bielizni Victoria´s 
Secret, Calvin Klein, džínsoch Levi´s, 
po dostupných origináloch od Manola 
Blahnika, môžete ich mať. Nákupy si 
vychutnáte aj v SoHo, East Village a 
Lower East Side. Vuitton, Fendi, Prada 
a 5th Avenue. Plný kufor zážitkov a vý-
hodne nakúpených trendových kúskov. 
Posledné pohľady na veže mrakodra-
pov. Presun na letisko, odlet do Hava-
ny. Transfer z Havany do plážového, all 
inclusive hotela vo Varadere. 

7. – 10. DEŇ
Oddych na vyhlásených plážach s bie-
lym pieskom vo Varadere, pohodlie all 
inclusive hotela, najkvalitnejší kubán-
sky rum, ľadové mojito, cuba libre, ho-
diny salsy, výučba španielčiny, večerné 
show, šnorchlovanie, potápanie, fakul-
tatívne výlety, miestne trhy. Dosýta si 
vychutnáte dokonalý oddych.

11. – 12. DEŇ
Záverečný oddych, transfer na letisko, 
odlet do Európy.

NÁŠ TIP
Počas pobytu pri mori možnosť výberu vyššej kategórie hotela za doplatok, 
resp. individuálneho predĺženia pobytu pri mori. Bližšie informácie v CK.

POZNÁMKA
Možnosť realizácie zájazdu aj individuálne – v prípade záujmu, možnosť výmeny 
pobytu pri mori vo Varadere za pobyt napr. v Dominikánskej republike, Mexiku, 
či Miami. Bližšie informácie v CK.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Prelet New York – 
Havana s prestupom, privátny transfer z letiska do hotela v NYC a späť, trans-
fer z letiska v Havane do hotela vo Varadere, transfer z hotela vo Varadere na 
letisko vo Varadere, 5x ubytovanie v  4* hoteli s raňajkami v centre New Yorku, 
5x ubytovanie v 4* hoteli s all inclusive vo Varadere, 4–dňovú prehliadku New 
Yorku so slovensky/česky hovoriacim sprievodcom CK SATUR, služby česky/slo-
vensky hovoriaceho delegáta počas pobytu vo Varadere.  

CENA NEZAHŔŇA
Vybavenie ESTA formulára (14 EUR), miestnu dopravu v New Yorku, vstupy do mú-
zeí a fakultatívne výlety, predstavenie na Broadway. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
740 EUR. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 480 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

S POBYTOM PRI MORI  |  PRELET V CENE  |  SHOPPING  |  KULTÚRNE PAMIATKY

MESTO MRAKODRAPOV
VERZUS KRAJINA CIGÁR A RUMUNEW YORK - KUBA

New York

Havana VaraderoMexiko

USA

KLIMATICKÝ DIAGRAM – VARADERO, KUBA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 22 22 24 25 26 27 28 28 27 27 25 23

Zrážky (mm) 64 69 46 54 98 182 106 100 144 181 88 60

TERMÍNY A CENY
7F9USL03 POČET DNÍ OSOBA

15.03. – 26.03. 12 2 198

19.04. – 30.04. 12 2 198

17.05. – 28.05. 12 2 198

07.06. – 18.06. 12 2 198

11.10. – 22.10. 12 2 198

01.11. – 12.11. 12 2 198
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MOZAIKA, KTORÁ V SEBE SPÁJA VŠETKO, ČO SI DOKÁŽETE PREDSTAVIŤ POD POJMOM „AMERIKA“. SCENÉRIE NÁRODNÝCH PARKOV, KTORÉ NEDOKÁŽE 
OPÍSAŤ ANI BÁSNIK: ZION A BRYCE, GRAND CANON A JOSHUA TREE – PESTRÁ PALETA FARIEB, DYCH VYRÁŽAJÚCE KONTRASTY, HRA SVETLA A TIEŇOV. 
VEĽKOMESTÁ PLNÉ MRAKODRAPOV. SVETLÁ LAS VEGAS OSTRO KONTRASTUJÚ S VYPRAHLOSŤOU ÚDOLIA SMRTI, OBROVSKÉ SEKVOJE OHROMUJÚ.

1. – 2. DEŇ
Odlet do Los Angeles. Celodenná 
prehliadka Los Angeles. V mekke 
fi lmového priemyslu nás čaká náv-
števa Chodníka slávy, premiérové 
kino Mann´s Chinese Theatre, Sunset 
Drive, Financial Center, milionárskej 
štvrti Beverly Hills, pláže Venice Be-
ach či predmestia boháčov Santa Mo-
nica s kolotočom, ktorý poslúžil ako 
kulisa vo fi lme Podraz. Fakultatívna 
návšteva zábavného parku Universal 
Studios. 

3. DEŇ
Výprava do Národného parku Joshua 
Tree – strhujúcej púštnej rezervácie 
žulových skál, kaktusových záhrad 
a neopakovateľnej atmosféry. Prejde-
me taktiež mestečkom Twentynine 
Palms, kde írska legendárna kapela 
U2 natočila album Joshua Tree. Cez 
Mohavskú púšť zamierime do Wil-
liamsu. Časť cesty pôjdeme po sláv-
nej Route 66, ktorá ako prvá cesta 
v USA spojila východné pobrežie so 
západným. 

4. DEŇ
Odchod k „Veľkému kaňonu“ (Grand 
Canyon) – najväčšej turistickej atrak-
cii štátu Arizona a možno aj celých 
Spojených štátov. Fakultatívne let nad 
touto gigantickou hračkou prírody 
s dĺžkou päťsto, šírkou dvadsaťpäť 
a hĺbkou jeden a pol kilometra. Kolo-
sálny útvar si vychutnáme z vyhliadok, 
prípadne sa vydáme na peší výlet po 
okraji. Prejazd krajinou navažských in-
diánov do Page pri Lake Powell. 

5. DEŇ
Prehliadka jazera Lake Powell a mo-
hutnej priehrady Glen Dam vybu-
dovanej na rieke Colorado. Možnosť 
návštevy prekrásneho Antilopieho 
kaňonu (fakultatívne), ktorý si získa 
srdce každého fotografa. Príchod do 
Národného parku Bryce Canyon. Táto 
rezervácia s červenými ihlanmi navaž-
ského pieskovca je považovaná za vr-
cholné dielo čarujúcej prírody Utahu. 

6. DEŇ
Prieskum Národného parku Zion, 
ktorého krajinný vzorec určujú hlbo-
ké strže a divoké riečky. Vydáme sa 
na túru na hranu kaňonu a taktiež na 
výlet autobusom na najkrajšie vy-
hliadky rezervácie. Presun do Las Ve-
gas, veľkomesta hazardu a oslnivých 
atrakcií. Prechádzka po najživšej ulici 
tzv. Stripu spojená s návštevou kasín 
a spoločnou večerou. Voľný program 
za povzbudivého cingotu mincí nie-
ktorého z kasín.

7. DEŇ
Putovanie Národným parkom Údo-
lia smrti s najnižším (86 metrov pod 
úrovňou mora) a taktiež najteplejším 
bodom západnej zemegule. V roku 
1913 tu bola nameraná rekordná tep-
lota 57 stupňov Celzia v tieni. 

8. DEŇ
Návšteva Národného parku Sequoia 
v pohorí Sierra Nevada s lesmi obrovi-
tých sekvojí. Kto nikdy nevidel týchto 
velikánov vážiacich 600 ton, neuverí 
vlastným očiam. Sekvoje sa dožíva-
jú 3 200 rokov a hravo dorastajú do 
stometrovej výšky. General Sherman 
Tree má v obvode 32 metrov a váži 
neuveriteľných 1 385 ton.

9. – 10. DEŇ
Prejazd do San Francisca. Počas 
dvoch dní navštívime väčšinu zaují-
mavých miest mesta. Uvidíme Golden 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú prepravu z Prahy (možnosť odletu z Viedne na vyžiadanie), 10x ubyto-
vanie s raňajkami v 3* hoteli, transfery podľa programu, vstupy do národných 
parkov, večera v kasíne v Las Vegas, plavba v zálive v San Franciscu, služby 
slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 479 EUR, prepitné, vstupná autorizácia do USA. 
Obedy a večere, fakultatívne vstupy a výlety. Cestovné poistenie.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 449 EUR.

Gate Bridge, štvrť generácie beatni-
kov Haight Ashburry, pitoresknú Čín-
sku štvrť, prístavnú oblasť Fisherma-
n´s Wharf aj prudké ulice v Russian 
Hill. Zvezieme sa električkou cable–car 
a podnikneme plavbu v sanfranciskej 
zátoke s výhľadmi na oba majestátne 
mosty a ostrov Alcatraz – pevnosť 
a väzenie v ktorom bol väznený obá-

vaný mafi án Al Capone. Nocľah v San 
Franciscu.

11. – 12. DEŇ
Dopoludnia voľný program v meste. 
Popoludní nasleduje transfer na letis-
ko a návrat do Európy. 

VEĽKÁ NOC  |  NÁRODNÉ PARKY  |  AJ PRE RODINY

MESTÁ 
A PRÍRODA ZÁPADUUSA

San Francisco
Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

Grand Canyon N.P.

Bryce Canyon N.P.Las Vegas

Los Angeles
KLIMATICKÝ DIAGRAM – LOS ANGELES, USA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 12 13 14 15 17 19 21 21 20 18 16 13

Zrážky (mm) 78 84 70 26 11 2 0 1 4 17 30 66

TERMÍNY A CENY
7F9EX005 POČET DNÍ OSOBA

27.03. – 07.04. 12 1 559

20.04. – 01.05. 12 1 699

09.05. – 20.05. 12 1 669

03.06. – 14.06. 12 1 699

09.07. – 20.07. 12 1 999

20.07. – 31.07. 12 1 959

01.08. – 12.08. 12 1 999

05.09. – 16.09. 12 1 629

18.09. – 29.09. 12 1 629

03.10. – 14.10. 12 1 629

16.10. – 27.10. 12 1 589
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UNIKÁTNY PROGRAM, KTORÝ SPÁJA TURISTICKÉ ŠLÁGRE VÝCHODU USA S OMRAČUJÚCOU NÁDHEROU NÁRODNÝCH PARKOV JUHOZÁPADU KRAJINY. 
SOCHA SLOBODY, LEGENDÁRNE NIAGARSKÉ VODOPÁDY, KASÍNA V LAS VEGAS, OHROMUJÚCI GRAND CANYON ČI NEBOTYČNÉ SEKVOJE, ALE AJ PES-
TRÉ ŠTVRTE SAN FRANCISCA A PRESLÁVENÝ ALCATRAZ ... A TO JE LEN PÁR POLOŽIEK ZOZNAMU UNIKÁTOV, KTORÉ SI CESTOU VYCHUTNÁTE!

1. – 3. DEŇ
Odlet do New Yorku. Prehliadku mes-
ta zahájime návštevou Liberty Islan-
du so Sochou Slobody a Ellis Islandu. 
Prejdeme južný Manhattan, uvidíme 
Wall Street s burzou cenných papie-
rov, Trinity Church, Čínsku a Taliansku 
štvrť či Soho. Z Empire State Building 
si môžeme vychutnať panorámu mes-
ta. Prehliadka oblastí okolo Central 
parku a Times Square. Pozrieme sa 
k Madison Square Garden, Rockefe-
lerovmu centru, divadelnej štvrti a lu-
xusným obchodom na Piatej Avenue. 
Večer na rozžiarenom Times Square 
bude ideálna príležitosť vstrebávať 
atmosféru mesta. 

4. – 5. DEŇ
Prejazd k Niagarským vodopádom. 
Po zotmení je možné vidieť svetelnú 
show farieb, ktorá je premietaná pria-
mo na vodnú stenu. Peší výlet pozdĺž 
vodopádov s  niekoľkými úžasnými 
výhľadmi na 55 metrov vysokú masu 
padajúcej vody. Po krátkej zastávke 
v Buff ale odchádzame smer Washin-
gton D.C.

6. – 7. DEŇ
Návšteva legendárneho Gettysburgu, 
kde sa odohrala kľúčová bitka občian-
skej vojny medzi Severom a Juhom. 
Popoludní príjazd do hlavného mesta 
USA Washington D.C. Celodenná pre-
hliadka mesta, počas ktorej sa pozrie-
me k Bielemu domu, Kapitolu, monu-
mentu prvého amerického prezidenta 
Georga Washingtona či pamätníku 
Abrahama Lincolna. Navštívime tiež 
Arlingtonský cintorín a ďalšie zaují-
mavosti mesta, vrátane možnosti náv-
števy niektorého z unikátnych múzeí. 

8. DEŇ
Odjazd do Annapolis, ktoré vďaka ar-
chitektonickému štýlu, histórii a  prí-
morskému rázu patrí medzi najkrajšie 
mestečká v  USA. Sídli tu slávna ná-
morná akadémia. Zastávka u veľkole-
pého mostu Chesapeake Bay Bridge. 
Príjazd do Philadelphie, voľno.

9. DEŇ
Prehliadka historického centra Phila-
delphie, Federal Hall a zvonu Liberty 
– symbolu americkej slobody. Trans-
fer na letisko, odlet do Los Angeles, 
nocľah.

10. DEŇ 
V Los Angeles nás čakajú hlavné 
atrakcie mesta ako Chodník slávy, 
návšteva Sunset Drive, milionárskej 
štvrte Beverly Hills, Venice Beach či 
prímorského predmestia Santa Moni-
ca. Fakultatívne návšteva zábavného 
parku Universal Studios.

11. DEŇ 
Výprava do Joshua Tree – rezervá-
cie žulových skál a kaktusových zá-
hrad. Prejdeme mestečkom Twen-
tynine Palms, kde natočila írska 
kapela U2 album Josua Tree. Cez 
Mohavskú púšť zamierime do Wia-
liamsu. Časť cesty absolvujeme po 
Route 66. 

12. DEŇ
Odjazd k najväčšej atrakcii USA 
– k Veľkému kaňonu (Grand Cany-
on). Kolosálny útvar si vychutnáme 
z vyhliadok. Prejazd krajinou na-
važských indiánov do Page pri Lake 
Powell.

13. – 14. DEŇ 
Prehliadka priehrady Glen Dam, fa-
kultatívna návšteva Antilopieho ka-
ňonu. Príjazd do NP Bryce Canyon. 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú prepravu z Prahy (možnosť odletu z Viedne na vyžiadanie), 18x ubyto-
vanie s raňajkami (počas západného okruhu) v hoteli 3*, transfery prenajatým 
mikrobusom podľa programu (prehliadka New Yorku spravidla peši a metrom), 
vstupy do národných parkov. Výlet loďou k Soche Slobody a  na Ellis Island, 
plavba k Niagarským vodopádom, vstup do Gettysburgu, večera v kasíne v Las 
Vegas, plavba v zálive v San Franciscu, služby slovensky/česky hovoriaceho 
sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 999 EUR, prepitné, vstupná autorizácia do USA. 
Obedy a večere, raňajky počas východného okruhu, fakultatívne vstupy a výlety. 
Cestovné poistenie. Miestnu dopravu v NYC (metro).

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 449 EUR. 

UPOZORNENIE
V jarných mesiacoch môže byť plavba k Niagarským vodopádom regulovaná.

Táto rezervácia s červenými ihlanmi 
navažského pieskovca je považova-
ná za vrcholné dielo prírody Utahu. 
Prieskum Národného parku Zion, 
ktorého krajinný vzorec určujú hlboké 
kaňony a divoké riečky. Túra na hranu 
kaňonu a  výlet autobusom. Presun 
do Las Vegas, veľkomesta hazardu 
a oslnivých atrakcií. Prejazd po najži-
všej ulici tzv. Stripe spojená s návšte-
vou kasín. 

15. – 16. DEŇ
Putovanie Údolím smrti s najteplejším 
a najnižším bodom západnej zeme-
gule. Návšteva NP Sequoia v pohorí 
Sierra Nevada s obrovskými sekvoja-
mi. Kráľ medzi kráľmi  – General Sher-

man Tree má po obvode 32 metrov 
a váži 1 385 ton. 

17. – 20. DEŇ
Presun do San Franciska, prehliadka 
mesta. Uvidíme Golden Gate Bridge, 
štvrť generácie beatnikov Haight – 
Ashburry, pitoresknú čínsku štvrť, prí-
stavnú oblasť Fisherman’s Wharf aj 
prudké ulice pri Russian Hill. Podnik-
neme plavbu po sanfranciskej zátoke 
s výhľadom na oba mosty a ostrov Al-
catraz – väzenie, v ktorom bol okrem 
iných „prominentov“ amerického 
podsvetia väznený Al Capone. Trans-
fer na letisko a odlet do Európy.

NÁRODNÉ PARKY

TO NAJLEPŠIE Z USA
Z NEW YORKU DO KALIFORNIEUSA

San Francisco

Sequoia
Death Valley Zion

Las Vegas
Los Angeles

Joshua
Williams
Grand Canyon

Lake Powell
Bryce

USA Kanada
Niagara Falls Syracuse

Bufallo
New York

Philadelphia
Annapolis

Bay Bridge
Washington

TERMÍNY A CENY
7F9EX004 POČET DNÍ OSOBA

19.03. – 07.04. 20 3 039

01.05. – 20.05. 20 3 039

01.07. – 20.07. 20 3 109

24.07. – 12.08. 20 3 149

28.08. – 16.09. 20 3 109

25.09. – 14.10. 20 3 079

08.10. – 27.10. 20 3 079
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BEZSTAROSTNÁ JAZDA
FLY & DRIVEROUTE 66

LEGENDÁRNA HISTORICKÁ CESTA, NA KTOREJ SA ZRODILI KULTOVÉ FILMY AKO EASY RIDER, ČI THELMA & LOUISE.  CESTA, KTORÁ BOLA INŠPIRÁCIOU 
PRE MNOHÝCH SLÁVNYCH HUDOBNÍKOV. CESTA, KTOREJ MENO SI DODNES ZACHOVÁVA ZVUK A POZNÁ JU SNÁĎ KAŽDÝ NA SVETE. TEPNA PRECHÁ-
DZAJÚCA SRDCOM SPOJENÝCH ŠTÁTOV. TO JE ROUTE 66! OCHUTNAJTE PRAVÚ AMERIKU!

1. – 3. DEŇ
Odlet z Európy do Chicaga. Check – 
in v  hoteli, voľno na relax po dlhom 
lete. A  je to tu! Romantika historic-
kej Route 66 – „Matky ciest“, ktorá 
stále láka ľudí z  celého sveta. Ces-
ta dlhá „viac než 2  000 míľ“ medzi 
Chicagom a  Los Angeles, legenda 
prechádzajúca srdcom Spojených 
štátov.“Get your kicks on Route 66.“ 
Route 66 bola otvorená v  roku 1926 
ako súčasť amerického diaľničného 
systému. Pôvodne merala 2  448 míľ 
(cca 3  940 km). Začínala v  Chicagu 
(Illinois) a tiahla sa cez, Missouri, Kan-
sas, Oklahomu, Nové Mexiko, Arizonu 
až do Los Angeles (Kalifornia). Aj keď 
bola v roku 1984 vyčlenená zo zozna-
mu amerických diaľnic, jej sláva trvá 
a trvá. V súčasnosti je sprístupnených 
cca 80% trasy, ktorú si môžete „bez-
starostne“ prejsť autom, či motocyk-
lom. 

4. – 10. DEŇ
Prvou zastávkou za Chicagom bude 
mesto Saint Louis, dôležité kultúr-
ne a  vedecké centrum. Nájdeme tu 
známu operu, múzeá, množstvo pa-
miatok, krásnu botanickú záhradu, či 
parky Tower Gate a  jeden z  najväč-
ších amerických mestských parkov 
Forest Park. Mesto je známe najmä 
vďaka Vstupnému oblúku Gateway 
Arch – symbolická brána na západ. 
Springfi eld – mesto, ktoré sa ani zďa-
leka nezdá také veľké ako je. Sprien-
gfi eld je známy najmä ako miesto, 
kde „Divoký“ Bill zastrelil Davea Tutta 
v  prvom skutočnom súboji divoké-
ho západu. Oklahoma City – hlavné 
a  najväčšie mesto amerického štátu 
Oklahoma, známe najmä vďaka oko-
litým vidieckym oblastiam. Divoký 
Západ! Amarillo – „The Yellow Rose 
of Texas“ (žltá ruža Texasu), známe 
atrakcie ako ranče Cadillac Ranch 
a  Big Texan Steak Ranch. Albuqu-
erque – najväčšie mesto v americkom 
štáte Nové Mexiko. Santa Fe je zasa 
kultúrnym a  umeleckým centrom 

Nového Mexika. Flagstaff  – malebné 
historické mesto, ktoré sa nachádza 
neďaleko od slávneho národného 
parku Grand Canyon. Turisti tu môžu 
navštíviť miestne múzeá, historické 
domy, či preskúmať prírodné prostre-
die hory Elden. 

11. – 13. DEŇ
Cieľ Route 66 – slnečné Los Angeles. 
„Mesto Anjelov“ – pobrežné mesto 
na západe USA. Najvyhľadávanejšie 
štvrte ako Hollywood, Beverly Hills 
a Anaheim. Filmové štúdio Universal 
Studios, chodník slávy, Rodeo Drive, 
rozprávkové pláže v  Santa Monice. 
Rozlúčka s „Matkou ciest“. Transfer 
na letisko a odlet naspäť do Európy.

VEDELI STE, ŽE 
Route 66 vznikla ako súčasť americké-
ho diaľničného systému. V tridsiatych 
rokoch dvadsiateho storočia, najmä 
počas Veľkej hospodárskej krízy, ktorá 
vznikla po burzovom krachu na Wall 
Street. Slúžila predovšetkým tým, ktorí 
chceli nájsť svoje šťastie „na západe“. 
Pochopiteľne z toho najviac prospero-
vali miestni “šikovní“ podnikatelia, kto-
rí veľmi rýchlo pochopili, že ak chcú 
naozaj prosperovať, musia si svoj „biz-
nis“ otvoriť práve tu, teda vedľa tejto 
mimoriadne frekventovanej diaľnice. 
Ako príklad môžeme uviesť prvú pre-
vádzku McDonald´s v San Bernardine 
v Kalifornii, ktorá vznikla pri Route 66 
po druhej svetovej vojne.

POZNÁMKA
Zvolený itinerár cesty je orientačný a je možné si ho ľubovoľne zmeniť, predĺžiť 
či skrátiť. Trasu je možné absolvovať automobilom alebo na motorke – v závis-
losti od ročného obdobia a počasia (cenovo nákladnejší variant). K dispozícii 
je prenájom áut rôznych kategórii, od nižších tried automobilov až po luxusné 
kabriolety. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v 3* ho-
teloch s raňajkami v jednotlivých mestách podľa programu, GPS navigáciu, pre-
nájom automobilu nižšej kategórie.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu okrem uvedenej. Pohonné hmoty, prepravu zapožičaného automobilu 
z Los Angeles späť do Chicaga, doplatok za druhého vodiča, povinnú vratnú 
zábezpeku za zapožičanie automobilu/motorky, vstupné. Doplatok za jednolôž-
kovú izbu 1 055 EUR. Vybavenie formulára ESTA (14 EUR). 

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 450 EUR.

PRENÁJOM AUTA V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  PRE INDIVIDUÁLNYCH CESTOVATEĽOV

Mexiko

Kanada

USA

Los
Angeles

Flagstaff

Albuquerque

Amarillo
Oklahoma City

Springfield
Saint Louis

Chicago

TERMÍNY A CENY
7F9USL04 POČET DNÍ OSOBA

od 01.01. do 31.12 (Ľubovoľný termín podľa vašej požiadavky) 13 od 1 899

KLIMATICKÝ DIAGRAM – CHICAGO, ILLINOIS, USA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) -5 -2 3 10 15 20 23 22 18 11 5 -2

Zrážky (mm) 43 46 66 86 94 89 94 125 81 81 81 58

KLIMATICKÝ DIAGRAM – LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 14 15 16 17 18 20 23 23 22 20 17 15

Zrážky (mm) 82 87 61 26 6 2 0 1 7 12 32 62
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KOĽKOKRÁT VAŠE DETI DRANKALI, ABY STE IM UKÁZALI ŽIVÉHO MICKEY MOUSA? SPLŇTE IM „DETSKÝ SEN“ A VEZMITE ICH DO JEHO RODNÉHO MESTA, 
FLORIDSKÉHO DISNEYLANDU. VAŠE DETI BUDÚ NADŠENÉ A ASPOŇ ROK POSLUŠNÉ ☺. ANI VY SA VŠAK NUDIŤ NEBUDETE – NÁRODNÝ PARK EVERGLA-
DES JE UNIKÁTOM, KTORÉMU NA SVETE ŤAŽKO HĽADAŤ OBDOBU. A FLORIDSKÉ PLÁŽE SA TIEŽ ZAHANBIŤ NENECHAJÚ!

1. DEŇ
Odlet z  Európy na Floridu, prílet do 
Miami, mesta pláží, hotelov, boháčov 
a luxusných jácht. Transfer do hotela, 
uvítanie sprievodcom, voľný program.

2. DEŇ
Cez štvrť Little Havana do krásneho 
Coral Gables, múzeum Villa Vizcaya, 
rušná atmosféra Coconut Grove. 
Downtown Miami a obľúbené Bayside. 
Voľný program, kúpanie na plážach 
v blízkosti hotela.

3. DEŇ
Ranná prehliadka vyhlásenej South 
Beach, centra módy a letných párty, 
známej i vďaka budovám v Art Deco 
štýle. Ocean Drive, Clevelander Hotel 
i vila Versace. Pokračovanie za dob-
rodružstvom do prírodnej rezervácie 
Everglades, kde podnikneme plav-
bu špeciálnym vodným vznášadlom 
medzi hustými mangrovníkovými 
hájmi. Okolo našej loďky, uprostred 
močarísk, budú neustále krúžiť aligá-
tory a desiatky druhov vtákov. Týmto 
dravcom sa dostaneme „do papule“ 
na neďalekej farme. Naučíme sa aký 
je rozdiel medzi krokodílom a aligá-
torom. Prejazd do Orlanda, rozpráv-
kového mesta Walta Disneyho. 

4. – 5. DEŇ
Orlando a jeho zábavné parky – det-
ské sny sa stávajú skutočnosťou! 
Mesto zábavy, pre malých aj veľkých, 
ponúka neskutočné množstvo atrakcií. 
Stačí si len vybrať. Show s kosatka-
mi, delfínmi a tuleňmi s  jedinečnými 
horskými dráhami v morskom svete 
Sea World. Nielen deti budú žasnúť 
a tlieskať nadšením! V  rozprávkovom 
kráľovstve Magic Kingdom s prekrás-
nym Popoluškiným hradom Vaše deti 
konečne stretnú aj toho sľúbeného, 
živého Mickey Mousa! Universal Stu-
dio‘s Islands of Adventure, park in-
špirovaný najznámejšími fi lmovými 
trhákmi Hollywoodu, ponúka aj jednu 
z najlepších horských dráh v USA, The 
Incredible Hulk Coaster. Alternatívne 

(5.deň) možnosť návštevy Kenne-
dyho vesmírneho strediska na myse 
Cape Canaveral s centrom vesmírne-
ho a kozmického programu agentúry 
NASA. Kozmodrom, gigantické han-
gáre, štartovacia rampa raketoplánu 
a kino IMAX s unikátnymi fi lmami na-
točenými americkými astronautmi.

6. – 7. DEŇ
Presun do skutočného tropického 
raja Floridy. Po prekročení úseku 
medzi fl oridskou pevninou a  prvým 
ostrovom Key Large bude naša ces-
ta pokračovať cez desiatky ostrovov 
a ostrovčekov rôznych veľkostí, kon-
čiacich najjužnejším ostrovom USA 
– Key West. Cestou sa zastavíme na 
ostrove Islamorada, navštívime The-
ater Of The Sea (Morské divadlo), 
kde sa deti dozvedia o rôznych tvo-
roch žijúcich v oceáne, uvidia show 
a  dokonca môžu zažiť individuálne 
plávanie s delfínmi, tuleňmi či rajami! 
Prejazd cez jeden z najdlhších mostov 
sveta – 7 Miles Bridge (11–kilometrový 
kolos). Kúpanie na niektorej z  pre-
krásnych pláží lemovaných palmami. 
Večer presun na námestie pouličných 
zabávačov a umelcov Mallory Square, 
s tým najromantickejším a najkrajším 
západom slnka na Floride. Zažijete aj 
pravú atmosféru hlavnej ulice Duval 
Street lemovanú kaviarňami, ktoré 
naplno ožívajú práve po západe slnka! 
Prehliadka historického Key Westu 

NÁŠ TIP
Počas pobytu pri mori možnosť výberu vyššej kategórie hotela a/alebo upgrade typu 
stravovania za doplatok, resp. možnosť individuálneho predĺženia pobytu pri mori. 
Bližšie informácie v CK.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, 7x ubytovanie v 3* ho-
teloch s raňajkami (v Miami v blízkosti pláže), transfery klimatizovaným dopravným 
prostriedkom, vstupy do národných parkov, plavba v zálive v NP Everglades, služby 
slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne vstupy a výlety. Vstupy do tematických parkov. Vybavenie ESTA 
formulára (14 EUR). Príplatok za jednolôžkovú izbu 549 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 480 EUR.

POZNÁMKA
Možnosť realizácie zájazdu aj individuálne. Bližšie informácie v CK.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

(vzdialenosť od Kuby iba 145 km) – 
Míľa 0, dom Ernesta Hemingwaya, ma-
ják, múzeum pokladu z lodi Atocha. 
Návrat do Miami. 

8. – 9. DEŇ
Voľný program v Miami, transfer na le-
tisko a návrat do Európy.

S POBYTOM PRI MORI  |  VEĽKÁ NOC  |  VSTUPY DO NÁRODNÝCH PARKOV  |  AJ PRE RODINY

ZÁBAVNÉ ORLANDO, PULZUJÚCE 
MIAMI (NA NÁVŠTEVE U MICKEYHO)SLNEČNÁ FLORIDA

Cape Canaveral

USA

Kuba

Orlando

Key West

NP Everglades Miami
KLIMATICKÝ DIAGRAM – ORLANDO, USA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 20 21 22 24 27 28 29 29 28 26 23 21

Zrážky (mm) 47 52 65 85 140 216 147 219 212 157 87 55

TERMÍNY A CENY

7F9USL05 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL 

1. DIEŤA DO 12 R.*
DETSKÝ PAUŠÁL 

2. DIEŤA DO 12 R.*

14.02. – 22.02 (Jarné prázdniny) 9 1 540 999 999

21.02. – 01.03. (Jarné prázdniny) 9 1 540 999 999

28.02. – 08.03. (Jarné prázdniny) 9 1 540 999 999

04.04. – 12.04. (Veľká noc) 9 1 540 999 999

04.07. – 12.07. (Letné prázdniny) 9 1 540 999 999

24.10. – 01.11. (Halloween) 9 1 540 999 999

 *pri ubytovaní s 2 dospelými osobami
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PUTOVANIE PO NAOZAJSTNOM RAJI NA ZEMI, PO HAVAJSKÝCH OSTROVOCH! POČAS TEJTO CESTY VŠAK NEUVIDÍTE LEN KRÁSNE PLÁŽE. SPOLU PRE-
SKÚMAME AJ NÁDHERNÉ NÁRODNÉ PARKY, NEBEZPEČNÉ VULKÁNY A DOZVIEME SA NIEČO I O HISTÓRII. JEDINEČNÝ PROGRAM POZNÁVANIA SKUTOČ-
NEJ EXOTIKY S DVOMI SLÁVNYMI MESTAMI USA – LOS ANGELES A SAN FRANCISCA.

1. – 2. DEŇ
Odlet z  Európy do San Francisca, 
mesta ktoré je domovom legendár-
neho svetoznámeho mosta Golden 
Gate. Krátka prehliadka mesta, zo-
znamovanie sa s  týmto jedinečným 
kútom USA. Nočné San Francisco. 
Transfer na letisko, prelet na ostrov 
Oahu. Pláž, prvé dotyky s  rajom na 
Zemi. 

3. – 4. DEŇ
Čo by to bolo za výlet na „Havaj“, 
keby sme vynechali prehliadku met-
ropoly Honolulu! Na chvíľu sa prene-
sieme do roku 1941, kedy sa Havajské 
ostrovy zapísali na zoznam kľúčových 
miest druhej svetovej vojny. Útok na 
Pearl Harbor dodnes pripomína sláv-
ny krížnik Arizona. Zoznámime sa so 
štvrťou Waikiki a turistickými atrak-
ciami v okolí. Presunieme sa pozdĺž 
lávového pobrežia, po ceste s krát-
kou zastávkou pri zátoke Hanauma 
a Blowing Hole, až na opačnú stranu 
ostrova, na vyhliadku Nuuanu Pali. 
Prejazd na severovýchod. Tu navští-
vime ananásovú plantáž s možnos-
ťou ochutnávky lahodného nápoja. 
Zostaneme naozaj prekvapení, koľko 
rôznych podôb ostrov Oahu má.

5. DEŇ
Oddych na pláži Waikiki s možnosťou 
dopoludňajšieho šnorchlovania v zá-
toke Hanauma. Pre fyzicky zdatnejších 
záujemcov výstup na vrchol ku kráte-
ru Diamond Head s nádherným vý-
hľadom na mesto. Pre ostatných je tu 
zasa možnosť návštevy Polynézskeho 
kultúrneho centra v Laie, na opačnej 
strane ostrova, s ukážkami tradičnej 
kultúry pôvodných domorodých oby-
vateľov Polynézie. 

6. – 7. DEŇ
Transfer na letisko, prelet na ostrov 
Maui. Veľmi skoro ráno vyrazíme na 
výlet do vysokohorského parku Hale-
akala. Pohľad na vychádzajúce slnko 
a temné sopečné kužele patrí k zá-
žitkom na celý život. Cestou naspäť 

zastávka v rybárskom mestečku La-
haina.

8. DEŇ
Kúpanie a oddych na pláži. Možnosť 
fakultatívneho výletu do mesta Ha-
ana alebo k tropickým vodopádom. 
Slávnou „heavenly“, kľukatou cestou 
lemovanou kvitnúcou tropickou prí-
rodou, sa presunieme do miesta, kde 
končí cesta a s ňou i civilizácia. Práve 
tu sa začína pravá havajská divočina 
s  hustým bambusovým lesom, ktorý 
ukrýva utajené jazierka, do ktorých sa 
rúti vysoký vodopád. 

9. – 10. DEŇ
Transfer na letisko, prelet na ostrov 
Big Island. Celodenná prehliadka 
ostrova, ktorá nám ponúkne veľa prí-
ležitostí k  vytvoreniu unikátnych fo-
tografi í tropickej prírody a sopečných 
formácií ostrova. Navštívime Národný 
park Volcanoes so stále aktívnymi 
sopkami. 

12. DEŇ
Kúpanie a oddych na pláži. Posledný 
deň vychutnávania si raja na Zemi! 
Treba ho využiť naplno ☺.

11. – 14. DEŇ
Transfer na letisko. Prelet do Los An-
geles „Mesto Anjelov“ – pobrežné 
mesto na západe USA, ktoré je do-
movom takých známych pojmov ako 
napr. Hollywood, či Beverly Hills. Pre-
hliadka najzaujímavejších častí mesta. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v 3* ho-
teloch s  raňajkami, privátne letiskové transfery, dopravu na Havajských ostro-
voch podľa programu, miestne prelety San Francisco – ostrov Oahu, ostrov 
Oahu – ostrov Maui, ostrov Maui – ostrov Big Island, ostrov Big Island – Los 
Angeles, vstupy podľa programu, služby slovensky/česky hovoriaceho sprievod-
cu CK SATUR.  

CENA NEZAHŔŇA
Stravu okrem uvedenej. Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
1 160 EUR. Vybavenie formulára ESTA (14 EUR). 

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 450 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Chodník slávy, čínske divadlo, ob-
chody na Rodeo Drive, Sunset Strip... 
Transfer na letisko, odlet naspäť do 
Európy. 

VEDELI STE, ŽE
Havajské ostrovy sa nachádzajú na 
konci časovej zóny, preto tak ako 
nazývame Japonsko krajinou vychá-

dzajúceho slnka, tak na Havajských 
ostrovoch sa deň zasa končí. Ostrovy 
patria do Spojených štátov americ-
kých (od roku 1959). Sú jediným čisto 
ostrovným štátom a  zároveň najjuž-
nejším štátom celej únie. 

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  MIESTNE PRELETY V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY

HAVAJSKÉ OSTROVY NA TRASE 
SAN FRANCISCO – LOS ANGELES

San Francisco

Los Angeles

Honolulu Maui

Mexiko

USA

Big Island

TERMÍNY A CENY
7F9USL06 POČET DNÍ OSOBA

22.04. – 05.05. 14 3 290

05.06. – 18.06. 14 3 290

06.09. – 19.09. 14 3 290

28.10. – 10.11 (Halloween) 14 3 290

KLIMATICKÝ DIAGRAM – HONOLULU, HAWAII
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 23 23 24 25 25 27 27 28 28 27 25 24

Zrážky (mm) 58 51 51 15 15 8 13 15 18 46 61 81
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SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 2.1.2015 A 20.11.2015 |  PRÍSTAVNÉ POPLATKY A PREPITNÉ V CENE  |  WELLNESS  |  ANIMÁCIE 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
CARNIVAL GLORY bola postavená 
v roku 2003 a rekonštruovaná v roku 
2012. Kapacita lode je 2980 pasažie-
rov a 1150 členov posádky. Celkovo 
má 16 palúb (z toho 13 pre pasažie-
rov). K vybaveniu lode patrí: SPA 
CARNIVAL wellness centrum (sauny, 
parný kúpeľ, masáže, vírivky, relaxač-
ná miestnosť, salón krásy), bazény 
a vírivky, tobogán, Serenity areál len 
pre dospelých, multifunkčné športové 
ihrisko, minigolf, kino pod hviezdami, 
divadlo, disko, živá hudba, karaoke, 
kasíno, konferenčné miestnosti, kniž-
nica, internetová kaviareň, duty free 
obchody, kaderníctvo, kozmetika, 
detské kluby a animácie, videoherňa, 
zdravotnícke centrum, 7 reštaurácií 
a 12 barov.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú 
vybavené SAT TV, mini barom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
Dvadsaťštyrihodinový kajutový servis 
a osobný kajutový stevard. Typy ka-
jút: vnútorné kajuty, kajuty s oknom, 
kajuty s  balkónom, suity. K  dispozí-
cii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE 
Plná penzia (v cene voda, ľadový čaj, 
káva a čaj v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
V cene letecká doprava z/do Viedne, 
transfer z/do Bratislavy, transfery 
v Miami letisko – hotel – prístav – le-
tisko.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

COZUMEL
Mayské ruiny v Tulum 96 USD.
Pozorovanie podmorského 
sveta z ponorky 99 USD.

BELIZE
Dobrodružstvo na vznášadle 
a okruh mestom Belize 89 USD.
Šnorchlovanie na bariérovom 
útese 69 USD.

ROATAN
Záhrady ostrova 
a oddych na pláži West Bay 69 USD. 
Objavte ostrov Roatan 59 USD. 
Oddych na privátnom ostrove Maya 
Cay vrátane obeda 74 USD.

GRAND CAYMAN
Kajmany na mori a na súši 62 USD.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné. 

ZAŽITE LUXUSNÚ VÝLETNÚ PLAVBU Z MIAMI CEZ MEXIKO NA KAJMANSKÉ OSTROVY NA LODI CARNIVAL GLORY. V JEDNOTLIVÝCH PRÍSTAVOCH MÔŽETE 
ZAŽIŤ DOBRODRUŽSTVO, RELAX I POZNÁVANIE MIESTNEJ KULTÚRY. MAYSKÉ RUINY V TULUM, PLÁVANIE S DELFÍNMI, ŠNORCHLOVANIE V TYRKYSOVOM 
MORI, DOBRODRUŽSTVO NA LANOVEJ DRÁHE V KORUNÁCH STROMOV. PLAVBU NA LODI VÁM SPRÍJEMNIA VEČERNÉ SHOW, ANIMÁCIE I DIVADLO.

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 
NA CARNIVAL GLORY ****KARIBSKÝ KOKTEJL 

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD

1. deň
Transfer z Bratislavy na letisko do Viedne, odlet do 
Miami. Transfer do hotela.

2. deň
Miami/Florida (USA) raňajky v hoteli. 
Transfer do prístavu. Nalodenie 
na výletnú loď CARNIVAL GLORY.

16:00

3. deň na mori, plavba do Mexika 

4. deň Cozumel (Mexiko) 08:00 17:00

5. deň Belize (Belize) 08:00 17:00

6. deň Roatan (Honduras) 07:00 15:00

7. deň Grand Cayman (Kajmanské ostrovy) 10:00 18:00

8. deň na mori, plavba do Miami

9. deň
Príchod do Miami. 
Transfer na letisko, odlet do Viedne.

08:00

10. deň Prílet do Viedne, transfer do Bratislavy.

TERMÍN

A
02. január – 11. január 2015
20. november – 29. november 2015

CENA ZAHŔŇA 
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, voda, ľadový čaj, káva a čaj v bufetovej 
reštaurácii, prístavné poplatky, prepitné na celú dĺžku plavby, vybrané služby 
na lodi, leteckú dopravu z/do Viedne, transfer z/do Bratislavy, transfer letisko – 
hotel – prístav – letisko, ubytovanie s raňajkami na 1 noc pred plavbou v Miami, 
služby slovenského sprievodcu 

CENA NEZAHŔŇA 
Víza do USA, v prípade biometrických pasov schválený Esta formulár, fakultatív-
ne výlety, nápoje, platené služby na lodi, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú 
aktuálne ku dňu vydania katalógu. Uvedené ceny platia pri minimálnom počte 
16 účastníkov.

Miami

Cozumel

Roatan

USA

Mexiko

Belize

Honduras

Kajmanské 
ostrovy

7F5FCA01 A

Zákl. lôžko/vnútorná kajuta 1 998  

Zákl. lôžko/kajuta s oknom 2 169

Zákl. lôžko/kajuta s balkónom 2 339 

3./4. kajute s oknom – paušál 1 759 

3./4. kajute s balkónom – paušál 1 789 

TERMÍNY A CENY

LETENKA V CENE
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1. – 2. DEŇ
Odlet z Európy, prílet na Kubu (Ha-
vana/Varadero), transfer do ho-
tela. Po raňajkách začneme deň 
prehliadkou kubánskej metropoly 
Havany. Moderná univerzita a Ná-
mestie revolúcie v kontraste s UNE-
SCO chránenou štvrťou Havana 
vieja. Svetoznáme a  najmä rušné 
nábrežie s  promenádou Malecón 
s  vyhliadkou na pevnosť El Morro, 
chrániace ústie zálivu. Rezidenčná 
štvrť Vedado, Kolumbov pamätník, 
koloniálne El Capitolio (Kapitol) – 
replika amerického vzoru, bývalý 
prezidentský palác a  Gran Teat-
ro, Central Park. Pešia prechádzka 
uličkami starého mesta, námestie 
sv. Františka s  katedrálou a čulým 
ruchom. Uvidíme aj kubánske ženy 
v  typickom bielom oblečení pose-
dávajúce a fajčiace cigary, hudobní-
kov, tanečníčky. Veľkolepé námestie 
Plaza de Armas, Palác Villanueva, El 
Templete, múzeum rumu, obľúbené 
Hemingwayove podniky La Floridi-
ta a Bodeguita del Medio. Zažijeme 
veľmi zaujímavú hodinovú jazdu na 
starých amerických autách. Mož-
nosť večernej návštevy známeho 
kabaretu (za poplatok).

3. DEŇ
Presunieme sa do oblasti Piňar del Rio, 
ktorá je známa masívnymi vápencový-
mi útvarmi – mogotmi, s množstvom 
krasových útvarov a  jaskýň a  predo-
všetkým najlepších tabakových plan-
táží na svete! Navštívime tabakovú 
fabriku – zistíme, podľa čoho sa po-
zná tá pravá cigara pre pánov a dámy 
a ktoré cigary sú najkvalitnejšie. Cesta 
nás povedie do údolia Viňjales so za-
stávkou na vyhliadke „Los Jasmines“, 
odkiaľ uvidíme celé údolie, navštívime 
jaskyňu Cueva del Indio, preplavíme sa 
na starovekých lodičkách podzemnou 
riekou v útrobách jaskyne. Nesmieme 
vynechať známu kubánsku maľbu na 
skale Mural of the Prehistory. Návrat 
do Havany.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu 
do starého koloniálneho mesta Tri-
nidad, so zastávkou v  Guama na 
krokodílej farme a  v  dedinke Taino. 
Zastavíme sa v nádhernom mesteč-
ku Cienfuegos, známe aj prívlastkom 
„Perla juhu“. Vďačí zaň kráse svojho 
historického centra, kde si pozrieme 
park Jose Martího, hlavné námestie 
obkolesené reprezentatívnymi stav-
bami a  architektonickými skvostami 
z 19. a 20. storočia, mestské divadlo 
a významný Palacio de Valle.

5. – 6. DEŇ
Trinidad, romantické koloniálne mes-
tečko sa teší patronátu UNESCO od 
roku 1988. Návšteva miestneho mú-
zea, pestrofarebné uličky plné hráčov 
domina, baseballu a konských povo-
zov bez jediného auta. Ochutnáme 
lahodný kokteil z  cukrovej trstiny 
z  miestnych plantáží údolia Valle de 
los Ingenios. Majiteľ bývalej koloniál-
nej farmy na jej spracovanie, Manaco 
Iznaga, sledoval svojich robotníkov 
z vysokej strážnej veže. Pokračovanie 
do Santa Clary, miesta posledného 
odpočinku národného hrdinu „Che“ 
Guevaru. Vykoľajený vlak označujúci 
rozhodujúce momenty Kubánskej re-
volúcie. Varadero.

7. – 10./12. DEŇ
Oddych na vyhlásených plážach s bie-
lym pieskom na Varadere, pohodlie all 

TO NAJLEPŠIE 
ALL INCLUSIVEKUBA

 S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  VEĽKÁ NOC  | KULTÚRNE PAMIATKY  |  AJ PRE RODINY

KUBA – „OSTROV SLOBODY“. NÁVŠTEVA STRATENÉHO RAJA REVOLÚCIE! POČAS KOMFORTNÉHO OKRUHU SPOZNÁTE NAJZNÁMEJŠIE MIESTA OSTRO-
VA, MNOŽSTVO UNESCO CHRÁNENÝCH PAMIATOK, STAVBY Z ČIAS KOLONIÁLNEJ ÉRY. ZRELAXUJETE NA NAJZNÁMEJŠÍCH PLÁŽACH OSTROVA A OSVIE-
ŽITE SA V ČISTÝCH VODÁCH ATLANTICKÉHO OCEÁNU A KARIBSKÉHO MORA.

inclusive hotela, najkvalitnejší kubán-
sky rum, ľadové mojito, cuba libre, ho-
diny salsy, výučba španielčiny, večerné 
show, šnorchlovanie, potápanie, fakul-
tatívne výlety, miestne trhy. Dosýta si 
vychutnáte dokonalý oddych.

11. – 14. DEŇ
Záverečný deň na oddych, transfer na 
letisko, odlet do Európy.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Miestnu dopravu 
klimatizovaným mikrobusom. 3x ubytovanie v  Havane v  kvalitnom 4* hoteli 
s polpenziou, obedy počas výletov, 2x ubytovanie v Trinidade a 4x (Silvester), 
5x/7x ubytovanie na Varadere v  4* hoteloch s  all inclusive. Možnosť upgrade 
na 5* hotel Melia Varadero bez doplatku (v závislosti od voľných kapacít v hoteli). 
Slovensky/česky hovoriaci sprievodca počas okruhu, anglicky/česky hovoriaci dele-
gát počas pobytu. Vstupné do pamiatok a múzeí podľa programu. Jazda na starých 
amerických autách.

CENA NEZAHŔŇA
Miestne odletové taxy cca 25 CUC. Príplatok za jednolôžkovú izbu v závislosti 
od termínu. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 530 EUR. Vstupná turistická karta 22 EUR. 

POZNÁMKA
Niektoré múzeá alebo tabakové fabriky môžu byť počas sviatkov zatvorené. 
V jesennom termíne ubytovanie v Trinidade na 1 noc.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Vinales

Havana

Trinidad

Santa Clara

Varadero

Cienfugeos

Kuba

KLIMATICKÝ DIAGRAM – VARADERO, KUBA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 22 22 24 25 26 27 28 28 27 27 25 23

Zrážky (mm) 64 69 46 54 98 182 106 100 144 181 88 60

TERMÍNY A CENY

7F9CUB15 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.*

23.02. – 06.03. (Jarné prázdniny) 12 1 880 1 269

26.03. – 08.04. (Veľká noc) 14 1 950 1 269

24.05. – 04.06. 12 1 950 1 269

15.11. – 26.11. 12 1 880 1 269

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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AMERIKA  |  KUBA

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA
NA LOUIS CRYSTAL ***OKOLO KUBY

UNIKÁTNA PLAVBA POČAS KTOREJ MÔŽETE NAVŠTÍVIŤ AŽ 6 PAMIATOK UNESCO A ŚTYRI NÁRODNÉ PARKY. ČAKAJÚ NA VÁS NAPRÍKLAD TRINIDAD, 
HLAVNÉ MESTO HAVANA, CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA. PREJDETE SA PO DLÁŽDENÝCH ULICACH, HORSKÝCH CHODNÍKOCH, CEZ DAŽĎOVÉ PRA-
LESY A SAMOZREJME PO ROZPRÁVKOVÝCH PLÁŽACH KUBY. ZAŽITE TO NAJLEPŠIE, ČO OSTROV KUBA PONÚKA Z POHODLIA VAŠEJ VÝLETNEJ LODE. 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
LOUIS CRISTAL patrí medzi menšie 
luxusné výletné lode poskytujúce 
komfort a  vysoký štandard služieb. 
Kapacita lode je 1200 pasažierov 
a  z  celkového počtu 11 palúb je pre 
pasažierov určených 9. K  vybaveniu 
lode patrí: wellness centrum (sauna, 
masáže, fi tnes centrum, kaderníctvo, 
kozmetika), bazén, vírivky, disko, ka-
síno, internetový kútik, obchody, me-
dicínske centrum, 3 reštaurácie (hlav-
ná, bufetová a steakhouse) a 4 bary.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vyba-
vené regulovateľnou klimatizáciou, 
SAT TV, kúpeľňou so sprchovacím kú-
tom, sušičom na vlasy. 24 h kajutový 
servis. Typy kajút: vnútorné bez okna 
(pre max. 4 osoby), kajuty s  oknom 
(pre max. 5 osôb), suity s balkónom 
(pre max. 3 osoby) a  imperial sui-
ty s  balkónom a  vírivkou (pre max. 
3 osoby). Kajuty s oknom sú možné aj 
pre telesne postihnutých.  

STRAVOVANIE 
Plná penzia. 

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká z Viedne, z Budapešti alebo 
z Prahy. Viac informácií dostanete vo 
vašej CK.

POBYT PRED A PO PLAVBE NA KUBE

HAVANA
4* hotel Gran Caribe Victoria 60 EUR
4* hotel Occidental Miramar 90 EUR 
4* hotel Gran Caribe Plaza 97 EUR
5* hotel Quinta Avenida 102 EUR

VARADERO
4* hotel Roc Barlovento 50 EUR
4* hotel Memories Varadero 52 EUR
4* hotel Iberostar Tainos 69 EUR
5* hotel Iberostar Laguna Azul 101 EUR

Uvedené ceny ubytovania v Havane sú 
orientačné s  raňajkami a na Varadere 
s all inclusive službami na osobu a noc. 
Viac informácií dostanete vo vašej CK. 

FAKULTATÍVNE VÝLETY

HAVANA
Poldenná prehliadka mesta 49 CAD.
Viñales 137 CAD.
Prehliadka starých amerických 
áut 104 CAD.
Nočný klub – Tropicana 
Cabaret 136 CAD.

HOLGUIN
Raj ostrova 161 CAD.
Život na Kube 100 CAD.
Holguin a Birán 96 CAD.
Delfíny a oddych na pláži 
v Guardalavaca 174 CAD.

SANTIAGO DE CUBA
Gran Piedra a Baconao 113 CAD.
Špeciality Santiaga 108 CAD.
Panoramatické Santiago 49 CAD.

MONTEGO BAY
Vodopády Dunn’s River Falls 124 CAD.
Deň na Negril Beach 53 CAD.
Plavba na bambusových pltiach 85 CAD.

CIENFUEGOS
Prehliadka mesta 65 CAD.
Cienfuegos & botanická záhrada 74 CAD.
Výlet do Trinidadu 164 CAD.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

ITINERÁR   PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Havana (Kuba) 23:30

2. deň na mori

3. deň Antilla/Holguine (Kuba) 08:00 17:30

4. deň Santiago de Cuba (Kuba) 10:00 19:00

5. deň Montego Bay (Jamajka) 07:30 17:30

6. deň Cienfuegos/Trinidad (Kuba) 11:00 19:00

7. deň Punta Francis/Isle of Youth (Kuba) 08:30 14:30

8. deň Havana (Kuba) 09:30

TERMÍN

A 05. január, 12. január, 19. január a 26. január 2015

B
02. február, 09. február, 16. február a 23. február 2015, 
02. marec 2015

C
22. december a 29. december 2014, 
09. marec, 16. marec a 23. marec 2015

CENA ZAHŔŇA 
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA 
Dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky 128 EUR/osoba, nápoje (možnosť 
zakúpenia balíčka Open bar 28 EUR/osoba/deň, Nealko balík 9 EUR/osoba/
deň), prepitné (platba na lodi) 8 EUR/osoba nad 12 rokov/deň, 4 EUR/dieťa do 
12 rokov/deň, fakultatívne výlety, vstupnú kartu na Kubu (cca 22 EUR/osoba), 
komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku 
dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho plat-
nosti meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od 
stavu predaja, takže platné ceny vami vybratej plavby vám budú oznámené 
v čase jej výberu.

7F5FLC01 A B C

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 399 478 518

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 490 588 636

Zákl.lôžko/suita s balkónom 822 986 1 068

3./4./5. lôžko dospelý 261 312 338

3./4./5. lôžko dieťa do 12 rokov 131 156 169

TERMÍNY A CENYHavana

Punta Francis

Cienfuegos

Antilla

Santiago
De CubaMontego Bay

Jamajka

Kuba

USA
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S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  VEĽKÁ NOC  |  AJ PRE RODINY  |  ALL INCLUSIVE

STÁLE ŽIVÉ TRADÍCIE A PÔVODNÁ KULTÚRA. HLBOKÁ DŽUNGĽA, PLÁŽE AKO ZO SNA, MANGROVNÍKOVÉ HÁJE A POZOSTATKY PRADÁVNYCH MOCNÝCH 
CIVILIZÁCIÍ. NEUVERITEĽNÉ STAVBY KOMPLEXU CHICHEN ITZA, ČI KÚPANIE A POTÁPANIE V PÔVODNÝCH MAYSKÝCH CENOTÁCH. POLOSTROV YUCATÁN SĽU-
BUJE ZÁBAVU A MNOŽSTVO ZÁŽITKOV PRE KAŽDÉHO, A TO VŠETKO V BLÍZKOSTI JEDINEČNÝCH KARIBSKÝCH PLÁŽÍ Z POHODLIA ALL INCLUSIVE HOTELA.

1. – 3. DEŇ
Odlet z  Európy. Prílet do Cancúnu. 
Privítame sa so sprievodkyňou, trans-
ferom sa presunieme do pohodlia all 
inclusive hotela. Zažijeme prvý dotyk 
s príjemnými vlnami tyrkysových vôd 
Karibiku, oddýchneme si na piesoč-
natých plážach. Fakultatívne mož-
nosť návštevy ostrova Isla Mujeres, či 
top nákupných centier a promenády 
moderného Cancúnu, ktorý bol ešte 
pred 50 rokmi len bielym miestom na 
mape.

4. DEŇ
V  ranných hodinách sa vydáme do 
mesta Mérida, koloniálneho mesta 
s francúzskym šarmom. Založil ho 
v roku 1952 na rozvalinách bývalého 
mayského mesta dobyvateľ Francisco 
de Montejo. Na začiatku 20. storočia 
mala Mérida údajne najviac milioná-
rov na svete – o niekdajšej prosperi-
te dodnes svedčia veľkolepé pláže, 
parky a sochy. Cestou navštívime 
jednu z najznámejších mayských pa-
miatok – Chichen Itzá, považovanú 
za univerzitu mayskej kultúry. Toto 
archeologické nálezisko odhaľuje 
mayské znalosti matematiky, archi-
tektúry a astronómie. Dokumentuje 
ich aj množstvo významných stavieb: 
chrám Kukulcán alebo ihrisko na lop-
tovú hru „života a smrti“ (kapitán 
víťazného družstva bol obetovaný 
bohom), Chrám lebiek, Chrám Ja-
guára, observatórium, Tisíc stĺpcov 
a posvätná studňa. Možnosť kúpania 
v cenote. Ubytovanie v Meride.

5. DEŇ
Cestou do Uxmal navštívime Eco Mu-
seo de Cacao. Uxmal – trikrát stavané 
– mayské mesto, jedna z najväčších 
a najzaujímavejších archeologických lo-
kalít Mayov. Obdivovať budeme monu-
mentálne stavby: Guesserova pyramída, 
Dom guvernéra, Dvor mníšok, či Dom 
korytnačiek. Cez Valladolid sa presu-
nieme až na nádhernú Mayskú Riviéru, 
opäť do pohodlia all inclusive hotela.

6. – 7. DEŇ
Voľný program na úchvatných plá-
žach Riviera Maya. Plávanie v mori pri 
východe slnka, sladké ničnerobenie, 
obed v rámci all inclusive balíka, skve-
lá tequila, prechádzka po piesku pri 
západe slnka, večerný drink v bare, 
tanečná zábava pri skvelej kapele tra-
dičných hudobníkov mariaches, ktorí 
sú obzvlášť užitoční, ak sa urazí Vaša 
partnerka – nechajte jej zahrať sere-
nádu a odpustí Vám čokoľvek. Fakul-
tatívne možnosť návštevy niektorého 
z okolitých tematických parkov – Xel–
Ha, jeden z najväčších prírodných 
parkov sveta s jedinečným šnorchlo-
vaním či Xcaret – eko–archeologický 
park s množstvom atrakcií a vynikajú-
cou nočnou show zobrazujúcou celú 
históriu prostredníctvom tanca.

8. – 9. DEŇ
Posledný deň nás čaká rozlúčka 
s touto nádhernou krajinou, posledné 
chvíle voľna. Transfer na letisko, odlet 
do Európy.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Všetky miestne 
transfery. Ubytovanie v kvalitných 4* hoteloch s all inclusive v Cancúne a na Ri-
viera Maya, 1x ubytovanie v Méride s polpenziou. Služby česky/slovensky hovo-
riaceho sprievodcu počas okruhu, služby česky/slovensky hovoriaceho delegáta 
počas pobytu. Vstupné do pamiatok a múzeí.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a vstupy nezahrnuté v programe (predovšetkým do tematic-
kých parkov). Príplatok za jednolôžkovú izbu 455 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 500 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOST SKUPINY
16 osôb.

OBJAVOVANIE YUCATÁNU 
ALL INCLUSIVEMEXIKO

Mexiko
Belize

Guatemala
Honduras

CancúnMerida
Uxmal

Mexico City
Chichén 

Itzá Playa

KLIMATICKÝ DIAGRAM – CANCÚN, MEXIKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 24 25 26 27 29 29 29 29 28 27 26 25

Zrážky (mm) 136 46 53 38 88 138 57 110 225 221 132 96

TERMÍNY A CENY

7F9MEX02 POČET DNÍ OSOBA DETSK PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R.*

28.02. – 08.03. (Jarné prázdniny) 9 1 798 1 039

28.03. – 05.04. (Veľká noc) 9 1 798 1 039

02.05. – 10.05. 9 1 798 1 039

24.10. – 01.11.2015 9 1 798 1 039

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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CHCETE SA NAUČIŤ AKO SA SPRÁVNE PIJE TEQUILA ALEBO SI VYPOČUŤ NÁDHERNÉ SERENÁDY OD MAJSTROV MARIACHES? POZRIEŤ SA NA NÁDHERNÉ 
MIESTA, KDE ŽILI STARÍ MAYOVIA A AZTÉKOVIA A OBJAVIŤ ICH TAJOMSTVÁ? OKÚPAŤ SA NA NÁDHERNÝCH PLÁŽACH PLAYA DEL CARMEN? SKOMBINOVALI 
SME PRE VÁS VŠETKO, ČO SI PREDSTAVUJETE POD IDEÁLNOU DOVOLENKOU.

1. – 2. DEŇ
Odlet z  Európy do hlavného mesta 
Mexika – Mexico City. Našu cestu za-
hájime návštevou jedného z najdôle-
žitejších miest sveta, ktoré je úvodom 
do spletitej histórie mixtéckych civi-
lizácií – Teotihuacán. Nevynecháme 
ani prehliadku hlavného mesta – hlav-
né námestie Zocaló, tancujúca kated-
rála, avenida Reforma, Chapultepec, 
palác Bellas Artes.

3. DEŇ
Navštívime štvrť Xochimilco – miest-
ne Benátky, so spleťou kanálov. 
Obľubujú ich turisti, ale i  miestny 
obyvatelia, nakoľko sa tu stretávajú 
a  poriadajú pikniky, či oslavy naro-
denín. Všade navôkol nás budú spre-
vádzať tradiční hudobníci mariaches. 
Poplavíme sa na trajineras. A  už na 
nás čaká nádherné „Mesto anjelov 
– Puebla. Navštívime chrám Santa 
Maria Tonantzintla, v  historickom 
centre si pozrieme hlavné námestie 
s trhoviskom a katedrálu. Fakultatív-
ne možnosť spoločnej večere (treba 
ochutnať vynikajúce mole).

4. – 5. DEŇ
Presunieme sa do kultúrnej a  histo-
rickej metropoly Oaxaca. Navštívime 
Monte Albán, jedinečné centrum Za-
potékov postavené na vrchole kopca. 
Prejdeme sa historickým námestím 
mesta  a navštívime i katedrálu Santo 
Domingo. Nevynecháme ani posvät-
né pohrebisko a archeologické nále-
zisko Mitla. Suveníri môžeme nakúpiť 
na miestnom trhu. Cestou späť do 
Oaxaca sa zastavíme v dedinke Santa 
Maria de Tule s  pekným kostolíkom 
a  obrovským tisovcom s  obvodom 
kmeňa až 36 metrov.

6. DEŇ
V tento deň sa presunieme do oblas-
ti Chiapas, mestečka San Cristobal 
cez Tuxtla Gutierez, ktoré je hlavným 
mestom tejto provincie. Cestou sa 
nám naskytne možnosť pozorovať 
nádherné scenérie okolitých hôr. Po 

namáhavej ceste sa ubytujeme v ho-
teli a užijeme si voľno.

7. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme do oblasti 
Chiapa de Corzo, k  jednému z  vr-
cholov celého zájazdu – kaňonu 
Sumidero, do ktorého sa poplavíme 
loďkou. Okolité steny sa týčia až do 
výšky 1000 mestrov. Miestne kosto-
líky si pozrieme v pôvodných dedin-
kách s tradičným životom San Juan 
Chamula a Zinacantan, kde dodnes 
miestny obyvatelia prevádzkujú pô-
vodné rituály. Miestny si volia vlast-
nú vládu a  spravodlivosť stojí na 
„zvykovom práve“. Po návrate do 
San Cristobal si pozrieme centrum 
mesta.

8. – 9. DEŇ
Vodopády Aqua Azul, jedinečná 
8 km dlhá sústava kaskád s tyrkyso-
vo modrou vodou, možnosť kúpania. 
Ďalším prírodným skvostom na našej 
ceste je vodopád Misol Ha. Presun do 
Palenque. Prehliadka archeologic-
kého náleziska a  najromantickejších 
mayských ruín ukrytých v  džungli. 
Chrám nápisov ukrýval sarkofág vlád-
cu Pakala, Chrám Slnka, Chrám Kríža. 
Cesta pokračuje do Campeche. Po 
príchode prehliadka Zocala.

10. DEŇ
Chichen Itza, bájne mayské mesto 
a jeden z novozvolených divov sveta, 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfery BA–letisko–BA. 14x ubytovanie 
v 4* hoteloch s raňajkami. Všetky miestne transfery. Vstupy do pamiatok podľa 
programu. Kúpanie v cenote. Slovensky/česky hovoriaci sprievodca počas okru-
hu. Počas pobytu pri mori je delegát k dispozícií na telefóne.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a  nápoje neuvedené v  programe. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
555 EUR. Fakultatívne výlety. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 500 EUR. Odletová taxa cca 27 USD (platí sa na mieste).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

súčasť kultúrneho dedičstva UNE-
SCO. Kúpanie v  cenote Ik Kil. Po 
našom nádhernom okruhu sa presu-
nieme do obľúbeného letoviska Playa 
del Carmen.

11. – 14. DEŇ
Pobyt na nádherných plážach Playa 
del Carmen, kúpanie, opaľovanie, 
šnorchlovanie a  možnosť fakultatív-
nych výletov.

15. – 16. DEŇ
Rozlúčka s touto nádhernou krajinou, 
transfer na letisko v  Cancúne. Odlet 
do Európy.

NAPRIEČ MEXIKOM RÍŠOU AZTÉKOV 
A MAYOV

  

Mexico City

Puebla
Oaxaca

Palenque

Campeche
Chichen Itza

Playa
del Carmen

Cancun

Mexiko

San Cristobal

KLIMATICKÝ DIAGRAM – MEXICO CITY, MEXIKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 13 15 17 18 19 17 16 16 16 16 15 14

Zrážky (mm) 9 9 13 27 58 157 183 173 144 61 6 8

TERMÍNY A CENY
7F9MEX04 POČET DNÍ OSOBA

13.03. – 28.03. 16 2 198

26.10. – 10.11. (Jesenné prázdniny) 16 2 198
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10. DEŇ
Staré koloniálne mesto Trinidad. Zasta-
víme sa v nádhernom mestečku Cienfu-
egos, známe aj prívlastkom „Perla juhu“. 
Park Jose Martího, hlavné námestie ob-
kolesené reprezentatívnymi stavbami 
a architektonickými skvostami, mestské 
divadlo a významný Palacio de Valle.

11. DEŇ
Trinidad, romantické koloniálne mes-
tečko sa teší patronátu UNESCO. Náv-
števa miestneho múzea, pestrofarebné 
uličky plné hráčov domina, baseballu 
a konských povozov bez jediného auta. 

Pokračovanie do Santa Clary, miesta 
posledného odpočinku národného hr-
dinu „Che“ Guevaru. Vykoľajený vlak 
označujúci rozhodujúce momenty Ku-
bánskej revolúcie. Varadero.

12. – 15. DEŇ
Oddych na vyhlásených plážach s bie-
lym pieskom na Varadere. Dosýta si 
vychutnáte dokonalý oddych. Predpo-
sledný deň voľno do transferu Rozlúčka 
s nádherným „ostrovom slobody“. Od-
let do Európy. Prílet do Európy posled-
ný deň zájazdu.

MEXIKO – PLÁŽE AKO ZO SNA, MANGROVNÍKOVÉ HÁJE A POZOSTATKY PRADÁVNYCH MOCNÝCH CIVILIZÁCIÍ. STÁLE ŽIVÉ TRADÍCIE, PÔVODNÁ KULTÚRA, 
TANEC A HUDBA, POLOSTROV YUCATÁN A KRÁSNA MAYSKÁ RIVIÉRA. TOTO VŠETKO V KOMBINÁCIÍ S PRÍRODNÝMI KRÁSAMI KUBY, RYTMAMI SALSY, 
DOBRÉHO JEDLA A ČISTÝCH VÔD KARIBIKU I ATLANTIKU.

1. – 2. DEŇ
Odlet z Európy do Cancúnu. Prvý do-
tyk s  príjemnými vlnami tyrkysových 
vôd Karibiku. Oddych na piesočnatých 
plážach.

3. DEŇ
V  ranných hodinách sa vydáme do 
mesta Mérida, koloniálneho mesta 
s francúzskym šarmom. Založil ho 
v roku 1952 dobyvateľ Francisco de 
Montejo. Na začiatku 20. storočia mala 
Mérida údajne najviac milionárov na 
svete – o niekdajšej prosperite dodnes 
svedčia veľkolepé pláže, parky a sochy. 
Cestou navštívime jednu z  najznámej-
ších mayských pamiatok – Chichen 
Itzá, považovanú za univerzitu mayskej 
kultúry. Toto archeologické nálezisko 
odhaľuje mayské znalosti matematiky, 
architektúry a astronómie. Chrám le-
biek, Chrám Jaguára, observatórium, Ti-
síc stĺpcov a posvätná studňa. Možnosť 
kúpania v cenote. Ubytovanie v Meride.

4. DEŇ
Cestou do Uxmal navštívime Eco Museo 
de Cacao. Uxmal – mayské mesto, jedna 
z najväčších a najzaujímavejších arche-
ologických lokalít Mayov. Monumentál-
ne stavby – Guesserova pyramída, Dom 
guvernéra, Dvor mníšok, či Dom koryt-
načiek. Cez Valladolid sa presunieme až 
na nádhernú Mayskú Riviéru, opäť do 
pohodlia all inclusive hotela.

5. – 6. DEŇ
Voľný program na úchvatných plá-
žach Riviera Maya. Fakultatívne mož-
nosť návštevy niektorého z okolitých 
tematických parkov – Xel–Ha, jeden 
z najväčších prírodných parkov sveta 
s jedinečným šnorchlovaním či Xcaret – 
eko–archeologický park s množstvom 
atrakcií a vynikajúcou nočnou show 
zobrazujúcou celú históriu prostredníc-
tvom tanca.

7. – 8. DEŇ
Transfer na letisko v Cancúne. Prelet na 
Kubu. Prehliadka kubánskej metropoly 
Havany. Moderná univerzita a Námestie 

revolúcie v kontraste s UNESCO chrá-
nenou štvrťou Havana vieja. Svetozná-
me a najmä rušné nábrežie s promená-
dou Malecón s  vyhliadkou na pevnosť 
El Morro. Rezidenčná štvrť Vedado, 
Kolumbov pamätník, koloniálne El Ca-
pitolio (Kapitol) – replika amerického 
vzoru, bývalý prezidentský palác a Gran 
Teatro, Central Park. Pešia prechádz-
ka uličkami starého mesta, námestie 
sv. Františka s  katedrálou a čulým ru-
chom. Uvidíme aj kubánske ženy v ty-
pickom bielom oblečení posedávajúce 
a  fajčiace cigary. Veľkolepé námestie 
Plaza de Armas, Palác Villanueva, 
El Templete, múzeum rumu, obľúbené 
Hemingwayove podniky La Floridita 
a Bodeguita del Medio. Zažijeme veľmi 
zaujímavú hodinovú jazdu na starých 
amerických autách.

9. DEŇ
Presunieme sa do oblasti Piňar del Rio, 
ktorá je známa masívnymi vápencový-
mi útvarmi – mogotmi, s  množstvom 
krasových útvarov a  jaskýň a  predo-
všetkým najlepších tabakových plantáží 
na svete! Navštívime tabakovú fabriku.
Cesta nás povedie do údolia Viňjales so 
zastávkou na vyhliadke „Los Jasmines“, 
odkiaľ uvidíme celé údolie, navštívime 
jaskyňu Cueva del Indio, preplavíme sa 
na starovekých lodičkách podzemnou 
riekou. Nesmieme vynechať známu 
kubánsku maľbu na skale Mural of the 
Prehistory.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Miestnu dopravu kli-
matizovaným mikrobusom. 5x ubytovanie v  Mexiku s  all inclusive, 1x ubytovanie 
s polpenziou v Meride, 3x ubytovanie v Havane v kvalitnom 4* hoteli s polpenziou, 
obedy počas výletov, 1x ubytovanie v Trinidade, 3x ubytovanie na Varadere v 4* ho-
teloch s all inclusive. Slovensky/česky hovoriaci sprievodca počas okruhu, anglicky/
česky hovoriaci delegát počas pobytu. Výlety, vstupné do pamiatok a múzeí podľa 
programu. Jazda na starých amerických autách. Prelet Cancún – Havana.

CENA NEZAHŔŇA
Miestne odletové taxy cca 25 CUC na Kube. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
455 EUR. Fakultatívne výlety (najmä vstupy do tematických parkov). Nápoje a stra-
vu neuvedenú v programe.  

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 550 EUR. Vstupná turistická karta na Kubu 22 EUR. 

POZNÁMKA
Niektoré múzeá alebo tabakové fabriky môžu byť počas sviatkov zatvorené.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

TO NAJKRAJŠIE 
Z KARIBIKUMEXIKO A KUBA

Mexiko

Vinales

Havana Varadero

Trinidad
Cienfugeos

Kuba

Cancún

Playa del Carmen
Uxmal

Merida

Chichén 
Itzá

Santa Clara

KLIMATICKÝ DIAGRAM – CANCÚN, MEXIKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 24 25 26 27 29 29 29 29 28 27 26 25

Zrážky (mm) 136 46 53 38 88 138 57 110 225 221 132 96

TERMÍNY A CENY
7F9MEX14 POČET DNÍ OSOBA

02.03. – 16.03. (Jarné prázdniny) 15 2 590

09.11. – 23.11. 15 2 590
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TRI ZAUJÍMAVÉ KRAJINY ZA 13 DNÍ! V MEXIKU SI POZRIEME NAJSTARŠIE MAJSKÉ PAMIATKY, OBJAVÍME BOHATÚ HISTÓRIU MIEST A STARÝCH CIVILIZÁCIÍ. 
GUATEMALA NÁS UCHVÁTI NÁDHERNOU PRÍRODOU A BELIZÉ NÁM PONÚKNE RELAX A ODPOČINOK NA NÁDHERNÝCH PLÁŽACH S BIELYM PIESKOM. 

1. DEŇ
Odlet z  Európy. Prílet do Cancúnu, 
najvýchodnejšie položeného mesta 
v Mexiku a zároveň obľúbeného turis-
tického letoviska. Oddych po ceste, 
voľno.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme do najväč-
šieho a  najslávnejšieho mayského 
mesta v  severnej časti Yucatánu, 
Chichén Itzá. Chrámový komplex 
mayských pamiatok je zároveň jed-
ným zo siedmych novodobých divov 
sveta. Miesto je právom považované 
za kolísku mayskej kultúry. Odhaľuje 
mayské znalosti matematiky, archi-
tektúry a  astronómie. Pozrieme si 
najznámejšiu pyramídu Kukulkánov 
chrám, zvaný tiež El Castillo, Chrám 
bojovníkov, ihrisko na pelotu a Cara-
col, mayské observatórium. Okúpeme 
sa v cenote Ik–Kil a vydáme sa na ces-
tu do mesta Mérida, kde si užijeme 
večernú prechádzku mestom.

3. DEŇ
Prejdeme sa Méridou. Počas pre-
hliadky uvidíme pamiatky z koloniál-
neho obdobia v okolí námestia Plaza 
Mayor. Následne na nás čaká arche-
ologické nálezisko Uxmal. Uxmal bol 
jedným z  najvýznamnejších stredísk 
mayskej civilizácie. Medzi najväčšie 
zaujímavosti nepochybne patria: Gu-
vernérsky palác, Čarodejníkova py-
ramída, Južný palác, Korytnačí dom, 
Palác miestodržiteľa a kláštor mníšok, 
ktorý je považovaný za najdokonalej-
šiu stavbu puuckého štýlu. 

4. DEŇ
Palenque, najromantickejšie mayské 
ruiny ukryté v džungli a známe arche-
ologické nálezisko. Presun do hotela 
a voľný program.

5. DEŇ
Skoro ráno sa vydáme na cestu do 
srdca Chiapas k  rieke Usumacinta. 
Naraňajkujeme sa po ceste. Príde-
me do dedinky Frontera Corozal 

a  po prúde rieky sa preplavíme na 
kánoe do archeologického náleziska 
Yaxchilán. Následne sa presunieme 
do dedinky Bethel, ktorá je jediným 
miestom v  tejto oblasti, kadiaľ mož-
no vstúpiť do Guatemaly. Tam na 
nás čaká romantické mestečko Isla 
Flores, situované uprostred čarokrás-
neho jazera Petén Itzá. Kúpanie v ja-
zere, návšteva štýlových krčmičiek na 
nábreží, voľný program.

6. DEŇ
Jedno z  najväčších a  najznámejších 
centier mayskej kultúry v  klasickom 
období je Parque Nacional Tikal. 
Pozrieme si Centrálnu a Severnú ak-
ropolu chrámu „Veľkého jaguára“, 
Chrám masiek, Mundo Perdido (stra-
tený svet), skupina Siedmych chrá-
mov a Templo IV s výškou 70 metrov, 
ktorý je najvyšším mayským chrá-
mom.

7. DEŇ
Dnes je pred nami deň leňošenia 
a  odpočinku, kúpanie, podľa záujmu 
prehliadka ostrova a najbližšieho oko-
lia. Možnosť fakultatívneho výletu do 
Yaxha.

8. – 9. DEŇ
Z Isla Flores sa vydáme do známeho 
Belize. Po príchode do Belize city sa 
loďou vydáme na ostrov Caye Caul-
ker, kde nás čaká spoločná večera 
a párty. Kúpanie, šnorchlovanie a ry-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfery BA–letisko–BA. 9x ubytovanie 
v 3* hoteloch počas okruhu s raňajkami, 2x ubytovanie v 4* hoteli s all inclusive 
na Playa del Carmen. Všetky miestne transfery. Prepravu loďou. Vstupy do pa-
miatok podľa programu. Slovensky/česky hovoriaci sprievodca počas programu.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a  nápoje neuvedené v  programe. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
555 EUR. Fakultatívne výlety. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 500 EUR. Imigračné poplatky pri vstupe/výstupe 
do/z Guatemaly cca 20 USD a Belize cca 20 USD (platia sa na mieste).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

bárčenie na neďalekých koralových 
útesoch alebo možný celodenný vý-
let (najmä pre potápačov) do preslá-
venej Blue Hole.

10. – 12. DEŇ
Skoro ráno opustíme ostrov a cestou 
do mexického prístavu Chetumal sa 
zastavíme ešte na ostrove San Ped-
ro. Krátka zastávka v cenote Azul na 

kúpanie. Playa del Carmen a pohod-
lie 4* hotela s  all inclusive. Kúpanie, 
opaľovanie a  relax. Možnosť fakulta-
tívnych výletov (Xcaret, Xelha, py-
ramídy Tulum, Cobá). Posledný deň 
transfer na letisko v Cancúne, odlet 
do Európy.

13. DEŇ
Prílet do Európy.

MEXIKO – GUATEMALA – BELIZE

Mexiko

Belize
Guatemala

Cancún

Chichen-Itza

Mérida

Palenque

Chiapas Bethel

Frontera Corozal

Petén Itzá
Caye Caulker

San Pedro
Chetumal

Azul

KLIMATICKÝ DIAGRAM – CANCÚN, MEXIKO
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 24 25 26 27 29 29 29 29 28 27 26 25

Zrážky (mm) 136 46 53 38 88 138 57 110 225 221 132 96

TERMÍNY A CENY
7F9MEX15 POČET DNÍ OSOBA

14.03. – 26.03. 13 2 498

15.11. – 27.11. 13 2 498
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AMERIKA

VEĽKÁ NOC  |  PRÍSTAVNÉ POPLATKY V CENE  |  VIANOCE A SILVESTER  |  WELLNESS  |  ANIMÁCIE

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
CORAL PRINCESS je jednou z mála 
výletných lodí špeciálne vybudova-
ných preplávať Panamský prieplav. 
Postavená bola v roku 2002 a rekon-
štruovaná v roku 2013. Kapacita lode 
je 1970 pasažierov a 900 členov po-
sádky. Celkovo má 16 palúb (z toho 
12 pre pasažierov). K vybaveniu lode 
patrí: Lotus spa wellness centrum 
(sauny, masáže, kozmetika, kaderníc-
tvo), fi tnes centrum, 3 bazény, 5 víri-
viek, bežecká dráha, divadlo, večerné 
show, disko, kasíno, animácie, knižni-
ca, internet, galéria a aukčná sieň, ob-
chody, 5 reštaurácií a 9 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vyba-
vené regulovateľnou klimatizáciou, 
SAT TV, minibarom, telefónom, tre-
zorom, kúpeľňou so sprchou a  WC, 
sušičom na vlasy, kozmetikou. 24 h 
kajutový servis a  pre suity osobný 
kajutový stevard. Typy kajút: vnútor-
né bez okna, kajuty s oknom, kajuty 
s  balkónom a suity. K  dispozícii sú 
aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká z  Viedne. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

ARUBA
Poldenný okruh ostrovom 
a relax na pláži 55 USD. 
Výlet ponorkou 99 USD.
Motýlia farma a továreň na 
spracovanie Aloe 55 USD.
Ostrov De Palm, vodný park 
a šnorchlovanie vrátane obeda 79 USD.

CARTAGENA 
To najlepšie z Cartageny a pevnosť 
Las Bovedas 59 USD. 
Kláštor La Popa, múzeum zlata 
a nákupy 49 USD.

LIMON
Národný park Tortuguero vrátane 
obeda 179 USD. 
Daždový prales Veragua 129 USD. 
Kávové dobrodružstvo 94 USD.
Výlet do San Jose s obedom 99 USD.

OCHO RIOS
Vodopády a pláže 79 USD. 
Eko–dobrodružstvo 65 USD. 
Jaskyňa a vodopády 79 USD.
Rafting na rieke Martha Brae 75 USD.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

HLAVNÝM CIEĽOM VAŠEJ PLAVBY LUXUSNOU LOĎOU Z MIAMI NAPRIEČ MEXICKÝM ZÁLIVOM A KARIBSKÝM MOROM BUDE KOSTARIKA, JEDEN Z POSLED-
NÝCH RAJOV NA ZEMI. VYCHUTNAJTE SI TROPICKÉ DAŽĎOVÉ PRALESY, NÁRODNÉ PARKY A REZERVÁCIE, AKTÍVNE SOPKY, DIVOKÉ RIEKY A ROZMANITÉ 
PRÍRODNÉ PLÁŽE.

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 
NA CORAL PRINCESS ****

KARIBIK 
A PANAMSKÝ PRIEPLAV

CENA ZAHŔŇA
11x ubytovanie v kajute s plnou penziou, polnočný bufet (v cene voda, káva, čaj 
v bufetovej reštaurácii), vybrané služby na lodi, prístavné poplatky. 

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na lodi) 12 USD/osoba/deň, fakulta-
tívne výlety, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú aktuálne 
ku dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho platnosti 
meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od stavu pre-
daja, preto platné ceny vami vybratej plavby vám budú oznámené v čase jej výberu.

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Fort Lauderdale/Florida (USA) 16:00

2. deň na mori

3. deň na mori

4. deň Aruba (Malé Antily) 08:00 19:00

5. deň na mori

6. deň Cartagena (Kolumbia) 07:00 14:00

7. deň Panamský prieplav* 06:00 15:30

7. deň Colon (Panama) 17:00 20:00

8. deň Limon (Kostarika) 07:00 18:00

9. deň na mori

10. deň Grand Cayman (Kajmanské ostrovy) 07:00 17:00

11. deň na mori

12. deň Fort Lauderdale/Florida (USA) 07:00

* loď pláva určitú časť Panamského prieplavu. Vylodenie možné tendrami

TERMÍNY

A 01. december a 12. december 2014

B 09. november a 20. november 2014

C 03. január a 14. január 2015

D
25. január 2015, 05. február, 16. február a 27. február 2015, 
10. marec a 21. marec 2015, 01. apríl 2015

E 23. december 2014

Fort Lauderdale
(Miami)

Kajmanské 
ostrovy

Limon

Panamský prieplav
Cartagena

Aruba

USA

Kolumbia

Kostarika Colon

7F5FPC01 A B C D E

Zákl. lôžko/vnútorná kajuta 1 109 1 143 1 368 1 447 1 522 

Zákl. lôžko/kajuta s oknom 1 185 1 218 1 481 1 560 1 597 

Zákl. lôžko/kajuta s balkónom 1 484 1 518 1 781 1 860 1 897 

Zákl. lôžko/suita 2 572 2 643 2 906 2 985 3 622 

3./4. lôžko 697 731 806 847 997 

TERMÍNY A CENY
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AMERIKA  |  KOSTARIKA

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY  |  AJ PRE RODINY

COSTA RICA, TEDA BOHATÉ POBREŽIE, TAK JU NAZVAL KOLUMBUS. FASCINUJÚCE JE VŠAK AJ VNÚTROZEMIE. AKTÍVNE VULKÁNY, UNIKÁTNY DAŽĎOVÝ 
PRALES, TROPICKÉ PLÁŽE A JEDINEČNÁ FAUNA A FLÓRA! SKVELÁ KOMBINÁCIA PESTREJ PALETY ZÁŽITKOV, KTOREJ VO SVETE ŤAŽKO HĽADAŤ ALTER-
NATÍVU. DIVADLO TEČÚCEJ LÁVY JE NEOPAKOVATEĽNÉ, STRETNUTIA S ENDEMICKÝMI TVORMI MIMORIADNE A PLÁŽE NEZABUDNUTEĽNÉ.

1. –  2. DEŇ
Odlet z Viedne/Budapešti do San 
José, nocľah a presun do Národného 
parku Arenal. Len málo miest na Kosta-
rike vzbudzuje väčší rešpekt a obdiv, 
ako vulkán Arenal. Táto impozantná 
sopka je prírodným fenoménom, ktorý 
priťahuje turistov najmä vďaka svojej 
stabilnej a spoľahlivej sopečnej činnos-
ti. Niekedy je lávu vidieť stekať po stra-
nách sopky, a ak matka príroda dovolí, 
môžete mať šťastie a vidieť aj veľkolepé 
erupcie. Jeho najvyššia časť však býva 
často pokrytá mrakmi. Doprajeme si aj 
liečivý relax v termálnych prameňoch 
Tabacón. 

3. DEŇ
Výlet loďkou na safari tropického pra-
lesa a  močarín Cano Negro. Možnosť 
pozorovania tropických druhov vtákov, 
opíc, leguánov, leňochodov, aligátorov 
a korytnačiek. 

4. DEŇ
Transfer do Monteverde. Mesto Mon-
teverde sa nachádza na južnom konci 
hmlového pralesa, vzniklo na začiat-
ku 50–tych rokov na podnet skupiny 
kvakerov z USA, ktorých sem pritiahol 
pacifi zmus. Títo usadlíci sa dnes venu-
jú produkcii mlieka a kvalitných syrov.

5. DEŇ
Dobrodružstvo v hmlovom pralese 
Selvatura. Až 3 kilometre chodníkov 
a 8 mostov v korunách stromov, či zip 
line svištiaca vzduchom Vás dostanú 
do varu! V motýlej záhrade sa predvá-
dza viac než 50 rôznych druhov motý-
ľov a záhrada kolibríkov je potešením 
pre všetkých milovníkov fotografova-
nia, a veľkolepou show pre každého, 
kto má rád prírodu. Skvosty dopĺňa 
veľká súkromná zbierka hmyzu, vlast-
níctvo svetoznámeho entomológa 
Dr. Richarda Whittena.

6. – 7. DEŇ
Prvotriedny relax na pláži v letovisku 
Tamarindo. Okolo Vás len šumenie 
mora a absolútna pohoda. Pláže Playa 

Grande aj Playa Langosta sú známe 
ako miesta hniezdenia korytnačiek 
kožnatiek veľkých, najväčších koryt-
načiek sveta, dosahujúcich dĺžku až 
takmer dva metre a hmotnosť až 
540 kilogramov. Na rozdiel od iných 
morských korytnačiek nemajú na 
chrbte tvrdý pancier, ale pevnú gu-
movitú kožu. Sem prichádzajú klásť 
vajíčka od októbra do marca. Pre kaž-
dého z návštevníkov je to nezabud-
nuteľné divadlo. Možnosť prehliadky 
neďalekej džungle počas plavby lo-
ďou medzi mangrovníkmi. V  týchto 
krehkých ekosystémoch žije množ-
stvo vtákov, cicavcov aj plazov.

8. DEŇ
Záverečné dopoludnie na Vašej pláži, 
návrat do San José, nocľah. 

9. – 10. DEŇ
Krátka prehliadka hlavného mesta 
Kostariky San José – hlavných pamä-
tihodností, vládnych budov, parkov 
a námestí. Transfer na letisko a návrat 
do Európy.

VEDELI STE, ŽE
názov Kostarika pochádza z  pôvodného španielskeho prepisu Costa Rica, čo 
v preklade doslova znamená „Bohaté pobrežie“. Autorom tohto pomenovania je 
jej objaviteľ Krištof Kolumbus. Je posledným exotickým rajom na zemi a mnohí 
ju nazývajú aj Švajčiarskom Strednej Ameriky. Nájdete v nej nedotknuté tropické 
pralesy, štvortisícové hory, pobrežie dvoch oceánov, nekonečne dlhé a  široké 
piesočné pláže lemované kokosovými pralesmi.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu s odletom z Viedne/Budapešti. Transfer BA–
-letisko–BA. 8x ubytovanie v kvalitných 4* hoteloch s raňajkami, miestne trans-
fery. Vstupné poplatky do NP Arenal a termálnych kúpeľov, 1x večera. Dob-
rodružstvo v korunách stromov hmlového pralesa, vstupné do záhrady motýľov 
a kolibríkov. Lodný výlet do Cano Negro. Slovensky/česky hovoriaci sprievodca.

CENA NEZAHŔŇA
Jedlá a nápoje nad rámec uvedený v programe. Prepitné. Príplatok za jednolôž-
kovú izbu 385 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 550 EUR. Miestna odletová taxa cca 26 USD.

POZNÁMKA
Letecké spojenie na Kostariku môže vyžadovať prestup v USA. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

VULKÁNY A PLÁŽEKOSTARIKA

KLIMATICKÝ DIAGRAM – SAN JOSÉ, KOSTARIKA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 19 19 20 21 22 22 21 21 21 21 20 19

Zrážky (mm) 9 5 12 44 222 282 208 252 325 326 139 40

Nikaragua

San José

Tichý oceán

ArenalMonte Verde

Tamarindo

TERMÍNY A CENY
7F9CRL01 POČET DNÍ OSOBA

22.02. – 03.03. (Jarné prázdniny) 10 2 195

02.11. – 11.11. 10 2 195
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AMERIKA  |  EKVÁDOR A GALAPÁGY

EKVÁDOR – MALÁ KRAJINA V TVARE SRDCA, LEŽIACA NA ROVNÍKU SO SÚRADNICAMI 0˚0’0’’ BY SA GEOGRAFICKÝM ZLOŽENÍM A BOHATOU INDIÁN-
SKOU KULTÚROU DALA POVAŽOVAŤ ZA ZMENŠENINU CELEJ JUŽNEJ AMERIKY. ŠTYRI ODLIŠNÉ GEOGRAFICKÉ ČASTI EKVÁDORA, DOBROSRDEČNÍ ĽU-
DIA, DYMIACE SOPKY, ZVIERATÁ NA GALAPÁGOCH, KTORÉ SA NIKDY NENAUČILI BÁŤ ČLOVEKA, SI VÁS NAVŽDY ZÍSKAJÚ.

1. DEŇ
Odlet z  Viedne/Budapešti do Quito. 
Po prílete transfer z letiska do hotela 
a ubytovanie.

2. DEŇ
Náš pobyt v Ekvádore začneme pre-
hliadkou hlavného mesta Quito. Počas 
prehliadky uvidíme najzaujímavejšie 
časti mesta a malebné historické cen-
trum. Odvezieme sa lanovkou do výš-
ky 4100 metrov a vychutnáme si vý-
hľad na mesto, ktorý umocňuje krásny 
výhľad na okolité sopky. Podnikneme 
výlet k monumentu Mitad del Mundo, 
ktorý označuje presný stred sveta so 
súradnicami 0˚0’0’’.

3. DEŇ
Celodenný výlet na vyhlásené a naj-
väčšie trhy s umením a miestnou kul-
túrou Otavalo. Po ceste sa zastavíme 
pri lagúne Cuicocha, ktorá sa nachá-
dza na dne krátera sopky. 

4. DEŇ
Dnes strávime celý deň v národnom 
parku sopky Cotopaxi, ktorý je vyhlá-
sený svojou prírodnou krásou. Dosta-
neme sa do výšky 4900 metrov k jed-
nej z najvyšších sopiek sveta. Odchod 
do blízkosti Quilotoa. Ubytovanie.

5. DEŇ
Malebnou krajinou centrálnej časti 
Ánd sa presunieme k  lagúne Quilo-
toa. Odchod do Banos a ubytovanie.

6. DEŇ
V  Banos zažijeme deň plný zábavy 
a adrenalínu. Uvidíme množstvo vodo-
pádov a tí odvážnejší si môžu vyskú-
šať rôzne športové aktivity ako rafting, 
zlaňovanie vodopádu či zip line. Relax 
v teplých kúpeľoch. 

7. –  9. DEŇ
Presun do Tena. Zažijeme pravý Ekvá-
dor v bungalovoch „Amazon lodge“. 
Absolvujeme prechádzku džungľou, 
kde môžeme pozorovať exotickú fau-
nu a fl óru. Po krátkej túre sa ocitneme 
pri kaskádach La Cascada de Latas, 

kde sa môžeme okúpať v  kryštálo-
vo čistej vode. Vydáme sa do daž-
ďového pralesa. Môžeme obdivovať 
rôzne druhy exotického hmyzu, vtá-
kov a opíc. Stretneme sa s  kmeňom 
kontaktovaných Waorani, ktorí nám 
predvedú typický kmeňový tanec 
a  šamanský rituál. Presun do Quita.

10. DEŇ
Rozlúčime sa s Ekvádorom posledný-
mi chvíľami voľna v Quito. Transfer na 
letisko a odlet do Európy.

11. DEŇ
Prílet na letisko do Viedne/Budapešti. 

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA POBYTU 
NA GALAPÁGOCH

10. DEŇ
Ráno transfer na letisko v Quito a od-
let na Galapágy na letisko v Baltra na 
ostrove Santa Cruz. Transfer z letiska 
do prístavu Puerto Ayora. Dostaneme 
sa do vnútrozemia ostrova Santa Cruz, 
kde budeme mať špeciálnu príležitosť 
pozorovať obrovské korytnačky na-
zývané tiež Galapagos, po ktorých sú 
pomenované celé ostrovy. Návrat do 
Puerto Ayora. Ubytovanie a večera. 

11. DEŇ
Raňajky. Rýchloloďou sa dostaneme 
na ostrov Floreana, kde si môžeme 
pozrieť jaskyne, ktoré v minulosti po-
užívali piráti. Návrat do Puerto Ayora. 
Ubytovanie a večera.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu s odletom z Viedne/Budapešti. Transfer BA – 
letisko – BA. 7x ubytovanie v kvalitných 3* hoteloch s raňajkami, miestne trans-
fery. 2x ubytovanie s plnou penziou v Amazon lodge. Slovensky/česky hovoriaci 
sprievodca. 

Predĺženie na Galapágoch obsahuje: 4x ubytovanie v kvalitných 3* hoteloch 
s plnou penziou na Galapágoch, miestny prelet Quito – Galapágy – Quito. Plavby 
medzi ostrovmi. Miestne transfery.

CENA NEZAHŔŇA
Jedlá a nápoje nad rámec uvedený v programe. Prepitné. Príplatok za jedno-
lôžkovú izbu 295  EUR (595 EUR v prípade predĺženia pobytu na Galapágoch). 
Športové aktivity v Banos. Vstupné do NP Galapágy 100 USD, INGALA transit 
card 10 USD, Isabela prístavná daň 20 USD. Vstupy. Miestne odletové taxy(cca. 
41 USD).

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 550 EUR (v prípade predĺženia na Galapágoch 600 EUR). 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

12. DEŇ
Navštívime slávnu výskumnú stanicu 
Charlesa Darwina, kde sa inšpiroval 
k  svojej evolučnej teórii. Poobede sa 
rýchloloďou presunieme na ostrov Isa-
bela. Vyberieme sa do lagúny Flamin-
go, kde sa nachádza najväčšia kolónia 
plameniakov. Ubytovanie a večera.

13. DEŇ
Turistika k vulkánu Siera Negra, kto-
rý je druhým najväčším sopečným 
kráterom na svete. Dostaneme sa aj 
k vulkánu Chico, kde sa nám naskyt-
ne úžasný výhľad na okolitú mesačnú 

krajinu. Celé poobedie môžeme šnor-
chlovať v Concha Perla, kde môžeme 
plávať s  tuleňmi, farebnými rybkami 
a pri troche šťastia aj s morskými ko-
rytnačkami. Ubytovanie a večera.

14. DEŇ
Vstávame veľmi skoro a  čaká nás 
transfer z  Isabela do Puerto Ayora. 
Odtiaľ sa presunieme na letisko do 
Baltra a odletíme do Quita odkiaľ po-
kračujeme v lete do Európy.

15. DEŇ
Prílet na letisko do Viedne/Budapešti. 

MIESTNE PRELETY A PLAVBY V CENE  |  PLNÁ PENZIA NA GALAPÁGOCH V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY

KRAJINA SO 
SÚRADNICAMI 0˚0’0’’EKVÁDOR A GALAPÁGY

Kolumbia

Ekvádor

Peru

QuitoCotopaxi
Baltra

Quilotoa

Baños de Agua Santa

Cuicocha

Ot
av

alo

Mitad del Mundo

Galapágy

TERMÍNY A CENY
7F9EKV01 / 7F9EKV02 POČET DNÍ OSOBA

12.05. – 22.05. (Ekvádor) 11 2 440

12.05. – 26.05. (Ekvádor a Galapágy) 15 4 360

KLIMATICKÝ DIAGRAM – QUITO, EKVÁDOR
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 14 14 14 14 15 15 15 15 15 14 14 14

Zrážky (mm) 74 114 127 149 98 37 26 32 79 115 79 83
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Galapágy alebo Korytnačie súostro-
vie je názov pre skupinu 18 sopečných 
ostrovov vo východnej časti Tichého 
oceánu asi 1000 km západne od po-
brežia Ekvádora. Rozprestierajú sa 
na oboch stranách rovníku. Ostrovy 
Galapágy sú považované za jedno 
z najúžasnejších safari na svete. Len 
na Galapágoch sa môžete pohybo-
vať len pár centimetrov od rôznych 
druhov zvierat, ktoré sa neboja ľudí 
a  sú veľmi priateľské. Nájdete tu 
napr. obrovské kolónie tuleňov, rôzne 
druhy vtákov a prehistoricky vyzera-
júcich jašterov, tučniaky a  obrovské 
galapágske korytnačky Galapagos, 
po ktorých boli pomenované celé 
ostrovy. Spoznáte jedinečné vnútro-
zemie so špecifi ckými klimatickými 
podmienkami. Zažijete šnorchlova-
nie, kde pri môžeme plávať s  tuleň-
mi, farebnými rybkami a  pri troche 
šťastia aj s  morskými korytnačkami. 
Navštívime slávnu výskumnú stanicu 
Charlesa Darwina, kde sa inšpiroval 
k svojej evolučnej teórii. Nájdeme tu 
aj úžasné sopečné krátery a výhľady 
na okolitú sopečnú krajinu. Toto všet-
ko Vám sľubuje neopakovateľné zá-
žitky, na ktoré sa nikdy nezabúda. Ga-
lapágy je možné navštíviť celoročne. 
Tieto sopečné ostrovy boli vyhlásené 
za národný park a  preto je tu veľmi 
prísne regulovaný cestovný ruch. Al-
ternatívou k  ubytovaniu v  hoteloch 
na ostrovoch je pobyt na palube vy-

hliadkovej lode, čo je na Galapágoch 
najpopulárnejší spôsob cestovania. 
Ponúkame Vám možnosť Vašej dovo-
lenky na Galapágoch s  rôznym poč-
tom dní a  na rôznych druhoch lodí 
a jácht. Tu sú niektoré z  nich, ktoré 
odporúča CK SATUR:

JACHTA SANTA CRUZ
Santa Cruz  je luxusná jachta, ktorá 
bola postavená v roku 1979  a napo-
sledy zrekonštruovaná   v roku 1998. 
Kapacita lode  je  90 pasažierov, 
43 kabín so súkromnými kúpeľňa-
mi. Na palube je Jacuzzi a priestor 
na opaľovanie, elegantná jedáleň 
a spoločenská miestnosť s dobre vy-
bavenou knižnicou. Sklenené dno lode 
a vybavenie pre šnorchlovanie posky-
tuje vynikajúce možnosti pozorovania 
podmorského života. 

KATAMARÁN TREASURE
Treasure bola postavená v roku 2010 
a subtílne spája štýl Art Deco a  mo-
derné prvky. Luxusné plavidlo určené 
pre 16 pasažierov poskytuje ubytova-
nie v dvojposteľových izbách a suite 
s vlastnými balkónmi. Všetky kajuty 
sú vybavené súkromnou kúpeľňou. 
Na palube je Jacuzzi, spoločenská 
miestnosť, priestor na opaľovanie. 

JACHTA GRAND ODYSSEY 
Grand Odyssey bola postavená 
v roku 2011 a je výborným spojením 
súkromia a komfortu. Táto luxusná 
jachta ma kapacitu pre 16 pasažierov, 

POZNÁMKA
Program je realizovaný na mieru a ceny sú na vyžiadanie v CK.

CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie na jachtách s plnou penziou na Galapágoch. Plavby medzi ostrovmi. 
Miestne transfery.

CENA NEZAHŔŇA
Leteckú dopravu na Galapágy. Jedlá a nápoje nad rámec uvedený v programe. 
Prepitné. Príplatok za jednolôžkovú izbu 1 050  EUR. Vstupné do NP Galapágy 
100 USD, INGALA transit card 10 USD, Isabela prístavná daň 20 USD. Vstupy. 
Miestne odletové taxy.

kajuty sú vybavené panoramatickými 
oknami a súkromnými kúpeľňami. Na 
palube je solárium, Mini Spa s mož-
nosťou masáží, 2 Jacuzzi, priestor na 
opaľovanie a knižnica. V cene je k dis-
pozícii vybavenie pre šnorchlovanie 
a kajaky. 

KATAMARÁN ANAHI 
Anahi  bola postavená v roku  2006, 
ponúka vysoký štandard a komfort 
pre 16 ľudí v 6 dvojposteľových kaj-
utách a v 2 suites s veľkými oknami 
a výhľadom na oceán, prekrásne 
drevené podlahy a súkromné kúpeľ-
ne. Jachta ponúka Jacuzzi, 60 m2 

priestoru na opaľovanie a panorama-

tický výhľad, spoločenskú miestnosť 
s pohodlnými sedačkami a knižnicou. 
V cene je k dispozícii vybavenie pre 
šnorchlovanie a kajaky. 

PLACHETNICA MARY ANNE 
Mary Anne bola postavená v roku   
1997 a ponuka jedinečnú príležitosť 
pre milovníkov plavby pod plachta-
mi. Plachetnica pre vás majestátne 
rozprestrie 1000 m2 plachiet. Ubyto-
vanie pre 16 pasažierov v 12 vkusne 
zariadených kajutách so súkromnými 
kúpeľňami. Vybavenie pre šnorchlo-
vanie je v cene. 

NÁRODNÉ PARKY  |  PLNÁ PENZIA V CENE  |  PLAVBA  |  MOŽNOSŤ CESTOVAŤ CELOROČNE

GALAPÁGY KORYTNAČIE
OSTROVY

JEDINEČNÁ FAUNA A FLÓRA, KTORÁ BOLA LEN MINIMÁLNE OVPLYVNENÁ ZÁSAHOM ČLOVEKA JE NA SVETE JEDINEČNÁ A NEZAMENITEĽNÁ. JEDINÉ 
MIESTO NA ZEMI, KDE ŽIJÚ TUČNIAKY NA SEVERNEJ POLOGULI. NAVŠTÍVTE S NAMI OSTROVY IZOLOVANÉ OD ZVYŠKU SVETA, KTORÉ PREDSTAVUJÚ 
ŽIVÉ LABORATÓRIUM, KDE MÔŽETE POZOROVAŤ EVOLÚCIU JEDINEČNÝCH DRUHOV.

LOĎ 5 DNÍ/4 NOCI 6 DNÍ/5 NOCí 7 DNÍ/6 NOCí 8 DNÍ/7 NOCí

Santa Cruz od 2 600

Anahi od 2 400

Grand Odyssey od 3 900

Mary Anne od 3 960

Treasure od 4 500
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PRÍRODA A KULTÚRA JEDNEJ Z NAJATRAKTÍVNEJŠÍCH KRAJÍN SVETA. DRUHÉ NAJVÄČŠIE MESTO BRAZÍLIE RIO, NIE JE LEN MESTOM PLÁŽÍ. OKREM 
SVETOZNÁMEHO KRISTA MU ŽEHNÁ AJ JEHO ÚCHVATNÁ POLOHA MEDZI MODRÝM OCEÁNOM A ZELENÝMI HORAMI. PRIDAJTE K TOMU ÚCHVATNÉ VO-
DOPÁDY IGUAZÚ A ŽIVOTNÝ ŠTÝL MIESTNYCH OBYVATEĽOV – VYŠŠÍ STAV MYSLE UŽ HÁDAM ANI NEMÔŽETE DOSIAHNUŤ!

1. DEŇ
Odlet z Viedne/Budapešti do Rio de 
Janeira, nazývaného aj „Nádherné 
mesto“. Transfer do pohodlia hotela, 
prvý dotyk s príjemnými vlnami mod-
rých vôd zálivu Guanabara.

2. DEŇ
Príjemná vyhliadková jazda až na vr-
chol hory Corcovado, ktorej kraľuje 
jeden z novozvolených divov sveta, 
socha Krista Spasiteľa. Dvadsaťminú-
tová cesta cez les Tijuca nám umožní 
nielen nahliadnuť do skladby miest-
nej tropickej vegetácie, ale aj si užiť 
panoramatické výhľady na Rio a jeho 
pláže. Ešte pár schodíkov až ku soche 
a pod nami sa opäť otvára výhľad na 
mesto, ktorému ťažko hľadať prívlast-
ky – dychvyrážajuci, neprekonateľný, 
nezabudnuteľný? Neopísateľný! Po-
tom nás čaká už len zostup na pláž 
Copacabana, ovocné kokteily a mož-
no aj trochu samby. 

3. DEŇ
Relax a pohodička! Voľno na pláži, 
alebo ďalšie užívanie si atmosféry 
a nálady v uličkách Ria.

4. DEŇ
Prehliadka moderného „downtown“, 
ekonomického a fi nančného centra 
mesta. Práve tu sa stretávajú koloniál-
ne uličky s modernými mrakodrapmi. 
Jazda po Rio Branco – avenue s po-
zoruhodnou trojgeneračnou sklad-
bou budov 20. storočia. V metropole 
Brazílie nevynecháme námestie Ca-
rioca s kostolom sv. Antona zo 17. sto-
ročia, ani netradičnú novú katedrálu. 
Akvadukt z 18. storočia ešte done-
dávna slúžil ako most pre električky 
spájajúce centrum mesta so štvrťou 
Santa Teresa. Pozrieme si svetozná-
my futbalový štadión Maracana. La-
novkou sa „vyšplháme“ až na vrchol 
slávnej Cukrovej homole s unikátnou 
vyhliadkou na mesto. Pohľad z výšky 
396 metrov nad morom, pri ktorom 
vám leží celé majestátne Rio pri no-
hách, sa nezabúda do konca života!

5. DEŇ
Návšteva dych vyrážajúcich vodopá-
dov Iguazú s titulom „prírodný div 
sveta“. Najväčší systém vodopádov 
na zemeguli tvorí až 275 kaskád roz-
kladajúcich sa na území dvoch štá-
tov. Z Ria sa sem presunieme letecky 
a  vychutnáme si celkový pohľad na 
vodopády z brazílskej strany.

6. DEŇ
Prehliadka vodopádov Iguazú z  ar-
gentínskej strany, kde sa k nim do-
staneme „až na dosah“. Priblížime sa 
k spodnej časti vodopádov a naplno 
si užijeme hučanie vody tohto úch-
vatného prírodného úkazu.

7. – 8. DEŇ
Prelet na severovýchod Brazílie, do 
šarmantného Salvadora da Bahia – 
mesta prekrásnych, farebných kolo-
niálnych stavieb (UNESCO), príjem-
ných pláží, priateľských obyvateľov 
a najmä rodiska fascinujúcej capoeiry 
– kombinácie bojových umení, tanca, 
akrobacie a hudby! Prehliadka histo-
rického centra. Pobyt pri mori a od-
dych na slávnej pláži Porto da Barra. 

9. – 10. DEŇ
Záverečné dopoludnie na Vašej pláži. 
Transfer na letisko a návrat domov.

POZNÁMKA
V prípade februárového termínu je možné zájazd predĺžiť, odletieť skôr a absol-
vovať karnevalovú „Prehliadku víťazov“ 21.2.2015. Bližšie informácie v CK (ceny 
na vyžiadanie).

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu s odletom z Viedne/Budapešti. Transfer BA–le-
tisko–BA. Miestne prelety Rio–Iguazú a Iguazú–Salvador. 8x ubytovanie v kva-
litných 3*/4* hoteloch s raňajkami, miestne transfery. Slovensky/česky hovoriaci 
sprievodca.

CENA NEZAHŔŇA
Jedlá a nápoje nad rámec uvedený v programe. Prepitné. Vstupné do pamiatok 
a na vodopády. Príplatok za jednolôžkovú izbu 495 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 465 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

S POBYTOM PRI MORI  |  MIESTNE PRELETY V CENE   |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  NÁRODNÉ PARKY

TO NAJLEPŠIE Z BRAZÍLIE

SALVADOR DA BAHIA

COPACABANA

Brazília

Uruguaj

ArgentínaPa
ra

gu
aj

Rio de Janeiro

Salvador

Iguazú

KLIMATICKÝ DIAGRAM – RIO DE JANEIRO, BRAZÍLIA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 26 27 26 25 23 22 21 22 22 23 24 25

Zrážky (mm) 114 105 103 137 86 80 56 51 87 88 96 169

TERMÍNY A CENY
7F9BRA02 POČET DNÍ OSOBA

23.02. – 04.03.* (Jarné prázdniny) 10 2 440

26.10. – 04.11. (Jesenné prázdniny) 10 2 440

* možnosť predĺženia zájazdu o karnevalovú “Prehliadku víťazov” (koná sa 21.02.2015)

07 Poznavacky Svet 14-15_Amerika 242-271.indd   26407 Poznavacky Svet 14-15_Amerika 242-271.indd   264 3.11.2014   19:003.11.2014   19:00



265

FASCINUJÚ VÁS NOVÉ DIVY SVETA, KTORÉ SI ZVOLIL SVET V ROKU 2009? V TOMTO OKRUHU BUDETE MÔCŤ OBDIVOVAŤ SOCHU KRISTA V RIO DE JANE-
IRO A POSVÄTNÉ MIESTO INKOV, MACCHU PICCHU. AJ ĎALŠIE MIESTA SA VŠAK HONOSIA PRESTÍŽNYMI TITULMI – NAJVYŠŠIE POLOŽENÉ HLAVNÉ MESTO 
SVETA, LA PAZ, ČI VODOPÁDY IGUAZÚ, JEDINEČNÝ SYSTÉM 275 KASKÁD. POZRITE SI S NAMI TO NAJKRAJŠIE Z JUŽNEJ AMERIKY ZA NECELÉ 3 TÝŽDNE!

1. – 2. DEŇ
Letecky do Južnej Ameriky. Našou 
prvou zastávkou je Lima, hlavné 
mesto Peru. „Mesto kráľov“ založené 
kolonizátormi v 16. storočí, dnes pia-
ta najväčšia metropola kontinentu. 
Historické centrum mesta, chránené 
UNESCO, preslávili predovšetkým 
hlavné námestie, koloniálne budovy 
a okolité sakrálne stavby.

3. – 4. DEŇ
Letecký presun do Cuzca, hlavného 
mesta inckej ríše. Pôvodné jemné, 
precízne postavené kamenné die-
la sú roztrúsené po celom meste. 
Katedrála, kostolíky, kláštorné bu-
dovy či arcibiskupský palác plné 
artefaktov a ikon. Hlavné námestie 
a trhovisko. Chrám Coricancha (ki-
lometre dlhé kamenné steny) boli 
kedysi pokryté zlatom. Pôvodný 
obrys hlavného mesta Inkov v tva-
re pumy: pevnosť Sascayhuamán 
(hlava), kúpele Tambo Machay, skal-
ný komplex Quenqo s amfi teátrom 
a pevnosť Puca Pucara, pomenovaná 
podľa červených kameňov.

5. DEŇ
Cesta vláčikom do komplexu Mac-
chu Picchu, posvätného centra Inkov. 
Stratené a našťastie znovuobjavené 
mesto, kráľovské a kultové sídlo „ríše 
Slnka“. Priestor zložený zo 140 stavieb 
v klasickom inckom architektonickom 
štýle. Prvý novodobý div sveta! 

6. – 7. DEŇ
Nadmorská výška 3 821 m n. m. a naj-
vyššie položené jazero sveta s funkč-
nou lodnou obchodnou prepravou 
– Titicaca. Známe plávajúce ostrovy 
kmeňa Uros vyrobené z plávajúcich 
zväzkov trstiny. Plavba na člne z ráko-
sia. Pobrežné mesto Puno – „hlavné 
mesto folklóru“, bohaté na kultúrne 
a umelecké tradície. Pri troche šťas-
tia zažijeme hudbu a tanec priamo 
v uliciach. Presun do Copacabana – 
nachádzame sa v Bolívii!

8. – 10. DEŇ
Jazero Titicaca tentokrát z juhu – le-
gendárny Ostrov Slnka (Isla del Sol) 
so slnečnou bránou. Lodný výlet 
a prehliadka chrámu Chincana. Krá-
ľovské schodisko a posvätná fontána. 
Pre zdatnejších trek naprieč ostro-
vom (9 km v nadmorskej výške cca 
4 000 m n. m.). Najvyššie položené 
hlavné mesto sveta, La Paz. Štvrť Los 
Andes s multietnickým charakterom 
a umeleckými remeselníkmi. Trh ča-
rodejníc, čiže Mercado de las Brujas. 
Kostol sv. Františka a pôvabné ná-
mestie Plaza Murillo. Dych vyrážajúca 
vyhliadka Killi Killi. Mesačné údolie 
a jeho krásne hlinené útvary.

11. – 13. DEŇ
Letecký presun do metropoly Buenos 
Aires, hlavného mesta tanga – Ar-
gentíny (možný tango večer). Májové 
námestie, večne plné holubov a ar-
gentínskych zástav, prezidentský pa-
lác Casa Rosada, pešia zóna Florida 
a biely obelisk Avenide 9. de Julio. Fa-
rebná ulička Caminito a štadión Boca 
Juniors, kde debutoval v argentín-
skom drese slávny Diego. Prechádzka 
po Recolete, noblesnej štvrti Buenos 
Aires, v ktorej odpočíva aj charizma-
tická Evita. Výletná plavba po rie-
ke Paraná. Výlet do pampy spojený 
s návštevou typickej usadlosti, folklór 
a život gaučov, grilovanie steakov, 
tradičné popíjanie maté. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu s odletom z Viedne/Budapešti, transfer BA–
letisko–BA. Miestne prelety Lima–Cuzco, La Paz–Buenos Aires, Buenos Aires–
Puerto Iguazú, Iguazú–Rio de Janeiro vrátane letiskových poplatkov. Všetka 
doprava mikrobusom, prípadné taxíky. Vláčik na Macchu Picchu. Vstupné do 
NP. Ubytovanie v kvalitných hoteloch (zodpovedajúcich kategórii min. 3–4*) 
s raňajkami. Slovensky hovoriaci sprievodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Miestne odletové poplatky (spolu cca 25 USD). Prepitné. Príplatok za jednolôž-
kovú izbu 595 EUR. Vstupy do pamiatok a múzeí.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 570 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

14. – 15. DEŇ
Ďalší z vrcholov zájazdu, vodopády 
Iguazú, najväčší systém vodopádov 
na zemeguli. Titul „prírodný div sve-
ta“! Ku 275 kaskádam rozkladajúcim 
sa na území dvoch štátov sa z Buenos 
Aires presunieme letecky a prehliad-
neme si ich podrobne z oboch strán 
– brazílska ponúka celkový pohľad 
a z argentínskej sa im dostaneme až 
„na dosah“. Pre záujemcov možnosť 
preletu helikoptérou, či plavba s fasci-

nujúcim pohľadom do „Diablovej tla-
my“ (najväčší zo sústavy vodopádov). 

16. – 19. DEŇ
Prelet do Rio de Janeira, Brazília. Ne-
vynecháme slávnu Sochu Krista (další 
novodobý div sveta!), Cukrovú ho-
molu, či netradičnú katedrálu. Potom 
nás čaká len oddych na pláži, kokteily 
a možno aj trochu samby. Ubytovaní 
sme pri pláži v skvelom 4* hoteli. Relax 
a pohodička. Letecký návrat domov.

S POBYTOM PRI MORI  |  MIESTNE PRELETY V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY  |  KULTÚRNE PAMIATKY  

GRAND 
TOURJUŽNÁ AMERIKA

AMERIKA  |  JUŽNÁ AMERIKA

Bolívia
Lima Cuzco

Puno

BrazíliaPeru

Buenos Aires

Argentína

La Paz
Rio 

de JaneiroIguazú
KLIMATICKÝ DIAGRAM – RIO DE JANEIRO, BRAZÍLIA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 26 27 26 25 23 22 21 22 22 23 24 25

Zrážky (mm) 114 105 103 137 86 80 56 51 87 88 96 169

TERMÍNY A CENY
7F9PER15 POČET DNÍ OSOBA

05.03. – 23.03. 19 3 690

08.10. – 26.10. 19 3 690

07 Poznavacky Svet 14-15_Amerika 242-271.indd   26507 Poznavacky Svet 14-15_Amerika 242-271.indd   265 3.11.2014   19:003.11.2014   19:00



266

MIESTNE PRELETY V CENE  |  VEĽKÁ NOC  |  NÁRODNÉ PARKY  |  KULTÚRNE PAMIATKY

me sa vo výške takmer 3 700 m.n.m.! 
Dvojdňový výlet terénnymi džípmi 
s nocľahom v komfortnom hoteli posta-
venom zo soli! Modré nebo v neuveri-
teľnom kontraste so žiariacou belobou 
pláne. Hra na očné klamy – odtiaľto mô-
žete poslať domov tie najzvláštnejšie 
fotografi e! Povrchová ťažba soli a  ob-
rovské kaktusy na ostrove Isla de pesca-
do. Farebné Laguna colorada a Laguna 
verde, množstvo plameniakov a poza-
die sopky Licancabur – dokonalé pano-
rámy, ktorých sa nebudete vedieť naba-
žiť. Kúpanie v  termálnych prameňoch! 
Prekročenie bolívijsko–čilskej hranice: 
víta nás asfalt a zelená oáza, mestečko 

San Pedro de Atacama. Púšť Atacama – 
najsuchšie miesto na zemeguli.

14. – 17. DEŇ
Presun do Calamy a odlet do hlavné-
ho mesta Chile, Santiaga. Prehliadka 
mesta: prezidentský palác a vyhliadka 
z vrcholu Cerro San Cristóbal. Výlet 
do prímorských letovísk Viňa del Mar 
a Valparaíso, „Klenot Pacifi ku“. Neuve-
riteľná sústava lanoviek, pomáhajúca 
obyvateľom zdolať kopcovitý terén. 
Centrum a okolie historického námor-
ného prístavu sú zapísané v UNESCO. 
Letecký návrat domov.

OKRUH PO TROCH NÁDHERNÝCH JUHOAMERICKÝCH KRAJINÁCH, KDE UVIDÍTE VŠETKO PODSTATNÉ. MAGICKÁ A NAJVÄČŠIA SOĽNÁ PÚŠŤ SVETA SALAR 
DE UYUNÍ PÔSOBÍ AKO FATAMORGÁNA. MACCHU PICCHU – NAJFASCINUJÚCEJŠIE MIESTO SVETA? JAZERO TITICACA, LEGENDÁRNY OSTROV SLNKA 
A PLÁVAJÚCE OSTROVY KMEŇA UROS. NÁROČNÉ PRESUNY ABSOLVUJEME LETECKY A V CHILE KONČÍME PRI POHÁRI SKVELÉHO VÍNA!

1. – 2. DEŇ
Letecky do Južnej Ameriky. Lima, hlav-
né mesto Peru. „Mesto kráľov“ založené 
španielskymi kolonizátormi v 16.storočí, 
dnes piata najväčšia metropola konti-
nentu. Historické centrum mesta chrá-
nené UNESCO preslávili predovšetkým 
hlavné námestie, koloniálne budovy 
a okolité sakrálne stavby. Západ slnka 
do Pacifi ku budeme sledovať z príjem-
nej promenády romantického „Parku 
lásky“ v štvrti Mirafl ores. 

3. – 4. DEŇ
Letecký presun do Cuzca, hlavné-
ho mesta inckej ríše. Pôvodné jemné, 
precízne postavené kamenné diela sú 
roztrúsené po celom meste. Krásna ka-
tedrála, arcibiskupský palác, hlavné ná-
mestie a trhovisko. Obrys mesta v tvare 
pumy: pevnosť Sascayhuamán (hlava), 
kúpele Tambo Machay, skalný komplex 
Quenqo s amfi teátrom a „červená“ 
pevnosť Puca Pucara. Navštívime trh 
Pisaq v slávnom Posvätnom údolí a po-
zrieme si pevnosť Ollaytaytambo. Cesta 
panoramatickým vláčikom údolím Uru-
bamba do mestečka Aquas Calientes 
na úpätí Macchu Picchu.

5. DEŇ
Vstávame na brieždení, aby sme kom-
plex Macchu Picchu, stratené a na-
šťastie znovuobjavené posvätné cen-
trum Inkov uprostred hôr, kráľovské 
a kultové sídlo „ríše Slnka“, videli pres-
ne v ten najmagickejší moment. Prvý 
novozvolený div sveta! Priestor zlože-
ný zo 140 stavieb v klasickom inckom 
architektonickom štýle – chrámov, 
parkov, rezidencií a obranných útočísk, 
poprepájaných kamennými chodníkmi 
a schodmi. Fascinujúce pohľady, prí-
chuť jedinečnosti, a  pre zdatných aj 
možnosť výstupu na vrch Huyana Pic-
chu. Návrat do Cuzca.

6. DEŇ
Voľný čas v malebnom Cuzcu – mož-
nosť navštíviť miestne múzeá, vychut-
nať si miestne kaviarne a reštaurácie či 
využiť čas na nákupy.

7. – 8. DEŇ
Presun peruánskou vysočinou k najvyš-
šie položenému jazeru sveta s funkčnou 
lodnou obchodnou prepravou – Titi-
caca. Nadmorská výška 3821 m.n.m. 
Známe plávajúce ostrovy kmeňa Uros 
vyrobené z  plávajúcich zväzkov trsti-
ny. Plavba na člne z rákosia. Pobrežné 
mesto Puno – „hlavné mesto folklóru“, 
bohaté na kultúrne a umelecké tradí-
cie. Pri troche šťastia zažijeme hudbu 
a tanec priamo v uliciach. Ochutnáte 
lahodné lamie steaky? Presun do Co-
pacabana – nachádzame sa v Bolívii!

9. – 10. DEŇ
Titicaca tentokrát z juhu – lodný výlet 
na legendárny Ostrov Slnka (Isla del 
Sol). Palác Inkov Pilkokaina. Kráľov-
ské schodisko a posvätná fontána. Pre 
zdatnejších záujemcov trek naprieč 
ostrovom s  nádhernými výhľadmi 
(9 km v nadmorskej výške 4 000 m.
n.m.). Pokračovanie po pevnine do 
najvyššie položeného hlavného mesta 
sveta, La Paz. Štvrť Los Andes s mul-
tietnickým charakterom a umeleckými 
remeselníkmi. Trh čarodejníc, čiže Mer-
cado de las Brujas. Kostol sv. Františka 
a pôvabné námestie Plaza Murillo. Dych 
vyrážajúca vyhliadka Killi Killi. Mesačné 
údolie a jeho krásne hlinené útvary. 

11. – 13. DEŇ
Letecký presun do mestečka Uyuní, za-
budnutého na okraji nezabudnuteľnej 
soľnej púšte Salar de Uyuní. Nachádza-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu s odletom z Viedne/Budapešti. Transfer BA – letis-
ko – BA. Miestne prelety Lima – Cuzco, La Paz – Uyuní, Calama – Santiago. Miest-
ne transfery, terénny džíp v soľnej púšti. Vláčik na Macchu Picchu. Lodný výlet na 
ostrovy Uros a Ostrov slnka. Ubytovanie v kvalitných 3*/4* hoteloch s raňajkami. 
Plná penzia počas výletu v soľnej púšti. Vstupy do NP. Slovensky/česky hovoriaci 
sprievodca.

CENA NEZAHŔŇA
Jedlá a nápoje nad rámec uvedený v programe. Prepitné. Miestne odletové poplatky 
a taxy (spolu cca 60 USD). Vstupné do pamiatok a múzeí. Príplatok za jednolôžkovú 
izbu 560 EUR. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 570 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

PERU, BOLÍVIA A CHILEPERLY JUŽNEJ AMERIKY

AMERIKA  |  PERU, BOLÍVIA, CHILE

KLIMATICKÝ DIAGRAM – SANTIAGO DE CHILE, CHILE
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 20 18 15 12 9 9 10 12 15 17 20

Zrážky (mm) 10 10 10 10 50 40 80 40 20 10 10 10

Lima Cuzco

Machu Picchu

Puno

Copacabana
La Paz

Salar de Uyuni

San PedroCalama

Santiago

Argentína
Čile

Paraguaj

Uruguaj

Bolívia

Brazília
Peru TERMÍNY A CENY

7F9PER16 POČET DNÍ OSOBA

25.03. – 10.04. (Veľká noc) 17 3 690

08.10. – 24.10. 17 3 690
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AMERIKA  |  PATAGÓNIA

NAJKRAJŠIE MIESTA ARGENTÍNSKEJ A CHILSKEJ PATAGÓNIE. ROZVÁŠNENÉ MESTO TANGA, BUENOS AIRES. FAREBNÁ LA BOCA A POHODOVÉ SAN 
TELMO. LEGENDÁRNA OHŇOVÁ ZEM, MAJÁK NA KONCI SVETA. KOLÓNIE TUČNIAKOV A KORMORÁNOV. OBROVSKÉ ĽADOVCE A SKALNÉ VEŽE V NP 
LOS GLACIARES, NAJKRAJŠÍ NP TORRES DEL PAINE. ČAROVNÉ BARILOCHE, PREZÝVANÉ AJ ŠVAJČIARSKO LATINSKEJ AMERIKY.  LAHÔDKOVÉ STEAKY!

1. – 2. DEŇ 
Letecky do Argentíny. Buenos Aires, 
metropola tanga ležiaca pri ústí riek 
Paraná a Uruguay. Prehliadka mesta 
– prezidentský palác Casa Rosada 
a katedrála, v ktorej slúžil ako arcibis-
kup súčasný pápež František I. Fareb-
ná La Boca so slávnym futbalovým 
štadiónom Juniors a jej rázovitá ulič-
ka Caminito plná pózujúcich taneční-
kov. Hrobka obľúbenej Evity Peróno-
vej na  cintoríne Recoleta. Krčmičky 
v príjemnom San Telmo – tie najlepšie 
steaky na svete? Pre záujemcov ve-
černá tango show – necháte sa zviesť 
podmanivými tónmi?

3. – 4. DEŇ
Letecký presun  do mestečka Ushu-
aia na južnom cípe Ohňovej zeme. 
Tu sa nachádza aj koniec slávnej pa-
namerickej cesty, ktorá vedie až do 
Prudhoe Bay na Aljaške. Možnosť 
výstupu na prímestský ľadovec Mar-
tier s  panoramatickým výhľadom na 
majestátne okolité kopce aj prieliv. 
Vyhliadková plavba loďou po Beagle 
Channel až „na koniec sveta”, k ma-
jáku Les Eclaireurs. Šanca  uvidieť 
zblízka tučniaky, albatrosy, kormo-
rány a uškatce. Výlet do národného 
parku Tiera del Fuego – nenáročný 
trek. El Presidio – fascinujúce múze-
um v  budove bývalého najtvrdšieho 
argentínskeho väzenia plné príbehov 
a  legiend jeho obyvateľov, spojené 
s výpravným múzeom námorníctva.

5. – 6. DEŇ 
Letecky do El Calafate, vstupnej brá-
ny do oblasti ľadovcov NP Los Gla-
ciares. Lagúna Nimez plná vtáctva. 
Skvelé asado priamo u domácich – 
vybrané mäsové lahôdky na typickom 
argentínskom grile. Celodenný výlet 
k ľadovcu Perito Moreno s plavbou až 
k  jeho úpätiu. Päť kilometrov široká 
a 60 metrov vysoká ľadová stena 
v neustálom pohybe. Mimoriadne di-
vadlo: obrovské kvádre ľadu sa vply-
vom tlaku a slnečných lúčov odlamujú 

a s ohlušujúcim rachotom padajú do 
vody. Pre záujemcov možnosť pre-
chádzky po ľadovci – šedomodrá krá-
sa trhlín, tunelov a jaskyniek na do-
sah ruky, unikátny zážitok! V prípade 
časových možností návšteva farmy 
s ukážkou strihania oviec  a  jazdec-
kého umenia  gauchov, alebo múzea 
ľadu s osviežujúcimi drinkami chlade-
nými tisícročnými kúskami! 

7. – 9. DEŇ
Autobusom do Chile. Patagónska 
pampa lemovaná vysokými horský-
mi štítmi. Zahliadneme prvé guanaky 
a pštrosy? Dvojdňový výlet do NP 
Torres del Paine s  nocľahom v  srd-
ci parku. Podľa mnohých najkraj-
ší národný park Južnej Ameriky 
patrí už  mnoho  desaťročí na zo-
znam UNESCO. Súhra jazier, ro-
zoklaných skál, ojedinelej fauny 
a fl óry robí tento park jedinečným 
a ideálnym pre pešie túry. Trek k úpä-
tiu vysoko sa týčiacich veží Torres 
del Paine (2 460 m), majestátne sa 
zrkadliacich v plese pod nimi. Plavba 
po Lago Pehoé s vyhliadkou na celú 
panorámu horstiev národného par-
ku, ktorej dominujú dvojfarebné rohy 
„Los Cuernos“. Prímorské mestečko 
Puerto Natales, mekka trekkerov. 
Večer kulinárske zážitky v podobe 
vynikajúcej krabej polievky chupe 
a iných morských špecialít spláchnuté 
dúškom kvalitného chilského vína.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu s odletom z Viedne/Budapeši. Miestne prelety 
Buenos Aires–Ushuaia–El Calafate–San Carlos de Bariloche–Buenos Aires. Uby-
tovanie v hoteloch zodpovedajúcich kategórii min. 3* s raňajkami, v NP Torres 
Del Paine  nocľah v 4–posteľovej izbe. Vstupy do národných parkov. Plavba k ľa-
dovcu Perito Moreno a po jazere v NP Torres del Paine. Česky/slovensky hovo-
riaci sprievodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Miestne odletové taxy cca 80 USD. Vstupy do múzeí a atrakcií. Príplatok za jed-
nolôžkovú izbu 595 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 650 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb. 

10. – 12. DEŇ 
Návrat do Argentíny – pozdĺž brehu 
Lago Argentino do mestečka El Chaltén, 
„metropoly“ argentínskych horolezcov. 
Peší výlet k jazeru na úpätí majestátne-
ho skalnatého špicu Fitz Roy (3 375 m). 
Malebná krajina na úpätí patagónskych 
ľadovcov. Bude nám tunajšie nevyspyta-
teľné počasie priať? Odchod do prístavu 
Puerto Bandera. Nalodenie na moderný 
katamarán. Plavba po Lago Argentino 
medzi kryhami až k čelu ľadovca. Splazy 
len o málo menšieho ľadovca Spegazzi-
ni. Hra farieb, neskutočné odtiene bielej 
a modrej. Pastva pre oči! Krátka za-
stávka na jazere Onelli, odkiaľ bude-
me pozorovať ľadovce Bolado, Onelli 
a Agazzis. 

13. – 14. DEŇ 
Letecký presun do argentínskeho 
„Švajčiarska”. Lyžiarske stredisko 
plné čokolády a bernardínov San 
Carlos de Bariloche. Vyhliadková 
jazda pozdĺž jazera Nahuel Haupi 
v rovnomennom národnom parku. 
Pôvabný ostrovček Huemul. Nád-
herné scenérie prírody. Lanovkou na 
vrchol Campanario Hill. Pozdĺž jazera 
na polostrov Llao Llao, rozkvitnuté 
lúky polostrova San Pedro.

15. – 16. DEŇ 
Letecký návrat cez Buenos Aires do 
Európy.

MIESTNE PRELETY  V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY

KOMFORTNE KRAJINOU ĽADU A TUČNIAKOVPATAGÓNIA 

Ushuaia

El Calafate

San Carlos 
de Bariloche

NP Torres 
Del Paine

Puerto 
Natales

Buenos Aires Uruguaj

Ar
ge
nt
ína

Či
le

KLIMATICKÝ DIAGRAM – EL CALAFATE, ARGENTÍNA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 11 10 8 6 2 -1 -2 1 3 6 8 10

Zrážky (mm) 42 40 51 50 48 47 46 44 39 36 36 42

TERMÍNY A CENY
7F9ARG01 POČET DNÍ OSOBA

25.01. – 09.02. 16 3 650
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AUSTRÁLIA  |  NOVÝ ZÉLAND

WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  VEĽKÁ NOC

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
SUN PRINCESS bola postavená 
v r. 1995. Kapacita lode je 1 990 pasa-
žierov a 900 členov posádky. Celko-
vo má 14 palúb (z toho 10 pre pasa-
žierov). Vybavenie lode: LOTUS SPA 
(bazény, sauny, masáže, vírivky, fi tnes 
centrum), golfový simulátor, von-
kajšia bežecká dráha, divadlo, disko, 
kasíno, konferenčná miestnosť, kniž-
nica, internetová miestnosť, obchody, 
kaderníctvo, kozmetika, detské kluby 
a animácie, videoherňa, zdravotnícke 
centrum, 4 reštaurácie a 13 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vy-
bavené regulovateľnou klimatizá-
ciou, SAT TV, rádiom, minibarom, 
telefónom, trezorom, kúpeľňou so 
sprchovacím kútom (alebo vaňou), 
WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
24 h kajutový servis a pre suity 
osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné bez okna, kajuty s oknom, 
kajuty s balkónom a  suity, všetky 
s kapacitou maximálne 4 osoby. 
K dispozícii aj bezbariérové kajuty.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva, čaj 
v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne, Budapešti 
alebo z Prahy. Viac informácií dosta-
nete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

AUCKLAND
Prehliadka mesta a múzea 69 USD.

WELLINGTON 
Po stopách  Pána prsteňov 149 USD.

DUNEDIN
Vyhliadková jazda vlakom Taiery 
Gorge a zámok Larnach 259 USD.

NAPIER
Prehliadka mesta 29 AUD.
Hawke´s Bay rýchlik 69 AUD.
Prechádzka mestom 79 AUD.

BAY OF ISLANDS
Plavba Bay of Islands a „Hole in the 
Rock“ 99 USD. 
Tradičné Maori Waka kanoe 129 USD.
Jaskyňa Glow Worm 99 USD.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov, ktoré si môžete objed-
nať priamo na lodi. Uvedené ceny sú 
orientačné.

AUSTRÁLIA, KRAJINA NA OPAČNOM KONCI ZEMEGULE, ŠIESTA NAJVÄČŠIA KRAJINA NA SVETE A JEDINÁ, KTORÁ SA ROZKLADÁ NA CELOM KONTINENTE. 
VAŠE 14–DŇOVÉ DOBRODRUŽSTVO U PROTINOŽCOV ZAČNE V SYDNEY A POKRAČUJE CEZ TASMÁNSKE MORE OKOLO OSTROVOV NOVÉHO ZÉLANDU. VY-
DAJTE SA PO STOPÁCH PÁNA PRSTEŇOV A OBJAVTE FASCINUJÚCU KRAJINU FJORDOV, ĽADOVCOV, GEJZÍROV, DELFÍNOV A NÁDHERNÝCH ZLATISTÝCH PLÁŽÍ.

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 
NA  SUN PRINCESS ****AUSTRÁLIA A NOVÝ ZÉLAND

CENA ZAHŔŇA
13x ubytovanie v kajute s plnou penziou (v cene voda, káva, čaj v bufetovej reštaurá-
cii), prístavné poplatky, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na lodi) 11 AUD/osoba/deň, fakul-
tatívne výlety, komplexné cestovné poistenie, víza do Austrálie. Príplatok za jedno-
lôžkovú izbu 589 EUR.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku dňu 
vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho platnosti meniť 
na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od stavu predaja, tak-
že platné ceny vami vybranej plavby vám budú oznámené v čase jej výberu.

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Sydney (Austrália) 16:00

2. deň na mori

3. deň na mori

4. deň 
plavba Národným parkom Fjordland 
(Nový Zéland)

07:00 16:00

5. deň Dunedin (Nový Zéland) 08:00 18:00

6. deň Christchurch (Nový Zéland) 08:00 18:00

7. deň Wellington (Nový Zéland) 08:00 18:00

8. deň Napier (Nový Zéland) 07:00 16:00

9. deň Tauranga (Nový Zéland) 08:00 18:00

10. deň Auckland (Nový Zéland) 07:00 18:00

11. deň Bay of Islands (Nový Zéland) 07:00 16:00

12. deň na mori

13. deň na mori

14. deň Sydney (Austrália) 07:00

TERMÍNY

A
11. január 2015, 07. február 2015, 
06. marec a 19. marec 2015, 01. apríl 2015

TERMÍNY A CENY

Bay of Islands

Auckland
Tauranga

Napier

Wellington

Christchurch

Austrália

Nový Zéland

Dunedin
Fjordland

Sydney

7F5FPC10 A

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 1 567

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 1 942

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 2 392

Zákl.lôžko/suita 5 542

3./4. lôžko 892
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AUSTRÁLIA 

S POBYTOM PRI MORI  |  NÁRODNÉ PARKY

VITAJTE V KOLÍSKE NOVODOBEJ AUSTRÁLSKEJ CIVILIZÁCIE. SPOZNAJTE IKONICKÉ SCENÉRIE SYDNEY, MAGICKÚ HORU ULURU (AYER´S ROCK), PO-
SVÄTNÉ MIESTO ABORIGÉNOV A NEUVERITEĽNE PESTRÝ PODMORSKÝ ŽIVOT VEĽKÉHO BARIÉROVÉHO ÚTESU NA VLASTNÉ OČI! KRÁTKA ALE O TO 
INTENZÍVNEJŠIA NÁVŠTEVA PROTINOŽCOV – ČAS ŠETRÍME LETECKÝMI PRESUNMI A TAK SI MÔŽEME DOPRIAŤ AJ ODDYCH PRI MORI.

1. – 2. DEŇ 
Letecký presun z Európy do Sydney, 
transfer do hotela, ubytovanie, nocľah.

3. DEŇ
Celodenná pešia prehliadka mesta, 
ktoré sa dlhodobo radí medzi naj-
krajšie, či najatraktívnejšie metropoly 
sveta. Okrem iného sa pozrieme do 
prístavnej štvrte Circular Quay so 
svetoznámou budovou opery a mo-
numentálnym mostom Harbour Brid-
ge. Navštívime tiež najstaršiu štvrť 
mesta The Rocks, vyhliadkovú vežu, 
Hyde Park a katedrálu Panny Márie.

4. DEŇ 
Výlet do rezervácie Featherdale 
Wildlife Park, kde sa stretnete so 
všetkými ikonami austrálskej fauny, 
akými sú klokan, koala, ježura, pštros 
emu či tasmánsky diabol. Na spia-
točnej ceste do zastávka pri olym-
pijskom štadióne, kde sa konali letné 
olympijské hry v roku 2000. Popolud-
ní V pokračovanie v prehliadke mesta 
– krátka plavba loďou. Čas a možnosť 
navštíviť múzeum výstavby Harbour 
Bridge, ukryté v jednom z pilierov 
mosta, Opera House „zvnútra“, mor-
ské akvárium a ďalšie zaujímavostí 
Sydney.

5. DEŇ 
Transfer na letisko a následný prelet 
do Ayers Rock, transfer a ubytova-
nie. Popoludní výlet k najväčšiemu 
a najslávnejšiemu monolitu sveta Ay-
ers Rock – jazykom pôvodných oby-
vateľov Uluru. Jednoliaty kus pies-
kovca s výškou 348 m, dĺžkou 3,6 km 
a šírkou 2,4 km ukrýva pritom väčšiu 
časť svojej hmoty ešte päť kilometrov 
pod povrchom zeme! Výlet zakončí-
me pozorovaním červeného giganta 
v prekrásnej symfóniu meniacich sa 
farieb zapadajúceho slnka.

6. DEŇ
Skoro ráno zakúsime mäkké svetlo 
vychádzajúceho slnka pri nemenej 
pôsobivých 30 gigantických kamen-

ných dómov Kata Tjuta (mnoho hláv) 
alebo tiež Olgas, ktoré sa nachádzajú 
cca 40 min jazdy od Uluru. V okolí 
skalných masívov žijú unikátne rastli-
ny a živočíchy, ktoré sa dokonale pri-
spôsobili tvrdým podmienkam púšte. 
Transfer na letisko a odlet do Cairns, 
ubytovanie a nocľah. 

7. DEŇ 
Celodenný lodný výlet na Veľký ba-
riérový útes – s dĺžkou cez 2 000 km 
a šírkou až 200 km je najväčším kora-
lovým systémom na svete. Ide pritom 
o jedinú stavbu živých organizmov 
na našej planéte Zem, ktorú je možné 
vidieť voľným okom z vesmíru – res-
pektíve z Mesiaca. K plavbe tiež patrí 
šnorchlovanie – obed a zapožičanie 
okuliarov s plutvami je v cene!

8. DEŇ 
Odpočinok na plážach austrálskej 
riviéry a brány k rade tropických re-
zervácií východného pobrežia. Záu-
jemcovia môžu podniknúť celodenný 
výlet do Národného parku Daintree 
a Cape Tribulation, kde sa stretávajú 
s  oceánom mohutné katedrály daž-
ďových pralesov. Súčasťou výletu je 
hodinová plavba po rieke Daintree 
River, prehliadka národného parku 
a obed v miestnej reštaurácii.

9. – 10. DEŇ 
Letecký návrat do Európy

VEDELI STE, ŽE
didgeridoo je domorodý hudobný nástroj, ktorý bol vytvorený domorodý-
mi Austrálčanmi severnej Austrálie. Jeho vek sa odhaduje na 40 000 rokov, 
na základe čoho je pokladaný za najstarší svetový hudobný nástroj. Vyrába sa 
z eukalyptového dreva a základný tón sa vyludzuje vibráciou pier, ktoré dajú 
do pohybu kmitanie vzduchového stĺpca v jeho dutine. Hra na didgeridoo je 
charakteristická tzv. cyklickým dýchaním.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu (odlet z Prahy/z Viedne na vyžiadanie), všetky 
pozemné transfery. Vstup do Featherdale Wildlife Parku, plavbu v rámci pre-
hliadky Sydney, plavbu k Veľkému bariérovému útesu spojenú s obedom a šnor-
chlovaním. 7x nocľah kategórie 3* s raňajkami, služby slovensky/česky hovoria-
ceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do národných parkov. Fakultatívne výlety. Vstupné vízum do Austrá-
lie 45,– EUR.  Komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 369 EUR.

TO NAJZNÁMEJŠIE 
Z AUSTRÁLIEAUSTRÁLIA

Caims

Uluru

Featherdale Sydney

KLIMATICKÝ DIAGRAM – SYDNEY, AUSTRÁLIA
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 23 24 22 19 16 14 13 14 16 19 20 22

Zrážky (mm) 131 126 164 133 101 140 56 99 65 88 116 85

TERMÍNY A CENY
7F9EX001 POČET DNÍ OSOBA

05.02. – 15.02. 11 2 969

27.02. – 09.03. 11 2 969

26.10. – 05.11. 11 2 969

10.11. – 20.11. 11 2 969
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VSTUPY V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY

NOVÝ ZÉLAND PREZÝVAJÚ MIESTNI OBYVATELIA, MAORI, AJ AOTEAROA – KRAJINA DLHÉHO BIELEHO OBLAKU. MAGICKÁ KRAJINA PÁNA PRSTEŇOV JE 
SKUTOČNE FASCINUJÚCA A NESMIERNE PESTRÁ – GEJZÍRY, ĽADOVCE, MORSKÉ FJORDY, AZÚROVÉ JAZERÁ, DIVOKÉ POBREŽIE, VULKANICKÉ OBLASTI, 
TUČNIACI, DELFÍNY, PLÁNE POKRYTÉ ZELENÝMI KOBERCAMI SO STÁDAMI OVIEC, VAČICE OPOSUM AJ SYMBOL OSTROVA – KIWI!

1. – 2. DEŇ 
Letecký presun na opačný koniec pla-
néty s medzipristátím. 

3. – 4. DEŇ
Prílet do Aucklandu,  metropoly 
medzi krátermi. Transfer do hote la, 
ubytovanie, voľný program na dorov-
nanie časového posunu. Prehliadka 
mesta, pri ktorej navštívime akvárium 
zo známou antarktickou ex pozíciou 
a kolóniou tučniakov, televíznu vežu 
Skytower (najvyššia veža južnej po-
logule), jachtársky prístav aj vyhliad-
kové miesto Mt. Eden na jendom zo 
sopečných kužeľov.

5. – 6. DEŇ 
Odjazd cez Hamilton do centra ter-
málnej činnosti Rotorua, ktorá je 
zároveň centrom maorskej kultúry. 
Folklórne vystúpenie, príprava tra-
dičného pokrmu hangi, rituálny tanec 
haka. Cestou plavba v jaskyniach Wa-
itomo, kde žije unikátny druh svet-
lušiek. Prehliadka termálnej oblasti 
Whakarewa rewa. Ovčia show a mno-
ho zaujímavostí o novozélandskej fl ó-
re a faune. Deň môžete zakončiť štý-
lovo v Polynézskych kúpeľoch.

7. – 8. DEŇ
Cestou k jazeru Taupo navštívime 
najfarebnejšiu termálnu oblasť No-
vého Zé landu, Wai–o–tapu, bahenné 
sopky a bublajúce jazierka. Cesta po-
kračuje okolo hučiacich vodopádov 
Huka Falls a obrovského jazera Taupo 
k národnému parku Tongariro. Podľa 
mnohých najkrajší jednodenný trek 
sveta – tzv. Tongariro crossing. Sma-
ragdové Emerald Lakes, Hora osudu 
– Mt. Ruapehu, stále aktívny vulkán. 
Pestrá paleta – červenú strieda čierna, 
modrú zelená, ... a áno, tu niekde by 
mohli sídliť aj hobiti. Možnosť letu nad 
horou Mt. Ruapehu. Návšteva horské-
ho strediska, ubytovanie, nocľah.

9. DEŇ
Prejazd do Wellingtonu, hlavné-
ho mesta krajiny. Prehliadka mes-

ta s vyhliadkou z hory Mt. Victoria, 
parlament v  tvare včelieho úľa. Zá-
ujemcovia môžu navštíviť skvelé, 
ultramoderné národné múzeum Te 
Papa, ktorého expozícia o  histórii 
a prírode zodpovie všetky otázky 
o Novom Zélande.

10. – 11. DEŇ
Plavba trajektom Cookovým prie-
livom na Južný ostrov.  Z Pictonu 
budeme pokračovať oblasťou vi-
nohradov k východnému pobrežiu do 
mes tečka Kaikoura, centra morského 
života. Skoro ráno jedinečná mož-
nosť výprav nej plavby za veľrybami 
a delfínmi. Pokračovanie cez horské 
pásmo Hundalee Hills do Christ-
church., hlavného mesta Južného 
ostrova. Zaujímavé anglikánske cen-
trum, botanická záhrada a katedrála. 

12. DEŇ
Vlakom alpskou krajinou, naprieč 
Južným ostrovom cez Novozéland-
ské Alpy až do Arthur‘s Pass. Ďalej po 
tropickom západnom po breží ostro-
va až k ľadovcu Fox Glacier, ktorého 
spodná časť sa nachádza vo výške 
iba 250 m nad morom. Na svojej púti 
k  zemi padá z  výšky 2600 metrov. 
Trek k päte ľadovca.

13. – 14. DEŇ
Fakultatívne let helikoptérou nad 
ľadovcami. Prejazd cez N.P. Mount 
Aspiring okolo krásnych horských 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu  (odlet z Prahy/z Viedne na vyžiadanie), dopravu 
klimatizovaným autobusom, jazda scénickou železnicou Tranz Alpine. 14x noc-
ľah kategórie 3* s raňajkami. Množstvo vstupov (vyhliadková veža a antarktická 
polárna expozícia v Aucklande, jaskýň Waitomo Caves, termálnych oblastí Wai-
–O–Tapu a Whakarewarewa, New Zealand Farm Show). Služby slovensky/česky 
hovoriaceho sprievodcu. 

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne vstupy a výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 839 EUR. Cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 369 EUR.

jazier a lesov do Queenstownu, no-
vozélandského centra adrenalínových 
športov, ale tiež miesta s vyhlásenými 
vínami. Deň v Queenstowne a jeho 
prenádhernom horskom okolí. Mož-
nosť výberu z pestrej ponuky fakulta-
tívnych výletov či adrenalínových ak-
tivít – jazda raftom po divokej vode, 
bungee jumping, jazda na prúdovom 
člne skalnými tiesňavami Shotover 
River či závesné lietanie. V popolud-
ňajších hodinách prejazd k jazeru Te 
Anau. 

15. – 16. DEŇ
Cesta impozantnou krajinou k fjor-
du Milford Sound alebo Doubtfull 
Sound. Prírodný div sveta! Pozor na 

dotieravé papagáje kea, obľubujúce 
výrobky z gumy!  Možná fakultatívna 
plavba loďou až k samotnému hrdlu 
Tasmanového mora s fascinujúcou 
krajinou s vodopádmi. Návrat k jaze-
ru, pokračovanie do mesta Dunedin 
ležiaceho pri zálive Otago. Ikonou 
mesta je predovšetkým pivovar zná-
mej značky Speighťs, najstaršia no-
vozélandská univerzita alebo najfoto-
grafovanejšia novozélandská stavba 
– vlaková stanica. 

17. – 18. DEŇ
Transfer na letisko a odlet do Európy, 
návrat domov. 

OD SEVERU 
NA JUHNOVÝ ZÉLAND

AUSTRÁLIA  |  NOVÝ ZÉLAND

Auckland
Rotura

Taupo

Wellington
Picton

Kaiokura
ChristchurchFox Glacier

Queenstown
Milford 
Sound
Te Anau

Dunedin

KLIMATICKÝ DIAGRAM – AUCKLAND, NOVÝ ZÉLAND
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 20 20 19 17 14 12 11 12 13 15 17 19

Zrážky (mm) 79 79 98 103 112 137 141 133 104 89 91 90

TERMÍNY A CENY
7F9EX002 POČET DNÍ OSOBA

12.02. – 01.03. 18 4 159

06.03. – 23.03. 18 4 159

02.11. – 19.11. 18 4 159

17.11. – 04.12. 18 4 159
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AUSTRÁLIA  |  OCEÁNIA

WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  PRÍSTAVNÉ POPLATKY V CENE   |  SILVESTER

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
PACIFIC / OCEAN PRINCESS bola 
postavená v roku 1999. Kapacita lode 
je 670 pasažierov a  373 členov po-
sádky. Celkovo má 11 palúb (z toho 
9 pre pasažierov). K  vybaveniu lode 
patrí: Lotus spa wellness centrum 
(sauny, masáže, salón krásy), fi tnes 
centrum, 2 bazény, 2 víriviky, bežec-
ká dráha, minigolf, divadlo, večerné 
show, disko, kasíno, animácie, kniž-
nica, internet, galéria a  aukčná sieň, 
kaderníctvo, kozmetika, obchody, 
4 reštaurácie a 8 barov.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú 
vybavené SAT TV, mini barom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
Dvadsaťštyrihodinový kajutový servis 
a osobný kajutový stevard. Typy ka-
jút: vnútorné kajuty, kajuty s oknom, 
kajuty s  balkónom, suity. K  dispozí-
cii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE 
Plná penzia (v cene voda, ľadový čaj, 
káva a čaj v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne, Prahy ale-
bo z Budapešti. Viac informácií do-
stanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

PAPEETE
Okruh ostrovom a múzeum Paula 
Gauguina 149 USD. 
To najlepšie z Papeete 89 USD. 
Neobjavené Tahiti 119 USD. 
Údolie Papenoo 
s vodopádom 119 USD.

HUAHINE
Farma perál a vanilková plantáž 89 USD. 
Plavba lagúnami vrátane 
pikniku 159 USD.

BORA BORA 
Plavba loďou s preskleným 
dnom 59 USD. 
Výlet ponorkou 239 USD. 
Vodné safari s potápaním 
v helme 119 USD.

MOOREA 
Pozorovanie delfínov a veľrýb 109 USD. 
Lagúny a koralové útesy 99 USD.

V každom prístave počas plavby je mož-
ný výber z niekoľkých fakultatívnych vý-
letov. Uvedené ceny sú orientačné.

VYDAJTE SA NA PLAVBU SNOV PO MALEBNÝCH OSTROVOCH FRANCÚZSKEJ POLYNÉZIE. RELAXUJTE NA KRÁSNYCH BIELYCH PLÁŽACH. NÁJDETE TU 
I TROPICKÉ LESY A POHORIA STRÁCAJÚCE SA V MRAKOCH, PRUDKÉ ÚTESY A PLÁŽE Z ČIERNEHO ČADIČOVÉHO PIESKU. FRANCÚZSKA POLYNÉZIA JE 
DOMOVOM VZÁCNYCH ČIERNYCH PERÁL A INŠPIRÁCIU K SVOJIM DIELAM TU ČERPAL AJ SVETOZNÁMY MALIAR PAUL GAUGUIN. 

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA
NA PACIFIC PRINCESS**** A OCEAN PRINCESS ****

TAHITI
A POLYNÉZIA

CENA ZAHŔŇA 
10x ubytovanie v kajute s plnou penziou (voda, ľadový čaj, káva a čaj v bufetovej 
reštaurácii), vybrané služby na lodi, prístavné poplatky. 

CENA NEZAHŔŇA 
Dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na lodi) 12 USD/osoba/deň, fa-
kultatívne výlety, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú aktuálne 
ku dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho platnosti 
meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od stavu pre-
daja, preto platné ceny vami vybratej plavby vám budú oznámené v čase jej výberu.

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Papeete (Tahiti/Francúzska Polynézia) nalodenie poobede

2. deň Papeete (Tahiti/Francúzska Polynézia) 17:00

3. deň Huahine (Francúzska Polynézia) 08:00 17:00

4. deň na mori

5. deň Rangiroa (Francúzska Polynézia) 08:00 17:00

6. deň na mori

7. deň Raiatea (Francúzska Polynézia) 06:00 23:00

8. deň Bora Bora (Francúzska Polynézia) 08:00

9. deň Bora Bora (Francúzska Polynézia) 17:00

10.deň Moorea (Francúzska Polynézia) 08:00 17:00

Papeete (Tahiti/Francúzska Polynézia) 20:00

11.deň Papeete (Tahiti/Francúzska Polynézia) vylodenie doobeda

* poradie prístavov a časy príchodov/odchodov sa môžu meniť. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK

TERMÍNY – PACIFIC PRINCESS  

A 
08. november, 18. november a 28. november 2014, 
08. december 2014

B 18. december a 28. december 2014  

TERMÍNY – OCEAN PRINCESS  

C 27. január 2015, 06. február a 16. február 2015

Moorea

Papeete

Raiatea

Bora Bora

Huahine

Tahiti

Rangiroa

7F5FPC04 A B C

Zákl. lôžko/vnútorná kajuta 899 1 099 1 506 

Zákl. lôžko/kajuta s oknom 999 1 199 1 581 

Zákl. lôžko/kajuta s balkónom 1 202 1 499 1 949 

Zákl. lôžko/suita 1 578 1 999 2 406 

3./4. lôžko 730 790 809

TERMÍNY A CENY
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ÁZIA  |  SRÍ LANKA, THAJSKO

SRÍ LANKA ZA PÁR DNÍ

1. – 3. DEŇ
Odlet z Európy a prílet do Colomba. 
Presun do oblasti Kandalama. Čaká 
nás Sigirya čiže „Levia hora“, trón krá-
ľa Kasyapa z 5. st. p.n.l. „Pevnosť v ob-
lakoch“, skala týčiaca sa strmých 200 
metrov nad okolitý terén, patrí medzi 
tie najväčšie zaujímavosti a je pokladaná 
za ôsmy div sveta. Po „levích schodoch“ 
vystúpime až na vrchol tohto monu-
mentu. Fakultatívne možná prehliadka 
stredovekého kráľovstva Polonnaruwa. 
Mesto zostalo takmer v  pôvodnej po-
dobe napriek tomu, že je staré viac než 
800 rokov. Zažijeme dobrodružné safari 
na džípoch v NP Minneriya.

4. DEŇ
Prehliadka k  chrámovému komplexu 
v  Dambulle. Zlaté jaskynné chrámy 
považujú mnohí za najspirituálnejšie, 
mystickú atmosféru miesta vytvára až 
150 sôch Budhu a množstvo farebných 
fresiek na stenách. Vstup do jednotli-
vých jaskyní je zo 100 metrov vysoké-
ho skalného masívu. Navštívime dedinu 
Matale, ktorá je plná záhrad s korením 
a miestnym ovocím. Kandy, hlavé mesto 
sinhálskeho kráľovstva až do roku 1815.
Uprostred mesta sa rozkladá umelo 
vytvorené jazero z  roku 1807. Na jeho 
brehu stojí najposvätnejšia budhistic-
ká pamiatka Dalada Maligawa, Chrám 
Budhovho zubu.

5. DEŇ
Navštívime kráľovské botanické záhra-
dy Peradenyia, kde najlepšie spoznáme 
bohatstvo a rozmanitosť miestnej fl óry. 
Zastavíme v  sloňom sirotinci v  Pinna-
wale. Bol založený v roku 1975 a vtedy 
začínal z 25 slonmi. S dnešným počtom 
slonov, ktoré tu žijú sa zaradil medzi 
najväčšie zariadenia svojho druhu na 
svete. Slony tu majú vytvorené priro-
dzené podmienky na život a  môžu si 
utvárať vlastné stáda. Ak budeme mať 

šťastie, uvidíme aj každodenné kúpanie 
slonov, čo je jedna z najzaujímavejších 
atrakcií, keď sa 70 dupajúcich slonov 
presúva k  asi 400 metrov vzdialenej 
rieke. Následne sa presunieme do plá-
žového hotela na pobyt.

6. – 7. / 8. – 9. DEŇ
Pobyt na pláži, relax, možnosť fakul-
tatívnych akcií. Predposledný deň 
transfer na letisko. Odlet do Európy.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. 
Transfer BA–letisko–BA. 3 x ubyto-
vanie počas okruhu v  3* hoteloch 
s polpenziou, 3 x ubytovanie v 3* plá-
žovom hoteli s  polpenziou. Dopravu 
klimatizovaným autobusom počas 
okruhu. Vstupy do pamiatok. Miestny 
a slovensky/česky hovoriaci sprievod-
ca počas okruhu.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v progra-
me. Doplatok za jednolôžkovú izbu 
455 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 400 EUR/oso-
ba. Vstupné víza (ETA kód) 30 EUR.

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY A POLPENZIA V CENE

PHUKET ZA PÁR DNÍ

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY

1. – 3. DEŇ
Odlet z  Európy, prílet na medziná-
rodné letisko Phuket. Výlet loďou na 
ostrovy Phi Phi. Najskôr navštívime 
Koh Kai, kde si užijeme rôzne zábav-
né aktivity na pláži, ako napríklad 
kŕmenie rýb alebo šnorchlovanie na 
koralovom útese. Presunieme sa na 
ostrov Phi Phi Don. Po obede odíde-
me na ostrov Phi Phi Lee, kde navští-
vime „Vikingskú jaskyňu“, obrovskú 
jaskyňu s vápencovými stĺpmi a  jas-
kynnými maľbami. Uvidíme aj záto-
ku Pilae a Loh Samah. Ďalej budeme 
pokračovať ku najslávnejšej zátoke 
na ostrove, Maya (vďaka fi lmu Pláž), 
kde si budeme môcť zašnorchlovať.

4. DEŇ
Poznávanie ostrova Phuket. Tešiť sa 
môžeme na jazdu na slonoch cez 
tropickú krajinu, návštevu Veľkého 
Budhu, chrámu Chalong, najväčšie-
ho a  najslávnejšieho chrámu Phu-
ketu a  továrene kešu orieškov. Ďalej 
najstarší čínsky chrám a  100 rokov 
stará čínska rezidencia. Slávne fi lmy 
ako „Mladý Indiana Jones“, „Vražedné 
pole” a „Nebo a Zem” boli nakrúcané 
práve tu. Popoludní voľno a relax.

5. DEŇ
Ráno sa  presunieme na mólo sú-
kromného prístavu Yacht Heaven. 
Nastúpime na palubu lode „June 
Bahtra“ a  vydáme sa na výletnú 
plavbu, počas ktorej si budete môcť 
naplno vychutnávať čarovnú zátoku 
Phang Nga. Okolo poludnia dorazí-
me na ostrov Jamesa Bonda a  po-
kračovať budeme na miestnej loďke 
cez mangrovníkovú deltu a  jaskyňu 

Grotto do cigánskej dediny. Obed 
bude servírovaný na palube.

6. – 9. DEŇ
Chvíle relaxu na nádherných plážach. 
Fakultatívne aktivity. Transfer na le-
tisko, odlet naspäť do Európy.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. 
Transfer BA – letisko – BA. Ubytova-
nie v  3* hoteli s  raňajkami, 2 obedy. 
Vstupy, transfery, plavby loďou a vý-
lety podľa programu. Jazdu na slo-
noch, miestneho s  slovensky/česky 
hovoriaceho sprievodcu CK Satur.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu okrem uvedenej, fakultatív-
ne výlety. Príplatok za jednolôžkovú 
izbu 220 EUR (mimo hlavnej sezóny 
98 EUR).

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 600 EUR. Odle-
tová taxa cca 10 USD (pri odlete na 
letisku).

Srí Lanka

Dambulla
Pinnalawa

PolonnaruwaSigiriya

Colombo

Letisko 
Phuket

Hotel

Ostrovy Phi Phi
Big Buddha

Zátoka Phang Nga

TERMÍNY A CENY
7F9LKA06 POČET DNÍ OSOBA

12.03. – 20.03. 9 1 098

04.04. – 12.04. (Veľká noc) 9 1 098

02.05. – 10.05. 9 1 098

13.06. – 21.06. 9 1 098

10.10. – 18.10. 9 1 098

TERMÍNY A CENY

7F9THJ05 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.*

26.02. – 06.03. (Jarné prázdniny) 9 1 058 599

23.04. – 01.05. 9 998 599

07.05. – 15.05. 9 998 599

29.10. – 06.11. (Jesenné prázdniny) 9 1 058 599

26.11. – 04.12. 9 1 058 599

*pri ubytovaní s 2 dospelými osobami
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1. – 2. DEŇ
Odlet z Európy do Punta Cany. Uby-
tovanie v  all inclusive hoteli. Našou 
prvou zastávkou budú jaskyne Tres 
Ojos s  tromi kúzelnými jazierkami 
s  bohatou faunou a  fl órou. Santo 
Domingo – čakajú nás najstaršie 
historické pamiatky v  Novom svete, 
nachádzajúce sa v starej časti mesta 
Zóne Colonial. Tu ucítime atmosféru 
dávnych dobyvateľov a  uvidíme, čo 
všetko tu po sebe zanechali. Prej-
deme najstaršiu ulicu Ameriky Calle 
Las Damas, navštívime Kolumbu-
sov dom, Národný Pantheon a  prvú 
katedrálu Ameriky. Zážitkom bude 
obed v reštaurácii Atarazana, ktorá sa 
nachádza v historickej budove býva-
lej zbrojnice. Na záver okružná jazda 
novou časťou mesta, počas ktorej 
uvidíme napr. pobrežnú promenádu, 
či prezidentský palác.

3. DEŇ
Dnes budeme mať možnosť zoznámiť 
sa so životom na vidieku. Navštívime 
plantáž cukrovej trstiny a  dozvieme 
sa, ako sa spracováva. Uvidíme, ako 
sa pestuje i  mnoho iných miestnych 
plodín, napr. tropické ovocie ako 
mango, banány, ananásy alebo kakao 
a  káva. Nahliadneme do typického 
domčeka vidiečanov a budeme si tu 
môcť kúpiť napr. čerstvo spracovanú 
čokoládu. Uvidíme ako sa vyrábajú 
cigary. Obed na ranči vo vnútrozemí. 
Po ceste naspäť budeme mať zastáv-
ku na kúpanie na pláži Macao.

4. – 8. DEŇ
Oddych na vyhlásených belostných 
plážach. Pohodlie all inclusive hote-

la, kvalitný rum, osviežujúce miešané 
nápoje a bohatá ponuka aktivít. Krás-
ne palmové háje a  tyrkysové more, 
golfové ihriská, zaujímavé možnosti 
potápania. Atraktívne fakultatívne 
výlety: ostrov Saona – perla Karibiku, 
výlet na katamaráne či do zábavného 
parku. Transfer na letisko a návrat do 
Európy.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. 
Transfer BA – letisko – BA. Ubytova-
nie v 4* all inclusive hoteli, transfery 
podľa programu, 2 obedy počas výle-
tov, vstupy, služby česky hovoriaceho 
delegáta, služby česky/slovensky ho-
voriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 198 
EUR.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 550 EUR. Vstupná 
karta 10 USD (po prílete na letisku). 
Miestna odletová taxa.

S POBYTOM PRI MORI  |  ALL INCLUSIVE

AMERIKA  |  KUBA, DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKA
REPUBLIKA ZA PÁR DNÍ

Macao Beach

Santo Domingo

Punta Cana

Saona

KUBA ZA PÁR DNÍ

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE

1. – 3. DEŇ
Odlet z  Viedne/Budapešti na Kubu, 
prílet na Varadero, transfer do Havany. 
Prehliadka kubánskej metropoly. Mo-
derná univerzita a Námestie revolúcie 
v  kontraste s  UNESCO chránenou 
štvrťou Havana vieja. Rušné nábrežie 
s promenádou Malecón s vyhliadkou 
na pevnosť El Morro. Rezidenčná štvrť 
Vedado, Kolumbov pamätník, koloni-
álne El Capitolio (Kapitol) – replika 
amerického vzoru, bývalý prezident-
ský palác a Gran Teatro. Prechádzka 
uličkami starého mesta, námestie
sv. Františka s katedrálou. Uvidíme aj 
typické kubánske ženy v bielom ob-
lečení posedávajúce a fajčiace cigary, 
hudobníkov, tanečníčky. Veľkolepé 
námestie Plaza de Armas, obľúbené 
Hemingwayove podniky La Floridi-
ta a Bodeguita del Medio. Bonusom 
bude jazda v starých Amerických au-
tách. Piňar del Rio, oblasť známych 
vápencových útvarov – mogotov 
a  predovšetkým najlepších tabako-
vých plantáží na svete! Návšteva ta-
bakovej fabriky – zistíme, podľa čoho 
sa pozná tá pravá cigara pre pánov 
a dámy a ktoré cigary sú najkvalitnej-
šie. Údolie Viňjales, návšteva jaskyne 
Cueva del Indio. Návrat do Havany.

4. – 8. DEŇ
V  ranných hodinách sa presunieme 
z Havany na Varadero do 4* plážové-
ho rezortu, kde si budeme vychutná-
vať relax na nádhernej pláži a ochut-
návať miestne Mojito. Transfer na 
letisko a návrat domov.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú letenku. Transfer 
BA–letisko–BA. Miestne transfery.
3x ubytovanie v Havane v kvalitnom 
4* hoteli s polpenziou, obedy počas 
výletov, 3x ubytovanie v 4* hoteli na 
Varadere s  all inclusive. Slovensky/
česky hovoriaci sprievodca počas 
okruhu. Vstupy.

CENA NEZAHŔŇA
Miestne odletové taxy cca 25 CUC. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 530 EUR/osoba. 
Vstupná turistická karta 22 EUR.

UPOZORNENIE
Možnosť individuálneho predĺženia 
pobytu pri mori.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Vinales

HavanaPinar 
Del Rio Varadero

Kuba

TERMÍNY A CENY
7F9CUB19 POČET DNÍ OSOBA

13.03. – 20.03. 8 998

06.11. – 13.11. 8 998

TERMÍNY A CENY

7F9DOM01 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.*

18.02. – 25.02. (Jarné prázdniny) 8 998 499

25.02. – 04.03. (Jarné prázdniny) 8 998 499

04.03. – 11.03. (Jarné prázdniny) 8 998 499

01.04. – 08.04. (Veľká noc) 8 998 499

11.11. – 18.11. 8 998 499

02.12. – 09.12. 8 998 499

*pri ubytovaní s 2 dospelými osobami
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ZMLUVNÉ PODMIENKY CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL, A.S.
I. ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu (ďalej len „obstarávateľ“) rozumie obchodná spo-

ločnosť SATUR TRAVEL a.s., IČO: 35 787201, so sídlom: Miletičova 1, Bratislava 824 72, zapísaná v Obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2427/B.

2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) rozumie osoba, ktorá 
s obstarávateľom uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo oso-
ba, na ktorú sa zájazd v súlade s čl. III. bod 1 písm. d) týchto podmienok previedol. V prípade, že na strane objednávateľa 
vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“ a v tomto prípade sú všetky 
osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu spoločne 
a nerozdielne.

3. Zmluva o obstaraní zájazdu vzniká medzi obstarávateľom a objednávateľom na základe riadne vyplnenej a podpísanej 
zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou cestovnou kan-
celáriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby obstarávateľa. Za riadne vyplnenú a podpísanú 
zmluvu o obstaraní zájazdu objednávateľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná 
zmluva o obstaraní zájazdu jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom.

4. Iná obstarávateľom splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby obstará-
vateľa (podľa čl. I. bod 3 týchto podmienok) nie je splnomocnená (oprávnená) dohodnúť s objednávateľom ustanovenia 
v zmluve o obstaraní zájazdu alebo poskytovať objednávateľovi informácie (uistenia), ktoré sú v rozpore s popisom alebo 
s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch.

5. Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený v mene objed-
návateľa zájazdu uzatvoriť zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby (podľa § 5 písm. b/ zákona 
č. 281/2001 Z.z.) táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú všetky písomné do-
klady a informácie, ktoré objednávateľ od obstarávateľa obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí zmluvu, 
a to najmä ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné informácie a písomné pokyny 
- podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. Písomné doklady a informácie, ktoré poskyt-
ne objednávateľovi iná obstarávateľom splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby 
obstarávateľa, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných 
písomných prospektoch vydaných obstarávateľom.

6. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej 
súčasťami (čl. I. bod 5 druhá veta) oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí 
s obsahom týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. 7. Zmluvný vzťah uzavretý 
bez priameho kontaktu. Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej korešpondencie, elektronic-
kej komunikácie, internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa okrem týchto zmluvných podmienok 
vzťahujú aj platné Zmluvné podmienky CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. pre zmluvný vzťah uzavretý bez 
priameho kontaktu, ktoré sú záväznou súčasťou zmluvy v prípade, že došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu spôsobom 
defi novaným v tomto bode.

II. CENA ZÁJAZDU A SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena 

zájazdu“) sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných obstarávateľom, má objednávateľ nárok 
len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskyt-
nutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať 
tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s obstarávateľom inak. Ak nie je uvedené 
v zmluve inak, cena zájazdu nezahŕňa náklady objednávateľa, ktoré musí tento vynaložiť v súvislosti s dodržiavaním 
pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.

2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.
3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splne-

ním ostatných podmienok poskytnutia služieb.
4. Obstarávateľ má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50 % ceny zájazdu alebo 

všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške už pri podpí-
saní zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky objednané služby je objednávateľ povinný zaplatiť 
najneskôr v lehote do 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb je 
objednávateľ povinný zaplatiť 100 % ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

6. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet ak to predajné miesto obstaráva-
teľa umožňuje, bankovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten 
deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet obstarávateľa, resp. prevzaté obstarávateľom v hotovosti.

7. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v obstarávateľom stanovených lehotách je obstarávateľ 
oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť 
všetky náklady, ktoré obstarávateľovi nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením 
nie je dotknuté právo obstarávateľa na náhradu škody a ušlého zisku.

8. Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom 
začiatku zájazdu, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
b) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových a iných 

poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
c) zmene kurzu EURa ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %.
9. V prípade, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu alebo týchto zmluvných podmienkach určený spôsob výpočtu zvýšenia 

ceny zájazdu z dôvodov podľa bodu 8. tohto článku inak, bude takéto zvýšenie ceny zájazdu zodpovedať príslušným 
skutočným nákladom spojeným s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.

10. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa bodu 8 tohto článku môže tak obstarávateľ urobiť na základe 
písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané listom na adresu v zmluve objednávateľom uvedenú 
najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. 
Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení 
o zvýšení ceny, v opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený postupovať podľa bodu 7 tohto článku.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. K základným právam objednávateľa patrí:
a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb (ktoré sú obstarávateľovi známe, ako 

i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa obstarávateľ neskôr dozvedel.
c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa 

čl. VI. týchto podmienok.
d) Právo písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, 

pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čer-
pania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, 
že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. 
Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pô-
vodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo ob-
jednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade 
neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, platí čl. II. bod 7 týchto 
podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je obstarávateľ schopný zabezpečiť, 
v opačnom prípade obstarávateľ písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. Obstarávateľ si 
účtuje za každú zmenu objednávateľa a/alebo služieb administratívny poplatok vo výške skutočne vzniknutých ná-
kladov, minimálne však 30 EUR na osobu  (s výnimkou vybraných jednodňových poznávacích zájazdov, ktorých cena 
zájazdu je nižšia ako 30 EUR na osobu, kde poplatok za zmenu je 10 EUR na osobu).

e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok.
f ) Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení obstarávateľa alebo bankovú záruku pre prípad jej úpadku, 

ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

g) Právo na kontakt na zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa objednávateľ môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého 
zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) Poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä po-

skytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých 
príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si 
tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nespráv-
nych a neúplných údajov obstarávateľovi vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade obstarávateľ nezod-
povedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci 
zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových a iných predpisov 
krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.

c) Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade 
potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od obstarávateľa; v opačnom prípade môže 
obstarávateľ odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením si povinností 
objednávateľom obstarávateľovi vznikla.

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr 
v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko obstarávateľovi.

e) Prevziať od obstarávateľa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správ-
nosť údajov v nich uvedených.

f ) V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný o tom bezodkladne informovať obstarávateľa.
g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými obstarávateľom alebo jeho zástupcami v SR 

alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné ces-
tovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.).

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne 
predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní 
programu zájazdu alebo čerpania služieb je obstarávateľ oprávnený odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím ob-
jednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

i) Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v doprav-
nom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť 
sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

k) Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom personá-
lu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim apod. Pri 
neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť obstarávateľa za neúčasť 
objednávateľa na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

IV. POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. K základným povinnostiam obstarávateľa patrí najmä:
a) Povinnosť najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi meno, miesto pobytu alebo kontaktnú ad-

resu a telefónne číslo na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. g).
b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.
V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB
1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
a) V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú obstarávateľovi poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej zmlu-

vy, je obstarávateľ povinný zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez 
zbytočného odkladu objednávateľovi.

b) Pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany obstarávateľa, pri zmene termínu čerpania služieb o viac ako 
48 hodín alebo pri závažnej zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané služby, 
pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené 
náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, 
zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu 
za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu o menej ako 10%, ob-
starávateľ navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Objednávateľ má právo voľby či od zmluvy odstúpi alebo prevedie 
zaplatenú cenu na úhradu iných služieb, ktoré si u obstarávateľa objednal.

c) Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet 10 účastníkov 
(„výhrada minimálneho počtu účastníkov“), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie 
najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

2. Počas čerpania služieb:
a) Obstarávateľ je oprávnený vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych 

dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré 
obstarávateľ nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom 
v takomto prípade je obstarávateľ povinný:

• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru 
pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie 
v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré 

nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.
b) Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zaprí-

činených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých 
a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poru-
chami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými 
zo strany obstarávateľa).

c) Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predo-
všetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú 
za neopodstatnené.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM A STORNOPOPLATKY
1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, 

ktoré je účinné dňom jeho doručenia obstarávateľovi alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke obstarávateľa (v pobočke 
obstarávateľa). Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi nasledovné storno poplatky 
(uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):

a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 46 dní 
a viac pred termínom začatia čerpania služieb,

b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 45 - 29 dní 
pred termínom začatia čerpania služieb,

c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 28 - 15 dní 
pred termínom začatia čerpania služieb,

d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 14 - 6 dní 
pred termínom začatia čerpania služieb,

e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia čerpania 
služieb.

2. V prípade , ak jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu ruší svoju účasť na zájazde (napr. 
storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento objednávateľ povinný uhradiť 
v rámci storno poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kal-
kulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov 
sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa postupuje aj v prípade zrušenia jednej 
zmluvy o obstaraní zájazdu, kde tento objednávateľ mal spoločné ubytovanie alebo služby s iným objednávateľom na 
základe inej zmluvy o obstaraní zájazdu.

3. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo 
na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za 
nečerpané služby.

4. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu 
je obstarávateľ schopný zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia 
storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi 

právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne pria-
mo u dodávateľa služieb alebo zástupcu obstarávateľa, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písomný záznam. Objednáva-
teľ berie na vedomie a súhlasí, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy.

2. Ak obstarávateľ nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu 
bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, 
odo dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, u obstarávateľa, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne 
poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchádzajúceho bodu 1. V prípade opráv-
nenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objedna-
nými a skutočne poskytnutými službami.

3. Obstarávateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jeho povinností pri poskytovaní služieb alebo 
odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinil on ani jeho zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo 
treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vyna-
ložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedo-
statky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

5. Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady 
škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poško-
denie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými 
pre leteckú dopravu.

VIII. POISTENIE PROTI INSOLVENTNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre potenciálnu 

možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plne-
nie (doprava do SR vrátane nevyhnutého ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od oznámenia, vrátenie 
zaplatenej ceny nečerpaných služieb) v prípade:

• neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
• nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec,
• nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol 

poskytnutý len sčasti.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, s výnimkou prípa-

dov, ak obstarávateľ vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku obstarávateľa o službách, cenách a cestovných podmien-

kach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvore-
nia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Obstarávateľ nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, 
cenníku a iných materiáloch, ktoré obstarávateľ vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť 
údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť. 

3. Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Obstarávateľ  spracúva osobné údaje  
objednávateľa v rozsahu uvedenom na zmluve na účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu. 
Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a bez zbytočného odkladu informovať obstarávateľa  
o zmene vo svojich osobných údajoch. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a 
povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, vrátane poskytnutia týchto 
údajov obchodným partnerom obstarávateľa a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa tejto zmluvy 
výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie spracovaných osobných údajov. V 
prípade, ak sa objednávateľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov 
v rozpore so zákonom, môže požiadať obstarávateľa o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu. Podľa zákona 
o ochrane osobných údajov má objednávateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych 
osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené 
v § 28 ods. 1 cit. zákona. 

4. Tieto zmluvné podmienky obstarávateľa nadobúdajú platnosť dňa 1.6.2014. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových 
katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo 
skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.
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POZNÁVAME EURÓPU

OKRUŽNÉ PLAVBY

ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR

BANSKÁ BYSTRICA
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica 
048/414 36 16
bystrica@satur.sk

BARDEJOV
Radničné nám. 46 
085 01 Bardejov 
054/474 41 40
bardejov@satur.sk

BRATISLAVA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
02/6241 14 43
aupark@satur.sk

AVION SHOPPING PARK
Ivánska cesta 16 
821 04 Bratislava
02/3260 23 65
02/3260 23 66
avion.ba@satur.sk

Dunajská 18
811 08 Bratislava 
02/5263 65 98
dunajska@satur.sk

Jesenského ul. 5-9
811 01 Bratislava 
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@satur.sk

Kollárovo nám. 23
811 06 Bratislava 
02/5263 79 61
kollarovonam@satur.sk

Mánesovo nám. 3
851 01 Bratislava 
02/6252 23 62
manesovo@satur.sk

Miletičova 1 
824 72 Bratislava 26
02/5011 34 25
02/5011 31 41
02/5011 31 42
provizne@ba.satur.sk

POLUS City Center
Vajnorská 100
831 04 Bratislava
02/4444 11 35
polus@ba.satur.sk

DOLNÝ KUBÍN
Radlinského ul. 29
026 01 Dolný Kubín 
043/586 49 17
kubin@satur.sk

DUNAJSKÁ STREDA
Korzo B. Bartóka 743/5 
929 01 Dunajská Streda 
031/550 16 22
dunajstreda@satur.sk

GALANTA
Hlavná ul. 945 
924 01 Galanta 
031/780 18 81
galanta@satur.sk

HLOHOVEC
Ul. M. R. Štefánika 9 
920 01 Hlohovec 
033/732 05 51
hlohovec@satur.sk

HUMENNÉ
Ul. 26. Novembra 5
066 01 Humenné 
057/778 46 35
humenne@satur.sk

KEŽMAROK
Hviezdoslavova 19 
060 26 Kežmarok 
052/452 31 21
kezmarok@satur.sk

KOMÁRNO
Nádvorie Európy 55 
945 01 Komárno 
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk

KOŠICE
AUPARK SHOPPING CENTER
Námestie osloboditeľov 1
040 01 Košice
055/326 02 34
055/326 02 35
kosice.aupark@satur.sk

Alžbetina 19
040 01 Košice 
055/729 91 46
kosice.alzbetina@satur.sk

Štúrova 1 (OD Dargov)
040 01 Košice 
055/622 31 23
kosice@satur.sk

LEVICE
Ul. Sv. Michala 2 
934 82 Levice 
036/633 20 90
levice@satur.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova ul. 1 
031 13 Liptovský Mikuláš
044/557 05 40
mikulas@satur.sk

LUČENEC
Železničná 12
984 01 Lučenec 
047/451 16 10
lucenec@satur.sk

MALACKY
Záhorácka ul. 46/30
901 01 Malacky
034/772 38 60
malacky@satur.sk

MARTIN
M. R. Štefánika 34 
036 01 Martin 
043/430 27 32
martin@satur.sk

MICHALOVCE
Nám. Osloboditeľov 2
071 01 Michalovce 
056/688 87 21
michalovce@satur.sk

NITRA
Štefánikova tr. 52 
949 75 Nitra 
037/652 82 47
037/652 82 48
nitra@satur.sk

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4 
940 01 Nové Zámky 
035/644 50 30
 
PEZINOK
Kollárova 11
902 01 Pezinok 
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

PIEŠŤANY
AUPARK SHOPPING CENTER
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany 
033/773 02 51
piestany@satur.sk

POPRAD
Nám. Sv. Egídia 3006/116 
058 01 Poprad 
052/772 17 40
poprad@satur.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
Štúrova ul. 4/6
017 01 Považská Bystrica 
042/432 20 17
042/433 07 40
povbystrica@satur.sk

PREŠOV
Hlavná ul. 17
080 01 Prešov
051/759 93 71
051/772 40 42
presov@satur.sk

PRIEVIDZA
Ul. A. Hlinku 23 
971 01 Prievidza 
046/542 21 02
prievidza@satur.sk

PÚCHOV
Moravská 4312
020 01 Púchov
042/471 05 31
puchov@satur.sk

RUŽOMBEROK
Ul. Karola Salvu 7 
034 01 Ružomberok 
044/430 30 77
ruzomberok@satur.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štefánikovo nám.10
052 01 Spišská Nová Ves 
053/429 84 90
spisska@satur.sk

SVIDNÍK
Centrálna ul. 80/694
089 01 Svidník
054/788 12 70
svidnik@satur.sk

ŠAĽA
Vlčanská 890
927 01 Šaľa 
031/770 18 11
sala@satur.sk

TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 2261 
955 51 Topoľčany 
038/5324365
topolcany@satur.sk

TRENČÍN
Sládkovičova ul. 56/8
911 01 Trenčín 
032/743 51 07
032/743 40 40
trencin@satur.sk

TRNAVA
Vajanského ul. 1
917 39 Trnava 
033/551 11 76
trnava@satur.sk

VEĽKÝ KRTÍŠ
Nám. A. H. Škultétyho 6 
990 80 Veľký Krtíš
047/483 01 03
vkrtis@satur.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
Nám. Slobody 2 
093 01 Vranov nad Topľou 
057/442 10 60
vranov@satur.sk

ZVOLEN
Ul. Kozačeka 2182/11 
960 01 Zvolen 
045/540 18 55
zvolen@satur.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Nám. Matice slovenskej 9 
965 01 Žiar nad Hronom 
045/672 55 34
ziar@satur.sk

ŽILINA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Veľká okružná 59A
010 01 Žilina 
041/326 02 30
041/326 02 31
zilina.aupark@satur.sk

BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk
  
BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL 
Radničné nám. 25 
054/472 6273
spirit@spirit-travel.sk

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROYAL
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 1020
celechovska@stonline.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 0851
pharmaeduca@pharmaeduca.sk

BRATISLAVA
EXTRAWELL - LMC
Dunajská 18
02/5293 1579
extra.well@extrawellplus.sk

INVIA.SK
Dunajská 4
02/2064 8220
poradca@invia.sk

PEGASUS AGENCY
Mickiewiczova 3
02/5244 4190
info@pegasusagency.sk

TRAVEL.SK
Einsteinova 24, OC Aupark 
02/3387 2835
info@travel.sk

ČADCA
ČAD-TOURS
Palárikova 75
041/433 4135
cadtours@stonline.sk

DETVA
CA AQUA
M. R. Štefánika 3186/70
045/545 9696
info@agenturaaqua.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526   
031/780 2106
gita.b@stonline.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/651 6108
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
CA ITT
Ul. 1.mája 20
057/788 0127
ittca@stonline.sk

KOŠICE
ALVIA TRAVEL
OD Dargov, Štúrova 1
0905 368 372
alvia@alvia.sk 

CK Travel & Fly
Kováčska 57
055/671 4661
info@travelfly.sk 

LEVICE
DEKAMPO
Sv. Michala 2
036/622 2219
dekampo@mail.t-com.sk

LUČENEC
CK LUX
Železničná 1
047/433 1395
cklux@isternet.sk

MALACKY
CK POHODA
M.R.Štefánika 105C
0911 504 666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/430 0244
avanti@enelux.sk

MYJAVA
CK MALKO POLO
M. R. Štefánika 936
034/621 4064
ck@letenky.sk

NITRA
CA FUN TOUR
Štefánikova 8
0905 119 338
funtour@funtour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 9016
slovkurort@slovkurort.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 2981
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
BITTNER TRAVEL
Holubyho 31
0918 391 024
bittnertravel@bittnertravel.sk

LF TRAVEL
Holubyho 27,OC Plus
0915 841 996
pezinok.lftravel@gmail.com

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/426 0990
etours@stonline.sk

PREŠOV
VIP TOURS
Martina Benku 3
051/775 3308
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
CK JUKO
Nám. Slobody 4
046/542 2577
jukock@jukock.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
MÉDIA TOUR
Hlavné námestie 5
047/581 1737
ckmedia@stonline.sk

SENEC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
02/4592 7282
bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA
HELLAS TRAVEL
Janka Kráľa 739
034/654 6454
hellastravel@hellastravel.sk

SKALICA
AMA TRAVEL
Námestie Slobody 32
034/668 4213
amatravel@amatravel.sk

SNINA
CA RELAX
Strojárska 2526 – CENTRUM
057/762 1629
carelax@stonline.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
02/6593 4316
via@viastupava.sk

TREBIŠOV
KAMELOT
Cukrovarská 11/29
056/672 6619
kamelot@kamelot.sk

TRENČIANSKE TEPLICE
SEVATUR
Ul. 17. novembra 14
032/655 2361
sevatur@euroweb.sk

TRENČÍN
CA AVENTURA
Hasičská 3855
0907 263 333
aventura.tn@gmail.com

PEGAS TOUR
Mierové nám. 23
032/744 4480
predaj@pegastour.sk

TRNAVA
HELL TOUR
Radlinského 1/C
033/551 1352
helltour@stonline.sk

PRIMATOUR
Divadelná 1
033/551 4877
primatour@primatour.sk
   
   

ZVOLEN
GLOBALTOUR
Nám. Slobody 2013
045/540 2581
globaltour@globaltour.sk

ŽILINA
SMART TRAVEL
Národná 3
041/500 3254
tosmart@tosmart.sk

ZLATÉ MORAVCE
Maxx Travel
Továrenská 1
0905 762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk

Nájdete nás 
na facebooku
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