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VERNOSTNÝ PROGRAM 

SATUR KLUB
Milí naši cestovatelia,

chceme pre Vás len to najlepšie! Aby Vaša dovolenka bola odteraz ešte lepšia a pohodlnejšia, prinášame Vám nový 
vylepšený vernostný program - SATUR KLUB. Program členom ponúka obľúbené vernostné zľavy do výšky až 10%  
a iné cestovateľské výhody. 

ZĽAVY A VýhOdY 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE TOP

ZĽAVY A VýhOdY 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE VIP

A NAVyšE...

   8% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu  

CK SATUR - LETO 2016 počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO 2016

   2% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov  

CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016) počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred termínom odletu

   10% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu  

CK SATUR - LETO 2016 počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO 2016

   3% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov  

CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016) počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred termínom odletu

   miestenka v autobuse na autobusovom zájazde zdarma (platí pre prvých desať sedadiel)

   možnosť rezervácie sedadla na palube chartrových letov CK SATUR so zľavou 50%

   upgrade cateringu na palube chartrových letov CK SATUR so zľavou 50%

   možnosť doobjednania individuálneho transferu so zľavou 50%

   prednostné vybavenie check in/check out v hoteloch s rodinným klubom Planet Fun

   už nemusíte mať žiadnu vernostnú kartu!  
Náš systém vám všetky zľavy prizná automaticky pri kúpe zájazdu tak  
na pobočke, ako aj pri online nákupe. 

platný od 1.9.2015

Ď A K U j E M E  Z A  VA š U  V E r N O s ť V I A c  I N f O  N A  w w w. s AT U r . s K / s AT U r K l U b
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FIRST MOMENT A VERNOSTNé zľAVy

LIETAME KOMFORTNE
  Air Berlin

  Air France

  Air China

  Austrian Airlines

  British Airways

  Emirates 

  Etihad

  China Airlines

  Qatar Airways

  TAP Portugal

  Turkish Airlines

  Royal Jordanian

  Pobaltské klenoty

  Nórsko za polárny kruh

  Škótsko – Faerské ostrovy – Island

  Dublin na deň sv. Patrika

  Brusel s výletom do Antverp

  Štokholm, Helsinki a Pobaltie

  Nórsko v malom

  Najkrajšie španielske metropoly

  Najkrajšie záhrady Toskánska

   Gardaland s návštevou  

Caneva World

  Neobjavené perly Talianska

  Tajomné krásy Portugalska

  Barcelona pre deti

  Atény – mesto bohov

  Grécko zo severu na juh

  Mníchov pre malých aj veľkých

  K prameňu Dunaja

   z Číny do južnej Kórei  

cez transibírsku magistrálu

  Kambodža s pobytom pri mori

  Dubaj – Srí Lanka

  Dubaj – Hong Kong – Macao

  Grand Tour Indiou

   západné Gruzínsko  

s pobytom pri mori v Batumi

  Jordánsko – Izrael

  Maroko – rozprávka naživo

  Los Angeles a Las Vegas

  Kuba a jej najkrajšie ostrovy Cayos

  Mexický poklad – ostrov Holbox

  Rio de Janeiro – to NAJ z Brazílie

NOVINKy

SVET2016

FIRST 
MOMENT

ZĽAVY AŽ DO

%3
Zľava na zájazdy s odchodom po 01.02.2016 +10 %  do 31.12.2015

Zľava na zájazdy s odchodom po 01.04.2016 +8 %  do 29.02.2016

Zľavy pre TOP klientov +2 %  celoročne

Zľavy pre VIP klientov +3 %  celoročne

Zľavy nie sú komulovateľné 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. Nárok na príslušnú zľavu vzniká za podmienky zaplatenia plnej sumy zájazdu pri objednaní. Pri úhrade nižšej ako 100% bude percen-
tuálna zľava znížená o 2%. Žiadnu z vyššie uvedených zliav nie je možné uplatniť dodatočne a ani na zájazdy realizované pred 06.01.2016. 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 podmienkach cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL a.s., prípad-
ne Zmluvnými podmienkami daného obstarávateľa zájazdu uvedeného pri kúpe konkrétneho zájazdu, resp. plavby, ktoré sú vždy súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu/záväznej prihlášky.

BONUS PRE PRVých 100 DETí 
Pri vybraných poznávacích zájazdoch autobusom je cena  
zájazdu pre prvých 100 detí vo veku do 12 rokov len 1 EURO,  
pričom dieťa musí cestovať v sprievode 2 dospelých osôb.

DIEťA UŽ ZA 1 EURO

DIEťA UŽ ZA 1 EURO
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PREČO CESTOVAť SO SATUROM?

400 POzNáVAcích 
OKRUhOV
U nás nájdete najväčší výber cestovateľských 
cieľov, termínov a tipov poznávacích zájazdov 
(komfortné, dobrodružné, poznávanie  
z paluby lode, poznávanie s deťmi, 
gurmánske, umelecké, víkendové, city 
breaky). Každý rok si tisícky z vás vyberajú 
z našich viac ako 400 obľúbených okruhov 
alebo noviniek do 150 krajín sveta. 

Už 5 gENERácII 
POzNáVA SVET S NAMI
Čoskoro to bude už 100 rokov nášho 
aktívneho pôsobenia na trhu cestovného 
ruchu, vďaka čomu vám každoročne 
prinášame novinky, delíme sa s vami o naše 
bohaté cestovateľské skúseností a poznatky. 
Vedeli ste, že v roku 2020 bude s nami 
cestovať už piata generácia cestovateľov?  

NAjBLIžšIE K VáM 7 DNí V TýžDNI 
Vaše cestovateľské sny si s nami môžete splniť v najširšej sieti pobočiek  
zo všetkých cestovných kancelárii na Slovensku a to 7 dní v týždni. 
Osobné stretnutia a konzultácie v našich 50 pobočkách a ďalších  
600 zmluvných partneroch sú pre nás samozrejmosťou. Informácie  
tiež získate surfovaním 24/7 na našej webovej stránke satur.sk.

16 – MAxIMáLNA  
VEľKOSť SKUPINy 
Pocit, nielen byť niekde, ale cítiť atmosféru aj na vlastnej koži, 
je to, čo robí rozdiel v intenzite zážitku. A stáť vtedy v druhej 
rade môže byť veľká škoda. A to je dôvod prečo si u nás 
zážitky z poznávania exotiky užijete naplno a v maximálne  
16 člennej skupine cestovateľov. Chceme totiž, aby 
cestovatelia doma hovorili, nielen to, že bol som na Kube, 
v Mexiku, či na Srí Lanke alebo v niektorej z našich 150 krajín, 
ale aby s nadšením rozprávali o nezabudnuteľných zážitkoch.  
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9 z 10 KLIENTOV S NAMI 
cESTUjE OPAKOVANE 
Človek vraj nestúpi dva krát do tej istej rieky. Ale 
v prípade, ak je 9 z 10 cestovateľov spokojných 
s komfortom cestovateľského servisu, realizáciou 
poznávacích zájazdov a kvalitnými sprievodcami, je len 
prirodzeným javom, že pre cestovateľov zostávame my 
ich sprievodcom pri výbere ďalších destinácii a na cestách 
za poznávaním. 

PRE MALých 
cESTOVATEľOV
Už roky nezabúdame ani na malých milovníkov 
cestovania a prinášame im možnosť zažiť 
nezabudnuteľné zážitky na vlastnej koži.  
Na niektorých „poznávačkách“ deti sprevádza aj 
slovenský animátor rodinného klubu PLANET FUN, 
ktorý sa o zábavu detí stará aj počas cestovania 
za poznávaním a späť. A výnimkou nie sú ani 
sprievodcovia s pedagogickým vzdelaním. 

1 000 000 KILOMETROV 
KAžDOROčNE 
Nalietame, najazdíme a nabeháme, jednoducho 
povedané, precestujeme milióny kilometrov. Krížom 
- krážom ponad moria a oceány, krajiny  
a kontinenty. zemeguľu tak symbolicky každoročne 
obídeme 25 krát. Našťastie množstvo zážitkov 
z objavovania je nekonečné, preto sa každoročne 
vydávame za poznávaním nových kilometrov. 

3x SUPER zNAčKA
Hovorí sa, že je ťažké získať významné ocenenie, no ešte 
ťažšie je ho obhájiť. Najuznávanejšia nezávislá porota v oblasti 
hodnotenia a oceňovania značiek už po tretí krát rozhodla, že 
SATUR je SUPERBRAND (SUPER zNAČKA). Tento titul je znakom 
špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na 
lokálnom trhu. Pridajte sa k tým, ktorí cestujú s „cestovkou“, ktorá 
je trojnásobným držiteľom tohto významného ocenenia.

50 NAj SPRIEVODcOV 
Sprievodcovia - osoby, ktoré dovolenke prinášajú výnimočnú hodnotu, 
pretože všade kam naši cestovatelia ešte len idú, oni už dávno boli. 
Krajiny poznajú lepšie ako ktorýkoľvek bedeker a sprevádzať vás nimi 
bude jeden z našich 50 sprievodcov, z ktorých všetci majú osvedčenie 
sprievodcu cestovného ruchu. Najcennejšou odmenou však sú množstvá 
pochvalných e-mailov, v ktorých naši cestovatelia píšu napr: „prekrásny 
zájazd, čarokrásna krajina. Sprievodkyňa bola ta najlepšia akú som kedy 
zažila. Vďaka nej sme mali úžasný zájazd. Dávala nám množstvo informácii 
z každej oblasti z každého miesta, ktoré sme navštívili.“

2013
SLOVAKIA

AW
ARDED

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED
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TOP POzNáVACIE záJAzDy

EUróPA letecky

EUróPA autobusom

EUróPA cez víkend

Islandský  
pozdrav

Víkend  
v Budapešti

To najlepšie 
z Francúzska

.1
.2

.2

.2

.3

.3

.3

.5

.5

.5

.4

.4

.4

.1

.1

Strana 78

Strana 225

Strana 85

Strana 32

Strana 56

Strana 210

Strana 25

Strana 212

Strana 80

Strana 19

Strana 225

Strana 112

Strana 64

Strana 229

Strana 58

Florencia 
Kráľovná renesancie

Stovežatá  
Praha

Dolomitská  
cesta

Petrohrad  
počas bielych nocí

Víkend  
v južných čechách

Bavorské  
zámky

Veľký okruh 
Portugalskom

Poklady Krakova  
a okolia

za krásami 
francúzskej riviéry

Nórsko  
v krajine Trollov

Víkend  
v Benátkach

čarovné  
Toskánsko



9

Každý rok pre vás pripravujeme 400 poznávacích okruhov do 150 krajín sveta a 5 kontinentov.  
Predstavujeme vám tie, ktoré si naši cestovatelia obľúbili najviac.

EXOTIKA

PrE gUrMÁNOV

PrE dETI

Kuba to najlepšie  
all inclusive

Dubaj – svet 
fantastických atrakcií

Alsasko – cesta 
francúzskych vín

.2

.2

.2

.3

.3

.3

.5

.5

.5

.4

.4

.4

.1

.1

.1

Strana 147

Strana 81

Strana 52

Strana 194

Strana 53

Strana 177

Strana 156

Strana 133

Strana 24

Strana 179

Strana 61

Strana 35

Strana 158

Strana 79

Strana 225

Srí Lanka –  
ideálna kombinácia

Farby  
toskánskeho vína

Disneyland  
nielen pre deti

Maroko – križovatka 
farieb a vôní

Portugalsko -  
portské a vidiek

Londýn  
pre deti

Transibírska 
magistrála

Ligúrska riviéra a chuť 
parmskej šunky

Praha  
pre deti

čína – zlatý 
trojuholník

Tokaj  
a okolie

škandinávia  
pre deti



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 s niektorými z nich:
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NAŠI SPRIEVODCOVIA

SLáVKA KóňOVá
Vyštudovala v Miláne taliančinu  

a kultúru talianskeho národa. Ste 
u nej správne, ak chcete spoznať 
Taliansko od severu na juh, najmä
Toskánsko, Apúliu, Rím, talianske 

ostrovy, či Alpy. Benvenuti in Italia!

MARIANA hOzLáROVá
Špecialistka na Britské ostrovy. 

Prekvapiť vie svojimi rozsiahlymi 
znalosťami z ich dejín a „nakazí“ vás 

svojou láskou k tamojšej prírode.  
Jej vášňou a druhým domovom  

je Škótsko.

PETRA POgáNyIOVá
Cestovateľka s iskrou v očiach. 

Učarovala jej Stredná ázia a Blízky 
východ. Miluje chilli jedlá a vôňu 

diaľok. Môžete ju stretnúť na Balkáne 
aj v obľúbenom Gruzínsku.

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. 

MILAN hOMOLA
Cestovanie je jeho koníčkom, 
rád spoznáva cudzie kultúry 

a architektúru. Poznatky, skúsenosti 
a vedomosti sa snaží odovzdávať 
turistom. V rámci sprevádzania 

uprednostňuje poznávacie zájazdy.

DENISA jAROSch
„Hrdá Európanka, pôvodom z 

Ostravy, s veľkou vášňou pre nezávislé 
cestovanie a poznávanie iných kultúr 
cez miestne obyvateľstvo. Milovníčka 
dobrého jedla, ktorá si vychutnáva 

okamžiky, ktoré život prináša.

zDENKO SOMOROVSKý
Miluje cestovanie telom aj dušou, 

miluje dobrodružstvo, hory, prírodu  
a spoznávanie neznámych kultúr  

a národov. Jeho vášňou je fotografia, 
písanie a cudzie jazyky.  
Inšpiráciou sú mu ľudia.

LUcIA KULFASOVá
Los Angeles, Kajmany a Istanbul sú 
jej oblubené miesta. Históriou vás 

rada prevedie cez Grécko, či krížom 
krážom po arabskych krajinách. 
Nestratí sa ani v Karibiku a ani v 

Stredomorí pri poznávacích plavbách.

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.

KATARíNA gRANčIčOVá
Úsmev na tvári a vždy dobrá nálada. 

Viete aký parfém používal  
ľudovít XIV? Do ktorej kaviarne 

v Paríži chodieva Delon? Jej 
srdcovkou je Francúzsko, o ktorom 
vie viac, ako ktorýkoľvek Francúz. 

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 
hovoriacich krajinách. 
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Organizátor a odborný garant projektu 
cestokino je cK sATUr  

CESTOVATEĽSKÉ  
UTORKY  
V CINEMA CITY pOLUS

  Pravidelné stretnutia vášnivých cestovateľov

  50 premietaní ročne

  Predstavovanie cestovateľských destinácií

   Poznatky a zážitky cestovateľov  
a sprievodcov na vlastnej koži

  Zaujímavé a nevšedné cestovateľské počiny

KAžDý
UTOROK

cElOrOčNE

 18:15



spÁjame ľudÍ 
v eurÓpe

Ostaňte v kontakte so svojou rodinou a priateľmi 
aj na cestách po Európe!
§ S paušálom Happy dvíhate hovory v rámci voľných minút aj v zahraničí.
§  S balíčkami Internetu v zahraničí dátujete 

bez obáv, koľko potrebujete.

Viac na www.telekom.sk

Platí na prijaté hovory v EÚ pre paušály Happy aktivované po 11. 6. 2014.

dvÍhajte hovory 

v eÚ v rÁmci 

voľnÝch minÚt

NAJLEPŠÍ 
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MOBILNÝCH 
SIETÍ
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2016

EURÓPU
POZNÁVAME

EXOTIKU
POZNÁVAME



KalendÁr zÁžitKov
Február

Potulky Parížom (Valentín) 50 12.02.–15.02.

Rím–večné mesto letecky 76 12.02.–15.02.

MAreC

Krásy zimného Laponska 26 09.03.-13.03.

Dublin a deň sv. Patrika 46 16.03.-19.03.

Nice s návsťevou Monaka 59 24.03.–27.03

Amsterdam plný prekvapení 49 24.03.–27.03.

Disneyland–sen nielen pre 
najmenších 52 24.03.–27.03.

Potulky Parížom (Veľká noc) 50 24.03.–27.03.

Paríž mesto snov 51 24.03.–28.03.

Rím–večné mesto autobusom 77 24.03.–28.03.

Miláno–mesto módy 84 25.03.–27.03.

Berlín–moderná metropola 108 25.03.–27.03.

Barcelona–FC Barcelona  
alebo Gaudí 70 25.03.–28.03.

Londýnske naj... 34 25.03.–28.03.

Malta a Gozo 96 25.03.–28.03.

Rím–večné mesto letecky 76 25.03.–28.03.

Capri a Vezuv za víkend 88 26.03.–29.03.

Florencia–kráľovná renesancie 78 27.03.–31.03.

ApríL

Grand tour Madeirou 65 08.04.–15.04.

Londýnske naj... 34 14.04.–17.04

Hrady a zámky dolného Rakúska 119 15.04.-17.04

Atény – mesto bohov 101 19.04.–23.04.

Najkrajšie španielské metropoly 
Barcelona, Zaragoza .... 72 21.04.–28.04.

Čarovné Toskánsko 80 26.04.–01.05.

Českosaské Švajčiarsko a Drážďany 110 28.04.–01.05.

Kodaň 26 28.04.–01.05.

Andalúzia v rytmoch flamenca 73 29.04.–06.05

Rím–večné mesto letecky 76 30.04.–03.05.

Veľký okruh Portugalskom 64 30.04.–07.05.

Rozkvitnuté Holandsko 48 30.04.–04.05.

Máj

Capri a Vezuv za víkend 88 01.05.–04.05.

Londýnske naj... Z Košíc 34 04.05.–07.05

Španielske poklady Unesco 69 04.05.–11.05.

Rím–večné mesto letecky z KE 76 05.05.–08.05.

Islandský pozdrav 32 05.05.–09.05.

Najkrajšie mestá Talianska 83 05.05.–10.05.

Najkrajšie mestá Švajčiarska 113 06.05.–08.05.

Potulky Parížom 50 06.05.–09.05

Madrid–mesto umenia 68 06.05.–09.05.

Londýn pre deti 35 06.05.–09.05.

Grand tour Madeirou 65 06.05.–13.05.

Umelecký Petrohrad 20 07.05.–10.05

Sicília–po stopách minulosti 92 07.05.–14.05.

Perly Západného Stredomoria 98 08.05.–15.05.

Londýnske naj... 34 11.05.–15.05

Čaro Benátskej lagúny 86 12.05.–15.05.

Víkend v Innsbrucku 117 13.05.–15.05.

Miláno – mesto módy z KE 84 13.05.–15.05.

Oslo 27 14.05.–17.05.

Lisabon-Porto-Santiago de 
Compostela 63 14.05.–21.05.

Čarovné Toskánsko 80 17.05.–22.05.

Paríž mesto snov 51 18.05.–22.05.

Berlín a okolie 108 19.05.–22.05.

Klenoty stredného Slovenska 129 20.05.–22.05.

Štokholm–Benátky severu 20 20.05.–23.05.

Andalúzia, Gibraltar, Maroko 74 20.05.–27.05.

Grand tour Španielskom 67 20.05.–30.05.

Metropoly Pobaltia 30 21.05.–28.05.

Moskva a jej okolie 18 25.05.–29.05.

Londýn s výletom do Windsoru 
a Oxfordu 36 26.05.–29.05.

Azorské ostrovy–st. Miguel 66 26.05.–01.06.

Rím–večné mesto letecky 76 27.05.–30.05.

Benátky trochu inak 87 28.05.–01.06.

Florencia–kráľovná renesancie 78 28.05.–01.06.

Najkrajšie záhrady Toskánska 81 28.05.–01.06.

Z krajiny tulipánov do krajiny 
čokolády 49 30.05.–05.06.

jún

Nórsko v malom 27 01.06.–05.06.

Potulky Parížom  
(romantické zámky) 50 01.06.–05.06.

Romantické Švajčiarsko 113 02.06.–07.06.

Istria–magická zem 123 04.06.–11.06.

Veľký okruh Portugalskom 64 04.06.–11.06.

Škótska Vysočina s návštevou 
Orknejí 42 05.06.–12.06.

Albánsko–neobjavený raj 127 06.06.–16.06.

Z ostrova cisárovnej Sissi  
do antického Grécka 100 06.06.–16.06.

Kráľovstvo Dánske,  
Švédske a Nórske 28 07.06.–16.06.

Petrohrad počas bielych nocí 
autobusom 19 08.06.–14.06.

Kráľovstvo Dánske,  
Švédske a Nórske 28 08.06.–15.06.

Bavorské zámky 112 09.06.–12.06.

Londýnske naj... 34 09.06.–12.06.

Zámky na Loire 54 09.06.–15.06.

Andalúzia, Gibraltar, Maroko 74 09.06.–16.06.

Valencia mesto paelly 68 10.06.–13.06.

Zámky na Loire 54 10.06.–14.06

Dolomitská cesta 85 11.06.–14.06

Grand tour Madeirou 65 11.06.–18.06.

Národné parky Chorvátska 124 11.06.–18.06.

Severný Cyprus a jeho pamiatky 104 12.06.–19.06.

Sicília–poznanie a relax v rovnováhe 93 13.06.–20.06.

Škótsko–Loch Ness a whisky 41 15.06.–22.06.

Paríž plus bez nočných jázd 51 16.06.–21.06.

Azorské ostrovy–st. Miguel 66 16.06.–22.06.

Andalúzia v rytmoch flamenca 73 16.06.–23.06.

Hrady a zámky z Českých rozprávok 130 17.06.–19.06.

Orlie hniezdo 116 17.06.–19.06.

Neobjavené perly Talianska 87 17.06.–20.06.

Balkánske poklady–Čierna hora 
a Albánsko 126 17.06.–27.06.  

Toskánsko so štipkou Ligúrie 79 18.06.–25.06.

Zo špičky Talianskej čižmy na Sicíliu 95 19.06.–26.06.

Okúzľujúca Apúlia s pobytom pri 
mori 91 20.06.–27.06.

Nórsko–v krajine Trollov 25 21.06.–28.06.

K prameňu Dunaja 110 22.06.–26.06.

Katalánsko a Andorra 71 23.06.–30.06.

Malý okruh Maďarskom 132 24.06.–26.06.

Štokholm , Helsinky a Pobaltie 21 25.06.–05.07

Normandia a Bretónsko 55 26.06.–03.07.  

Petrohrad počas bielych nocí–
letecky 19 28.06.–01.07.

Švajčiarsko plnými zmyslami 114 29.06.–03.07

Potulky Dolomitmi s oddychom 
v kúpeľoch Merano 85 29.06.–03.07.

Okúzľujúce Provensálsko 57 29.06.–07.07.

Okúzľujúce Provensálsko 57 30.06.–05.07.

Škandinávia nielen pre deti 24 30.06.–05.07

júL

Londýn pre deti 35 01.07.–04.07.

Petrohrad počas bielych nocí–
letecky 19 01.07.–04.07.

Na trase Londýn–Paríž 36 01.07.–07.07.

Island–7 divov 33 01.07.–09.07.

Nice pre deti 59 02.07.–05.07

Potulky Parížom 50 02.07.–05.07

Potulky Parížom (kabaretný z Košíc) 50 02.07.–05.07

Turistika v Korutánskych alpách 118 02.07.–05.07.

Tajomné krásy Portugalska 62 03.07.–10.07.

Petrohrad počas bielych nocí–
letecky 19 04.07.–07.07.

Disneyland–sen nielen pre 
najmenších 52 05.07.–08.07

Tajomstvá južného Anglicka 40 06.07.–10.07

Najkrajšie jazerá na pomedzí 
Talianska a Švajčiarska 86 06.07.–10.07.

Malebný Devon a Cornwall–impresie 
Rosamunde Pilcherovej 38 06.07.–12.07

Po stopách baroka a renesancie 
v Čechách 130 08.07.–10.07.

Grand tour Škandináviou 22 08.07.–17.07.

Rím s návštevou Tivoli a pobytom 
pri mori 78 09.07.–16.07.

Grand tour Madeirou 65 10.07.–17.07.

Grand tour Veľkou Britániou 39 12.07.–22.07

Potulky Parížom (deň Bastily) 50 13.07.–17.07.

Gardaland snávštevou Caneva world 82 14.07.–17.07.
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Glacier express–od Bernských 
vrchov po Matterhorn 115 14.07.–18.07.

Za krásami Francúzskej riviéry 58 14.07.–20.07.

To najlepšie z Británie 37 14.07.–21.07.

Za krásami Francúzskej riviéry 58 15.07.–19.07

Najkrajšie mestá Talianska 83 19.07.–24.07.

Paríž mesto snov 51 20.07.–24.07

Berlín pre deti s návštevou Tropical 
Islands 109 21.07.–24.07.

Berlín pre deti s návštevou Tropical 
Islands 109 21.07.–25.07.

Od Matterhornu k Mont Blancu 114 21.07.–25.07.

Soľnohradsko príroda a história 119 22.07.–24.07

Rím pre deti 77 23.07.–26.07.

To najlepšie z Nemecka 107 23.07.–30.07.

Nórsko za polárny kruh 23 23.07.–31.07.

Škótsko–Loch Ness a whisky 41 24.07.–31.07.

Londýnske naj... 34 27.07.–31.07.

Londýn pre deti z Košíc 35 28.07.–31.07.

Čaro maďarskej Pusty 132 29.07.–31.07.

Flámsko 47 31.07.–07.08.

August

Kráľovstvo Dánske, Švédske a Nórske 28 03.08.–12.08.

Okruh Škótskom a Írskom 43 03.08.–12.08.

Kráľovstvo Dánske, Švédske a Nórske 28 04.08.–11.08.

Rakúske mestá, jazerá a hory 118 05.08.–07.08

Paríž, Disneyland a Asterix park 53 05.08.–09.08.

Nórske fjordy 30 06.08.–13.08.

Amsterdam plný prekvapení 49 11.08.–14.08.

Barcelona pre deti 70 11.08.–14.08.

Pobaltské klenoty 16 13.08.–19.08.

Írsko–zelený ostrov 44 13.08.–21.08.

Krásy Tirolska a južného Švajčiarska 116 17.08.–21.08.

Mníchov pre malých i veľkých 109 18.08.–21.08.

Disneyland–sen nielen pre 
najmenších 52 18.08.–21.08.

Londýn pre deti 35 18.08.–21.08.

Hrady a zámky v severných Čechách 131 19.08.–21.08.

Grand tour Španielskom 67 19.08.–29.08.

Petrohrad a plavba Ladožským 
jazerom 18 23.08.–29.08.

Írsko, Bretónsko a Normandia 45 23.08.–02.09.

Škótsko–Faerské ostrovy–Island 31 24.08.–02.09.

Legoland a rozprávkový svet 29 25.08.–30.08.

Brusel s výletom do Antverp 46 26.08.–29.08.

Andalúzia, Gibraltar, Maroko 74 26.08.–02.09.

Island–7 divov 33 26.08.–03.09.

Londýnske naj... 34 26.08.–30.08.

Krásy Slovinska, "slovinské 
Toskánsko" 122 27.08.–29.08.

Vodopády a rokliny Rakúska 
a Nemecka 117 27.08.–30.08.

Paríž mesto snov 51 27.08.–31.08.

Potulky Parížom 50 28.08.–01.09.

Grand tour Madeirou 65 28.08.–04.09.

Veľký okruh Talianskom 89 29.08.–09.09.

septeMber

Rím–večné mesto letecky 76 01.09.–04.09.

Hamburg a okolie 112 01.09.–04.09.

Najkrajšie mestá Švajčiarska 113 02.09.–04.09.

Orlie hniezdo 116 02.09.–04.09.

Andalúzia v rytmoch flamenca 73 02.09.–09.09.

Čaro Kvarnerských ostrovov 124 03.09.–10.09.

To najlepšie z Francúzska 56 03.09.–12.09  

Balkánske poklady–Čierna hora 
a Albánsko 126 04.09.–14.09.  

Zo špičky Talianskej čižmy na Sicíliu 95 04.09.–11.09.

Ligúrska riviéra a chuť Parmskej 
šunky 79 06.09.–11.09.

Potulky Beneluxom 48 07.09.–11.09.

Sardínia–Karibik stredomoria 94 07.09.–14.09.

Potulky južnou Dalmáciou 125 09.09.–18.09.

Neapol, Capri, Ischia 90 10.09.–17.09.

Z Benátok do Istanbulu 99 10.09.–17.09.

Edinburgh "Atény severu" 40 11.09.–14.09

Bernina express –  
od ľadovcov k palmám 115 11.09.–15.09.

Bodamské jazero –  
skrytá perla Európy 111 11.09.–15.09.

Na trase Moskva–Petrohrad 17 11.09.–17.09.

Malta–ostrov večného slnka 97 11.09.–18.09.

Dolce vita Kalábria s pobytom pri 
mori 96 11.09.–18.09

Albánsko–Grécko–Macedónsko 128 13.09.–20.09.

Rím–večné mesto autobusom 77 14.09.–18.09.

Taliansko–vysnená kombinácia 83 14.09.–18.09.

Krásy východného Slovenska 129 14.09.–18.09.

Potulky Parížom (KE) 50 14.09.–18.09. 

Zámky na Loire 54 14.09.–20.09.

Českosaské Švajčiarsko a Drážďany 110 15.09.–18.09.

Rím–večné mesto letecky 76 15.09.–18.09.

Štokholm–Benátky severu 20 15.09.–18.09.

Zámky na Loire 54 15.09.–19.09

Islandský pozdrav 32 15.09.–19.09.

Londýnske naj... 34 15.09.–19.09.

Potulky Parížom (umelecký Paríž) 50 15.09.–19.09.

Veľký okruh Portugalskom 64 15.09.–22.09.

Korzika–ostrov kontrastov 60 16.09.–25.09.

Korzika–ostrov kontrastov 60 17.09.–24.09.

Umelecký Petrohrad 20 17.09.–20.09.

Sicília–poznanie a relax v rovnováhe 93 17.09.–24.09.

Cyprus Afroditin ostrov 105 18.09.–25.09.

Potulky Kampániou 88 20.09.–25.09.

Grécko zo severu na juh 102 20.09.–27.09.

Lisabon–mesto moreplavcov 61 22.09.–25.09.

Západné čechy–od prameňa 
k prameňu 131 22.09.–25.09.

Florencia–kráľovná renesancie 78 22.09.–26.09.

Benátky trochu inak 87 23.09.–26.09.

Tokaj a okolie 133 23.09.–25.09

Hrady a zámky dolného Rakúska 119 23.09.–25.09.

Farby Toskánskeho vína 81 24.09.–29.09.

Čarovné Toskánsko 80 29.09.–04.10.

Alsasko–cesta Francúzskych vín 53 29.09.–04.10.

Madrid–mesto umenia 68 30.09.–03.10.

Nice s návsťevou Monaka 59 30.09.–03.10.

október
Po stopách najväčších pamiatok 
Grécka 103 01.10.–08.10.

Sicília–po stopách minulosti 92 01.10.–08.10.

Malta a Gozo 96 02.10.–05.10.

To najlepšie z Talianska 84 03.10.–09.10.

Toskánsko De Luxe 82 05.10.–09.10.

Bavorské zámky 112 06.10.–09.10.

Rím–večné mesto letecky 76 06.10.–09.10.

Londýnske naj... Z Košíc 34 06.10.–09.10.

Vroclav–srdce Sliezska 133 07.10.–09.10.

Valencia mesto paelly 68 07.10.–10.10.

Veľký okruh Portugalskom 64 08.10.–15.10.

Čarovné Toskánsko 80 11.10.–16.10.

Paríž mesto snov 51 12.10.–16.10.

Potulky Parížom (kabaretný) 50 13.10.–16.10.

Barcelona–FC Barcelona  
alebo Gaudí 70 13.10.–16.10.

Azorské ostrovy–st. Miguel 66 13.10.-19.10.

Capri a Vezuv za víkend 88 15.10.–18.10.

Portugalsko – portské a vidiek 61 18.10.–23.10.

Rím–večné mesto letecky 76 20.10.–23.10. 

Florencia–kráľovná renesancie 78 20.10.–24.10

Krásy Andalúzie a Maroka 75 24.10.–2.11.

Atény – mesto bohov 101 25.10.-29.10.

Berlín pre deti s návštevou Tropical 
Islands 109 28.10.–01.11.

Berlín pre deti s návštevou Tropical 
Islands 109 28.10.–31.10.

Londýn pre deti 35 29.10.–01.11.

Grand tour Madeirou 65 29.10.–05.11.

Disneyland–sen nielen pre 
najmenších 52 29.10.-01.11.

noveMber

Potulky Parížom 50 17.11.–20.11.

Rím–večné mesto letecky 76 17.11.–20.11.

DeCeMber

Potulky Parížom (Advent) 50 08.12.–11.12.

Berlín–moderná metropola 108 09.12.–11.12.

Miláno–mesto módy 84 09.12.–11.12. 

a ďalšie termíny na www.satur.sk
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CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Riga – Viedeň, transfer Bratislava – letisko 
– Bratislava, 6x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, autokar počas zájazdu, sprie-
vodcu CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 290 EUR.

NEPOZNANÉ, AKObY rúšKOm TAjOmSTVA ZAHALENÉ mIESTA NA STArOm KONTINENTE O KTOrýCH LEN ObčAS NIEčO ZAPOčujEmE V SPráVACH. 
PObALTIE uKrýVA V SEbE bOHATSTVO, KTOrÉ STOjí ZA TO ODHALIť A SPOZNAť. Aj KEď SA TO NEZDá, TIETO KrAjINY TAKmEr Z POLOVICE POKrý-
VAjú LESY. KAžDá Z NICH má SVOj VLASTNý jAZYK, SVOju CHArAKTErISTICKú KuLTúru A Aj gASTrONómIu, NA KTOrEj SI určITE POCHuTímE.

7– 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, symbol mesta. Prejdeme 
sa po ulici Alberta. V 20-tych rokoch 
sa jej hovorilo ulica architektonickej 
hanby. A dnes sú budovy v secesnom 
slohu zapísané na listine UNESCO. 
Traja bratia a medzivojnový Pamätník 
slobody. Fakultatívne návšteva múzea 
okupácie Lotyšska. Ubytovanie. 

2. DEŇ
Raňajky, odchod do Estónska, do hlav-
ného mesta Tallinn, ktorému sa nieke-
dy hovorí aj ako Praha severu pre veľké 
počet vežičiek v  meste. Prejdeme sa 
po ulici Dolná noha, ktorá spojuje starý 
a nový Tallinn. Mesto jedno z mála za-
chovaných stredovekých miest v  Eu-
rópe (UNESCO) Uvidíme veže unikát-
neho zachovalého mestské opevnenie. 
Majú svoje mená a  svoje svoje osudy. 
bránu Viru, Staré trhovisko a radničné 
námestie s gotickou radnicou a lekár-
ňou, hradné návršie Toompea s pravo-
slávnou katedrálou Alexandra Nevské-
ho. Presun na ubytovanie.

3 DEŇ
Raňajky. Cesta pozdĺž Fínskeho zálivu 
do najväčšieho a  najstaršieho estón-
skeho národného parku – Lahemaa, 
v ktorom možno obdivovať aj pôvodné 
rybárske osady. Zastávka pri ženskom 
pravoslávnom kláštore v Kuremäe vý-
znamné pútnické miesto, ktoré si ne-
dovolili zrušiť ani komunisti, ako aj pri 
5. najväčšom európskom jazere Peipsi 
järv (čudské jazero). Prechádzka uni-
verzitným mestom Tartu. Ubytovanie. 

4. DEŇ
Raňajky. Cesta do susedného Lotyš-
ska, kde uvidíme krásne prírodné sce-
nérie v najznámejšom národnom par-

ku gauja. Jeho dominantou je údolie 
rieky Gauja. Zastávíme v  malom 
mestečku s veľmi veľkým významom 
– Aglona. Nachádza sa tu bazilika 
Nanebovzatia Panny Márie v baroko-
vom štýle. Každoročne prichádzajú 
tisíce pútnikov do hlavného chrámu 
Lotyšska aj preto, že jeho ikonám pri-
pisujú uzdravovaciu moc. Prehliadka 
druhého najväčšieho lotyšského mes-
ta Daugavpilis. Ubytovanie. 

5. DEŇ
Po raňajkách odchod Vilnius, kto-
rý je v  súčasnosti mestom mladých 
ľudí. Centrum hlavného mesta Vilnius 
(UNESCO) – katedrála, Staré mesto, 
gediminasov hrad. Dnes v meste ľu-
dom slúži množstvo kostolov rôznych 
cirkví a  stavebných štýlov. Pred voj-
nou ich bolo až 160, no zachovalo sa 
ich len 80. Z pôvodného opevnenia sa 
zachovala iba brána úsvitu. Nad ňou 
sa nachádza pútnické miesto – kapln-
ka, ktorú každoročne navštívia tisíce 
veriacich. Nachádza sa v  nej obraz, 
ktorý je trochu zahalený tajomstvom. 
Presun do druhého najväčšieho mes-
ta Kaunas, veľký konkurent Vilnus. 
Práve cez Kaunas voľakedy viedla 
kráľovská cesta z  Varšavy do Petro-
hradu. Ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky. Najväčšie prístavné mesto 
Klaipeda. Polovicu miestnych obyva-
teľov živí more a rybolov – pracujú na 

obchodných lodiach alebo v prístave. 
Mesto od začiatku 13. storočia zažila 
nadvládu rôznych krajín, najviac ne-
meckej. Prechod po polostrove Kur-
ská kosa. Je to dlhý úzky pás pevniny 
omývaný morom z  oboch strán. Po-
lovica ostrova patrí Rusku a  polovi-
ca Litve. Z litevskej strany sa tam dá 
dostať len trajektom, keďže prístup 
po pevnine je len z  Ruska. Viac ako 
desatinu pokrývajú piesočné duny, 
no vnútrozemie je zalesnené boro-
vicami. Po pevnine sa na naň dá ísť 
len z  Ruska. Navštívime Vrch čaro-
dejníc v Juokrante, krátka prehliadka 
najnemeckejšieho litovského mesta. 
Zastávka pri najväčšej európskej pie-
sočnej dune a dome spisovateľa Tho-
masa manna, ktorý si to toto miesto 
tak obľúbil, že si tu postavil dom. ry-
bárske mestečko Nida občas zmení 
svoju polohu kvôli zaviatiu pieskom. 
Ďalšia cesta nás zavedie do kúpeľné-

ho mestečka Palanga. Pobrežie mes-
ta býva najviac spojované s jantárom 
a  s  tragickými legendami o  láske. 
Návšteva múzea jantaru – obsahuje 
okolo 4 500 kusov jantáru. Tento po-
lodrahokam nazývajú aj litovské zlato 
a  patrí k  symbolom Litvy. Niekoľko 
kilometrov od mesta Šiauliai je malý 
kopec, ktorý má názov Hora Krížov. 
Prvé kríže tu vyrástli v prvej polovici 
19. storočia a dnes sú tu umiestnené 
desiatky tisíc krížikov či veľkých krí-
žov, ktoré sem prinášajú pútnici z ce-
lého sveta. Odchod do hlavného mes-
ta Lotyšska – rigy.

7. DEŇ
Po raňajkách zastavíme pri najšir-
ších európskych vodopádoch Ven-
tas rumba v Kuldíge, návrat do Rigy. 
Transfer na letisko. Odlet do Viedne 
a transfer do Bratislavy.

NOVINKA  |  KuLTúrNE PAmIATKY  |  uNESCO

EuróPA  |  PObALTIE

PoBaltSKé Klenoty

Aglone

Kaunas

Riga

Talin
Lahemaa rahvuspark

Bielorusko

Litva

Lotyšsko

Estónsko

Kuldigas

Juodkrante

Nida
Vilnius

Druskininkai

Tartu

Kuremäe

TErmíNY A CENY
7g8poL01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

13.08.-19.08. Ba 848
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7– DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko Viedeň a  od-
let do moskvy. Autokarová okruž-
ná prehliadka ruskej metropoly cez 
najvýznamnejšie a  najzaujímavejšie 
miesta najväčšieho mesta v  Rus-
ku a  Európe. Prejdeme najdrahšou 
ulicou v  meste – Tverskajou, Boľšoj 
teatr - ruský „Biely dom“, Park Víťaz-
stva s fontánami a chrámami, Víťazný 
oblúk, Moskovská štátna univerzita, 
Kutuzovskij prospekt. Zastávka na 
najvyššom bode Moskvy, vyhliadke 
Vrabčie hory. Ubytovanie. Fakultatív-
ne: Večer si pozrieme najkrajšie sta-
nice metra, známe svojou výzdobou, 
najmä nástennými maľbami, mozaika-
mi 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. Návšteva Novodiev-
čieho kláštora (UNESCO), ktorého 
súčasťou je aj najznámejší cintorín, na 
ktorom sa nachádzajú hroby význam-
ných ruských predstaviteľov.

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-

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!

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Moskva, Petrohrad – Viedeň, transfer Bratisla-
va – Viedeň – Bratislava, dopravu vlakom z  Moskvy do Petrohradu v  lôž-
kovom vozni, autokar počas pobytu, 5x ubytovanie v  hoteli 3* s  raňajkami, 
1x nocľah vo vlaku (bez raňajok), miestneho sprievodcu a slovensky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR, vstupy: Kremeľ (chrám a zbrojnica), Carskoje Selo, Pet-
rodvorec (palác a park).

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Vízové poplatky 75 EUR (expresné vybavenie víz 100 EUR), servisné poplatky 
190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 230 EUR, prehliadka Ermitáže 18 EUR.

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 
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 oko-
lo domčeka Petra Veľkého, odkiaľ 
mohol cár počas leta dohliadať na 
stavbu pevnosti. Fakultatívne návšte-
va jusupovského paláca, ktorý patrí 
k  najkrajším šľachtickým palácom 
v meste je známy predovšetkým tým, 
že tu v pivnici v  roku 1916 zavraždili 
záhadného mystika Rasputina. Pobyt 
zakončíme vstupom do Katedrály sv. 
Izáka. Odlet do Viedne, transfer do 
Bratislavy.

HISTOrICKÉ PAmIATKY  |  uNESCO

na traSe MoSKva – Petrohrad

Moskva

Petrohrad

Fínsko
Rusko

Estónsko

Lotyšsko

Bielorusko

TErmíNY A CENY
7g8ruL05 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

11.09.-17.09. Ba 1448
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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
Raňajky. Odchod do Petrodvorca, let-
nej rezidencie Petra Veľkého. Paláco-
vý a parkový komplex z 18. a 19. st. sa 
rozprestiera na útese nad Fínskym zá-
livom na ploche 800 ha s viac ako 170 
fontánami, z  trysiek ktorých prúdi 30 
000 litrov vody za sekundu. Návšteva 
Konštantinovského paláca v Strelne, vi-
dieckej rezidencie Romanovcov, nazý-
vaného „ruský Versailles“. Presunieme 

sa do Kronstadtu, malého mestečka na 
ostrove Kotlin. Vo večerných hodinách 
sa nalodíme, začiatok plavby Ladož-
ským 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
Raňajky, návšteva Kunstkamery, rep-
spektíve individuálne voľno a  transfer 
na letisko s odletom do Viedne, trans-
fer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Petrohrad 
– Viedeň, transfer Bratislava – Viedeň 
– Bratislava, autokar počas pobytu,  
4x ubytovanie v  hoteli 3* s  raňajka-
mi, 2x nocľah na lodi s plnou penziou, 
miestneho a  slovensky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Vízové poplatky 75 EUR (expresné 
vybavenie víz 100 EUR), servisné po-
platky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 220 EUR, prehliadka Ermi-
táže 18 EUR.

Aj PLAVbA  |  uNESCO  |  PrIAmY LET

Petrohrad a PlavBa 
ladošSKýM jazeroM

5–DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko, odlet do moskvy. 
Autokarová okružná prehliadka rus-
kej metropoly cez najvýznamnejšie 
a najzaujímavejšie miesta najväčšieho 
mesta v  Rusku a  Európe. Prejdeme 
najdrahšou ulicou v  meste – Tvers-
kajou, Boľšoj teatr - ruský „Biely dom“, 
Park Víťazstva s fontánami a chráma-
mi, Víťazný oblúk, Moskovská štátna 
univerzita, Kutuzovskij prospekt. Za-
stávka na najvyššom bode Moskvy, 
vyhliadke Vrabčie hory. Ubytovanie. 
Fakultatívne: Večer si pozrieme naj-
krajšie stanice metra, známe svojou 
výzdobou, najmä nástennými maľba-
mi, mozaikami a ozdobnými lustrami.

2. DEŇ
Raňajky. červené námestie – Kras-
naja Ploščaď, prekrásny chrám Vasi-
lija Blaženého s typickými cibuľovitý-
mi kupolami. mauzóleum V. I. Lenina 
s  krištáľovým sarkofágom Leni-
novho tela (vstup podľa aktuálnej 
situácie), obchodný dom GUM, bu-
dova smutne preslávenej sovietskej 
špionážnej služby KGB. Kremeľ – 
symbol sily, pevnosti, moci a  nedo-
bytnosti Ruska, sídlo parlamentu 
a prezidenta. Za hradbami sa nachá-
dzajú chrámy ruskej pravoslávnej 
cirkvi, budova Zbrojnice ukrývajúca 
poklady cárov. Katedrála Krista Spa-
siteľa. múzeum A. Puškina, ktoré má 
veľkolepú zbierku umenia. Plavba lo-
ďou po rieke Moskve. Ubytovanie.

3. 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.

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. Návšteva Novodievčieho kláš-
tora (UNESCO), ktorého súčasťou je 
aj najznámejší cintorín, na ktorom sa 
nachádzajú hroby významných rus-
kých predstaviteľov. Ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. 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 
a  slovensky hovoriaceho sprievodcu 
CK SATUR, vstup do Kremľa (chrámy 
a zbrojnica).

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy a komplexné cestov-
né poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Vízové poplatky 75 EUR (expresné 
vybavenie víz 100 EUR), servisné po-
platky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 200 EUR.

uNESCO  |  PrIAmY LET

MoSKva a jej 
oKolie

TErmíNY A CENY
7g8ruL06 trAsA osobA v 1/2

25.05.-29.05 Ba 828

TErmíNY A CENY
7g8ruL03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

23.08. – 29.08. Ba 1198
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EuróPA  |  ruSKO

7-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ 
Odchod z  Košíc, tranzit cez Poľsko. 
Tranzit cez Poľsko. Ubytovanie v Litve.

2. DEŇ
Raňajky. Pokračujeme v  ceste do 
Ruska. Krátka zastávka v  jednom 
z najstarších miest v Rusku v Psko-
ve, je tu pochovaný Alexander Puš-
kin. A ideme ďalej, večerný príchod 
do majestátneho Petrohradu (UNE-
SCO). 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.

5. DEŇ
Raňajky, návšteva Petropavlovskej 
pevnosti, súčasťou ktorej je katedrála 
s hrobkami cárskej rodiny Romanov-
cov, domček Petra Veľkého, odkiaľ 
mohol cár počas leta dohliadať na 
stavbu pevnosti. Navštívime kated-
rálu 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 raňajka-
mi, miestneho a slovensky hovoriace-
ho sprievodcu CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Ostané vstupy, komplexné cestov-
né poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Vízové poplatky 75 EUR (expresné 
vybavenie víz 100 EUR).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 140 EUR, za miesto  
v prednej polovici autokaru 7 EUR, 
prehliadka Ermitáže 18 EUR. Vstup-
né do Carskeho Sela a  do Pet-
rodvorca (paláca a  parku) nutné 
zakúpiť pri kúpe zájazdu 53 EUR.

bIELE NOCI  |  bEZ NOčNEj jAZDY  |  uNESCO

4-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, Pobyt zakončíme vstupom 
do Katedrály sv. Izáka. Fakultatívne 
návšteva jusupovského paláca. Od-
let do Viedne, transfer do Bratislavy. 

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, 3x ubytovanie v hoteli 
3* s raňajkami, miestneho a slovensky 
hovoriaceho sprievodcu CK SATUR, 
vstupné do Carskeho Sela a do Pet-
rodvorca (paláca a parku).

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy a komplexné cestov-
né poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Vízové poplatky 75 EUR (expresné 
vybavenie víz 100 EUR), servisné po-
platky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 150 EUR, prehliadka Ermi-
táže 18 EUR.

 HIT rOKA 2015  |  bIELE NOCI  |  uNESCO  |  PrIAmY LET

PoČaS Bielych nocÍ – 
letecKy

PoČaS Bielych nocÍ – 
aUtoBUSoMPetrohrad Petrohrad

TErmíNY A CENY
7g8ruL01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

28.06.-01.07. Ba 848

01.07.-04.07. Ba 848

04.07.-07.07. Ba 848

TErmíNY A CENY
7g8rub01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

08.06.-14.06. Ke 628
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4-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 mostmi. 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, kde si 
pozrieme aj Zlatú izbu. Na konci naj-
známejšej ulice v Petrohrade, Nevskej 
triede, sa rozkladá veľký kláštorný 
komplex Lavra Alexandra Nevského, 
ktorého súčasťou je aj Tichvinský cin-
torín, kde našli svoj posledný odpoči-
nok aj významné osobnosti umelec-
kého alebo vedeckého sveta. Plavba 
loďou po kanáloch a  ramenách rieky 
Nevy, odkiaľ sa naskytá neopakova-
teľný pohľad na paláce a väčšinu zná-
mych 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 ná-
mornú katedrálu. Transfer do repino, 
mesta, ktoré bolo v roku 1948 preme-

nované po slávnom ruskom maliarovi 
Iliovi Repinovi a navštívime jeho dom 
v ktorom žil 30 rokov. Repin bol zná-
my svojimi žánrovými scénami a ná-
metmi vychádzajúcimi z historických 
udalostí svojej vlasti. Návrat do Pet-
rohradu na ubytovanie. Fakultatívne: 
Faberge múzeum, kde sa nachádza 
zbierka originálov slávnych vajíčok.

4. DEŇ
Raňajky. Návšteva ruského múzea na 
Umeleckom námestí. Ruské múzeum 
je po Ermitáži 2. najväčšie múzeum 
v Rusku a nachádzajú sa tu obrazy pre-
važne ruských výtvarníkov. Nájdeme tu 
aj Repinov najznámejší obraz burlaci 
na Volge. Transfer na letisko. Odlet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Petrohrad 
– Viedeň, transfer Bratislava – Vie-
deň – Bratislava, autokarovú dopravu 
počas pobytu, 3x ubytovanie v hote- 
li 3* s raňajkami, miestneho a sloven-
sky hovoriaceho sprievodcu CK SA-
TUR, vstupné do Petrodvorca (paláca 
a parku).

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy a komplexné cestov-
né poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Vízové poplatky 75 EUR (expresné 
vybavenie víz 100 EUR), servisné po-
platky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 140 EUR, prehliadka Ermi-
táže 28 EUR.

UMelecKý 
Petrohrad

umELECKý ZážITOK  |  uNESCO  |  PrIAmY LET

EuróPA  |  ruSKO, šKANDINáVIA

4–DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko Vie-
deň. Prílet do Stockholmu, zastávka 
v  meste uppsala – bývalého sídla ar-
cibiskupa švédskej cirkvi. Svoj význam 
v  krajine má aj vďaka tomu, že je tu 
aj najstaršia univerzita v Škandinávii za-
ložená v roku 1477. Po príchode do Što-
kholmu krátka autobusová prehliadka 
mesta, ležiaceho pri pobreží Baltského 
mora na 14 ostrovoch. Transfer do hotela 
a ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách nám úzke uličky, mú-
zeá a impozantné paláce rozpovedia 
svoju históriu. Dva ostrovy – gamla 
Stan (Staré Mesto) a  riddarholmen 
– tvoria najväčšie a  najlepšie zacho-
vané stredoveké jadro severnej Eu-
rópy. Dominantou je Kráľovský palác 
(návšteva). Navštívime radnicu, kde 
sa každoročne koná slávnosť na po-
česť udeľovania Nobelovej ceny. Po-
zrieme si aj Štokholmskú katedrálu. 
Pohľad na staré mesto si vychutnáme  
z 38 metrovej výšky na vyhliadkovej 
veži Katarinahissen. To sa už nachá-
dzame na ostrove Södermalm a  ne-
necháme si ujsť príležitosť objaviť 
aj jeho pôsobivé 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 Brati-
slava – Viedeň – Bratislava, transfer 
letisko – hotel – letisko, autokaro-
vú prehliadku Štokholmu vrátane 
zastávky 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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 158 EUR

 HIT rOKA 2015  |  uNESCO  |  VíKEND

BenÁtKy SeverUštoKholM

TErmíNY A CENY
7g8sDL03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

20.05. - 23.05. Ba 498

15.09. - 18.09. Ba 478

TErmíNY A CENY
7g8ruL04 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

07.05.-10.05 Ba 798

17.09.-20.09. Ba 798
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EuróPA  |  šKANDINáVIA

NOVINKA  |  PrírODNÉ A KuLTúrNE PAmIATKY  |  uNESCO

FíNSKO jE KrAjINA, KTOrá AKObY STáLA V úZADí POPrI INýCH šKANDINáVSKYCH KrAjINáCH. PObALTIu ľuDIA STáLE NEVENujú TAKú POZOrNOSť 
AKú bY SI PráVOm ZASLúžILO. POďmE SPOLu ObjAVOVAť KLENOTY, KTOrÉ PONúKAjú, AbY SmE SI V PAmäTI ZACHOVALI NEOPAKOVATEľNÉ ZážITKY 
Z HISTOrICKýCH mIEST, ArCHITEKTúrY, NáDHErNEj FíNSKEj PrírODY, čI ICH žIVOTA ALEbO gASTrONómIE.

11–DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer z Bratislavy na letisko Schwe-
chat. Prílet do štokholmu. Po prícho-
de autobusová prehliadka mesta, le-
žiaceho pri pobreží Baltského mora 
na 14 ostrovoch vzhliadneme radnicu 
kde sa každoročne koná slávnosť na 
počesť udeľovania Nobelovej ceny, 
kráľovský palác, divadlo, katedrálu. 
Prejdeme si staré mesto – gamla Stan. 
Večerný trajekt do fínskeho Turku.

2. DEŇ
Vylodenie v  najstaršom fínskom 
meste Turku, krátka prehliadka. 
Prejdeme cez mestečko Naantali do 
raumy. Už hneď pri tejto prvej ceste 
pochopíme, prečo sa Fínsku hovorí 
krajina tisícich jazier. Ukážky najkraj-
šej drevenej architektúry vo Fínsku 
(UNESCO), akoby tu zastal čas v 18. 
storočí. A zastaneme tu aj my. Pokra-
čovanie do rodiska najvýznamnej-
šieho hudobného skladateľa Jeana 
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, 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. V historickom centre (UNE-
SCO) uvidíme zachovalé mestské 
opevnenie, bránu Viru, Staré trhovisko 
a radničné námestie s gotickou radni-
cou a lekárňou, hradné návršie Toom-
pea s pravoslávnou katedrálou Alexan-
dra Nevského. Zámocký park Kadriorg; 
miesto konania hudobných slávností; 
areál Pirrita. Návrat na ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky. Presun do Národného parku 
Lahemaa známy svojimi bludnými bal-
vanmi a  rybárskymi dedinkami. Krát-
ka zastávka pri vodopádoch jägala 
juga a Valaste juga. Prehliadka mesta 
Rakvere a 3. najväčšieho mesta Narva 
s poslednou sochou Lenina v pevnosti 
odkiaľ je pohľad na ruský Ivangorod. 
Čaká nás kláštor v Kuramäe, čudské 
jazero. Presun na ubytovanie.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Štokholm, Vilnius – Viedeň, transfer Brati-
slava – letisko – Bratislava, dopravu 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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 390 EUR.

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.

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.

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-
grafického stredu Európy. Návšteva 
najkrajšieho litovského ostrovného 
zámku Trakai, centra židovskej sekty 
Karaimov. Ubytovanie.

11. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko, odlet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.

a PoBaltieštoKholM, helSinKi
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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 Viedeň. 
Odlet do Alty. Prehliadka rozsiahlych 
nálezov skalných rytín pri Alte s  pra-
vekými kresbami. Svedčia nielen o kla-
sických loveckých námetov, ale tiež 
o  rade šamanských praktík a  ich cel-
kovej spirituálnej orientácii. Prejdeme 
námestím v meste. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Navštívime najsevernejšie 
mesto našej planéty Hammerfest. Pre-
hliadka mestečka Honnigsvåg. Zastávka 
na najsevernejšom bode Európy Nord-
kappe, ktorý sa nachádza na ostrove 
Mageroya. Práve odtiaľto je možno za 
priaznivého počasia pozorovať polnoč-
né slnko, ktoré v letných mesiacoch ne-
zapadá pod obzor. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Presunom z Nórska do Fín-
ska uvidíme ako sa zmení aj okolitá 
príroda, zmiznú ostré štíty, fjordy 
a obklopia nás nádherné lesy a stov-
ky jazier. Hlavné mesto Laponska 
– Karasjok s  nádhernou budovou 
parlamentu, ktorá je celá z dreva, ide 
o  veľmi peknú architektonickú stav-
bu, nahliadneme do priľahlej knižni-
ce. V Laponsku sa nám môže stať, že 
Sámov (Laponcov) stretneme v  ich 
krásnych pestrofarebných krojoch. 
V  súčasnosti ich už bežne nenosia, 
no radi si ich obliekajú pri akejkoľvek 
príležitosti. Prekročíme fínsku hranicu 
cez mesto Inari, ktoré leží pri treťom 
najväčšom jazere vo Fínsku s rovno-
merným názvom. Pokračujeme cez 
Ivalo na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Presun do Národného parku 
urho Kekkonen (2 530 km2). Vďaka 
svojej rozlohe a  rôznorodosti fauny 
a  flóry 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 a Santa Clausa čakajúcich na 
svojich návštevníkov. 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 Sam-
po. Dnes prekročíme tretiu hranicu – 
Švédska. Presun z fínskeho Tornia do 
švédskej Happarandy. Hranica dvoch 
štátov je riečka tečúca na Viktóriinom 
námestí v  Happarande, ktoré pomá-
hali dizajnovať aj deti a pomenované 
bolo po švédskej princeznej. Odchod 
na ubytovanie.

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.

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.

7. DEŇ
Raňajky. Po ceste prehliadka men-
šieho mestečka Sundsvalla, ktoré má 
dobrú strategickú polohu. Presun do 
mesta Söderhamn. Najväčšou turis-
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 netradičného väzenského 
múzea. Ďalej navštívime mesto s naj-
staršou univerzitou založenou v roku 
1477 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.

PrírODNÉ A KuLTúrNE PAmIATKY  |  bIELE NOCI

EuróPA  |  šKANDINáVIA
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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.

9–DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ 
Transfer z  Bratislavy na letisko 
Schwechat. Odlet do Osla. Autokaro-
vá a pešia prehliadka hlavného 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 bygdoy. 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. Odlet do mesta bodø. 
Najsilnejšie morské prúdenie Salt-
straumen. Medzi ostrovnmi Straumen 
a Straumøya sa tiahne prieliv, ktorý je 
dejiskom veľkého prírodného divadla. 
Milióny litrov ton vody sa tadiaľ rúti 
rýchlosťou cez 40 km/h a  nárazom 
vodnej masy o  dno a  brehy vytvára 
dramatický vír. Na brehu stoja rybári, 
ktorí vyťahujú rybu za rybou. Zastáv-
ka na polárnej kružnici s možnosťou 
kúpy certifikátu o  prekročení tej-
to geografickej hranice. Poslednou 
dnešnou zastávkou pred plavbou na 
Lofoty, bude jedna z  najúchvatnej-
ších jaskýň grønligrotten. Príchod do 
mesta Mo i Rana. Presun trajektom na 
Lofoty.

4. DEŇ 
Hneď po vylodení pochopíme, prečo 
toto súostrovie patrí k  najobľúbenej-
ším miestam v  Nórsku. Očaria nás 
zubaté a  strmé hory, ktoré prudko 
stúpajú od morskej hladiny, v  ktorej 
sa s  pýchou odrážajú. Čaká na nás 
panenská krajina, pôvabné rybárske 
dedinky. Práve rybolov, je hlavným 
zdrojom obživy domáceho obyvateľ-
stva, ktoré tu má tradíciu takmer od 
nepamäti. Zavítame do najjužnejšie-
ho mesta toho súostrovia, do mes-
ta s  najkratším názvom na svete Å. 
Urobíme si prehliadku fotogenického 
mestečka reine. Dnešný deň zakon-
číme príchodom do hlavného mesta 
Lofot – Svolvaeru. Ubytovanie. 

5. DEŇ 
Raňajky. Čaká nás celodenný pro- 
gram na súostroví Lofoty. Návšteva 
skanzenu. Privíta nás romanticky si-
tuovaná dedinka Kabelvåg, ktorá je 
považovaná za jedno z najstarších ry-
bárskych miest na Lofotách. Drevené 
domčeky kopírujú breh úzkej zátoky. 
Fakultatívne plavba v  najvýchodnej-
šom frojde Lofot - Trollfjorde. Je iba 
2 km dlhý a 100m široký. Počas plav-
by sa ocitneme medzi impozantnými 
strmými horami s  nadmorskou výš-
kou od 600 do 1100 metrov. Určite 
jeden z  nezabudnuteľných zážitkov, 
sú obratné manévre lode na úzkych 
miestach medzi horami. Večer si ne-

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Oslo/Alta – Viedeň, transfer Bratislava – le-
tisko, autokar počas pobytu, 8x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, trajekty 
podľa potreby (okrem plavby po Trollfjorde), vstupné na Nordkapp, vnútroštát-
ny prelet Oslo - Bodø, 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 350 EUR.

necháme ujsť pozorovanie polnočné-
ho slnka, ktoré dodáva slnku magické 
svetlo. 

6. DEŇ 
Raňajky. Presun na súostrovie Vestrá-
ly. Po obidvoch stranách cesty kľu-
kautiaca sa pôvabnou krajinou Lofot 
aj Vestrál, budeme míňať stĺpy na 
sušenie rýb. Hinnåya, Andåya a Lan-
gåya, Hadselůya sú najväčšie ostrovy 
Vestrál, ktoré odjakživa boli význam-
ným strategickým bodom – od dôb 
Vikingov až po obdobie studenej 
vojny. V  tejto pokľudnej krajine ako 
vystrihnutej z obrazu žije iba 32 tisíc 
obyvateľov. Návšteva hlavného mesta 
Sortland, ktorému sa hovorí aj mod-
ré mesto. Presun do najsevernejšieho 
cípu ostrova Andůya, do mestečka 
Andenes. Už v  roku 1859 tu námor-
níkom cestu ukazoval 40 metrov 
vysoký maják. Bolo to v časoch, keď 
toto ospalé mestečko bolo jedným 
z  najväčších prístavov v  Nórsku. Fa-

kultatívne návšteva veľrybieho safari 
v  Andenes. Vyplávame na otvorené 
more, aby sme vzhliadli týchto krá-
savcov. Ubytovanie v Andenes. 

7. DEŇ 
Raňajky. Presun trajektom na ostrov 
Senja do hlavného mesta Arktídy – 
Tromsø s  prívlastkami „najsevernej-
šie“ (katedrála, pivovar, univerzita). 
Autokarová prehliadka ostrova Senja 
úchvatnými panoramatickými vý-
hľadmi na okolie. Ubytovanie.

8. DEŇ 
Raňajky. Vyrážame smer Nordkapp. 
Cieľom je najsevernejší bod Európy, 
kde si môžeme zakúpiť aj certifikát 
o prekročení tejto hranice. Honning-
svåg. Sklaný útvar Kirkeporten Najse-
vernejšie mesto našej planéty Ham-
merfest. Ubytovanie.

9. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko, odlet do 
Viedne. Transfer do Bratislavy.

NOVINKA  |  PAmIATKY A PrírODA  |  bIELE NOCI  |  mIESTNY PrELET V CENE
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EuróPA  |  šKANDINáVIA

čO VšETKO ObDIVujEmE V TOmTO SEVErSKOm KráľOVSTVE? bEZPOCHYbY jE TO PrírODA, HISTOrICKÉ Aj mODErNÉ STAVbY, SPOKOjNý žIVOT 
šVÉDOV, KTOrí mAjú VYSOKú žIVOTNú úrOVEŇ. V KrAjINE SA TO LEN TAK HEmží rôZNYmI ATrAKCIAmI PrE DETI. POďmE ICH SPOLu ObjAVIť A Zá-
rOVEŇ SPOZNAť TúTO KráSNu KrAjINu.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Kodaň, Stockholm – Viedeň, transfer Brati-
slava – Viedeň – Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, 5x ubytovanie v ho-
teli 2*/3* s polpenziou, autokar počas pobytu, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 210 EUR.

by navštívime lesopark, kde stretne-
me živú Pipi dlhú pančuchu, Emila 
z  Lönebergy a  iných rozprávkových 
predstaviteľov. Budeme sa naozaj 
cítiť ako v rozprávke z ktorej sa nám 
nebude chcieť odísť. Dnes náš ešte 
čaká Safari a  ZOO Kolmården. Zná-
ma je aj tým, že sa nachádza v krás-
nej prírode a je domovom 750 zvierat.  
Určite aj nás uchváti živá show delfí-
nov. Odchod na ubytovanie v  okolí 
Štokholmu.

5. DEŇ 
Raňajky. Prehliadka hlavného mesta 
štokholm cez  zázračný svet rozprá-
vok Astrid Lindgrenovej Junibacken. 
Vo Vasa múzeu objavíme v pôvodnej 
veľkosti zrekonštruovanú vojnovú loď 
Vasa, ktorá sa v  roku 1628 potopila 
pár minút po vyplávaní. Porozpráva-
me si príbeh, prečo táto obrovská loď 

sa potopila iba po 1 300 m plavby.  Ur-
čite nás ohromí jej veľkosť. Poobede si 
toto krásne mesto pozrieme aj z výš-
ky, z  vrchu globen arény. V  prípade 
záujmu návšteva zábavného parku 
gröna Lund. Návrat na ubytovanie.

6. DEŇ 
Po raňajkách nášho posledného dňa 
v Štokholme návšteva motýlieho sve-
ta – Viete si predstaviť, že sa zrazu 
ocitnete sa medzi stovkami lietajú-
cich motýľov? Budeme sa cítiť ako 
v  inom svete. Zrazu bude okolo nás 
voľne lietať až 700 druhov motýľov. 
Na záver ešte navštívime najstarší 
skanzen na svete, založený už v roku 
1891. Kde môžeme obdivovať okrem 
drevenej architektúry aj živé severské 
zvieratá ako aj skanzenské akvárium 
alebo tradičné remeslá. Odlet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.

POLPENZIA V CENE  |  PrE DETI

nielen Pre detišKandinÁvia

6–DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko vo 
Viedni odlet do Kodane. Transfer do 
hlavného mesta Dánska. Prehliadka 
zameraná na detské atrakcie s mož-
nosťou ochutnávky dánskych špe-
cialít. roberta ripleyho fascinovali 
odlišnosti, ktoré stvárňoval vo svojich 
komixoch. To ho tak preslávilo, že už 
v roku 1933 otvoril prvé múzeum bi-
zarností. Domy kuriozít a podivností 
boli postupne otvárané v  rôznych 
metropolách vo svete. A práve jedno 
sa nachádza aj v Kodani, ktoré navští-
vime - Verte alebo nie! Nechajme sa 
prekvapiť kuriozitami ako napríklad 
mužom s najväčšou nohou na svete, 
listom napísanom na zrnku ryže ale-
bo mužom s kovovým nosom.  Pokra-
čujeme do múzea rozprávok Hansa 
Christiana Andersena, kde sa nachá-
dzajú expozície, ktoré pripomínajú 
najslávnejšie rozprávky tohto spiso-
vateľa – Cisárové nové šaty, Malá mor-
ská víla či Snehová kráľovná. Všetko 
je prezentované so zvukom a svetel-
nými efektmi na farebných tabuliach. 
Dokonca si prehliadneme aj jeho pra-
covňu. Počas ďalšej zastávky sa ocit-
neme medzi guinessovými rekordmi. 
Pozrieme, čo nám ponúka Strašidel-
né laboratórium. Prehliadka dánske-
ho akvária. Popoludní si doprajeme 
plavbu po kanáloch Kodane a z lode 
uvidíme dom, v  ktorom býval Hans 
Christian Andersen. Večer navštívime 
zábavný park Tivoli alebo najväčšie 
severské planetárium Tycha Brahe. 
Ubytovanie.

2. DEŇ 
Po raňajkách, presun po Ore-
sundskom moste, ktorý spája Kodaň 
švédske Malmö. Presun do druhého 
švédskeho najväčšieho mesta Gote-
borgu. Tu navštívime najväčšie sever-
ské vedecké centrum universum. Pod 
jednou strechou nájdeme obrovský 

tropický prales, v  ktorom sa popre-
chádzame s  voľne sa pohybujúcimi 
zvieratami. Zároveň môžeme strčiť 
hlavu do vesmíru či ponoriť sa v hlbi-
nách svetových oceánov. A čo by to 
bolo za vedecké múzeum, keby sme 
si nemohli pozrieť a  vyskúšať rôzne 
technológie či experimenty? Po ob-
javení takmer všetkých atrakcií v Uni-
verse zájdeme na iný druh zábavy. 
V meste sa nachádza najväčší sever-
ský zábavný park Liseberg. Čaká na 
nás bohatá ponuka atrakcií pre deti 
aj rodičov. Spolu je ich až 42. Po do-
konalom dni plného nových zážitkov, 
odchod na ubytovanie. 

3. DEŇ 
Raňajky. V  mestečku Huskvarna na-
vštívime fabrikantské múzeum ve-
nované výrobkom tejto svetoznámej 
značky. V  múzeu si prídu na svoje 
malí aj veľkí, ženy aj muži. U nás zná-
ma značka najmä vďaka technike na 
kosenie. No počas jej histórie výroba 
prešla rôznymi stupňami. Od výroby 
zbraní, cez šijacie stroje, rôzne mlyn-
čeky, kachle, bicykle, či dokonca mo-
tocykle. Presunieme sa do gräny, kde 
ochutnáme slávne lízanky Polkagri-
sar, ktoré sa vyrábajú už od polovice 
19. storočia. Ubytovanie. 

4. DEŇ 
Naša cesta nás dnes dovedie do sveta 
vynikajúcej autorky Astrid Lindgre-
novej. V  jej rodnom meste Vimmer-

Huskvarna

Dánsko

Nórsko

Švédsko
Kolmarden

Göteborg

Halmstad

Malmö
Kodaň

Štokholm

Vimmerby

TErmíNY A CENY

7g8sDL51 trAsA osobA v 1/2  
resp. 1/3

DetskÝ pAuŠáL  
DIeŤA Do 15 r. *

30.06. - 05.07. Ba 1 098 999
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„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, transfer Bratislava 
– Viedeň – Bratislava, autokar počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3 * s polpen-
ziou, plavbu po fjorde Geiranger, plavbu po fjorde Naerofjord, lístok na železnicu 
Flåmsbana. Sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 250 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 298 EUR.

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.

HIT rOKA 2015  |  PLAVbA FjOrDOm V CENE  |  NárODNÉ PArKY  |  uNESCO  |  POLPENZIA V CENE

nórSKov Krajine 
trollov

Oslo

Lillehammer

Dombås

Trollstigen

Geiranger

Borgund

Laerdal
Flam

Myrdal

Nórsko
Švédsko

Bergen

TErmíNY A CENY
7g8sDL01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

21.06. - 28.06. Ba 1 398
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5–DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Odlet z  Viedne i  do rovaniemi neo-
ficiálneho hlavného mesta Laponska, 
prehliadka centra mesta. Odchod na 
ubytovanie do hotela. Večer možnosť 
výletu za pozorovaním polárnej žiary. 
Zimné zážitky v Laponsku ubytovanie. 

2. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme na po-
lárny kruh (s  možnosťou kúpy cer-
tifikátu) do dedinky Santa Clausa. 
Vychutnáme si fantastickú zimnú 
atmosféru tohto miesta. Spoznáme 
tradičný spôsob obživy v  Laponsku 
– chov sobov. Zoznámime sa so živo-
tom na farme. Pohľad na krajinu z inej 
perspektívy si užijeme na saniach ťa-
hanými týmito severskými zvieratami. 
Neskôr sami dostaneme možnosť si 
vyskúšať testovaciu jazdu, po ktorej 
mám bude vystavený vlastný „sobí 
vodičský preukaz“. Po výdatnej jaz-
de si dáme na farme tradičný obed 
(v cene). Pokračujeme na husky far-
mu. Každý dostane šancu vyskúšať 
si krátku jazdu na saniach ťahaných 
týmito prekrásnymi stvoreniami. Ná-
vrat do mesta na ubytovanie v centre 
mesta. 

3. DEŇ
Po raňajkách sa na snežných skútroch 
vyberieme za nezabudnuteľnými zá-
žitkami z rybačky v ľade. Vydáme sa 
do sveta snehu a ľadu, cez kopcovitú 
krajinu, do lesov, kde sa budeme cítiť 
ako v  rozprávke. Zastavíme pri za-
mrznutom jazere, kde si vyskúšame 
lov rýb cez diery v  ľade. Aj keď bu-
deme oblečení v  špeciálnom odeve 
proti chladu, ktorí dostaneme pred 
jazdou, určite nás poteší tradičná veľ-
mi výdatná laponská  polievka, ktorá 
nás nasýti spolu s horúcim nápojom 
(v  cene). Poobede návrat do Rova-
niemi. Ako sa žije za polárnym kru-
hom môžeme lepšie pochopiť v zau-

jímavom interaktívnom múzeu, ktoré 
sa venuje tejto problematike Arktiku. 
Prípadne individuálne voľno. 

4. DEŇ
Raňajky. Navštívime aj zoologickú 
záhradu v Ranue, ktorá sa špecializu-
je na chov severských zvierat. Večer 
sa presunieme sa do kráľovstva sne-
hu – Arctic Snowhotela. Posedíme 
si v   ľadovej reštaurácií, prezrieme si 
snehovú izbu, kde strávime dnešnú 
noc. Chladu sa vôbec netreba obávať. 
Hoci sú postele z ľadu, spí sa na mat-
raci zo sobích koží, v  spacom vaku, 
určenom do extrémnych podmienok. 

5. DEŇ
Ráno nás privíta šálka horúceho ču-
čoriedkového nápoja, možnosť po-
bytu v pravej fínskej saune. Možnosť 
zapožičania si snežníc (zdarma) 
a  môžeme sa vydať na krátky výlet 
do okolitej prírody. V  obedňajších 
hodinách transfer na letisko, odlet do 
Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Rovaniemi – Viedeň, transfer Bratisla-
va – letisko – Bratislava, autokar počas 
pobytu podľa programu, 4x ubytova-
nie (3x v hoteli 4*, 1x v ľadovom hote-
li) s  raňajkami, vstup na sobiu farmu 
vrátane ľahkého obeda, výlet na snež-
ných skútroch s  rybolovom v  ľade 
s obedom, výlet na husky farmu, služ-
by sprievodcu CK SATUR. Oblečenie 
a  obuv proti chladu + vybavenie na 
jazdu na snežných skútroch.

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 250 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 280 EUR.

rYbOLOV V ľADE V CENE

KrÁSy ziMného  
laPonSKa

4–DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko Vie-
deň odlet do Kodane. Prechádzka 
najdlhšou pešou zónou sveta Stro-
get, na ktorej sa vždy niečo deje. 
Radničné námestie je skutočným 
srdcom mesta. Prejdeme sa kanálom 
Nyhavn – staromódnym kanálom vy-
budovaným pre prístup obchodníkov 
do centra mesta, ktorý je obklopený 
štítovými domami a trendy kaviarňa-
mi. Plavba po kanáloch Kodane. Krá-
ľovský zámok Amalienborg slot, nád-
herný Frederikov mramorový kostol, 
najkrajšia kodaňská fontána gefion 
a  zhliadneme symbol mesta malú 
morskú pannu. Fakultatívne návšteva 
zábavného parku Tivoli. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. S  históriou Dánska sa zo-
známime počas cesty po ostrove 
Sjælland. Najprv navštívime staro-
dávne mesto roskilde, kde sa na-
chádza katedrála s  hrobmi 37 krá-
ľov a  múzeum Vikingov. Nasleduje 
prehliadka najkrajšieho dánskeho 
zámku – Frederiksborg slot. Je po-
stavený v  štýle holandskej rene-
sancie na troch ostrovoch jazera 
Slotsø. Zastávka pri letnej reziden-
cii dánskej kráľovskej rodiny zámku 
Fredensborg slot. Poobede návrat 
do Kodane. Snáď každé mesto má 
svoje typické symboly. Kodaň ich má 
hneď niekoľko a jednou z nich je bez-
pochyby štvrť Christiania. Čas ako 
by sa tu zastavil niekde v 60–tych –  
70–tych rokoch. Polorozpadnuté 
domy pomalované grafitmi, 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 
na vrch ktorej sa dostaneme po šik-
mej plošine. Zámok Rosenborg slot 
s dánskymi korunovačnými klenotmi, 
Národná galéria, návšteva katedrály 
či kostola Spasiteľa a druhej najstar-
šej severskej univerzity. Ochutnáme 
národný alkohol Akvavit alebo pivo 
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 počas 
druhého dňa zájazdu, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 135 EUR.

Kodaň

HIT rOKA 2015  |  CITY brEAK

TErmíNY A CENY
7g8sDL02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

28.04. - 01.05. Ba 468

TErmíNY A CENY
7g8sDL07 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

09.03–13.03 Ba 1 530
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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 polo-
ostrov múzeí bygdøy. Zaujíma vás, 
ako v  skutočnosti vyzerali vikingské 
plavidlá? Vďaka expozíciám Viking-
ského múzea môžeme obdivovať 
1100 rokov staré plavidlá úplne zblíz-
ka. Pozrieme si aj polárnu loď FrAm, 
najsilnejšiu na svete, ktorá doplávala 
k  južnému aj severnému pólu. Ďalej 
navštívime múzeum Kontiki. Nór-
sky antropológ a  cestovateľ Thora 
Heyerdala (v  roku 1947) preplával 

Tichý oceán z  Peru do Polynézie na 
balzovej plti, čím chcel dokázať, že 
plavba z  Južnej Ameriky do Poly-
nézie je možná aj bez moderného 
vybavenia. 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 – 
Viedeň – Bratislava, transfer letisko 
– hotel – letisko, 3x ubytovanie v ho-
teli 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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 138 EUR.

HIT rOKA 2015  |  CITY brEAK
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5–DŇOVý LETECKý ZájAZD

1.DEŇ
Transfer z  Bratislavy, odlet do berge-
nu. Presun z letiska do centra mesta na 
ubytovanie. Začiatok prehliadky mes-
ta. Začneme najstaršou časťou mesta 
bryggenom. Pokračujeme na pevnosť 
bergenhus, pozrieme si najstaršiu 
stavbu mesta Mariekirke, hanzovné 
múzeum. Nevynecháme ani  vyhliadku 
Fløyen. Budeme mať možnosť ochut-
nať rybie špeciality na najznámejšom 
rybom trhu v Nórsku. Ubytovanie

2.DEŇ
Raňajky. Pokračujeme v  prehliadke 
mesta - lanovkou na vyhliadku Ulriken, 
múzeum lepry, bergenské akvárium 
či prírodovedecké múzeum. Dokonale 
spoznáme staré i nové mesto. Odchod 
do Fantofte, kde si pozrieme stĺpový 
kostolík. Kráľovská rezidencia gamle-
haugen. Dom najslávnejšieho rodáka 
Bergenu – hudobného skladateľa Ed-
varda griega Troldhaugen. V milde na-
vštívime arborétum. Hornda a Saetter 
múzeum – dve ukážky pôvodne zacho-
valej drevenej architektúry. Nahliadne-
me do ruiny kláštora v Lyse. Kamenný 
kostol vo Fana. Dnešný program ukon-
číme letnou rezidenciou Olle bulla na 
ostrove Lysøen. Ubytovanie

3.DEŇ 
Raňajky. Pokračovanie k  vodám 
druhého najdlhšieho nórskeho fjor-
du Hardangerfjord. Urobíme si  za-
stávky pri vodopádoch Steindalfos-
sen – poza ktorých vodná clona je 
priechodná. Pri najvyššom nórskom 
vodopáde Vøringsfossen a  famóz-
nom vodopáde Låtefoss. Vyhliadka 
Stalheim. Dnes sa ešte vyberieme do 
magickej jaskyne v gudvangene.  Po 
nej sa nalodíme na plavbu do mesteč-
ka Flåm. Pokocháme sa vyhliadkou 
Stegastein. Po vylodení nás čaká ho-
dinu a pol trvajúca cesta železnicou 
Flåmsbana. Ubytovanie.

4.DEŇ 
Hneď po raňajkách nás čaká najkrajší 
stĺpový kostolík v Borgunde. Cestou 
k  ľadovcu jostedalsbreen sa prepla-
víme trajektom  cez najdlhší a najhlb-
ší nórsky fjord Sognenfjord. Zastávka 
pri ľadovci, pri splaze Nigardsbreen. 
Odchod na ubytovanie v Bergene. 

5. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko. odlet do 
Viedne. Transfer do Bratislavy

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Bergen – Viedeň, transfer Bratislava 
– Viedeň – Bratislava, autokarovú pre-
pravu počas pobytu podľa potreby, 
lístok na železnicu Flåmsbana, trajekt 
Gudvangen - Flåm, 4x ubytovanie 
v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 250 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 215 EUR.

NOVINKA  |  PrírODNÉ A KuLTúrNE PAmIATKY

nórSKo v MaloM

Nórsko

Bergen

Nigardsbreen
Camping

Flám

Oslo
Milde Hardanger�ord

Borgund Stave
Church

TErmíNY A CENY
7g8sDL08 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

01.06. - 05.06. Ba 1 198

TErmíNY A CENY
7g8sDL06 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

14.05. - 17.05. Ba 528
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SPOZNAjTE šKANDINáVSKY TrOjuHOLNíK KODAŇ, OSLO, šTOKHOLm 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 šTOKHOLm – 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 
a večera.

4. DEŇ/3. DEŇ
Po raňajkách. Druhé najväčšie švéd-
ske mesto göteborg. Zájdeme na ná-
mestie 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-
skej kráľovskej rodiny – paláca Drott-
ningholm (UNESCO), kde si pozrieme 
jeho záhrady. Ubytovanie a večera.

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 autokarom, pri leteckom zájazde letenka Vie-
deň – 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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 270 EUR.

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. Ako prvé miesto navštívi-
me univerzitný Lund. Katedrála s as-
tronomickými hodinami, botanická 
záhrada. Potúlame sa kúzelnými 
uličkami. 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.

HIT rOKA 2015  |  LETECKY ALEbO AuTObuSOm  |  uNESCO

KrÁĽovStvo dÁnSKe, 
švédSKe a nórSKe

Oslo

Dánsko

Nemecko

Nórsko

Švédsko

Göteborg

Malmö

Kronborg

Örebro
Stockholm

Gresundsbron

Orust

Copenhagen
Roskilde

Gedser

Rostock

TErmíNY A CENY
7g8skk03 Dní trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

07.06.-16.06. 10 2,3 928

08.06.-15.06. 8 Ba 1 048

03.08.-12.08 10 2,3 928

04.08.-11.08. 8 Ba 1 048
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6– DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer z Bratislavy na letisko 
Schwechat a odlet do Kodane. Trans-
fer do hlavného mesta Dánska. Pre-
hliadka zameraná na detské atrakcie 
s možnosťou ochutnávky dánskych 
špecialít. Roberta ripleyho fascino-
vali odlišnosti, ktoré stvárňoval vo 
svojich komixoch. To ho tak preslá-
vilo, že už v  roku 1933 otvoril prvé 
múzeum bizarností. Domy kuriozít 
a  podivností boli postupne otvára-
né v  rôznych metropolách vo svete. 
A práve jedno sa nachádza aj v Ko-
dani, ktoré navštívime - Verte alebo 
nie! Nechajme sa prekvapiť kuriozita-
mi ako napríklad mužom s najväčšou 
nohou na svete, list napísaný na zrnku 
ryže alebo muža s  kovovým nosom.  
Pokračujeme do múzea rozprávok 
Hansa Christiana Andersena, kde sa 
nachádzajú expozície, ktoré pripo-
mínajú najslávnejšie rozprávky tohto 
spisovateľa – Cisárové nové šaty, Malá 
morská víla či Snehová kráľovná. 
Všetko je prezentované so zvukom 
a  svetelnými efektmi na farebných 
tabuliach. Dokonca si prehliadneme 
aj jeho pracovňu. Popoludní si do-
prajeme plavbu po kanáloch Kodane 
a z lode vzhliadneme dom, v ktorom 
býval Hans Christian Andersen. Večer 
navštívime zábavný park Tivoli ale-
bo návšteva najväčšieho severského 
planetária Tycha Brahe. Ubytovanie.

2. DEŇ 
Raňajky. Dnes ráno sa budeme aj tro-
chu báť. Pozrieme si, čo všetko po-
núka Strašidelné laboratórium. Počas 
ďalšej zastávky sa ocitneme medzi 
guinessovými rekordmi. Ďalším zau-
jímavým miestom bude modrá plané-
ta. Nie, nebudeme cestovať do vesmí-
ru, ale do morského sveta v dánskom 
akváriu, kde sa nachádza až 20 000 
druhov rýb a  morských živočíchov, 
ktoré sú umiestnené v  53 akváriách 

a nádržiach. Večer navštívime zábav-
ný park Tivoli, plného rôznych kolo-
točov a iných atrakcií nie len pre deti. 
Ubytovanie, večera.

3. DEŇ 
Po raňajkách sa vyberieme do ne-
ďalekého mestečka. Dnes budeme 
celý deň cestovať v  čase. Dozvieme 
o  predkoch Škandinávcov, o  Vikin-
goch. Vzhliadneme vikingské plavidlá 
v mestečku Roskilde. Ďalšia zastávka 
bude „Krajina legiend“ - praveká de-
dinka v Lejre. V múzeu v prírode sa 
nachádza ohromná zbierka prehisto-
rických usadlostí ešte z doby kamen-
nej a  vikingského obdobia. rodný 
dom najslávnejšieho rozprávkara na 
svete Hansa Christiana Andersena 
v mestečku Odense, kde sa dozvieme 
viac o jeho detstve a živote. Odchod 
na ubytovanie, večera.

4. DEŇ 
Raňajky. Presun mestečka Billund. 
Najväčšia atrakcia , ktorá poteší nie-
len deti, ale určite aj rodičov a istotne 
v nás zanechá   veľmi príjemné spo-
mienky. Legoland (v preklade pekne 
sa hraj) je zábavný park stavebnice 
Lego. Hneď pri vchode nás privíta 
Hans Christian Andersen s otvorenou 
knihou a  rôzne miniatúry dánskych 
významných pamiatok. Ale nájdeme 
tu aj vybudovaný Amsterdam. Nie-
ktoré postavičky sú dokonca aj po-
hyblivé. Kto sa odvezie v  legových 

VšETCI DOSPELí bOLI DEťmI,  ALE máLOKTOrý Z NICH SI NA TO PAmäTá. VráťmE SA DO DETSKÉHO SVETA SPOLu S NAšImI rATOLESťAmI V DáNSKOm 
KráľOVSTVE, KDE buDEmE SPOZNáVAť KrAjINu ICH OčAmI. ASI NEExISTujE čLOVEK, KTOrÉHO bY NEuCHVáTILA STAVEbNICA LEgO. POďmE SA 
PONOrIť DO SVETA TEjTO SLáVNEj STAVEbNICE. A NIELEN TO NáS čAKá NA TOmTO ZájAZDE. užIjEmE SI Aj VODNý SVET, čI ExOTICKÉ ZVIErATá.

autáčkach cez safari, kde zvieratká 
sú vyrobené opäť zo stavebnice lega? 
Koho zaujíma kozmonautika, môže sa 
pozrieť na kozmickú základňu. Alebo 
sa prevezieme na loďke a pozrieme si 
lego hrad.  Jedna časť parku je veno-
vaná aj malým experimentom, kde si 
každý môže z kociek niečo postavať. 
Ubytovanie, večera.

5. DEŇ 
Raňajky. Urobíme si prehliadku sa-
fariparku v  Give. Budeme jazdiť cez 
africkú Saharu, kde budeme mať na 

dosah rúk africké zvieratá. Opäť sa 
presunieme do Billundu, ale tento 
ktrát naše kroky zamieria do sever-
ského aquaparku Lalandia, v ktorom 
si užijú vodné dobrodružstvo nielen 
deti. Večera, ubytovanie.

6. DEŇ 
Dnes dokončíme prehliadku mesta 
Kodaň. Na mesto sa pozrieme z výš-
ky z Okrúhlej veže, kde nie sú žiadne 
schody iba šikmá plošina, ktorá nás 
dovedie až hore. Odlet do Viedne, 
transfer do Bratislavy.

a rozPrÁvKový Svetlegoland
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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 plavba v Kodani, autokar podľa potreby, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 230 EUR.

Kodaň
Odense

Billund
Billund

Give

Dánsko

Švédsko

TErmíNY A CENY

7g8sDL50 trAsA osobA v 1/2  
resp. 1/3

DetskÝ pAuŠáL  
DIeŤA Do 15 r. *

25.08. - 30.08. Ba 1 198 999

* dieťa na 3. lôžku



30

EuróPA  |  šKANDINáVIA

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 TALLINN. ruSKý PETrOHrAD SO SVETOZNá-
mOu ErmITážOu Sú POZVáNKOu DO ruSKEj HISTórIE.

LOď A jEj VYbAVENIE
MSC MUSICA bola postavená 
v r. 2006. Kapacita lode je 2 550 pa-
sažierov a 1 027 členov posádky. Cel-
kovo má 16 palúb (z toho 13 pre pasa-
žierov). K vybaveniu lode patrí: MSC 
AUREA SPA (2 sauny a parné kúpe-
le, fitnes štúdio, solárium), 3 bazény  
(1 detský), 7 víriviek, 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, kú-
peľňou so sprchou a WC, sušičom na 
vlasy, kozmetikou, pripojenie na inter-
net za poplatok. Dvadsaťštyrihodino-
vý kajutový servis a osobný kajutový 
stevard. Typy kajút: vnútorné bez 
okna, kajuty s oknom, kajuty s balkó-
nom, suity – všetky s kapacitou maxi-
málne 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

PETrOHrAD
Okruh mestom a Ermitáž 125 EUR.

KODAŇ
Kodaň expresne 55 EUR.

HELLESYLT/gEIrANgEr
Geirangenfjord 105 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) 9 EUR/dospe-
lá osoba/deň, 4,50 EUR/dieťa 3–14 
rokov/deň, fakultatívne výlety, kom-
plexné 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.

2 DETI DO 12 rOKOV ZDArmA  |  wELLNESS  |  ANImáCIE  |  PríSTAVNE POPLATKY V CENE  |  SLOVENSKý SPrIEVODCA

lUxUSnÁ výletnÁ PlavBa 
na MSc MUSica ****MetroPoly PoBaltia a nórSKe fjordy

ItInerár nórske FjorDY príChoD oDChoD

1. deň Kiel (nemecko) 18:00

2. deň Kodaň (dánsko) 08:00 17:00

3. deň na mori

4. deň hellesylt a geiranger (nórsko) 08:00 17:00

5. deň flam (nórsko) 09:00 17:30

6. deň Stavanger (nórsko) 10:00 18:00

7. deň na mori

8. deň Kiel (nemecko) 10:00

terMínY nórske FjorDY

a 03. september 2016

c 14. máj 2016, 11. jún 2016, 28. máj 2016

d 25. jún 2016, 20. august 2016

e 09. a 23. júl 2016

f 06. august 2016 – SLOVENSKý SPrIEVODCA

ItInerár MetropoLY pobALtIA príChoD oDChoD

1. deň Kiel (nemecko) 18:00

2. deň Kodaň (dánsko) 08:00 17:00

3. deň na mori

4. deň * štokholm (švédsko) 08:30 16:30

5. deň tallinn (estónsko) 09:00 16:00

6. deň Petrohrad (rusko) 07:00 19:00

7. deň na mori

8. deň Kiel (nemecko) 10:00

terMínY MetropoLY pobALtIA
a 30. apríl 2016, 07. máj 2016

B 27. august 2016

c 04. jún 2016

d 18. júl 2016, 13. august 2016

e 02., 16. a 30. júl 2016

f 21. máj 2016 – SLOVENSKý SPrIEVODCA - 4. deň * helsinki (fínsko)

7g5FMs50 A 7g5FMs54 A b C D E F*

zákl.lôžko/vnútorná kajuta 799 849 899 949 999 1128

zákl.lôžko/kajuta s oknom 1049 1099 1199 1199 1249 1448

zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1249 1299 1349 1399 1449 1598

3./4. lôžko dospelý - paušál 399 429 449 479 499 599

3./4. lôžko dieťa 12 až 18 r. - paušál 149 149 149 249 249 299

3./4. lôžko dieťa do 12 r. - paušál 0 0 0 99 99 0

* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube

TErmíNY A CENY

Kiel/Hamburg

Petrohrad

Kodaň

Štokholm
Tallinn

Švédsko

Nemecko

Estónsko

Rusko

Dánsko

Kiel/Hamburg

Stavanger

Kodaň

Geiranger
Hellesylt

Flam Nórsko

Dánsko

Nemecko
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KOmbINáCIA TrOCH KrAjíN, KTOrýCH SPOLOčNým mENOVATEľOm jE NEDOTKNuTá PrírODA. šKóTSKO – jEDEN Z POSLEDNýCH KúTOV KráSNEj 
A DIVOKEj PrírODY V CELEj EuróPE, mIESTO KDE POčuť TICHO – FAErSKÉ OSTrOVY A OSTrOV šTYrOCH žIVLOV – ISLAND. VšETKY PONúKAjú 
DOSLOVA úNIK OD CIVILIZáCIE. 

10- DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ 
Letecky do Edinburghu. V  hlavnom 
meste Škótska sa vydáme po dláž-
denej Royal Mile – Kráľovskej míli 
okolo katedrály St. Giles až k palácu 
Holyrood, oficiálnej škótskej reziden-
cii kráľovnej. Návšteva majestátneho 
Edinburghského hradu. Fakultatívne 
možnosť návštevy škótskeho veče-
ra, kde si pochutnáme na tradičnom 
škótskom haggis Ubytovanie. 

2. DEŇ 
Prejazd cez tajuplné močariská ran-
noch moor a  horské zelené údolie 
glencoe (scéna, kde v  r. 1692 došlo 
k  masakru členov klanu Mac Do-
naldovcov). Pokračujeme cez Fort 
William ku kaledónskemu kanálu, 
ktorý budeme nasledovať po Fort 
Augustus, ležiacom na brehoch jaze-
ra Loch Ness. Návrat na ubytovanie. 

3. DEŇ 
Prelet na Faerské ostrovy. Dnes pre-
skúmame ostrovy Vágar a najmaleb-
nejší a najzápadnejší ostrov mykines 
s najväčšou vtáčou kolónou na svete. 
Ubytovanie v Tórshavn.

4. DEŇ 
Prehliadka mesta aj stredovekého 
centra Kirkjubour na ostrove Strey-
moy. Plavba okolo útesov Vestmanna 
je podľa názoru mnohých najkrajšou 
na našej planéte. Dedinky Tjørnuvík 
a Saksun, či národný futbalový štadión 
v  Toftire, ktorý je súčasne vyhliadko-
vou plošinou a  dominantou ostrova 
Eysturoy. Návrat na ubytovanie. 

5. DEŇ 
Navštívime druhé najväčšie mesto 
Klaksvík na ostrove Bardoy. Pokra-
čujeme do malebnej dedinky gjógv, 
útesy Búgvik, najvyšší vrchol Faer-
ských ostrovov Slaettaratindur. Ná-
vrat na ubytovanie.

6. DEŇ 
V  poobedňajších hodinách nalode-
nie na loď Norrona, plavba na Island. 
Ubytovanie na lodi.

7. 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 európske-
ho ľadovca Vatnajökull (12 tisíc km2), 
dychvyrážajúca scenéria ľadovcovej 
lagúny jökulsárlon. Plavba priamo 
medzi ľadovými kryhami na obojži-
velníku! Ubytovanie.

8. DEŇ 
Nádherná oblasť islandského juho-
západu plná povestných prírodných 
krás. Dedinka Vík leží neďaleko ma-
gickej pláže s čiernym pieskom a ba-
zaltovými stĺpmi všetkých veľkostí 
a tvarov. Útesy Dýrholaey, vodopády 
Skógafoss a  Seljalandsfoss, Ľudové 
múzeum s  perfektným vyobrazením 
islandskej histórie. Zastavíme aj pri ľa-
dovci Sollheimsjökull – zažite ostrov 
ohňa a  ľadu na vlastnej koži! Ubyto-
vanie. 

9. DEŇ 
Zlatý trojuholník, alebo tri drahoka-
my Islandu: najstarší parlament sveta 
Þingvellir, ležiaci v rovnomennom ná-
rodnom parku, trojstupňový vodopád 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Bratislava - Edinburgh, Edinburgh - Vágar, Keflavík 
- Viedeň, plavbu trajektom na trase Faerské ostrovy – Island, dopravu mikro-
busom v Škótsku, na Faerských ostrovoch a na Islande podľa programu, trans-
fery letisko – hotel – letisko, transfer zo Schwechatu do Bratislavy, ubytovanie  
v 3* hoteloch s raňajkami, 1x nocľach vo vnútornej kajute trajektu, plavbu v ľa-
dovcovej lagúne Jökulsárlon, vstup do Ľudového múzea Skógar, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 250 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu v hoteloch 428 EUR (cena za samostatnú kajutu na vyžiadanie), 
vstupné do kúpeľov Bla Lonid 40 EUR s kúpaním, 10 EUR bez kúpania (nutné 
objednať pri kúpe zájazdu), za škótsky večer 74 EUR.

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 vyvrhujúci vodu do výšky 
15-30 metrov. Monumentálny, dvoj-
stupňový vodopád gulfoss padá do 
hĺbky 32 metrov a  za slnečných dní 
sa jeho kvapky odrážajú v  prekrás-
nej dúhe. Kráter Kérid – miesto, kde 
účinkovala aj slávna Bjork. Pokraču-
jeme prehliadkou polostrova reyk-
janes. Geotermálna oblasť Krysuvík 

s  bublajúcimi bahennými jazierkami 
a  farebnými fumarolami. Jazda po-
zdĺž pobrežia do rybárskej dedinky 
grindavík. To najlepšie nás čaká na 
koniec: slávna Modrá Lagúna (blá Ló-
niđ)! Top atrakcia uprostred čierneho 
lávového poľa, mliečno-modrá geo-
termálna voda s liečivým bahnom má 
ideálnych 38 ˚C. Transfer na letisko 
v Keflavíku a odlet do Viedne.

10. DEŇ
Prílet do Viedne v ranných hodinách, 
transfer do Bratislavy.

NOVINKA  |  NárODNÉ PArKY  |  VYbrANÉ VSTuPY V CENE  |  PrELET A TrAjEKT V CENE

šKótSKo - faerSKé oStrovy - iSland

EuróPA  |  VEľKá brITáNIA, FAErSKÉ OSTrOVY, ISLAND

EdinburghGlencoe
Loch Ness

Škótsko

Island

Vágar

Seyðis�örður
Höfn

Jökulsárlón

Reykjavík

Vík

Selfoss

Tórshavn

Geysir

Faerské
ostrovy

TErmíNY A CENY
7g8FAL01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

24.08. - 02.09. Ba 1 998
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rEYKjAVíK – NAjSEVErNEjšIE HLAVNÉ mESTO SVETA. PESTrOFArEbNÉ DOmčEKY, DIVOKý NOčNý žIVOT, bOHATá umELECKá SCÉNA, múZEá A gALÉrIE. 
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!

5-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Letecky na Island (priamy let z Bra-
tislavy), prílet do Keflavíku. 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 filharmónie. 

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 no-
hou v  Amerike a  druhou v  Európe.“ 
Pokračovanie k  najznámejšiemu gej-
zíru 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.  

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

závoj. Nasleduje vodopád Skógafoss, 
jeden z najvyšších na ostrove a náv-
števa Ľudového múzea Skógar s per-
fektným výkladom a  vyobrazením 
islandskej histórie. Dedinka Vík leží 
neďaleko magickej pláže s  čiernym 
pieskom a  bazaltovými stĺpmi všet-
kých veľkostí. Kúsok odtiaľ sa z mora 
vynárajú tajomné útvary skamene-
ných trolov reynisdrangar. Výhľad na 
útesy Dyrholaey – južnú bránu Islan-
du. Návrat do Reykjavíku so zastáv-
kou pri ľadovci Sollheimsjökull – zaži-
te ostrov ohňa a ľadu na vlastnej kož!

4. DEŇ
Voľný čas v Reykjavíku, možnosť FA-
KULTATÍVNYCH AKTIVÍT – dopolud-
nia pozorovanie veľrýb alebo jazda 
na svetoznámych islandských koní-
koch. Popoludní pre záujemcov výlet 
na Západné pobrežie, do oblasti fjor-
dov Hvallfjordur a Borgarfjordur. Tra-
sa vedie mestečkami Borgarnes, Rey-
kholt, najväčší európsky horúci výver 
Deildartunguhver a vodopády Hraun-
fossar a Barnafoss. Po návrate čas na 
skúmanie umeleckej a kultúrnej scény 
Reykjavíku, hlavnej nákupnej tepny 
Laugarvergur, na návštevu niektoré-
ho z mnohých, veľmi kvalitných múzeí 
a galérií, či „relax po domácky“ v jed-
nom z  termálnych kúpalísk – to naj-
vyhlásenejšie sa volá Laugardalslaug. 
PrE rODINY S  DEťmI: Po návrate 
z  pozorovania veľrýb sa z  prísta-

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 75 EUR.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu (priamy let Bratislava–Keflavík–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 64 EUR dospelý (zľava 
pre dieťa do 15 rokov 50%), jazda na koňoch 86 EUR (zľava pre dieťa do 12 rokov 
25%), výlet na Západné pobrežie 60 EUR. Vstupné do múzeí, stravu okrem ra-
ňajok. Príplatok za jednolôžkovú izbu 220 EUR. Komplexné cestovné poistenie. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 149 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Vstupné do kúpeľov Blá Lónid 40 EUR s kúpaním, 10 EUR bez kúpania, deti do 
13 rokov v sprievode rodičov zdarma, 14-15 roční 25 EUR (vstup je nutné objed-
nať pri kúpe zájazdu).

vu vyberieme na premietanie filmu 
o  sopkách, aj o  erupcii sopky Eyjaf-
jallajökull, ktorá v roku 2010 ohromila 
medzinárodnú leteckú dopravu. Pri 
jazere Tjörnin sa zoznámime s  jeho 
obyvateľstvom – kačice, labute a  asi 
40 druhov vtákov, kŕmenie povolené! 
Nevynecháme ani návštevu ZOO a na 
záver dňa sa zrelaxujeme v  termál-
nych kúpeľoch 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. Po relaxačnom 
a  zdravom kúpeli transfer na letisko 
a odlet domov. Prílet do Bratislavy.

HIT rOKA 2015  |  NárODNÉ PArKY  |  Aj PrE rODINY  |  VYbrANÉ VSTuPY V CENE

iSland iSlandSKý Pozdrav

Keflavík

Reykjavík
Geysir

Selfoss

Vík

Island

TErmíNY A CENY

7g8IsL01 trAsA osobA v 1/2  
resp. 1/3

DetskÝ pAuŠáL - 
DIeŤA Do 12 r. *

05.05. - 09.05. (4 noci reykjavík) Ba 898 499

15.09. - 19.09. (4 noci reykjavík) Ba 948 499

* dieťa na 3. lôžku
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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 Leiffú-
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 obrov-
ským lávovým poliam vulkánu Laki. 

3. DEŇ
Cez obrovské lávové plošiny a  piesky 
Skejdarásandur sa presunieme až do 
NP Skaftafell s  výhľadom na ľadov-
cové splazy najväčšieho európskeho 
ľadovca Vatnajökull. Podnikneme vý-
let k  malebnému vodopádu Svartifoss 
s pozadím čiernych čadičových stĺpov. 
Tajomná a  nesmierne malebná ľadov-
cová lagúna jökulsárlón nám celkom 
vyrazí dych. Obrovské bloky ľadu sa po-
súvajú po krátkej riečke do mora. My sa 
medzi nimi budeme plaviť na obojživel-
nom plavidle. Cesta pozdĺž dychvyráža-
júcich východných fjordov až do Djúpi-
voguru, bývalého dôležitého prístavu.

4. DEŇ
Časovo náročný presun cez horský 
masív Öxi naprieč ostrovom k najmo-
hutnejšiemu vodopádu, ohlušujúce-
mu Detifossu. Národný park Asbyrgi 
– na islandské pomery obrovský les, 
odtlačok podkovy koňa boha Thóra.

5. DEŇ
V mestečku Húsavík pozorovanie veľrýb 
z  tradičnej drevenej plachetnice –  

až 98 % garancia úspechu, najviac dru-
hov veľrýb na Islande! Budeme mať 
opäť šťastie aj na najväčšieho cicavca 
na svete, vorvaňa ozrutného, či na pred-
stavenie vráskavca dlhoplutvého, ktorý 
sa tak rád predvádza vyskakovaním 
z vody? Neďaleké útesy ostrova Lundey 
sú domov tých najrozkošnejších stvore-
ní – pestrofarebných „papagájov seve-
ru“. 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 bôžikovia ako 
symbol skoncovania s pohanstvom. Pô-
vodná usadlosť Laufás a  záliv s výhľa-
dom na Akureyri, hlavné mesto severu 
s údajne najlepšou „outdoor“ plavárňou 
na ostrove.

6. DEŇ
Mozaika pestrosti, oblasť mystického 
jazera mývatn. Plytké jazero na okraji 
sopky Krafla je plné záhadných útva-
rov – tzv. pseudokráterov. Vysvetlíme si 
ako vznikli a navštívime aj oblasti sopiek 
spiacich aj dávno vyhaslých, polia plné 
bahenných jazierok, výhražne syčiacich 
komínov aj sírnych výverov, vystúpime 
na okraj krátera Víti naplneného sma-
ragdovozelenou vodou, prejdeme sa 
mestom tajomných hradieb „Dimmubor-
gir“ (alebo sú to skamenení trolovia?).

7. DEŇ
Návrat do hlavného mesta cez pre-
krásne scénické údolie Skagalfjördur. 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu (odlet z  Viedne), transfer BA – letisko – BA, 7x ubytovanie 
s  raňajkami v  hoteli 3*, 3x večeru, dopravu klimatizovaným autobusom s  ná-
honom 4x4, plavbu za veľrybami, plavbu v ľadovcovej lagúne, česky/slovensky 
hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Komplexné cestovné poistenie. Príplatok za 1/1 izbu 488 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 250 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Vstupné do kúpeľov Blá Lónid 50 EUR s kúpaním, 10 EUR bez kúpania (vstup je 
nutné objednať pri kúpe zájazdu).

Jazda vnútrozemím (cesta Kjöllur), 
s vyhliadkami na biele čiapky ľadovcov 
Langjökull a Höfsjökull. Zastávka v ge-
otermálnej oblasti Hveravellir. Zlatý 
trojuholník, alebo tri drahokamy Islan-
du: najstarší parlament sveta Þingvellir, 
trojstupňový vodopád Gulfoss a  gejzír 
Strokkur. Najstarší národný park Islan-
du Þingvellir leží na tektonickom zlo-
me eurázijskej a  americkej pevninskej 
dosky. 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 každých 
5 - 10 minút. Len kúsok od tejto termál-
nej oblasti sa nachádza monumentálny, 
dvojstupňový vodopád gulfoss, nazýva-
ný „zlatý“. Padá do hĺbky 32 metrov a za 
slnečných dní sa kvapky odrážajú v pre-
krásnej dúhe. Zastávka 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.

7 divoviSland

VYbrANÉ VSTuPY V CENE  |  NárODNÉ PArKY

Reykjavík
Keflavík

Vík

Höfn
Selfoss

Landmannalaugar
Thingvellir

Egilstadir
Akureyri

Hveravellir
Island

TErmíNY A CENY
7g8IsL02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

01.07. - 09.07. Ba 2 198

26.08. - 03.09. Ba 2 198
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EuróPA  |  VEľKá brITáNIA

„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.

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. 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 „Londýn Plus“, resp. doplní 
o  návštevu Windsoru – sídla kráľov-
skej rodiny.

Náš TIP
Ku klasickému zájazdu si môžete 
vybrať 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, 
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).

CITY brEAK  |  SHOPPINg  |  VEľKá NOC  |  Aj Z KOšíC

a londýnSKe najlondýn

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

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 2*/3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

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

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 190 EUR/3 noci, 240 EUR/4 noci, za balíček 4 večerí vybraných 
kuchýň 125 EUR, návšteva muzikálového predstavenia od 85 EUR.

TErmíNY A CENY

7g8vbL01 Dní trAsA osobA v 1/2  
resp. 1/3

25.03. - 28.03. (veľká noc) 4 Ba 498

14.04. - 17.04. 4 Ba 498

04.05. - 07.05. 4 Ke 478

11.05. - 15.05. (Múzeá) 5 Ba 558

09.06. - 12.06. 4 Ba 498

27.07. - 31.07. (Kozmopolitný) 5 Ba 558

26.08. - 30.08. (šport) 5 Ba 558

15.09. - 19.09. (imperiálny) 5 Ba 558

06.10. - 09.10. 4 Ke 478
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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.

4-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 zavedie za 
najznámejším čarodejníkom Anglicka 
- Harrym Potterom. Úchvatná atrak-
cia londýnskych filmových štúdií vám 
odhalí mnoho tajomstiev z tvorby veľ-
kolepých filmových príbehov o  tomto 
čarodejníkovi, vrátane faktov o špeciál-
nych efektoch a animáciách, ktoré tieto 
filmy preslávili po celom svete. Čaká na 
vás dobrodružstvo skryté za filmovým 
plátnom s množstvom prekrásnych fil-
mových scén, kostýmov, rekvizít a inte-
raktívnych exponátov, ktoré vás vtiah-
nu priamo do deja. Návrat do Londýna. 
Stretnutie so svetovými celebritami 
nás čaká v  múzeu voskových figurín 
madame Tussaud’s. Pre mamičky budú 
určite príjemným spestrením a  oddy-
chom nákupy na Oxford Street, odkiaľ 
sa neskôr vydáme k ďalšiemu význam-
nému symbolu mesta – Piccadilly Cir-
cus. Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

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 
návštevu vychýrených múzeí. Navští-
vime múzeum kráľovského letectva 
s množstvom vystavených historických 
a moderných 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 do-
bách pred príchodom človeka? Kto je 
väčší - my či dinosaury? A kto je bys-
trejší? Koľko zubov má v tlame hroch? 
A  koľko ich mal taký tyranosaurus? 
Všetko a  ešte viac sa dozvieme a  na 
vlastné oči uvidíme v Prírodovednom 
múzeu. Hneď vedľa sa nachádza Tech-
nické múzeum, kde sa dozvieme ako 
funguje parný stroj a pozrieme si mo-
del prvej parnej lokomotívy. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

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.

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 ubytovanie 
v hoteli 3* s raňajkami, vstupenku na Harry Potter Studio Tour, sprievodcu 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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 190 EUR/3 noci, balík 3 večerí 98 EUR, vstupné do 3 atrakcií (Lon-
dýnske akvárium, Londýnske oko a Madame Tussaud’s) 82 EUR/16 a viac rokov, 
65 EUR/dieťa 4-15 rokov.

PrE DETI  |  VYbrANÉ VSTuPY V CENE  |  Aj Z KOšíC  |  CEZ PráZDNINY

EuróPA  |  VEľKá brITáNIA

londýn Pre deti harry Potter a  legoland®

TErmíNY A CENY

7g8vbL50 trAsA osobA v 1/2  
resp. 1/3

DetskÝ pAuŠáL  
DIeŤA Do 15 r. *

06.05. - 09.05. Ba 558 299

01.07. - 04.07. (letné prázdniny) Ba 558 299

28.07. - 31.07. (letné prázdniny) Ke 498 299

18.08. - 21.08. (letné prázdniny) Ba 558 299

29.10. - 01.11. (jesenné prázdniny) Ba 558 299

* dieťa na 3. lôžku
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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 
figurín 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 Eiffelovu 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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 278 EUR, za plavbu po Sei-
ne 12 EUR, za predstavenie v kabarete 
Moulin Rouge 120 EUR (bez večere), 
s večerou 185 EUR.

uNESCO  |  LíSTOK NA EurOSTAr V CENE

rýchlovlaKoM  
eUroStar

na traSe 
londýn - ParÍž

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 prehliadneme štvrť 
Kensington a fakultatívne máme mož-
nosť návštevy múzeí – Britského, Prí-

rodovedno-historického, Vedeckého 
múzea, Národnej galérie alebo mož-
nosť nákupov na známej Oxford Stre-
et. Transfer na letisko, odlet z Londý-
na, 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 poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 190 EUR.

KuLTúrNE PAmIATKY  |  uNESCO

londýn S výletoM do 
WindSorU a oxfordU

EuróPA  |  VEľKá brITáNIA

Veľká Británia

London

Oxford

Windsor

TErmíNY A CENY
7g8vbL02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

26.05. - 29.05. Ba 528

TErmíNY A CENY
7g8vbL12 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

01.07. - 07.07. Ba 948
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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, fakultatívne večera.

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, fakultatívne večera.

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, Cliffor-
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
Raňajky. Cez ústie rieky Severn sa 
dostaneme do krajiny červeného dra-
ka, walesu. Navštívime hlavné mesto 
Cardiff. Hrad a  historické centrum 
s viktoriánskymi domami kontrastuje 
s  moderným centrom v  Cardiff Bay, 
v staro-novom prístave. Pýchou mes-
ta je i  Millennium Stadium, štadión, 
ktorý pri svojom otvorení v  r. 1999 

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

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

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 398 EUR, za 7 večerí 225 EUR, vstup do Stonehenge 24 EUR (nutné 
objednať prí kúpe zájazdu).

hostil svetový pohár v  rugby ako aj 
futbalové zápasy počas londýnskej 
Olympiády 2012. Ubytovanie, fakulta-
tívne večera.

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.

uNESCO  |  KuLTúrNE PAmIATKY

to najlePšie z BritÁnie

EuróPA  |  VEľKá brITáNIA

Cambridge

Veľká
Británia

London

Stratford-upon-Avon

Cardiff

Bath

WindsorSalisbury

YorkLiverpool

Chester

TErmíNY A CENY
7g8vbL04 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

14.07. - 21.07. Ba 1 198
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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 a večera.

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. Zastáv-
ka v Princetown a Postbridge, v srdci 
národného parku. Pokračovať budeme 
do prístavného mesta Plymouth s dlhou 
tradíciou námorného loďstva ako aj pá-
lenice známeho Plymouth Ginu. Pešia 
prehliadka mesta, nábrežie, The Hoe, 
Royal Citadel Karla II., dláždené uličky 
v prístave. Ubytovanie a 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-
mi útvarmi. Ďalšou zastávkou budú 
záhrady Trebah gardens s  bohatou 
subtropickou vegetáciou. Deň ukončí-
me v prístavnom mestečku Falmouth, 
ktoré patrí medzi najhlbšie prístavy 
na svete. Návrat do hotela, večera.

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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 225 EUR, vstup do Stonehenge 24 EUR (nutné objednať prí kúpe 
zájazdu).

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, amfiteáter 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.

7. DEŇ
Prehliadka historických rímskych kú-
peľov v meste bath. Následne sa vy-
dáme k  megalitickému kamennému 
kruhu Stonehenge. Našou poslednou 
zastávkou bude mestečko Salisbury. 
Veľkolepá stredoveká katedrála má 
najvyššiu kostolnú vežu v  Británii  
(123 m) a nachádza sa v nej originál 
dokumentu Magna Charta z  r. 1215. 
Transfer na letisko. Odlet.

PrírODNÉ KráSY  |  POLPENZIA V CENE

MaleBný devon a cornWall  
aleBo iMPreSie roSaMUnde Pilcherovej

EuróPA  |  VEľKá brITáNIA
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TErmíNY A CENY
7g8vbL07 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

06.07. - 12.07. Ba 1 298
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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, Cliffor-
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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 190 EUR, za 9 večerí 258 EUR, za škótsky večer 74 EUR, vstup do 
Stonehenge 24 EUR (nutné objednať prí kúpe zájazdu).

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, oficiálnej 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
Skoré raňajky. Transfer na letisko 
v Edinburghu a odlet.

uNESCO  |  HISTOrICKÉ PAmIATKY  |  PrírODNÉ KráSY

grand toUr veĽKoU BritÁnioU

EuróPA  |  VEľKá brITáNIA
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TErmíNY A CENY
7g8vbL08 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

12.07. - 22.07. Ba 1 498
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4-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Odlet do Edinburghu, po prílete 
transfer do hotela. Fascinujúce hlav-
né mesto Škótska si vás získa schop-
nosťou skombinovať staroveké a mo-
derné v unikátnej škótskej atmosfére. 
Pešiu prehliadku mesta začneme 
prechádzkou cez Princes Street gar-
dens, krásna panoráma kamenného 
mesta vybudovaného na vyhasnutej 
sopke, Scott monument, hlavná tep-
na mesta Princess Street, luxusný 
Hotel balmoral. Inšpiratívny pohľad 
pre mnohých fotografov a  maliarov 
sa nám naskytne z  Calton Hill, ďalej 
nevynecháme St. Andrews house 
- sídlo škótskej vlády a deň zakončí-
me na rose Street, kde sa nachádza 
množstvo reštaurácií a  tradičných 
pubov. Ochutnáte tradičné Haggis? 
Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Navštívime palác Holyrood-
house, ktorý slúži ako oficiálna krá-
ľovská rezidencia počas kráľovninej 
návštevy mesta. Vydáme sa po Krá-
ľovskej míli - royal mile, na ktorej sa 
vám určite podarí stretnúť typického 
Škóta v  károvanom kilte ako hrá na 
gajdy, prehliadka Katedrály St. giles 
a  grassmarket obľúbeného miesta 
turistov s výhľadom na Edinburghský 
hrad. Práve tam pokračuje naša pre-
hliadka. Edinburghský hrad po stáro-
čia menil svoju funkciu – od pevnosti 
cez kráľovský palác až po štátnu väz-
nicu. Popoludní voľno na návštevu 
„mary Kings Close“ – svet tajomných 
podzemných ulíc, prípadne návšteva 
Scotch whiskey Heritage Centre, kde 
sa dozvieme o výrobe pravej škótskej 
whisky. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. V  prístave Leith sa nachá-
dza jedna z  najnavštevovanejších 
škótskych atrakcií – Kráľovská jachta 

britania. Prehliadka kráľovninej izby 
a  kajuty viac než 200 člennej po-
sádky, jedálne či strojovne. Možnosť 
nákupov v  Ocean Terminal. Pre zá-
ujemcov možnosť výstupu na Artu-
rovo sedlo, odkiaľ sa nám naskytne 
nezabudnuteľný výhľad na mesto. 
Fakultatívne možnosť navštíviť pro-
jekt Our dynamic Earth – interaktív-
na prehliadka o vzniku našej planéty 
alebo monumentálnu rosslyn Chapel, 
dejisko poslednej kapitoly knihy Dana 
Browna – Da Vinciho kód. Pre milovní-
kov histórie a umenia možnosť zadar-
mo návštevy Národnej škótskej galé-
rie a Národného škótskeho múzea.

4. DEŇ
Skoré raňajky. Transfer na letisko 
a odlet z Edinburghu. 

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Edin-
burghu, transfer letisko – hotel – letis-
ko, 3x ubytovanie v hoteli 2*/3* s ra-
ňajkami, sprievodcu CK SATUR. 

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

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 158 EUR. 

CITY brEAK  |  HISTOrICKÉ PAmIATKY

„atény SeverU“edinBUrgh

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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 225 EUR, za 4 večere 
98 EUR, vstup do Stonehenge 24 EUR 
(nutné objednať prí kúpe zájazdu).

uNESCO  |  KuLTúrNE PAmIATKY

tajoMStvÁ  
jUžného anglicKa

EuróPA  |  VEľKá brITáNIA
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TErmíNY A CENY
7g8vbL03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

06.07. - 10.07. Ba 768

TErmíNY A CENY
7g8vbL11 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

11.09. - 14.09. Ba 398
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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. Cestu za pozna-
ním škótskej histórie a kultúry začne-
me v monumentálnej rosslyn Chapel. 
Vyznačuje sa množstvom nádher-
ných kamenárskych prác opradených 
legendami a  je dejiskom poslednej 
kapitoly knihy Dana Browna Da Vin-
ciho kód. Opátstvo melrose Abbey je 
ďalšou zastávkou. Jedno z najbohat-
ších škótskych opátstiev ukrývajúce 
srdce Roberta I. Ubytovanie, fakulta-
tívne večera.

2.DEŇ
Raňajky. Stredoveký Edinburgh, vše-
obecne pokladaný za jedno z  naj-
úžasnejších miest na svete. V  hlav-
nom meste Škótska sa vydáme po 
dláždenej Royal Mile – Kráľovskej míli 
okolo katedrály St. Gilese až k  pa-
lácu Holyrood, oficiálnej 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. Fakultatív-
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, fakultatívne 
večera.

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 Glenfinnan Via-
ducte, jednokoľajovom železničnom 
moste, ktorého unikátnosť využili aj 
pri natáčaní filmu 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 

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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 348 EUR, za 7 večerí 198 EUR, za škótsky večer 74 EUR.

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 
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 verejnos-
ti. Ubytovanie, fakultatívne večera.

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 Distillery 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
Skoré raňajky. Transfer na letisko 
v Edinburghu a odlet.

HIT rOKA 2015  |  NárODNÉ PArKY  |  OCHuTNáVKA wHISKY  |  uNESCO

loch neSS  
a WhiSKyšKótSKo

EuróPA  |  VEľKá brITáNIA
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TErmíNY A CENY
7g8vbL09 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

15.06. - 22.06. Ba 1 158

24.07. - 31.07. Ba 1 158
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EuróPA  |  VEľKá brITáNIA

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.

8-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Prílet do Edinburghu. Cestu za po-
znaním škótskej histórie a  kultúry 
začneme v  monumentálnej rosslyn 
Chapel. Vyznačuje sa množstvom 
nádherných kamenárskych prác 
opradených legendami a  je dejis-
kom poslednej kapitoly knihy Dana 
Browna Da Vinciho kód. Opátstvo 
melrose Abbey je ďalšou zastáv-
kou. Jedno z najbohatších škótskych 
opátstiev ukrýva srdce Roberta I. 
Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Stredoveký Edinburgh, vše-
obecne pokladaný za jedno z  naj-
úžasnejších miest na svete. V  hlav-
nom meste Škótska sa vydáme po 
dláždenej Royal Mile – Kráľovskej 
míli okolo katedrály St. Giles až k pa-
lácu Holyrood, oficiálnej 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. Fakultatív-
ne možnosť návštevy „Camera Ob-
scura“ – fantastickej interaktívnej 
prezentácie o  histórii mesta, alebo 
„Mary Kings Close“ – svet tajomných 
podzemných ulíc, kde od 17. storo-
čia zastal čas. Fakultatívne možnosť 
návštevy škótskeho večera, kde si 
pochutnáme na tradičnom škótskom 
haggis. 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 čas-
ti Škótska a  návšteva dedinky john  
o‘groats, často nazývanej „začiatok 

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, 6x 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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 328 EUR, za škótsky večer 74 EUR.

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 
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
Skoré raňajky. Transfer na letisko 
v Edinburghu a odlet do Bratislavy.
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EuróPA  |  VEľKá brITáNIA, írSKO

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?

10-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Prílet do Edinburghu, transfer do ho-
tela. Stredoveký Edinburgh, všeobec-
ne pokladaný za jedno z najúžasnej-
ších miest na svete. V hlavnom meste 
Škótska sa vydáme po dláždenej 
Royal Mile – Kráľovskej míli okolo ka-
tedrály St. Giles až k palácu Holyrood, 
oficiálnej škótskej rezidencii kráľov-
nej. Edinburghský hrad po stáročia 
menil svoju funkciu - od pevnosti cez 
kráľovský 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 in-
teraktívnej prezentácie o histórii mes-
ta, alebo „Mary Kings Close“ – svet 
tajomných podzemných ulíc, kde od  
17. storočia zastal čas. Ubytovanie. 

2. DEŇ
Raňajky. Prehliadka monumentálnej 
rosslyn Chapel. Vyznačuje sa množ-
stvom nádherných kamenárskych 
prác opradených legendami a  je de-
jiskom poslednej kapitoly knihy Dana 
Browna Da Vinciho kód. Dokončenie 
prehliadky Edinburghu. Fakultatívne 
možnosť návštevy múzeí, individuál-
ne voľno. Návrat na ubytovanie. 

3. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme do mesta le-
žiaceho na pobreží Severného mora 
– St. Andrews. V meste sídli najstar-
šia univerzita Škótska, kde sa stretli 
Princ William s manželkou Kate Mid-
dleton, St. Andrews Abbey a  taktiež 
prvý golfový klub (vznik v  r. 1754), 
na ktorého trávnikoch sa hrá dodnes. 
Zastávka v malebnom mestečku Pit-
lochry obklopenom krásnou príro-
dou. Aké by to bolo navštíviť Škót-
sko bez ochutnania pravej whisky? 
Najmenšia tradičná škótska pálenica 
Edradour Distillery nás pozýva na 
exkurziu s  degustáciou. Deň zakon-

číme v  Inverness, kde sa v  Scottish 
Kilmaker Visitors Centre oboznámi-
me s históriou 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.), Glenfinnan Viaduct – jedno-
koľajový železničný most, ktorého 
unikátnosť využili aj pri natáčaní filmu 
o Harry Potterovi. Prejazd cez tajupl-
né močariská rannoch moor a horské 
zelené údolie glencoe, pomedzi hor-
ské masívy, okolo hlbokých kaňonov. 
Na brehu najväčšieho škótskeho jaze-
ra Loch Lomond s peknou scenériou 
sa zastavíme 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, 
Kelvingrove Museum). Cestou do prí-
stavu sa zastavíme v Alloway, rodiska 
slávneho škótskeho básnika Roberta 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu do Edinburghu a z Dublinu, letiskové transfery (v prípade od-
letu mimo Bratislavy), autokarovú dopravu počas pobytu, lodnú dopravu me-
dzi Škótskom a Írskom, 9x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, 1x ochutnávka 
whisky, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 475 EUR, za škótsky večer 74 EUR.

Burnsa. Nalodenie na trajekt a  pre-
jazd do Írska. Ubytovanie.

6. DEŇ
Po raňajkách nás čaká autobusová 
prehliadka hlavného mesta Severné-
ho Írska – belfastu, v ktorom sa zrodil 
Titanic, ale aj dobre známy konflikt, 
na ktorý už dnes, našťastie, len spo-
míname. Prehliadka kláštora Clon-
macnoise. Presun na ubytovanie.

7. DEŃ
Raňajky. Pri povestných útesoch Cliffs 
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. Presun na ubytovanie.

8. DEŇ
Po raňajkách pokračovanie popri At-
lantickom oceáne najznámejšou pa-
noramatickou cestou v krajine - ring 

of Kerry s  krátkymi zastávkami na 
vyhliadkových bodoch a  v  tunajších 
mestečkách. Autobusová prehliadka 
a krátka zastávka v historicky najstar-
šom írskom meste Cork a prístavnom 
meste Cobh. Presun na 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.
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EuróPA  |  írSKO

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.

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. Ubytovanie, fakultatívne 
večera.

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 za-
ložil kláštor a okolité usadlosti. Uby-
tovanie, 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 Cliffs 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-

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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 255 EUR, doplatok za 8 večerí 168 EUR.

mantickejšia časť Írska, kde sa stále 
hovorí historickou galštinou. Za-
stávka pri jednom z  najdôležitejších 
írskych kláštorov, kde boli pochováva-
ní aj králi – Clonmacnoise. Prejazd do 
Severného Írska, Londonderry, kde 
bol podľa legendy založený prvý kláš-
tor. Ubytovanie, fakultatívne večera.

7. DEŇ
Raňajky, návšteva giant’s Causeway, 
Obrovho chodníka - obrovské stĺpo-
vité skalné útvary vulkanického pô-
vodu. Pokračovať budeme návštevou 
najstaršej licencovanej pálenice na 
svete, bushmills Distillery – jedineč-
ná možnosť okúsiť pravú írsku whis-

key. Odvážlivci sa môžu prejsť po 
Carrick-a-rede - hojdacom lanovom 
moste zavesenom 25 m nad mor-
skou hladinou. Návrat na ubytovanie 
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-
flikt, na ktorý už dnes, našťastie, len 
spomíname. Odchod na ubytovanie 
v okolí Dublinu, fakultatívne večera.

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

OCHuTNáVKA wHISKY V CENE  |  NárODNÉ PArKY
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EuróPA  |  írSKO, FrANCúZSKO

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.

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, fa-
kultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky, pešia prehliadka hlavného mesta 
Írska: Phoenix Park, elegantné námestia, 
dom spisovateľa Oscara Wilda či Brama 
Stokera, autora Drakulu, Dublinský hrad, 
anglikánske katedrály a ďalšie pamiatky. 
Prejazd cez grófstvo wicklow, známe 
pod názvom „Záhrada Írska“. Zastávka 
v jednom z údolí grófstva – glendalough, 
kde už v ranom stredoveku sv. Kevin za-
ložil kláštor a okolité usadlosti. Návrat na 
ubytovanie, 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  opo-
jenia whiskey sa vymaníme na čerstvom 
vzduchu pri brehu rieky Shannon v kláš-
tore Clonmacnoise, kde boli pochovávaní 
aj králi. Zastávka pri až 214 m vysokých 
a 8 km dlhých útesoch Cliffs of moher, 
ktoré sú jednou z najznámejších atrakcií 
Írska. Ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Zastávka na stredovekom hrade 
bunratty, ktorý vďaka zrekonštruova-
nému 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 mestečku 
Youghal (krátka zastávka). Odchod do 
prístavu na nočný trajekt do Bretónska. 
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 typicky 
bretónskou atmosférou. Inšpiráciu načer-
páme v  Pont-Aven, mestečku, ktoré si 
v 19. st. obľúbil maliar Paul Gaugain. Pre-
sun k mestu Lorient, ktoré založila v 17. st. 
Francúzska východoindická spoločnosť 
a stalo sa jedným z najdôležitejších prí-
stavov. Ubytovanie, fakultatívne večera.

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

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 whisky, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 285 EUR, doplatok za 9 večerí 198 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 kamenné 
monumenty neznámeho pôvodu uchová-
vajú do dnešných čias svoje prehistorické 
tajomstvá. Prejazd okolo Morbihanského 
zálivu do mesta Vannes, ktoré preslávili 
Dumasovi Traja mušketieri a  ktoré bolo 
v minulosti centrom bretónskej únie. Uby-
tovanie, fakultatívne večera.

8. DEŇ
Raňajky. Objavovanie severného pobre-
žia začneme v  príťažlivom pirátskom 
meste Saint-malo. Čaká nás prechádzka 
po jeho majestátnych hradbách a ulič-
kách historického jadra. Presun k mont-
-Saint-michel (UNESCO). Prehliadka 
impozantného kláštora umiestneného 
na žulovej skale v zátoke, ktorá sa počas 
prílivu a odlivu striedavo stáva ostrovom 
alebo skalou v piesku. Ubytovanie, fakul-
tatívne večera.

9. DEŇ
Raňajky. Návšteva bayeaux a tunajšieho 
vojenského cintorína. Presun k  Oma-
ha beach, hlavnému miestu vylodenia 

v Normandii a zastávka v Arromanches, 
mieste vylodenia britských jednotiek 
s  veľkým múzeom, v  ktorom si možno 
pozrieť názorný priebeh jednotlivých 
operácií. Cestou do Caen uvidíme Pega-
sus Bridge, ktorý postavili americkí vojaci 
pod nemeckou paľbou a Gondre Café – 
prvý dom oslobodený 6. britskou letec-
kou divíziou. Krátka prehliadka Caen, kde 
sa nachádza pamätník vylodenia. Ubyto-
vanie, fakultatívne večera.

10. DEŇ
Raňajky. Doobedňajšia cesta povedie cez 
luxusné prímorské letoviská ako Cabo-
urg a Trouville s rozľahlým piesočnatými 
plážami. Zastávka v stredovekom rybár-
skom mestečku Honfleur. Poobedie strá-
vime v  rouen. Ubytovanie, fakultatívne 
večera.

11. DEŇ
Raňajky. Zastávka v Giverny – meste zná-
mom záhradou, v ktorej Monet maľoval 
svoje Nympheum. Transfer na letisko. 
Odlet.

OCHuTNáVKA wHISKY V CENE  |  uNESCO

ÍrSKo, BretónSKo a norMandia

Dublin
Cliffs of Moher

Bunratty

Cork

Roscoff
Quimper

Carnac Vannes
St.-Malo

Mont St. Michel

Omaha
Beach

Veľká Británia

Írsko

Francúzsko

Rouen

Paríž TErmíNY A CENY
7g8IrL02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

23.08. - 02.09. Ba 1 398
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4-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Odlet z  Bratislavy do Bruselu. Za-
čneme objavovať ukryté krásy tohto 
multikulturálneho veľkomesta, sídla 
Európskej únie, centra svetoznámych 
výrobcov výbornej belgickej čokolá-
dy a  praliniek. Námestie grote Place 
(UNESCO); radnica – považovaná 
za najkrajšiu verejno-administratív-
nu budovu Belgicka. manneken Pis 
– soška cikajúceho chlapčeka; Pasáž 
sv. Huberta – sa honosí titulom prvej 
obchodnej pasáže Európy; svetozná-
my kostol Notre Dame de la Chapelle; 
Kráľovský palác – oficiálna rezidencia 
kráľovskej rodiny; Katedrála sv. micha-
la – belgický národný kostol s ukážkou 
brabantskej gotiky. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Vlakom sa odvezieme do 
prímorského mesta Antwerpy, ktoré-
mu sa pripisuje viac „naj“. Privíta nás 
vlaková stanica, ktorá je považovaná 
za jednu z  najkrajších na svete. Na-
chádza sa tu najväčší prístav na svete, 
mesto je známe hlavne vďaka najväč-
šiemu obchodnému centru diaman-
tov. V centre navštívime jedinú 7-lo-
ďovú katedrálu na svete. Katedrála 
Panny márie sa pýši najvyššou vežou 
v  celom Beneluxe. Meria až 123 m. 
V  kostoloch môžeme obdivovať ob-
razy od P. P. Rubensa, A. van Dycka 
a  iných veľkých umelcov. Navštívime 
Rubensov dom. Múzeum tlačiarne, 
kde nám vysvetlia a ukážu ako sa ke-
dysi robili knihy. Výhľad na mesto si 
môžeme vychutnať zo strechy galérie 
moderného umenia MAS. Fakultatív-
ne návšteva múzea lodnej spoločnos-
ti red Star Line, vďaka ktorej sa začali 
písať nové osudy mnohých emigran-
tov nielen z  Belgicka. Niektorí pasa-

žieri sa stáli známymi aj v ďaka tomu, 
že si emigráciou zachránili život. Me-
dzi ne patrí napr. aj Albert Einstein. 
Možno aj vy máte predkov z  takmer 
tisícky slovenských emigrantov. Ná-
vrat na ubytovanie. 

3. DEŇ
Raňajky. Pohodlne sa vyvezieme 
rýchlovýťahom do najvyššej ku-
poly Atómia s  nádherným výhľa-
dom na Brusel z  vtáčej perspektívy.  
165 miliárd krát zväčšený model mo-
lekuly železa s  deviatimi navzájom 
prepojenými oceľovými guľami. Bolo 
zhotovené pri príležitosti svetovej 
výstavy EXPO 1958. Návšteva Eu-
rópskej a Parlamentnej štvrte – obrej 
zaklenutej budovy Európskeho par-
lamentu so sieňou pre 700 politikov, 
ktorej sa medzi Bruselčanmi hovorí 
„caprice des dieux“ (božský rozmar). 
Oddýchneme si v  oáze zelene, naj-
krajšieho z projektov kráľa Leopolda 
II. – v  Parku du Cinquantenaire. Ná-
vrat do hotela.

4. DEŇ
Raňajky. Dokončenie prehliadky, príp. 
individuálne voľno. Transfer na letis-
ko. Odlet do Bratislavy. 

CENA ZAHŔŇA 
leteckú dopravu na trase Bratislava 
– Brusel - Bratislava, spiatočný vla-
kový lístok do Antwerp, 3x ubytova-
nie s raňajkami v hoteli 2*/3*, služby 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA 
vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY 
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 148 EUR.

NOVINKA  |  CITY brEAK  |  ATrAKTíVNY PrOgrAm

4-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Odlet do Dublinu. Po prílete transfer 
do hotela. Dublin, mesto preslávené 
čiernym pivom, írskou whisky a stov-
kami tradičných krčmičiek - „pubov“. 
Vydáme sa na prehliadku hlavného 
mesta Írska: ulica O‘Connell Street, 
kde sa nachádza okrem obchodov 
a reštaurácií aj pamätník svetla – „špi-
rála Dublinu“. Po moste Ha‘penny 
prejdeme na druhú stranu rieky Liffey 
do rušnej štvrti Temple bar, kde zaži-
jeme pravú írsku zábavu v niektorom 
z množstva barov či reštaurácií. Uby-
tovanie.

2. DEŇ 
Raňajky. 17. marec je dňom, kedy by 
chcel byť snáď každý Írom. Milióny 
ľudí po celom svete oslavujú deň sv. 
Patrika, patróna zeleného ostrova, 
ktorý priniesol do Írska kresťanstvo. 
Znakom symbolizujúcim tento deň 
je zelený trojlístok, ľudia nosia zele-
né oblečenie, jedia a pijú zelené jedlá 
a nápoje. Zapojíme sa do osláv, cen-
trom mesta bude prechádzať sprie-
vod masiek, oslavuje sa hudbou, tan-
com a samozrejme pitím írskeho piva 
Guiness. Individuálne voľno. Návrat 
na ubytovanie.

3. DEŇ 
Raňajky. Objavíme poklady najstaršej 
írskej univerzity Trinity College a kniž-
nice Old Library, kde sa nachádza ori-
ginál knihy Book of Kells - ilustrovaná 
kniha írskych mníchov z  9 st. Počas 
prechádzky mestom nás zaujmú gre-
goriánske dvere domov rozmanitých 
farieb a  tvarov. Pokračujeme v  pre-
hliadke mesta: Dublinský hrad – sym-
bol anglickej okupácie, patrí medzi 
najkrajšie v  Írsku, veľkolepá katedrála 

sv. Patrika, kde je pochovaný autor 
Guliverových ciest Johathan Swift, 
obchodná ulica grafton Street, park 
St. Stephen‘s green park a dom spiso-
vateľa Oscara Wilda. Návšteva múzea 
guiness pivovaru, kde si každý môže 
načapovať svoju vlastnú pintu piva. 
Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Skoré raňajky, transfer na letisko 
a odlet z Dublinu.

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Dub-
linu, transfer letisko – hotel – letisko, 
3x ubytovanie v hoteli 3*  s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR. 

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

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 148 EUR.

EuróPA  |  írSKO, bENELux

S výletoM  
do antverPBrUSelna deň Sv. PatriKadUBlin

TErmíNY A CENY
7g8beL03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

26.08. - 29.08. Ba 368

TErmíNY A CENY
7g8IrL03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

16.03. - 19.03. Ba 498
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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.

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 Flám-
ska je vlčí mak. Je to symbol obetí  
1. svetovej vojny, ktorá sa odohrávala aj 
na flámskych 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 wafle 
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-

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.

uNESCO  |  KuLTúrNE PAmIATKY

Klenot BelgicKaflÁMSKo

Francúzsko
Nemecko

Holandsko

Brusel

Mechelen

Antwerpy

GentYpem

Brugy
Kroke-HeistDe Haan

TErmíNY A CENY
7g8beb05 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

31.07. - 07.08. Ba 478
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KVETINOVý FESTIVAL  |  bEZ NOčNEj jAZDY TAm

5-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  06.00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko a Nemecko, uby-
tovanie v okolí Bruselu v Belgicku.

2. DEŇ
Raňajky, z  krajiny čokolády a  prali-
niek sa presunieme do Holandska, 
kráľovstva syrov, tulipánov a  veter-
ných mlynov. Zastavíme sa v Kinder-
dijk (UNESCO), pri slávnej skupine  
19 veterných mlynov, ktoré v  minu-
losti slúžili na odčerpávanie vody 
z Alblasserwaardu. O  tom, že máj je 
obdobím farieb dúhy, rozkvitajúcich 
púčikov tulipánov, narcisov a hyacin-
tov, nás presvedčí jeden z NAJ kveti-
nových parkov na svete – Keukenhof 
(len v  májovom termíne). Rozpre-
stiera sa na 32 ha lesoparku a pýši sa 
viac ako 6 miliónmi cibuľovín. Po je-
dinečnom zážitku Návrat na ubytova-
nie 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 138 EUR, za 2 večere 48 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

rozKvitnUté 
holandSKo

6-DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách (z  Bratislavy o  21:00 hod.), 
tranzit 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 indi-
viduálneho voľna možnosť návštevy 
Kazemát a prehliadka mesta turistickým 
vláčikom. Pokračovanie do Bruselu, uby-
tovanie.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do Antwerp - cen-
trum diamantov. Prehliadka centra 
s katedrálou Panny Márie s najvyššou 
vežou v Beneluxe. Pozrieme si obrazy 
od P. P. Rubensa, či A. van Dycka. Za-
čneme objavovať ukryté krásy tohto 
multikulturálneho veľkomesta, sídla 
Európskej únie, centra svetoznámych 
výrobcov výbornej belgickej čokolá-
dy a praliniek. Námestie grote Place 
(UNESCO); radnica – považovaná 
za najkrajšiu verejno-administratív-
nu budovu Belgicka. manneken Pis 
– soška cikajúceho chlapčeka; Pasáž 
sv. Huberta – sa honosí titulom prvej 
obchodnej pasáže Európy; svetozná-
my kostol Notre Dame de la Chapelle; 
Kráľovský palác – oficiálna reziden-
cia kráľovskej rodiny; Katedrála sv. 
michala – belgický národný kostol 
s  ukážkou brabantskej gotiky. Uby-
tovanie.

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 nachá-
dza morská slaná voda a z druhej stra-
ny je umelo vytvorené sladkovodné ja-
zero. Amsterdam – fakultatívne plavba 
loďou po grachtoch, návšteva Ríšskeho 
múzea alebo Múzea Vincenta van Go-
gha, individuálne voľno, nákupy, v ne-
skorších večerných hodinách 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  |  ArCHITEKTúrA

PotUlKy  
BenelUxoM

TErmíNY A CENY
7g8beb04 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

07.09. - 11.09. 2, 3 348

Antwerpy

Delft
Den Haag

Brusel

Luxemburg

Amsterdam
Holandsko

Belgicko Nemecko

Francúzsko

Zaanse Schans
Alkmaar Afsluitdijk

Amsterdam

Volendam

Noordwijk

Kinderdijk

Belgicko
Francúzsko

Nemecko

Holandsko

Brusell

Keukenhof

TErmíNY A CENY
7g8beb02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

30.4. - 04.05. 2, 3 398
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EuróPA  |  bENELux

7-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ 
Transfer na letisko. Odlet do Amster-
damu, plavba po grachtoch, pešia 
prehliadka mesta – živá pešia zóna 
Damrak, Námestie Dam–Nieuwmarkt, 
radnica, Kráľovský palác, štvrť červe-
ných svetiel, Rembrandtov pomník, 
fakultatívne návšteva múzeí V. van Go-
gha, rijksmuseum. Ubytovanie. 

2. DEŇ 
Raňajky. Odchod do Alkmaaru, pre-
hliadka. Skanzen holandských tradícií 
v Zaanse Schans – veterné mlyny, vý-
roba drevákov, ukážka výroby syrov, 
drevená architektúra zo 17. a  18. sto-
ročia. Zástavka v starobylej rybárskej 
osade Volendam. Ubytovanie. 

3. DEŇ 
Raňajky. Historické mesto Delft s  úz-
kymi uličkami a  pôvabnými štítovými 
meštiackymi domami. Kráľovské mesto 
Den Haag – Kráľovský palác, Medzi-
národný súdny dvor, pešia zóna. Za-
stávka v  letovisku Scheveningen, pre-
chádzka po pobreží. Ubytovanie.

4. DEŇ 
Raňajky. rotterdam – 2. najväčšie mesto 
Holandska. Počas okružnej plavby spo-
známe prístavné časti v  meste. Naj-
vyššia budova mesta – veža Euromast  
(185 m). Neobvyklá moderná architek-
túra budov v tvare kociek Het Potlood – 
Ceruzka a Erasmusbrug, most, ktorému 
hovoria Parkinsonov most. Kinderdijk 
(UNESCO), slávna skupina 19 veterných 
mlynov, ktoré slúžili na odčerpávanie 
vody z Alblasserwaardu. Ubytovanie.

5. DEŇ 
Raňajky. Rodné mesto maliara H. 
Boscha. Den bosch – pešia prechádz-
ka centrom s  románsko-gotickou 
katedrálou. Prehliadka Eindhovenu 
– moderné architektonické skvosty 
(Admirant, veža Vesteda, Van Abbe 
museum alebo Evoluon). Ubytovanie.

6.DEŇ 
Raňajky. bruggy nedotknuté roz-
právkové stredoveké mesto, najväčší 
skvost Beneluxu. Plavba po vodných 
kanáloch. Fantastické wafle, či flámska 
špecialita Moules–frites, ustrice varené 
na víne s cibuľkou, podávané s belgic-
kými hranolkami. Ešte sa zastavíme 
v Antwerpách, krátka prehliadka. Pre-
sun do bruselu. Ubytovanie.

7.DEŇ 
Raňajky. brusel sídlo EÚ. Atómium 
a pešia prehliadka mesta - Grote Pla-
ce (UNESCO), Radnica, manneken 
Pis, gotická Katedrála sv. Michala. Od-
let do Viedne a transfer do Bratislavy. 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Amsterdam, 
Brusel – Viedeň, transfer Bratislava – le-
tisko – Bratislava, 6x ubytovanie v ho-
teli 2*/3* s  raňajkami, autokar počas 
okruhu, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  plavbu loďou, komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 210 EUR.

uNESCO  |  KVETY A ZáHrADY

z Krajiny tUliPÁnov 
do Krajiny ČoKolÁdy

4-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer letisko, odlet do Amsterda-
mu, presun do hotela. V popoludňaj-
ších hodinách začneme prehliadku 
mesta, ktoré je plné histórie, pokla-
dov rôzneho typu, mesto slobody či 
zmesi kultúr a  tolerancie. Živá pešia 
zóna Damrak, námestie Dam s  Krá-
ľovským palácom (navštevovaným 
pri oficiálnych príležitostiach býva-
lou kráľovnou). Kostol Nieuwe Kerk, 
ktorý je miestom umeleckých výstav. 
beurs van berlage, budova starej bur-
zy, dnes koncertná hala a výstavisko, 
umiestnené za nákupným 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 Vie-
deň – Amsterdam – Viedeň, trans-
fer Bratislava – Viedeň – Bratislava, 
3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 
výlet do Zaanse Schans, sprievodcu 
CK SATUR.

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

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 148 EUR.

CITY brEAK  |  HIT rOKA 2015

aMSterdaM  
Plný PreKvaPenÍ

Amsterdam

Belgicko

Holandsko

Brusell

Eindhoven

Kinderdijk
Rotterdam

Delft

Antverpy
Brugy

TErmíNY A CENY
7g8beL01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

24.03. - 27.03. Ba 498

11.08. - 14.08. Ba 478

TErmíNY A CENY
7g8beL02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

30.05. - 05.06. Ba 998
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EuróPA  |  FrANCúZSKO

„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, KuLTúru, 
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 
Eiffelovej veže, s výhľadom pri dobrej 
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 pamätihod-
nosti – kaplnka Sainte Chapelle, Con-
ciergerie a  Notre Dame. Návšteva 
obrazovej galérie Louvre so slávnym 
obrazom Mona Lisa. Vyjdeme si aj 
na montmartre s  krásnym výhľadom 
pred bazilikou Sacré Coeur. Námestie 
umelcov Place du Tetre a známy ka-
baret moulin rouge. Návrat do hotela.

4. DEŇ
Raňajky, rozlúčka s  Parížom. Brucho 
Paríža Les Halles a  moderné Centre 
Pompidou. Transfer na letisko, odlet 
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.

Náš TIP
Vo vybraných termínoch vám po-
núkame tématicky orientovaný 
program.

PAríž A rOmANTICKÉ ZámKY
V  cene zájazdu je zahrnutý jedno-
dňový výlet autobusom do dvoch 
nádherných  zámkov Fontenebleau 
a Chateau de Vaux-le-Vicomte.  

umELECKý PAríž
V  cene zájazdu je zahrnutý aj výlet 
do Giverny  (dom so záhradou kde žil 
slávny Claude Monet). Vrámci progra-
mu navštívime aj Museé d Orsay a po-
zrieme si zbierku impresionistických 
diel v budove Oranžérie. 

KAbArETNý PAríž
Možnosť dokúpenia lístka na známy 
parížsky kabaret Paradis Latin. Uži-
te si neopakovateľný koktail zábavy, 
nádherných kostýmov a skvelej hud-
by. Nebude chýbať ani kankán. Cena 
lístka: 75 EUR  (vrátane prípitku).

VEľKá NOC  |  SILVESTEr  |  Aj Z KOšíC  |  PLAVbA PO SEINE ZADArmO

ParÍž

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.

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.

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

DEŇ bASTILY
Užite si spolu s parížanmi najväčší francúzsky sviatok – 14. júl, deň kedy vypukla 
Veľká francúzska revolúcia. Každoročne býva na Champs Elyseés vojenská pre-
hliadka, ohňostroje, bály, bankety a  pikniky. 

bONuS PrE KAžDÉHO
Lístok na plavbu po Seine pre každého účastníka zájazdu zadarmo. Nechajte 
sa unášať vlnami rieky Seiny a vychunajte si najznámejšie parížske pamiatky 
z inej perpektívy!

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Paríž – Viedeň alebo Budapešť – Paríž – Budapešť, 
transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava alebo transfer Košice – Budapešť 
– Košice, transfer letisko – hotel – letisko, okružnú jazdu po Paríži, 3x, resp. 4x 
ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, plavbu po Seine, sprievodcu CK SATUR.

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

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 170 EUR (4 noci), 120 EUR (3 noci). Predstavenie v kabarete Moulin 
Rouge 120 EUR bez večere, 185 EUR s večerou, silvestrovská večera 170 EUR.

PotUlKy ParÍžoM

TErmíNY A CENY

7g8FrL01 Dní trAsA osobA v 1/2, 
resp. v 1/3

12.02. - 15.02.  (valentín) 4 Ba 428

24.03. - 27.03. (veľká noc) 4 Ba 428

06.05. - 09.05. 4 Ba 428

01.06. - 05.06. (Paríž a romantické zámky) 5 Ba 498

02.07. - 05.07. 4 Ba 428

02.07. - 05.07.  (Kabaretný Paríž) 4 Ke 428

13.07. - 17.07. (deň Bastily) 5 Ba 468

28.08. - 01.09. 5 Ba 468

14.09. - 18.09. 5 Ke 498

15.09. - 19.09. (Umelecký Paríž) 5 Ba 498

13.10. - 16.10. (Kabaretný Paríž) 4 Ba 428

17.11. - 20.11. 4 Ba 428

08.12. - 11.12. (advent) 4 Ba 428
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6-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 07.00 hod.), tran-
zit 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 Vendôme, 
Hotel ritz, kostol La madeleine, Ope-
ra, plavba loďou po Seine a návrat do 
hotela.

4. DEŇ
Raňajky, pokračovanie v  prehliad-
ke po najznámejších miestach Parí-
ža: Luxemburské záhrady, Eiffelova 
veža, Invalidovňa, možnosť návštevy 
obrazovej galérie Louvre, ďalej Place 
Concorde, Champs Elysées (Elyzéj-
ske polia), Víťazný oblúk, montmar-
tre so známym a legendárnym kaba-
retom moulin rouge, ktorý preslávil 
maliar Henri de Toulouse – Lautrec, 
bazilikou 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 hod.).

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 12 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

bEZ NOčNýCH jáZD  |  uNESCO

5-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska (z  Bratislavy 
cca o 15:00 hod.), 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 Eiffelovu 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 hod.).

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 70 EUR, plavba loďou po 
Seine 12 EUR, miesto v prednej časti 
autokaru 7 EUR.

VEľKá NOC  |  ADVENT  |  Aj Z KOšíC

EuróPA  |  FrANCúZSKO

ParÍž 
MeSto Snov ParÍž PlUS Bez noČných jÁzd

Paríž

Francúzsko

Švajčiarsko

Taliansko

Nemecko
Luxembursko

Štrasburg

Metz

TErmíNY A CENY
7g8Frb01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

24.03. - 28.03. 2, 3 278

18.05. - 22.05. 1 278

20.07. - 24.07. 2, 3 278

27.08. - 31.08. 2, 3 278

12.10. - 16.10. 2, 3 278

TErmíNY A CENY
7g8Frb02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

16.06. - 21.06. 2, 3 458
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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 (Eiffelova veža), 
v  popoludňajších hodinách transfer 
na letisko, odlet z  Paríža, po prílete 
transfer do Bratislavy.

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  filmu „Hľadá sa Nemo“, kde 
v  lastúrach zažijete šialenú plavbu 
pod hladinou oceánu.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Paríž – Viedeň, transfer Bratislava – Schwe-
chat - Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, okružnú prehliadku Paríža,  
3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do zábavných parkov, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 120 EUR, za plavbu loďou po Seine 12 EUR.

PrE DETI  |  HIT rOKA 2015  |  VEľKá NOC  |  LETNÉ PráZDNINY

diSneyland Sen nielen  
Pre najMenšÍch

diSney‘S hotel  
Santa fe 2* 
Hotel priamo s  dedinke Disneylan-
du, zariadený v  štýle juho-západnej 
Ameriky. Izby žiaria jasnými farbami, 
k  dispozícii aj detský kútik, ihrisko 
s  indiánskymi stanmi a  westernová 
reštaurácia.

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.

diSney‘S hotel  
neW yorK 4*
Hotel v areály Disney dedinky  ponúka 
romantickú atmosféru „New York City“ 
, izby zariadené v štýle Art Déco, krytý 
bazén, saunu, vonkajšie ihrisko a mno-
ho ďalších služieb vysokej kvality.

Kyriad 3*
Príjemný rodinný hotel v blízkosti par-
ku Disneyland. Hotel poskytuje jed-
noducho zariadené izby s možnosťou 
dvoch prísteliek, detským kútikom. Vo 
vybraných termínoch hotel poskytuje 
dopravu do Disneylandu zadarmo. 

NAšE TIPY NA ubYTOVANIE PrE Váš CITY brEAK V DISNEYLANDE

CenA v eur zA Izbu A noC s rAňAjkAMI 

dvojlôžková izba od 100

Možnosť až 2 prísteliek

CenA v eur zA Izbu A noC s rAňAjkAMI 

dvojlôžková izba od 88

Možnosť až 2 prísteliek

EuróPA  |  FrANCúZSKO

CenA v eur zA Izbu A noC s rAňAjkAMI 

dvojlôžková izba od 360

Možnosť až 3 prísteliek

CenA v eur zA Izbu A noC s rAňAjkAMI 

dvojlôžková izba od 500

Možnosť až 3 prísteliek

TErmíNY A CENY

7g8FrL50 trAsA osobA  
nA 1.A 2. L.

DetskÝ pAuŠáL 
DIeŤA Do 11 r. *

24.03. - 27.03. (veľká noc) Ba 428 289

05.07. - 08.07. (letné prázdniny) Ba 428 289

18.08. - 21.08. (letné prázdniny) Ba 428 289

29.10. - 01.11. (jesenné prázdniny) Ba 428 289

* dieťa na 3. lôžku
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6-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ 
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  7:00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko a  Nemecko, vo 
večerných hodinách príchod do hote-
la v okolí Colmaru.

2. DEŇ 
Raňajky, návšteva Colmaru, prehliad-
ka malebnej štvrte farebných domov 
nazývanej „Malé Benátky. Pokračova-
nie po alsaskej „ceste vína“ so zastáv-
kami v Kayserberg – rodisku držiteľa 
Nobelovej ceny Alberta Schweitzera, 
riquewihr – najkrajšej dedinky vínnej 
cesty a v mestečku kľukatých uličiek 
ribeauvillé, 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, 
mesta, prezývaného „križovatka Eu-
rópy“, presláveného najmä svojou 
gotickou Katedrálou, starým mestom 
s typickými strechami, časťou „Petite 
France“. Štrasburg je sídlom Európ-
skeho parlamentu, metropolou Al-
saska a  jeho zákutia spoznáme po-
čas plavby po kanáloch rieky ako aj 
počas prechádzky týmto malebným 
mestom.
Cez kraj Champagne, ktorý je syno-
nymom ušľachtilého perlivého moku, 

a  kde sa vinná réva pestovala už za 
čias rímskeho impéria, sa dostaneme 
do svetovej metropoly Šampanského 
– remeša, ubytovanie. 

5. DEŇ 
Raňajky, presun 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 aj my do-
prajeme pôžitok z  pravého šampan-
ského. V remeši nás uchváti pohľad 
na veľkolepú gotickú katedrálu Notre 
Dame, v  ktorej boli v  minulosti ko-
runovaní francúzski králi. Presun na 
ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky, odchod na Slovensko, návrat 
vo večerných hodinách (cca 20:00 
hod.).

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 185 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

bEZ NOčNýCH jáZD  |  OCHuTNáVKY VíNA V CENE

ceSta  
francúzSKych vÍnalSaSKo

5-DŇOVý AuTOKArOVý 
ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  popo-
ludňajších hodinách (z  Bratislavy 
o  15.00 hod.), 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 filmovými a roz-
právkovými postavičkami Asterixa 
a Obelixa a dozvedia sa aj o ich boji 
proti Rimanom. Vo večerných hodi-
nách príchod na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, pešia prehliadka francúz-
skej metropoly (Eiffelova 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 
12 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 delfinárium, rôzne vl-
novky, súboje mušketierov a kúzelník.

PrE DETI  |  HIT rOKA 2015

ParÍž, diSneyland  
a aSterix ParK

EuróPA  |  FrANCúZSKO

dIEťA Už ZA 1 EURO

ColmarKayserberg

Remeš

Épernay

Paríž
Haut Koenigsbourg Ribeauvillé

Štrasburg

Francúzsko Švajčiarsko

Taliansko

Nemecko

TErmíNY A CENY

7g8Frb50 trAsA osobA v 1/2  
resp. 1/3

DetskÝ pAuŠáL  
DIeŤA Do 12 r. *

05.08. - 09.08. (letné prázdniny) 2, 3 268 189

* dieťa na 3. lôžku

TErmíNY A CENY
7g8Frb60 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

29.09. - 04.10. 2, 3 548
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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  popolud-
ňajších hodinách (z  Bratislavy cca 
o  14:00 hod.), tranzit cez Rakúsko, 
Nemecko.

2. DEŇ
V  ranných hodinách príchod do Pa-
ríža, kde si priblížime historické sú-
vislosti. Pešia prehliadka mesta za-
hŕňajúca hlavné pamätihodnosti ako 
Notre Dame, Sainte Chapelle, Eiff 
elova veža, či Champs Elysées. Fakul-
tatívne plavba po Seine. Pri leteckom 
zájazde transfer na letisko Schwechat 
pri Viedni, odlet do Paríža. Po prílete 
pripojenie sa ku skupine v rámci auto-
karového zájazdu a prehliadka mesta. 
Presun na ubytovanie na okraji Paríža.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod z  Paríža smerom 
k  údoliu rieky Loiry, ktoré je pozdĺž 
svojho toku lemované mnohými hrad-
mi, zámkami a malebnými miestami. 
Návšteva renesančného zámku Am-
boise, ktorý je názorným dokladom 
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 prin-
cípe fungovali stroje z  Leonardovej 
dielne, ktoré predbehli svoju dobu. 
V  záhradách zámku Chenonceau si 
pripomenieme Dianu de Poitiers, mi-
lenku Henricha II. a  jej pomstychtivú 
sokyňu Katarínu Medicejskú. Keďže 
dejiny tohto zámku, ktorý stojí na 
mieste pôvodného vodného mlyna 

písala šestica dám, nazýva sa Che-
nonceau aj „Zámok šiestich žien“. 
V  60 metrovej galérii tohto sídla sa 
posunieme v čase do obdobia druhej 
svetovej vojny, keď práve tieto mies-
ta tvorili hranice medzi okupovaným 
a  vichistickým Francúzskom. Ubyto-
vanie v oblasti centrálneho Francúz-
ska.

4. DEŇ
Raňajky. Návšteva zámku Azay-le-
-rideau, romanticky postavenom na 
jazere. Na konci 11. storočia tu rytier 
Ridel d‘Azay, feudálny pán, ktorý kvôli 
svojej ukrutnosti získal pochybnú po-
vesť, vybudoval pevnosť a dal meno 
tomuto mestu i zámku. Pokračovanie 
na prehliadku 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 lahod-
né miestne víno. Ako posledný navští-
vime jeden z  najkrajších zámkov vo 
Francúzsku Villandry, ktorý je známy 
svojimi nádhernými terasovými zá-
hradami. Pri pohľade z  okien zámku 
si porozprávame o  tvaroch týchto 
záhrad, ich symbolike a  posolstvu. 
Návrat na ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Odchod z hotela, presun do 
mestečka blois a  prehliadka miest-
neho renesančného zámku. Zámok 
pozostáva z  niekoľkých budov po-

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 170 EUR, za plavbu loďou po Seine 12 EUR, za miesto v  prednej 
polovici autokaru 7 EUR, v  prípade leteckej prepravy servisné poplatky 
190 EUR/osoba.

stavených od 13. do 17. storočia okolo 
centrálneho nádvoria. Najznámejším 
architektonickým prvkom zámku je 
špirálovité schodište v  krídle Fran-
tiška I. V  roku 1429 tu remešský ar-
cibiskup požehnal Johanke z  Arku, 
ktorá potom na čele vojska zamierila 
smerom k Orléans, aby ho vyslobodi-
la z anglických rúk. Pokračujeme náv-
števou Cheverny, zámku preslávené-
ho interiérmi a  anglickým parkom. 
V  areáli parku môžu milovníci psov 
obdivovať vyše sto poľovníckych psí-
kov. Nenecháme si ujsť ani najväčší 
renesančný zámok na rieke Loire – 
Chambord. Chambord patrí k vrchol-
ným stavbám renesančnej architektú-
ry. Jeho fasáda má šírku 128 metrov, 
v zámku je 440 miestností, viac než 
80 schodíšť, 365 komínov a 800 te-
saných hlavíc stĺpov. Meno architek-
ta stavby nie je známe, analýzy však 
ukazujú, že na plány vplýval Leonar-
do da Vinci, v  tej dobe architekt na 

dvore Františka I., ktorý však zomrel 
krátko pred začatím stavebných prác. 
Presun na ubytovanie v Paríži.

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 napodobňova-
ný, no kópie nikdy nedosiahli kvalitu 
originálu. Je symbolom vlády a moci 
muža, ktorý sa sám nazýval Kráľ Sln-
ko. Vo večernách hodinách odchod 
na Slovensko. 
Pri leteckom zájazde transfer z Ver-
sailles na letisko v popoludňajších ho-
dinách, odlet do Viedne a po prílete 
transfer do Bratislavy.

7.DEŇ
Návrat na Slovensko v  popoludňaj-
ších hodinách (do Bratislavy o  cca 
13:00 hod..)

LETECKY ALEbO AuTObuSOm  |  uNESCO

zÁMKy na loire
EuróPA  |  FrANCúZSKO

Paríž

Francúzsko

Blois

Cheverny
Zámok Chambord

Amboise
Clos Lucé
Chenonceaux

Azay-le-Rideau
Chateau

Chinon

Villandry

Versailles

TErmíNY A CENY
7g8Frk01 Dní trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

09.06. - 15.06. (bus) 7 2, 3 398

10.06. - 14.06. (let) 5 Ba 598

14.09. - 20.09. (bus) 7 2, 3 398

15.09. - 19.09. (let) 5 Ba 598
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NOrmANDIA A brETóNSKO – DVA Z NAjKrAjšíCH rEgIóNOV FrANCúZSKA. už rOKY ruKA V ruKE VEDľA SEbA KráčAjú A PONúKAjú SVETu 
NIELEN KráSNE mESTEčKá,  rOmáNSKE A gOTICKÉ KATEDráLY,  STrEDOVEKÉ HrADbY ALE Aj STOVKY KILOmETrOV FASCINujúCEHO PObrEžIA 
S FArEbNýmI žuLOVýmI SKALISKAmI A rYbárSKYmI DEDINKAmI. KrAjINA, KTOrá učArOVALA FrANCúZSKYm mALIArOm určITE OčArí Aj VáS. 

8-DŇOVý ZájAZD 
KOmbINOVANOu DOPrAVOu

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  07:00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko a  Nemecko do 
Štrasburgu. Ubytovanie a  večerná 
prechádzka mestom.  

2. DEŇ
Raňajky. Prehliadka štrasburgu, mes-
ta prezývaného Križovatka Európy, 
presláveného najmä svojou gotickou 
katedrálou, starým mestom s  typic-
kými strechami, časťou Petite Fran-
ce a sídlom Európskeho parlamentu. 
Jeho zákutia môžete spoznať aj po-
čas počas plavby po kanáloch rieky 
III (fakultatívne). Z metropoly Alsaska 
pokračovanie do Rouen. Ubytovanie. 

3. DEŇ
Raňajky. Prehliadka rouen – rodného 
mesta francúzskych klasikov Flauber-
ta a Corneilla a zároveň mesta, v kto-
rom bola na námestí Place du Viene 
– Marché upálená Jana z  Arku. Pre-
hliadka historického centra vrátane 
Múzea Jany z Arku, gotickej katedrály 
Notre Dame, ktorá patrí k najkrajším 
francúzskym pamiatkam a určite ne-
obídeme ani starobylú uličku Rue du 
Gros – Horloge. Na Alabastrovom po-
breží sa pokocháme pohľadmi na úte-
sy vytvárajúce jedinečné skalné brá-
ny, tunely či ihly v mori. Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, prejazd Le Pont de Norman-
die, fantasticky riešený most, ktorý 
patrí k  unikátnym technickým a  ar-
chitektonickým zázrakom, zastávka 
v  stredovekom rybárskom mestečku 
Honfleur, ktoré si za predlohu vybrali 
mnohí francúzsky impresionisti. Po-
kračovanie pobrežím do oblasti vylo-
denia spojeneckých vojsk v roku 1944 
(Deň D). Značný úsek pobrežia sa stal 
dejiskom jedinečnej vyloďovacej ope-
rácie spojencov. Návšteva mestečka 

Arromanches, miesta vylodenia brit-
ských jednotiek, s  veľkým múzeom, 
názorným prehľadom a  priebehom 
jednotlivých operácií. Krátka zastáv-
ka v Caen, kde sa nachádza pamätník 
vylodenia, prechádzka historickým 
centrom. Ubytovanie.

5. DEŇ
raňajky, prehliadka jednej z  najna-
vštevovanejších turistických atrakcií 
-  kláštora z 8. stor.  mont Saint michel 
(uNESCO) umiestneného na žulovej 
skale v  zátoke, ktorá sa počas príli-
vu a odlivu striedavo stáva ostrovom 
alebo skalou v piesku. Presun do Bre-
tónska, kraja jedinečných prírodných 
zážitkov v  kontraste so záhadami 
prehistorických kultúr a  mýtov. Prvá 
bretónska zastávka patrí príťažlivému 
pirátskemu mestečku Saint malo, kto-
ré - ukryté vo vnútri kamenných stien 
je jedným z najkrajších francúzskych 
prístavov. Čaká nás prechádzka po 
jeho majestátnych hradbách a  ulič-
kách historického jadra. Ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky. Navštívime malebné histo-
rické kamenné mestečko Locronan. 
Prejazd k  najzápadnejšiemu bodu 
Francúzska – mys Point du raz, 70 m 
vysokej skale obmývanej vodami At-
lantického oceánu, miestom smutne 
presláveným množstvom stroskota-
ných lodí. Prehliadka starého mesta 
Quimper s  ulicami premenenými na 

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom na ceste tam, 7 x ubytovanie s raňajkami v hoteli 
2*/3*, leteckú dopravu na ceste späť Paríž – Viedeň/Bratislava, transfer Schwe-
chat – Bratislava,  sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 248 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 95 EUR.

pešie zóny, nad ktorými sa týčia stre-
chy stredovekých domov a veže kos-
tolov. Ubytovanie.

7. DEŇ
Raňajky, návšteva mesta rennes, 
hlavného mesta Bretónska, ktoré 
vyniká umením, kultúrou a  centrom 
plným protikladov, kde fotogenické 
hrazdené domy zdobia uličky starého 
mesta (prehliadka, príp. individuálne 
voľno). Ubytovanie. 

8. DEŇ 
Raňajky. Presun do Paríža. Popo-
ludňajšia prechádzka a  načerpanie 
atmosféry parížskych ulíc – bulvár 
Champs Elysées, Eiffelova veža, Ví-
ťazný oblúk.  Večerný odlet do Vied-
ne, po prílete transfer do Bratislavy.

bEZ NOčNýCH jáZD  |  uNESCO  |  jEDNA CESTA LETECKY

norMandia a BretónSKo

EuróPA  |  FrANCúZSKO

Francúzsko

ParížRennesQuimper

Locronan
Rouen

Caen

Arromanches-les-Bains
Mont Saint-Michel

Štrasburg TErmíNY A CENY
7g8Frk04 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

26.06. - 03.07. Ba 678
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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 ZájAZD 
KOmbINOVANOu DOPrAVOu

1. DEŇ
V  ranných hodinách transfer na le-
tisko Schwechat, odlet do Paríža. 
Prehliadka mesta - Eiffelova veža, 
Champs Elysées, Víťazný oblúk, kos-
tol Madeleine, Opera, Place Vendô-
me, Les Halles, Notre Dame, Latinská 
štvrť, fakultatívne plavba loďou po 
Seine. Vo večerných hodinách presun 
do mestečka Rouen, ubytovanie. 

2. DEŇ
Raňajky. Pozrieme si aj mesto rouen, 
ktoré má vo francúzskych dejinách 
nezastupiteľné miesto (inkvizičné 
procesy, upálenie Jany z Arcu – mož-
nosť navštíviť Múzeum Jany z  Arcu, 
katedrálu a  najstaršiu uličku s  hraz-
denými stredovekými domami). Pre-
sun do Normandie. Le mont-Saint-
-michel, Hora sv. Michaela je žulový, 
80 metrov vysoký, prílivový ostrov 
na pobreží Normandie. Ostrov, záliv 
a kláštor sú od roku 1979 zapísané do 
Zoznamu svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva UNESCO. Začne-
me veľkolepou prehliadkou kláštora 
mont-Saint-michel, ktorý patrí k naj-
navštevovanejším miestam na svete. 
Odchod na ubytovanie. 

3. DEŇ
Raňajky. Zastavíme sa na ostrove 
Quiberon s  jeho Côte sauvage – Di-
vokým pobrežím so škriekajúcimi čaj-
kami a vlnami trieštiacimi sa o bralá. 
Zamierime na sever do nádherného 
prístavného mesta Saint malo (pre-
hliadka), ktoré bolo dôležitým úto-
čiskom korzárov. Pokračujeme do 
tajomného bretónska. Navštívime 
megalitické polia ménec a Kermario, 
kde môžeme len hádať za akým úče-
lom boli postavené. Ubytovanie. 

4. DEŇ
Raňajky. Presun do pirátskeho prísta-
vu La rochelle, bývalej bašty fran-

cúzskych protestantov. Návšteva sta-
rého mesta s  renesančnou radnicou, 
Hodinovou vežou a zaujímavými stre-
dovekými ulicami, možnosť vystúpiť 
na vežu sv. Mikuláša, odkiaľ je výhľad 
až na pevnosť Boyard a okolité ostro-
vy. Odchod na ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky, Zablúdime 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-
nu, ktorý sa nachádza na juhozápade 
Francúzska a dosahuje až k brehom 
Atlantického oceánu. Hlavnými od-
rodami pre výrobu vína z  Bordeaux 
sú Cabernet Sauvignon a  Merlot, 
z bielych odrôd Sauvignon, Sémillon 
a Muškát. Možnosť ochutnávky miest-
nych vín. Odchod na ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky. „Ružové mesto“ – Toulouse 
- prehliadka Capitolu, jednej z  naj-
krajších radníc Francúzska, baziliky 
z 11. stor. a historického centra mesta. 
Pokračujeme do nádhernej stredove-
kej pevnosti Carcassone, kde na nás 
dýchne atmosféra rytierskych čias. 
Carcassone (UNESCO) patrí medzi 
najzachovalejšie staroveké pevnost-
né mestá v  celej Európe Prehliadka 
jedného z  najväčších skvostov rím-
skej techniky – mostu Pont du gard. 

Gardský most je akvadukt, ktorý bol 
postavený za čias starovekého Ríma. 
Je 49 metrov vysoký a až 275 metrov 
dlhý. Pre svoju mimoriadnu hodnotu 
bol v  roku 1985 zaradený do Zozna-
mu svetového kultúrneho a  prírod-
ného dedičstva UNESCO. Podvečer  
presun do farebného Provensálska. 

7. DEŇ 
Juh Francúzska je kraj, kde to nielen 
nádherne vonia, dobre vyzerá, ale aj 
fantasticky chutí. Jednoducho raj pre 
pôžitkárov. Pápežské mesto Avignon 
(prehliadka – Pápežský palác, známy 
Avignonský most, Kaplnka sv. Mikulá-
ša, najvyšší bod mesta – tzv. Skala ot-
cov v pápežských záhradách), V roku 
1995 bolo historické centrum Avigno-
nu zapísané do Zoznamu svetového 
kultúrneho a  prírodného dedičstva 
UNESCO. Návšteva mesta Orange 
(prehliadka – starý rímsky Víťazný 
oblúk a dokonale zachované antické 
divadlo). Presun na ubytovanie. 

8. DEŇ
Raňajky. grenoble, prehliadka mesta, 
kde sa narodil významný francúzsky 
spisovateľ Stendhal. Mesto, kde sa 

v roku 1968 konali X. zimné olympij-
ské hry je zasadené medzi vrcholy 
Álp, Chartreuse a  Vercors a  je tiež 
známe ako univerzitné mesto. Ochut-
náte aj typické koláčiky s  „noix de 
Grenoble“ či známy likér „Chartreu-
se“? Popoludní sa presunieme do pô-
vabného mestečka Annecy so starým 
centrom ako vystrihnutým zo 17.sto-
ročia (pešia prehliadka). Ubytovanie. 

9. DEŇ 
Raňajky. Chamonix. Chamonix patrí 
medzi najvyhľadávanejšie a najkrajšie 
lyžiarske stredisko na svet. Rozpre-
stiera sa pod najvyšším vrchom Eu-
rópy, Mt. Blancom, na rozhraní štátov 
Francúzsko, Švajčiarsko a  Taliansko. 
Podvečer odchod na Slovensko cez 
Taliansko a Rakúsko. 

10. DEŇ
 Návrat na Slovensko v  dopoludňaj-
ších hodinách (do Bratislavy o  cca 
11:00 hod.). 

jEDNA CESTA LETECKY  |  KuLTúrNY ZážITOK  |  uNESCO

to najlePšie z francúzSKa

EuróPA  |  FrANCúZSKO

CENA ZAHŔŇA
Transfer z Bratislavy na letisko vo Schwechate. Leteckú dopravu Viedeň – Paríž. 
Dopravu luxusným autokarom, 8 x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprie-
vodcu 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 12 EUR. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 95 EUR.

Paríž

Rouen

Mont St. Michel
Saint Malo

Quiberon

Francúzsko
La Rochelle

Bordeaux

Tolouse
Carcassonne

Pont 
du Gard

Avignon
Orange

Grenoble

Annecy
Chamonix

TErmíNY A CENY
7g8Frk05 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

03.09. - 12.09. Ba 748

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ostrov
http://sk.wikipedia.org/wiki/1979
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
http://sk.wikipedia.org/wiki/Akvadukt
http://sk.wikipedia.org/wiki/Starovek%C3%BD_R%C3%ADm
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
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EuróPA  |  FrANCúZSKO

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 ho-
dinách (z  Bratislavy o  06.00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko a  Švajčiarsko, 
ubytovanie 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. Vychutnáme 
si aj panoramatické výhľady na „vil-
lage 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 ka-
ňonu Gorges du Verdon, ktorého ste-
ny miestami dosahujú až hĺbku 700 
metrov a  je jedným z  najhlbších ka-
ňonov Európy. Presun na ubytovanie.

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, jedinečná flóra 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 amfiteátra 
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 295 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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 195 EUR.

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-
fické 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 hod.).

LETECKY ALEbO AuTObuSOm  |  S PObYTOm PrI mOrI  |  bEZ NOčNýCH jáZD

oKúzĽUjúce ProvenSÁlSKo

Grenoble

Pont du Gard

Arles
NP Camargue
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Azurové pobrežie

Monako
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Les Baux de Provence
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Annecy
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Taliansko

Švajčiarsko
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TErmíNY A CENY
7g8Frk02 Dní trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

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

30.06. - 05.07. (let) 6 Ba 898
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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 
hod.), tranzit cez Rakúsko a Taliansko.

2. DEŇ
Raňajky, príchod do Nice , vstupnej 
brány na Azúrové pobrežie, prehliad-
ka - Staré Mesto, Opera, Promenade 
des Anglais, Hotel Negresco, a ďalšie. 
V  meste nájdeme množstvo roman-
tických zákutí, umelecké pamiatky 
sa budú striedať s  rozprávkovou 
prírodou. Gurmánske ochutnávky 
na tradičnej tržnici. Pri leteckom zá-
jazde transfer na letisko Schwechat 
pri Viedni, odlet do Nice. Po prílete 
transfer do centra Nice a  pripojenie 
sa ku skupine v  rámci autokarového 
zájazdu. Presun na ubytovanie 

3. DEŇ
Celodenný vylet do monaka (pešia 
prehliadka – Kniežací palác, Katedrá-
la, Oceánografické múzeum, Historic-
ké múzeum, Kasíno, príp. individuálne 
voľno s možnosťou kúpania). Povozí-
me sa turistickým vláčikom , pôjdeme 
sa pozrieť do Monte Carla – najzná-
mejšej a najbohatšej časti Monackého 
kniežatstva. 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. Aj vy sa mô-
žete odfotografovať pred slávnou 
žandárskou stanicou. Pred návratom 
do hotela sa ešte zastavíme vo fran-
cúzskych „Benátkach“ – mestečku 
Port grimaud. Mesto je postavené na 
spôsob tradičnej provensálskej archi-
tektúry. Návrat do hotela.

5. DEŇ
Raňajky, presun panoramatickou Na-
poleonovou cestou do horského mes-

tečka vôní grasse (návšteva výrobne 
parfumov s možnosťou nákupu), ná-
sledne odchod k  typickej stredove-
kej pevnosti na skale Saint Paul de 
Vence, Poobede návšteva Cannes, 
mesta presláveného každoročným fil-
movým festivalom. Pešia prechádzka 
mestom, Palais des Festivals, Boul-
vard de la Croisette, návrat do hotela.

6. DEŇ
Raňajky, výlet do malebného historic-
kého mesta Antibes, ktoré je ďalšou 
z  obľúbených letných destinácií na 
Francúzskej riviére (prehliadka starého 
mesta, Picassove múzeum, fakultatív-
ne návšteva delfinária alebo aquapar-
ku), odpočinok na pláži, vo večerných 
hodinách (cca 19.00 hod.) odchod na 
Slovensko. Pri leteckom zájazde trans-
fer na letisko, odlet do Viedne a po prí-
lete transfer do Bratislavy.

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

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

CENA ZAHŔŇA
4 x 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 190 EUR/osoba.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 148 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

LETECKY ALEbO AuTObuSOm  |  HIT rOKA 2015  |  S PObYTOm PrI mOrI

za KrÁSaMi francúzSKej riviéry

EuróPA  |  FrANCúZSKO
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Cannes

Monaco
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Grasse Nice

TErmíNY A CENY
7g8Frb04 Dní trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

14.07. - 20.07. (bus) 7 2, 3 418

15.07. - 19.07. (let) 5 Ba 568
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PrE DETI  |  LETNÉ PráZDNINY

4-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ  
Transfer na letisko Schwechat pri 
Viedni, odlet do Nice. Po prílete do 
Nice presun na ubytovanie.  Pre-
chádzka starým mestom, Opera, 
Promenade des Anglais, slávny Ho-
tel Negresco, a  ďalšie.  Turistickým 
vyhliadkovým vláčikom si pozrieme 
celé mesto a vyvezieme sa na hradný 
kopec, odkiaľ je najmalebnejší pohľad 
na anjelskú zátoku a celé mesto bu-
deme mať ako na dlani. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Transfer (vlakom) do jedné-
ho z najväčších a najkrajších vodných 
parkov v Európe – marineland v mes-
tečku Antibes. Vodný svet Marineland 
sa rozprestiera približne 4km východ-
ne od mesta Antibes a nachádza sa 
v  ňom viac ako 4500 morských 
živočíchov. Uvidíme show delfínov 
a tuleňov, kosatky a ich úžasnú show. 
Môžeme obdivovať ľadové medvede 
a  pavilón tučniakov. Kto bude mať 
záujem, môže navštíviť  Aquasplash 
park, ktorý je hneď vedľa Marine-
landu. Je plný tobogánov, bazénov 
a  iných vodných atrakcií.  Zažijeme 
deň plný zábavy a  dobrodružstva. 
Návrat vlakom do Nice. Ubytovanie. 

3. DEŇ
Raňajky. Relax na pláži v Nice. Fakul-
tatívne možnosť  výletu do monac-
kého kniežatstva. Pozrieme si  palác, 
kde žijú monacké kniežatá, slávne 
monacké kasíno, Oceanografické 
múzeum s  90 nádržami plnými rýb 
a koralov. Prejdeme sa po ceste kde 
sa jazdí Formula 1 alebo povozíme tu-
ristickým vláčikom. Ubytovanie

4. DEŇ 
Raňajky, rozlúčka s Nice. Transfer na 
letisko, odlet do Viedne a po prílete 
transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA 
Leteckú dopravu Viedeň – Nice – Vie-
deň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, transfer letisko – hotel – 
letisko, dopravu vlakom do Mariene-
landu a späť, 3 x ubytovanie v hoteli 
3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

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

POVINNÉ DOPLATKY
V  prípade leteckej dopravy servisné 
poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 128 EUR.

nice  
Pre deti S nÁvštevoU  

Marineland

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 záujmu 
návšteva Chagallovho múzea s  jeho 
slávnymi biblickými výjavmi. Fakulta-
tívne plavba loďou po mori a návšte-
va malebnej, priam až rozprávkovej 
dedinky Eze, ktorá je vďaka svojej 
polohe nad morom na vysokom bra-
le viditeľná zďaleka. Nachádza sa tu 
aj manufaktúra na výrobu slávnych 
francúzskych parfumov. Návrat do 
hotela.

3. DEŇ 
Raňajky. Celodenný výlet vlakom do 
prepychového monaka – slávneho 
miništátu a  luxusného letoviska. Pe-
šia prehliadka mesta – Kniežací palác, 
Katedrála, Oceánografické múzeum. 
Pozrieme sa aj do monte Carla – naj-
známejšej a najbohatšej časti Monac-
kého kniežatstva. Práve tu sa natáčali 
aj filmy o  Jamesovi Bondovi. Návrat 
do hotela.

4. DEŇ 
Raňajky. Voľný program. Transfer na 
letisko, odlet do Viedne a po prílete 
transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Nice – Vie-
deň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, transfer letisko – hotel 
– letisko, výlet vlakom do Monaka,  
3 x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Nice okrem 
uvedenej, vstupy do pamiatok, kom-
plexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR/osoba.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 128 EUR.

S PObYTOm PrI mOrI  |  VEľKá NOC

nice S nÁvštevoU  
MonaKa

EuróPA  |  FrANCúZSKO
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TErmíNY A CENY
7g8FrL05 Dní trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

24.03. - 27.03. 4 Ba 428

30.09. - 03.10. 4 Ba 428

TErmíNY A CENY

7g8Frk50 Dní trAsA osobA v 1/2 
resp. 1/3

DetskÝ pAuŠáL 
DIeŤA Do 11 r. *

02.07. - 05.07. 4 Ba 398 229
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 KuLTúrNE PAmIATKY  |  NárODNÉ PArKY  |  S PObYTOm PrI mOrI  |  LETECKY Aj AuTObuSOm

ATrAKTíVNY OSTrOV V STrEDOZEmNOm mOrI, SLáVNY SVOjím DIVOKým šArmOm. VNúTrOZEmSKÉ POHOrIE, S NAjVYšším VrCHOLOm mONTE 
CINTO 2710 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.

10-DŇOVý AuTOKArOVý 
ZájAZD / 8-DŇOVý LETECKý 
ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska podvečer  (cca 
o  20:00), tranzit cez Rakúsko a  Ta-
lianska do Livorna. 

2. DEŇ
Popoludní trajekt z Livorna do bastie, 
ubytovanie. Pri leteckom zájazde  
transfer v  popoludňajších hodinách 
na letisko Schwechat, odlet do Bastie. 
Presun na  ubytovanie a pripojenie sa 
k autobusovej skupine.

3. DEŇ
Raňajky. Presun do Calvi. Calvi je naj-
obľúbenejším strediskom na ostrove 
Korzika a leží v rovnomennom zálive. 
Svojim návštevníkom ponúka 6 km 
dlhých piesočnatých pláží, prekrásne 
staré mesto s úzkymi uličkami a prí-
stavnou promenádou, kde si môžu 
vychutnať prímorskú atmosféru. Uby-
tovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Oddych na pláži. Fakultatív-
ne výlet loďou do Porta. Užijeme si 
atmosféru  pohodovej prímorskej de-
dinky Porto. Prímorskému letovisku 
na západnom pobreží dominuje “Gol-
fe du Porto”, strážna veža postavená 
Janovčanmi na obranu proti nájaz-
dom Saracénov. Oddýchneme si na 
pláži. Návrat na ubytovanie, večera. 

5. DEŇ
Raňajky. Ráno vyrazíme smerom do 
vnútrozemia. Návšteva „najkorzic-
kejšieho“ mesta Korziky – Corte, si-
tuovaného v  samom srdci ostrova. 
Prehliadka mesta – Citadela, kostol 
Nanebovstúpenia a  malebné uličky, 
ktoré boli počas krátkeho obdobia 
korzickej nezávislosti svedkami naj-
väčšieho rozkvetu korzickej vzdela-
nosti. Poobede výlet údoliami Tavig-
nano a  restonica. Údolie Tavignano 
patrí medzi najkrajšie a najhlbšie hor-

ské údolia Korziky. Údolie Restonica 
tvoria žulové skaliská, priezračné 
zelené horské bystriny a  ľadovcové 
jazierka. Presun na západné pobrežie 
ostrova, ubytovanie v  okolí Ajaccia, 
večera. 

6. DEŇ
Raňajky. Dnes nás čakajú  panora-
matické výhľady pri presune po zá-
padnom pobreží na juh do rodiska 
slávneho Napoleona Bonaparteho. 
Ajaccio, najväčšie a  hlavné mesto 
ostrova, typické svojimi pôvabnými 
námestiami a múzeami, láka návštev-
níkov rodným domom Napoleona Bo-
naparte, palmovými a   platanovými 
promenádami priam pozývajúcimi na 
pohodovú prechádzku popri pobreží.  
Ubytovanie. 

7. DEŇ
Raňajky. Výlet  do atraktívneho mesta 
bonifacio, ktoré leží na najjužnejšom 
cípe Korziky. Mesto s výbornou polo-
hou leží na 70 m vysokom vápenco-
vom brale nad tyrkysovými vodami 
Stredozemného mora. Prehliadka ci-
tadely, ktorú vybudovali Janovčania. 
Z citadely vedú do mesta dve scho-
diská, tretie s názvom Schodisko Krá-
ľa aragonského vedie k moru a podľa 
legendy ho vytesali Aragonci za jed-
nu noc. Prehliadka malebného centra 
Vielle Ville (starého mesta), námor-
níckeho cintorína alebo vychádz-
ka k  majáku Phare de Pertusato.  

CENA ZAHŔŇA 

AuTOKArOVý ZájAZD
7x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR, dopravu luxus-
ným autokarom, trajekt na ostrov Korzika z pevniny a späť. 

LETECKý ZájAZD
Leteckú dopravu Viedeň – Bastia – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – 
Bratislava, 7x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, 3x večera, sprievodcu CK 
SATUR, dopravu autobusom počas pobytu.

CENA NEZAHŔŇA 
Vstupy, fakultatívne výlety – plavby loďou, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu  220 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
V prípade leteckej dopravy - servisné poplatky 190 EUR.

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. Ubytovanie.

8. DEŇ
Deň v   Porto Vecchio – mestečku 
s  údajne jednými z  najkrajších pláží 
na svete.  V popoludňajších hodinách 
presun do Bastie, ubytovanie. 

9. DEŇ
Raňajky. Prehliadka starého mesta 
bastie – prístav, námestie St. Nicolas, 
radničné námestie, kostol St. Jean 
Baptiste, citadela zo 16. storočia. Po-
sledné prechádzky a nákupy. Nalode-
nie na trajekt do Livorna   Pokračova-
nie v ceste cez Taliansko a Rakúsko.  
Pri leteckom zájazde V podvečerných 
hodinách transfer z hotela na letisko 
v Bastii a odlet do Viedne. Po prílete 
transfer na Slovensko. 

10. DEŇ
Príchod na Slovensko v  dopoludňaj-
ších hodinách. 

oStrov  
KontraStovKorziKa

EuróPA  |  FrANCúZSKO
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TErmíNY A CENY
7g8Frk03 Dní trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

16.09. - 25.09. (bus) 10 2, 3 798

17.09. - 24.09. (let) 8 Ba 968
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EuróPA  |  POrTugALSKO

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 Terrei-
do da Sé a pozrieme si honosnú zlatú vý-
zdobu kostola Sao Francisco. Fakultatív-
ne plavba po rieke Douro. Vo Villa Nova 
de gaia nakukneme do vínnych pivníc 
a ochutnáme 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 Por-
ta do Viedne a transfer do Bratislavy.

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 220 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 158 EUR, za predstavenie 
„fado“ 24 EUR (bez transferu).

POLPENZIA V CENE  |  OCHuTNáVKA VíNA

PortSKé  
a vidieKPortUgalSKo

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 replika 
tej slávnejšej v Riu de Janeiro. 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. Eiffela), 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 malými obchodíkmi je 
najnavštevovanejším  miestom Por-
tugalska (UNESCO). Hlavnou atrak-
ciou 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 podľa 
programu, 3x ubytovanie v  hoteli  
3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 220 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 115 EUR, za predstavenie 
„fado“ 24 EUR (bez transferu).

CITY brEAK  |  uNESCO

MeSto  
MorePlavcovliSaBon

TErmíNY A CENY
7g8ptL01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

22.9.-25.9. Ba 448

TErmíNY A CENY
7g8ptL60 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

18.10.-23.10. Ba 798
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8-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko 
Schwechat. Odlet do Lisabonu, po 
prílete transfer do hotela na Costa da 
Caparica, ubytovanie, večera.

2. DEŇ
Po raňajkách celodenný výlet do Li-
sabonu - mesta, na ktoré sa díva so-
cha Krista, presná replika tej slávnej-
šej v Riu de Janeiro. Lisabon sa vďaka 
svojmu prístupu k Atlantickému oce-
ánu stal významným obchodným prí-
stavom a križovatkou sveta s najväč-
šími suchými dokmi na európskom 
kontinente. O  jeho veľkoleposti a  je-
dinečnej atmosfére sa presvedčíme 
počas prehliadky:historické srdce 
a  duša Portugalska, to je starobylá 
štvrť belém s  Kláštorom Hierony-
mov (vrchol manuelskej architektúry 
s nádhernou krížovou chodbou), veža 
Torre de belém (pôvodne obranná 
veža a maják na rieke Tejo), maurská 
pevnosť Castelo de Sao jorge, odkiaľ 
je úchvatný výhľad na celé mesto. 
Starobylé uličky nás zavedú do naj-
staršej štvrte Alfami, založenej Feni-
čanmi, pravý portugalský kolorit zaži-
jeme na Placa do Comercio – jednom 
z najväčších a najkrajších námestí Li-
sabonu, a nakoniec, keď sa vyvezieme 
železným výťahom elevador de Santa 
Justa (podľa návrhu žiaka slávneho 
staviteľa A. G. Eiffela), starý Lisabon 
sa nám ukáže ako na dlani. Návrat na 
ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Po raňajkách celodenný výlet do oko-
lia Lisabonu na trase Sintra – Cabo 
da roca a  Cascais. Sintra, bývalé 
letovisko portugalskej šľachty, plné 
palácov rôznych štýlov a krivoľakých 
uličiek s  malámi obchodíkmi je naj-
navštevovanejším miestom Portugal-
ska (UNESCO). Hlavnou atrakciou 
je známy Palácio da Pena z  19. sto- 
ročia, ktorá je najzachovalejším prí-

kladom romantickej portugalskej ar-
chitektúry, 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 hotela, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Celodenný výlet na „Modré 
pobrežie“. Počas výletu navštívime 
národný park Serra da Arrábida, ob-
lasť známu nádhernou prírodou, kde 
si portugalská šľachta oddávna sta-
vala letné sídla s vinárstvami. Jedným 
z  najkrajších je Quinta da bacalhoa, 
v  minulosti patriace portugalskej 
kráľovskej rodine, ktoré je zároveň aj 
unikátnou ukážkou renesančnej ar-
chitektúry. Pozrieme sa do vínnych 
pivníc a ochutnáme miestne víno. Ďa-
lej navštívime manufaktúru na výrobu 
typických portugalských kachličiek 
a pokračujeme do malebnej rybárskej 
osady Sesimbra v prekrásnej morskej 
zátoke. Čaká nás pobrežná cesta cez 
národný park Arrábida ponúkajúci 
nádherné panoramatické výhľady na 
kopce s divokou vegetáciou na jednej 
strane a Atlantický oceán so zlatými 
plážami lemovanými strmými vá-

čAKá NáS VEľKOLEPý LISAbON, KráľOVSKÉ mESTO SINTrA, NárODNý PArK ArrábIDA PONúKAjúCI NáDHErNÉ PANOrAmATICKÉ VýHľADY NA 
KOPCE S DIVOKOu VEgETáCIOu A ATLANTICKý OCEáN SO ZLATýmI PLážAmI, čI STArObYLá ÉVOrA S mAjSTrOVSKýmI DIELAmI gOTICKEj ArCHITEK-
TúrY. TO VšETKO SPOjENÉ S PObYTOm NA NáDHErNýCH PLážACH PObrEžIA COSTA CAPArICA.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Lisabon – Viedeň, transfer Bratislava – letisko Schwe-
chat – Bratislava, autokar, resp. mikrobus podľa programu, 2 x ubytovanie s pol-
penziou v hoteli 4*, ochutnávka vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 220 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 198 EUR.

pencovými útesmi na strane druhej. 
Zastávka na hrade Palmela umiest-
nenom na jednom z najvyšších bodov 
oblasti Serra da Arrábida, ktorý bol 
prebudovaný na hotel. Pokocháme 
sa úchvatným výhľadom a vrátime sa 
na ubytovanie na Costa da Caparica. 
Večera.

5. DEŇ
Raňajky. Prvou zastávkou dnešné-
ho výletu bude óbidos – stredoveké 
mestečko obkolesené opevnením, 
pokračovanie do Alcobacy, kde na-
vštívime známy cisterciánsky kláštor, 
prebudovaný v  rôznych architek-
tonických štýloch od gotického po 
manuelský. Ďalšou zastávkou bude 
rybárske mestečko Nazaré s nádher-
nou plážou s bielym pieskom a popo-
ludní si pozrieme kláštor v  batalhe, 
ktorý bol pre svoju historickú a  ar-
chitektonickú hodnotu zaradený do 
zoznamu svetového dedičstva UNE-
SCO. Na záver sa zastavíme v jednom 
z najvýznamnejších pútnických miest 
kresťanského sveta – Fátime s veľkou 
neobarokovou bazilikou, postavenou 
na počesť zjavenia Panny Márie. Veža 
baziliky meria 65 m a  námestie je 
dvakrát väčšie ako námestie baziliky 
sv. Petra v  Ríme. Návrat do hotela, 
večera.

6. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme južným 
smerom do jedného z najvýznamnej-
ších historických miest Portugalska 
Évory, ktoré je známe bohatstvom 
architektonických a  archeologických 
pamiatok. Pozrieme si starobylé cen-
trum mesta (UNESCO) s  námestím 
Giraldo s arkádami v arabskom štýle 
a fontánou z bieleho mramoru, ktorá 
je národnou pamiatkou. Navštívime 
Dianin chrám – jeden zo symbolov 
mesta, ktorý je najlepšie zachovalým 
rímskym chrámom na Iberskom po-
lostrove. Ďalšou pozoruhodnosťou je 
katedrála – jedna z najkrajších gotic-
kých pamiatok Portugalska a  kostol 
sv. Františka – majstrovské dielo go-
tickej architektúry z  15.stor. Súčas-
ťou kostola je kostnica, ktorej steny 
sú úplne pokryté ľudskými lebkami 
a kosťami. Voľno na návštevu miest-
nych obchodíkov s  remeselnými vý-
robkami, návrat do hotela na Costa 
Caparica. Večera. 

7. DEŇ
Raňajky. Voľný deň na pobyt pri mori. 
Večera

8. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko, odlet do 
Viedne.

EuróPA  |  POrTugALSKO
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TErmíNY A CENY
7g8ptL07 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

03.07. - 10.07. Ba 898
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EuróPA  |  POrTugALSKO

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.

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 arkádový-
mi námestíčkami. Odchod do Porta, 
ubytovanie, večera.

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. Transfer na letisko a odlet do 
Lisabonu. Popoludní prehliadka mesta. 
Pravý portugalský kolorit zažijeme na 
Praca do Comercio – jednom z  naj-
väčších a najkrajších námestí Lisabonu 
a keď sa vyvezieme železným výťahom 
Elevador de Santa Justa (podľa návrhu 
žiaka slávneho staviteľa A. G. Eiffela), 
starý Lisabon sa nám ukáže ako na 
dlani. Z  maurskej pevnosti Sao Jor-
ge (úchvatný výhľad na celý Lisabon 
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.

POLPENZIA V CENE  |  uNESCO  |  OCHuTNáVKA VíNA
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TErmíNY A CENY
7g8ptL05 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

14.05. - 21.05. Ba 998
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ObjAVTE TO NAjLEPšIE Z POrTugALSKA - HISTOrICKÉ PAmIATKY V LISAbONE, KráľOVSKÉ SíDLA, STrEDOVEKÉ mESTá, rYbárSKE DEDINKY, Vý-
bOrNÉ 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 220 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. Eiffela), starý Lisa-
bon sa nám ukáže ako na dlani. Návrat 
na ubytovanie a večera.

8. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko v  Lisa-
bone, odlet do Viedne a  transfer do 
Bratislavy.
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TErmíNY A CENY
7g8ptL03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

30.04. - 07.05. Ba 948

04.06. - 11.06. Ba 948

15.09. - 22.09. Ba 948

08.10. - 15.10. 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 hod. Následne návrat do hote-
la. Popoludní voľný program. Večera.

3. DEŇ
Raňajky, o  9,00 začína celoden-
ná prehliadka mesta. Hlavné mesto 
ostrova sa pýši mnohými pamiatkami: 
monumentálne paláce s  tienistými 
nádvoriami, meštianske domy obklo-
pené subtropickými parkami, kostoly 
a  kláštory, zaujímavé múzeá. Počas 
prehliadky uvidíme sochu Sissy, park 
municipal, katedrálu, radnicu, ochut-
náme víno madeira v Oliveiras - naj-
starších vínnych pivniciach ostrova, 
navštívime manufaktúru na výrobu 
výšiviek, vychutnáme si kolorit miest-
nej tržnice, ktorá ponúka veľký výber 
ovocia, zeleniny, kvetov a rýb, nechá-
me sa uniesť krásou farbami hýriacej 
tropickej záhrady (možnosť vyviezť 
sa k záhrade lanovkou) a na záver si 
pozrieme barokový pútnický kostol 
monte, v ktorom pochovali posledné-
ho rakúskeho cisára z  rodu Habsbur-
govcov. Vychýrenou 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 Estepadu a  zá-
roveň sa zoznámiť s miestnym folklór-
nym 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-
ka Camara de Lobos (kde Winston 
Churchill trávil čas maľovaním ob-
razov v  dobe jeho návštev Madeiry) 

POZNámKA
Poradie výletov sa v jednotlivých termínoch môže meniť. Počas kvetového fes-
tivalu 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 4* s polpenziou 
(raňajky a večere, z toho 1x folklórna večera), ochutnávka vína, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 250 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 228 EUR. V termíne 08.04. - 15.4.2015 je doplatok 298 EUR.

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.
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TErmíNY A CENY
7g8ptL04 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

08.04. - 15.04. (Kvetinový festival) Ba 1 098

06.05. - 13.05. Ba 998

11.06. - 18.06. Ba 998

10.07. - 17.07. Ba 998

28.08. - 04.09. Ba 998

29.10. - 05.11. Ba 998
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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.

7-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 stranu 
ostrova, ktorej dominuje sopečný ma-
sív Sete Cidades, po ceste zastávka 
na vyhliadke Vista do rei, ponúkajú-
cej jeden z najkrajších panoramických 
výhľadov na ostrov a  na dve jazerá 
– modré a  zelené v  obrovskom so-
pečnom kráteri s obvodom až 12 km  
a kolmými stenami vysokými 300 m. 
Obed. Popoludní návšteva ananáso-
vej plantáže a  deň zavŕšime ochut-
návkou 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,  
fakultatívne návšteva sopečnej jasky-
ne Gruta do Carvao. 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 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu, do/z  St. Miguel, transfer Bratislava - Schwechat - Bratisla-
va, transfer letisko – hotel – letisko, autobus, resp. mikrobus podľa programu,  
6x ubytovanie v hoteli 4*, 2x obed, 4x večera v hoteli, lodný výlet, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 250 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 199 EUR.

mestskej architektúry zo 17. a 18 stor., 
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 roku 
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. Transfer na letisko. Odlet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.
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TErmíNY A CENY
7g8ptL06 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

26.05. - 01.06. Ba 948

16.06. - 22.06. Ba 948

13.10. - 19.10. 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, ob-
chodíky, terasy a niečo pod zub v ta-
pas 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, autobusová 
preprava počas okruhov, 10x ubytovanie s raňajkami, 9x večera v hoteli 2*/3*, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu na Costa Brava a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
za 1/1 izbu 198 EUR, za prehliadku Alhambry 34 EUR, Parc Güell 9 EUR, Sagrada 
Família 17 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 finalistov nových sedem 
divov sveta. Transfer do Valencie. 
Ubytovanie

8. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Valencie. V  sta-
robylom centre mesta s  nachádza 
viacero románskych, gotických a  re-
nesančných architektonických pa-
miatok, ako napr. budova bývalej 
hodvábnej burzy La Lonja zo 16. sto-
ročia, katedrála Seu s  51 m vysokou 

gotickou vežou Micalet, z  ktorej je 
nádherný pohľad na celé mesto. Cen-
trom mesta je Plaza del Ayuntamien-
to – radničné námestie s  palmami, 
fontánou a  parkom. Odchod na po-
brežie Costa brava/Costa maresme, 
ubytovanie a večera.  

9. DEŇ
Po raňajkách výlet k mysticky a nad-
pozemsky pôsobiacemu pohoriu 
s horským kláštorom montserrat, za-
kliesnenom v  strmom svahu medzi 
skalami, ktorý je najvýznamnejším 
pútnickým miestom Katalánska. Pre-
hliadka, návrat do hotela, večera. 

10. DEŇ
Raňajky, odchod do barcelony, pre-
hliadka mesta (gotická štvrť, La Ram-
bla, Kolumbov pamätník, Antonio 
Gaudí – Sagrada Familia, La Pedre-
ra, Casa Batlló, Park Güell, Montjuic) 
možnosť návštevy morského akvária, 
či múzea Pabla Picassa), návrat do 
hotela, večera. 

11. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko v Barcelo-
ne, po prílete do Viedne transfer do 
Bratislavy.
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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 ne-
ochutnať Paellu? Práve v tomto meste 
má tradičný španielsky pokrm svoje 
korene a Valencia je súčasne aj syno-
nymom pre „ryžové centrum“ krajiny. 
Transfer do hotela, ubytovanie.

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 Oceánografické 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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 118 EUR.

CITY brEAK  |  KuLTúrNE PAmIATKY  |  SHOPPINg

MeSto Paellyvalencia

4-DŇOVý  
LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko, odlet do Madri-
du. Prvé zoznámenie s  metropolou 
Španielska nám poskytne autobu-
sová prehliadka. Necháme sa očariť 
všetkými dôležitými námestiami, uli-
cou 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? Správ-
ne je Santiago bernabéu, a my si ho 
prehliadneme z  úplnej blízkosti. In-
dividuálne voľno, príp. možnosť náv-
števy zábavného parku – Parque de 
atracciones v  Casa de Campo, snáď 
najväčšom mestskom parku v  Euró-
pe. 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. Začíname na námestí Cibeles, 
mieste, kde sa prelína starý Madrid 

s moderným. Čakajú nás tri umelecké 
skvosty – múzeum Thyssen – borne-
misza, El Prado (diela majstrov ako El 
Greco, Velázquez, Goya.) a  múzeum 
reina Sofía. Kto by sa príliš nasýtil 
toľkých kultúrnych zážitkov, potreb-
ný oddych mu dopraje park El retiro 
s botanickou záhradou či Krištáľovým 
palácom. Neobídeme ani prehliadku 
dizajnovo nevšednej vlakovej stanice 
Atocha, odkiaľ vychádzajú španielske 
rýchlovlaky AVE (300 km/hod.). Fa-
kultatívne možnosť večere (typické 
„tapas“). Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko a  odlet, 
transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu, 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 poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 118 EUR, za večeru (špa-
nielske tapas) 28 EUR.

CITY brEAK  |  SHOPPINg  |  múZEá
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TErmíNY A CENY
7g8esL05 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

06.05. - 09.05. Ba 448

30.09. - 03.10. Ba 448

TErmíNY A CENY
7g8esL04 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

10.06. - 13.06. Ba 348

07.10. - 10.10. Ba 348
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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 monografií. 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, flámski 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 190 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 mimoriadnu 
historickú hodnotu je od roku 1985 sú-
časťou svetového dedičstva UNESCO. 
Najvyššou budovou v Segovii je kated-
rála zo 16. storočia (jedna z najkrajších 
v Španielsku), ktorú v meste vidno zo 
všetkých smerov. Presun do Madridu, 
ubytovanie, večera.

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.

POLPENZIA V CENE  |  uNESCO
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TErmíNY A CENY
7g8esL06 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

04.05. - 11.05. Ba 898
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4-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Odlet z  Bratislavy/Viedne do Barce-
lony/Girony, transfer do hotela. Obja-
vovanie mesta začneme prechádzkou 
po populárnej promenáde La ram-
bla, ktorou sa dostaneme k  rôznym 
zaujímavostiam, ako napr. museu de 
Cera - Múzeum voskových figurín, 
o  pár krokov ďalej vyhliadková veža 
Krištofa Kolumba, z  ktorej je krásny 
výhľad na prístav. Ďalej môžeme na-
vštíviť L’Aquari – barcelónske akvá-
rium (jedno z  najväčších v  Európe) 
a  ponoriť sa do sveta žralokov, rají, 
murén a  morských koníkov. Pre bu-
dúcich moreplavcov je nevyhnutná 
návšteva museu maritim, bývalých 
Kráľovských lodeníc. 

2. DEŇ 
Raňajky. Raňajky. Začneme návštevou 
Parc guëll, záhradného komplexu pl-
ného nekonvenčných stavieb vese-
lých farieb. V parku plnom stĺporadí, 
vymyslených tvorov a  okrasných 
prvkov sa nenachádzajú skoro žiad-
ne ostré línie a všetko je zaguľatené. 
Medzi obľúbené ciele patrí terasa, 
z ktorej je výhľad na mesto a je na nej 
aj jedna z  najdlhších lavičiek sveta. 
Ďalej si pozrieme budovy postavené 
známym architektom Gaudím: Sagra-
da Família – novogotický chrám Svä-
tej rodiny,  ktorý sa stal symbolom 
Barcelony, Casa batlló, rozprávkovo 
koncipovaný dom so strechou pripo-
mínajúcou chrbát obrovského jaštera 
a stĺpy dole nohy slona, či Casa milá, 
prezývaná La Pedrera (kameňolom). 
Večer si môžeme pozrieť hudobno – 
svetelnú show magickej fontány – La 
Font Mágica.

3. DEŇ
Raňajky. Dnes sa vydáme za pozna-
ním i  zábavou. Ako prvé navštívime 

Cosmo Caixa – vedecké ineraktívne 
múzeum – jedno z najzaujímavejších 
a s plochou 30 000 m2 aj najväčších 
múzeí nielen v Barcelone, ale aj v ce-
lom Španielsku. Môžeme tu napríklad 
vidieť, ako vyzerá prales a na každom 
rohu sa tu dá niečo vyskúšať, objaviť, 
urobiť malý vedecký experiment. Po-
poludní sa vydáme do lunaparku Park 
d´Atraccions de Tibidado z roku 1901, 
ktorý ponúka viac ako 25 atrakcií. 

4. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, podľa 
časových možností fakultatívne náv-
števa jednej z  najkrajších cukrární 
v  Barcelone – Pastisseria Escribá. 
Pre tých ktorí majú radšej zvieratká 
bude vhodnejšia návšteva barcelon-
skej ZOO, ktorá sa nachádza v krás-
nom parku La Ciutadela, kde sa dá 
počlnkovať na veľkom jazere a  uro-
biť si fotografiu so sochou mamuta; 
malí fanúšikovia klubu FC Barcelona 
zas ocenia prehliadku štadióna aj so 
šatňami hráčov. Transfer na letisko. 
Odlet do Bratislavy/Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Barcelona/Girona – Viedeň, transfer 
Bratislava – Viedeň – Bratislava, 3x 
ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 3*, 
transfer letisko – hotel - letisko, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 148 EUR. Vstup do Sagra-
dy Familie 17 EUR (dieťa do 10 r. zdar-
ma). Vstup do Parc Güell 8 EUR (die-
ťa 7-12 r. 5 EUR). Nutné objednať pri 
kúpe zájazdu.

NOVINKA  |  LuNAPArK  |  AKVárIum

Pre detiBarcelona

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, 
pobytovú taxu, vstupy. Komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 148 EUR, za 1 večeru (špa-
nielske tapas) 28 EUR, za vstup do 
Sagrada Familia 17 EUR, vstup do 
Parc Güell 9 EUR.

SHOPPINg  |  uNESCO  |  VEľKá NOC

fc Barcelona  
aleBo gaUdÍBarcelona

EuróPA  |  šPANIELSKO

TErmíNY A CENY
7g8esL01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

25.03. - 28.03. Ba 448

13.10. - 16.10. Ba 448

TErmíNY A CENY

7g8esL50 trAsA osobA v 1/2  
resp. 1/3

DetskÝ pAuŠáL  
DIeŤA Do 12 rokov*

11.08. - 14.08. Ba 448 349

* dieťa na 3. a 4. lôžku
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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/Girony, 
transfer do hotela na Costa Brava. In-
dividuálne 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 flamenco.

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/Girona – 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, pobytovú taxu, fakultatívny výlet do Tossa de Mar, predstavenie flamen-
ca. Komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 148 EUR, za prehliadku Sagrada Famílie 17 EUR, za vstup do Parc 
Güell 9 EUR (nutné objednať pri kúpe zájazdu).

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 
loďou na svete (širšia je len loď 
chrámu sv. Petra v Ríme). Popoludní 
návšteva múzea Salvadora Dalího vo 
Figueres. 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 oficiál-
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 Barcelo-
ne/Girone a odlet do Viedne. Transfer 
do Bratislavy.

HIT rOKA 2015  |  POLPENZIA V CENE  |  S PObYTOm PrI mOrI

KatalÁnSKo a andorra

EuróPA  |  šPANIELSKO

Andorra la Vella

Barcelona
Montserrat

Španielsko

Francúzsko

Figueres
Girona

Costa Brava

TErmíNY A CENY
7g8esL03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

23.06. - 30.06. Ba 688
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ZOZNámImE  SA S NAjKrAjšímI šPANIELSKYmI mETrOPOLAmI – NEZAbuDNuTEľNOu SECESNOu bArCELONOu S rOZPráVKOVýmI gAuDíHO STAV-
bAmI, NáDHErNOu ZArAgOZOu S rENESANčNýmI PAmIATKAmI, mAjESTáTNYm mADrIDOm S KráľOVSKýmI PALáCmI, čI OčArujúCOu VALENCIOu 
S PrímOrSKOu ATmOSFÉrOu.

8-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko do Viedne, odlet do 
barcelony, transfer z letiska do hotela 
na pobreží Costa Brava/Costa Mares-
me, ubytovanie, individuálne voľno 
(možnosť pobytu pri mori), 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 Gaudí-
ho stavbami ako Casa Batlló, rozpráv-
kovo koncipovaný dom so strechou 
pripomínajúcou chrbát obrovského 
jaštera a stĺpy dole nohy slona či Casa 
Milá, prezývaná la Pedrera. Nahliad-
neme do uzulinkých uličiek “gotickej” 
Barcelony a prejdeme sa po najživšej 
promenáde mesta – La rambla, kde 
zažijeme pravú barcelonskú atmo-
sféru. Uvidíme aj ďalšie zaujímavé 
miesta: vrch montjuic námestia Plaça 
d´Espanya a  Plaça de Catalunya, 
nový prístavný komplex Moll d´Espa-
nya,  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; 
bazilika sv. Eulálie a  katedrála Santa 
Maria del Mar; Palác Reial Major – 
sídlo barcelónskych grófov. Návrat na 
ubytovanie. Večera. 

3. 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, námes-
tí 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 gironskú 
katedrálu s najširšou gotickou loďou 
na svete (širšia je len loď chrámu sv. 
Petra v  Ríme).Popoludní návšteva 
múzea Salvadora Dalího vo Figueres. 
Návrat do hotela, večera

4. 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.stor. - veľkolepá ukážka maurskej 
architektúry. Po prehliadke mesta 
(Katedrála, námestie Santa María del 
Pilar, mudéjarské kostoly,  mestská 
tržnica), odchod do madridu, ubyto-
vanie a večera.

5. DEŇ 
Raňajky, okružná jazda a  prehliadka 
mesta – Plaza de Espaňa, ktoré pri-
pomína slávneho spisovateľa Cervan-
tesa prostredníctvom súsošia jeho 
románových hrdinov – Dona Quijota 
a  verného sluhu Sancha; exteriéry 
Kráľovského paláca, prestavaného 
z  bývalej arabskej pevnosti; Plaza 
mayor – námestie námestí, centrum 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Barcelona – Viedeň, transfer Bratislava – 
Viedeň – Bratislava, 7 x ubytovanie s polpenziou v hoteli 3*, dopravu v  podľa 
programu, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu na Costa Brava a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 190 EUR, za vstup do Sagrady Familie 17 EUR, vstup do Parc Güell 
9 EUR.

života Habsburgovcov 17. storočia, 
historické budovy, obchodíky, tera-
sy a  niečo pod zub v  tapas baroch. 
Hneď v  blízkosti je Puerta del Sol 
(Slnečné námestie) a nakoniec zostá-
va Gran Vía – hlavná ulica a súčasne 
najmodernejšia časť mesta.  Možnosť 
návštevy galérie El Prado, návrat na 
ubytovanie a večera.

6. 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 nad-
vlády. Prekrásny výhľad na kaňon 
s  riekou Tajo a  na okolitý kraj Kas-
tílska v kombinácii s úzkymi kamen-
nými uličkami je nezabudnuteľný. 
Prehliadka mesta (katedrála, Chrám 
sv. Tomáša, námestie Zocodóver, Mú-
zeum El Greca), odchod do Valencie, 
ubytovanie a večera.

7. DEŇ 
Raňajky, prehliadka Valencie – mes-
ta, v ktorom sa unikátnym spôsobom 
snúbi umenie stredoveku s modernou 
architektúrou. Milovníkom zelene sa 
budú páčiť záhrady, parky a leje stro-
mov vybudované v  bývalom koryte 
rieky Turia; kto rád obdivuje historic-
ké budovy, starodávne brány, hradby, 
kostoly a  námestia, tiež si príde na 
svoje. Prehliadka starobylého centra, 
ktoré odhaľuje románske, gotické 
a  renesančné dedičstvo UNESCO, 
vrátane ikonickej budovy La Lonja zo 
16. storočia, katedrály Seu s 51 m vy-
sokou vežou Micalet, z ktorej je nád-
herný výhľad na celé mesto. Odchod 
na Costa Brava/Costa Maresme, uby-
tovanie, večera. 

8. DEŇ 
Raňajky, transfer na letisko v Barcelo-
ne, po prílete do Viedne transfer do 
Bratislavy.

NOVINKA  |   KuLTúrNE PAmIATKY

najKrajšie  
šPanielSKe MetroPoly

EuróPA  |  šPANIELSKO

Barcelona – zaragoza  
- Madrid - valencia

Španielsko

BarcelonaZaragoza

Madrid

Toledo Valencia

TErmíNY A CENY
7g8esL10 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

21.04. - 28.04. Ba 748
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EuróPA  |  šPANIELSKO

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/Bratislavy do malagy, 
mesta voňajúceho 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 flamenca. 
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 flamencu, býčích 
zápasoch, procesiách, fiestach, 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 Viedeň/Bratislava – Malaga – Viedeň/Bratislava, transfer Brati-
slava – Schwechat – Bratislava, autokar resp. mikrobus počas pobytu, 7x ubyto-
vanie v hoteli 3* s polpenziou, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, predstavenie flamenca a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 180 EUR, za prehliadku Alhamby 34 EUR (nutné objednať pri kúpe 
zájazdu).

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 flamen-
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 finalistov 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 Viedne/ 
Bratislavy.

andalúzia v rytMoch  
flaMenca
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7g8esL09 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

29.04.-06.05. Ba 898

16.06.-23.06. Ba 898

02.09.-09.09 Ba 898
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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 Viedne/BA do malagy, trans-
fer 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  nespútaná špa-
nielska krv plná flamenca. To všetko nás 
čaká v nasledujúcich dňoch na cestách 
za kultúrou, zvykmi a chuťami Andalúzie. 
Začneme ju na najjužnejšom cípe Špa-
nielska, v Gibraltáre, ktorý kedysi Španie-
li predali Britom. Pre starých Grékov a Ri-
manov to bol jeden z Herkulových stĺpov, 
vyznačujúcich okraj vtedajšieho známe-
ho 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, výlet do Tangeru (Maroko), 
mystického mesta opradeného mnohý-
mi legendami. Rýchloloďou sa preplaví-
me gibraltarskou úžinou a v rámci auto-
busovej prehliadky si pozrieme modernú 
časť Tangeru. Nasleduje pešia prehliadka 
najexotickejších častí historického centra 
– úchvatného starého mesta Medina, ruš-
ného námestia Zoco s  nezameniteľnou 
atmosférou, unikátneho Kasbahu s  bý-
valou Sultánskou rezidenciou (najvyšší 
bod Tangeru s nádherným výhľadom na 
Gibraltarskú úžinu a  južné Španielsko). 
Zostane čas vychutnať si osviežujúci mä-
tový čaj v typickej miestnej čajovni, na-
vštíviť obchodíky s typickými miestnymi 
výrobkami tradičných remesiel, koženým 
tovarom, umeleckými výrobkami a  ne-
chať sa uniesť vôňou exotického korenia 
a chuťou štavnatých ďatlí. 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 hovo-
ria, 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 ka-
ňon „El Tajo“, ktorý oddeľuje historické 
centrum od novej štvrte. Niektoré z do-
mov v „starom meste“ ležia tesme nad 
priepasťou a  vytvárajú fantastické sce-
nérie. Dominantou je mohutný kamenný 
most, ktorý spája mesto ponad hlbokú 
roklinu vo výške takmer 100 metrov. Ná-
vrat na ubytovanie, večera.

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 
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 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň/Bratislava – Malaga – Viedeň/Bratislava, transfer Brati-
slava – Schwechat – Bratislava, autokar resp. mikrobus počas výletov, 7x ubytova-
nie v hoteli 3* s polpenziou, ochutnávku vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, predstavenie flamenca.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 198 EUR, za prehliadku Alhambry 34 EUR (nutné objednať pri kúpe 
zájazdu).

uPOZOrNENIE
Na výlet do Maroka je potrebný cestovný pas.

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  niek-
torom z miestnych barov a na nákupy. 
Deň zakončíme ochutnávkou vína 
v Bodegas Quintapenas. Návrat do ho-
tela na Costa del Sol. Večera, fakultatív-
ne predstavenie flamenca.

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 finalistov 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/
Bratislavy.
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andalúzia giBraltar, 
MaroKo

EuróPA  |  šPANIELSKO

Španielsko

Maroko

Granada

Malaga

Ronda

Gibraltar

Tanger

TErmíNY A CENY
7g8esL08 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

20.05. - 27.05. Ba 898

09.06.-16.06. Ba 898

26.08. - 02.09. Ba 898
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EuróPA  |  šPANIELSKO

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 SPLENDIDA bola postavená  
v  r. 2009. Celkovo má 18 palúb  
(z toho 15 pre pasažierov). Kapacita 
lode je 3274 pasažierov a 1332 členov 
posádky. K vybaveniu lode patrí: MSC 
AUREA SPA wellness centrum (sauny, 
turecké kúpele, masáže, vírivky, mo-
derne vybavené fitnes centrum), 
MSC YACHT CLUB (privátna čas 
lode s vlastnou recepciou, bazénom, 
reštauráciou a  barom s  all inclusive 
službami), 5 bazénov (1 krytý), tobo-
gan, 12 víriviek, multifunkčné športo-
visko, vonkajšia bežecká dráha, squ-
ashové ihrisko, divadlo, disko, kasíno, 
animácie, detské kluby, Play Station 
herňa, Formula 1 simulátor, knižnica, 
internet, kaderníctvo, kozmetika, WI-
-FI za poplatok, obchody, 6 reštaurá-
cií a 14 barov.

ubYTOVANIE
Klimatizované kajuty s talianskym di-
zajnom sú vybavené SAT TV, rádiom, 
minibarom, telefónom, trezorom, kú-
peľňou so sprchou a WC, sušičom na 
vlasy, kozmetikou, pripojenie na inter-
net za poplatok. Dvadsaťštyrihodino-
vý kajutový servis a osobný kajutový 
stevard. Typy kajút: vnútorné bez 
okna, kajuty s oknom, kajuty s balkó-
nom, suity – všetky s kapacitou maxi-
málne 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 

mALAgA
Andalúzia – kúsok raja 49 EUR.
Romantická Malaga 45 EUR.
Malebné mesto Mijas 45 EUR.

CASAbLANCA
Casablanca a Rabat 129 EUR.
Marakéš 129 EUR.
Mešita Hassana II. 
a Casablanca 62 EUR.

LISAbON
Výlet do Fatimy 95 EUR.
Prehliadka Lisabonu 
s ochutnávkou vína 49 EUR.
Sintra a Cascais 59 EUR.

mArSEILLE
Prehliadka mesta 52 EUR.
Výlet do Aix en Provance 55 EUR.

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

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) 9 EUR/dospelá osoba/
deň, 4,50 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.

ItInerár príChoD oDChoD

1. deň janov (taliansko) 17:00 

2. deň na mori 

3. deň Malaga (španielsko) 10:30 17:30 

4. deň casablanca (Maroko) 08:00 23:00

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

terMínY 

a 15. október 2016

B 02. a 11. november 2016 

c 24. október 2016 – SLOVENSKý SPrIEVODCA

2 DETI DO 12 rOKOV ZDArmA  |  wELLNESS  |  ANImáCIE  |  PríSTAVNE POPLATKY V CENE  |  SLOVENSKý SPrIEVODCA

lUxUSnÁ výletnÁ PlavBa  
na MSc SPlendida ****KrÁSy andalúzie a MaroKa

Janov

Malaga

Marseille

Barcelona
Portugalsko

Španielsko

Maroko

Francúzsko

Lisabon

Casablanca

7g5FMs28 A 7g5FMs48 A b C*

zákl.lôžko/vnútorná kajuta 699 799 798

zákl.lôžko/kajuta s oknom 929 1029 948

zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1179 1279 1128

3./4. lôžko dospelý - paušál 359 409 569

3./4. lôžko dieťa 12 až 18 r. - paušál 149 149 299

3./4. lôžko dieťa do 12 r. - paušál 0 0 0

* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube.

TErmíNY A CENY
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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.

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, Forum 
romanum, Kapitol, Benátske námestie 
s pamätníkom Viktora Emanuela II., Tra-
jánovo fórum, Pantheon. Ubytovanie.

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 nákupných 
možností. Na ulici Via Condoti, ktorá 
vedie od Španielskeho námestia k Via 
del Corso sa necháme vyprovokovať 
ponukou svetoznámych značiek Ar-
mani, Prada, Cavalli, Gucci, Missoni. 

Tí, ktorým nakupovanie až tak veľa 
nehovorí, si môžu vychutnať šálku 
dobrej kávy v  niektorej z  množstva 
štýlových kaviarní. Transfer na letisko, 
odlet do Viedne/Budapešti a násled-
ný transfer do Bratislavy/Košíc.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň/Budapešť 
- Rím - Viedeň/Budapešť, transfer 
z  Bratislavy/Košíc na letiskoa späť, 
transfer letisko - hotel - letisko,  
3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Ríme, poby-
tovú taxu, vstupy a komplexné cestov-
né poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 115 EUR.

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.

VEľKá NOC  |  Aj Z KOšíC  |  CITY brEAK

veČné MeSto
letecKy rÍM

EuróPA  |  TALIANSKO

NAšE TIPY NA Váš CITY brEAK V rímE

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

rOmA PASS
3-dňová turistická karta, poskytu-
júca zľavy návštevníkom rímskych 
múzeí. Do akýchkoľvek prvých 
dvoch múzeí je vstup zadarmo, 
pri návšteve ďalších atrakcií je po-
trebné sa kartou preukázať a  pri 
kúpe vstupeniek požadovať zľavu. 
Dá sa kúpiť v  turistických infor-
mačných centrách a  v  múzeách, 
ktoré s kartou spolupracujú. Platí 
tri dni, od jej prvého použitia.

Súčasťou karty je Roma Pass 
Transport, ktorý ponúka dopravu 
zadarmo na linkách spoločnosti 
ATAC, linkách metra A  a  B, a  na 
vlakových linkách: Rím – Lido, Rím 
– Viterbo, Rím – Pantano.

Cena: 36 EUR.

TErmíNY A CENY
7g8ItL01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

12.02. - 15.02. Ba 258

25.03. - 28.03. Ba 498

30.04. - 03.05. Ba 498

05.05. - 08.05. Ke 498

27.05. - 30.05. Ba 498

01.09. - 04.09. Ba 498

15.09. - 18.09. Ba 498

06.10. - 09.10. Ba 498

20.10. - 23.10. Ba 498

17.11. - 20.11. Ba 498
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4-DŇOVý  
LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy na letisko vo 
Viedni, odlet do Ríma. Dnes zažijeme 
strašidelnú atmosféru v  najdlhších 
rímskych Katakombách sv. Kalixta, 
prezrieme si Koloseum - miesto, kde 
sa v minulosti odohrávali gladiátorské 
zápasy, uvidíme Kapitol, Trajánove 
fórum a Pantheon, pri Ústach pravdy 
si otestujeme našu pravdovravnosť 
a  vhodíme mincu do známej Fontá-
ny di Trevi, aby sme zaručili, že táto 
návšteva Ríma pre nás určite nebude 
posledná. Návrat na ubytovanie.

2. DEŇ
Dnešný deň začneme v  sidle pápe-
ža – vo Vatikáne. Prezrieme si ná-
mestie sv. Petra s  bazilikou, pričom 
budeme mať možnosť vystúpiť na 
kupolu baziliky, odkiaľ je nádherný 
výhľad na Rím i Vatikán. Popoludnie 
strávime v zábavnom parku rainbow 
magicland s  množstvom kolotočov 
a bláznivých atrakcií.  Na tzv. lietajú-
com ostrove sa vznesieme do výšky 
50 metrov, odkiaľ si vychutnáme vý-
hľad na všetky atrakcie, ktoré bude-
me môcť v  priebehu dňa vyskúšať. 
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.  Ná-
vrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme spoznávať 
ďalšie dominatky “večného mesta” 
– Španielske námestie so známymi 
španielskymi schodmi, Piazza Navo-
na, Piazza del Popolo. Popolduní si 
užijeme kopu zábavy v detskom mú-
zeu. Vyskúšame si ako sa žije vo svete 
dospelých - nakúpime v supermarke-

te, navštívime detskú banku, urobíme 
pokus v  laboratóriu, nasadneme do 
hasičského auta, absolvujeme ku-
chársky minikurz. Čaká na nás množ-
stvo interaktívnych hier a  zaujíma-
vých atrakcií. 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 Bratislava letisko a  späť, 
transfer letisko - hotel - letisko, transfer 
hotel - Katakomby sv. Kalixta - centrum 
v prvý deň zájazdu, transfer do zábav-
ného parku Rainbow Magicland a späť, 
3x ubytovanie v hoteli 3* s  raňajkami, 
vstup do detského múzea s  detským 
kuchárskym minikurzom, služby sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Ďalšiu prepravu počas pobytu 
v Ríme, vstupy nad rámec uvedených, 
pobytovú taxu a komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 115 EUR.

CITY brEAK  |  PrE DETI

5-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  popolud-
ňajších hodinách (z  Bratislavy cca 
o  16:00 hod.), tranzit cez susedné 
Rakúsko.

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 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s  raňajkami v  hote-
li 2*/3* v  okolí Ríma, sprievodcu  
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie. 

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 58 EUR, za 2 večere 
28 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

VEľKá NOC  |  uNESCO  |  Aj Z KOšíC

rÍM Pre detiveČné MeSto aUtoBUSoMrÍM

EuróPA  |  TALIANSKO

TErmíNY A CENY
7g8Itb01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

24.03. - 28.03. 2, 3 248

14.09. - 18.09. 1 238

TErmíNY A CENY

7g8ItL50 trAsA osobA v 1/2  
resp. 1/3

DetskÝ pAuŠáL  
DIeŤA Do 12 r. *

23.07. - 26.07. Ba 398 299

* dieťa na 3. a 4. lôžku



78

EuróPA  |  TALIANSKO

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-
fiteatro 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 uffizi - najväč-

šia obrazová galéria v  Taliansku. Pre 
tých, ktorí sa umenia ešte nenabažili 
je tu i  bargello, druhé najvýznam-
nejšie florentské 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, pobytovú taxu, kom-
plexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 60 EUR, pri zájazde s uby-
tovaním v centre 120 EUR, vstupné do 
galérie Uffizi 16 EUR (nutné objednať 
pri kúpe zájazdu).

8-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  popolud-
ňajších hodinách (z  Bratislavy cca 
o 14:00 hod.), 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 napl-
no nasávať atmosféru Ríma. Jeho spo-
znávanie začneme v  hlavnom meste 
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 najlep-
ší renesanční umelci - Michelangelo, 
Bernini, Raphael a Botticelli. Tí z nás, 
ktorí sa stále nenabažili umenia a his-
tórie, určite využijú možnosť návštevy 
Anjelskeho hradu (Castel Sant’Ange-
lo), niekdajšieho mauzólea, pápežskej 
rezidencie a  väzenia, v  priestoroch 
ktorého dnes sídli múzeum (individu-
álna 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, fakulta-
tívne 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 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
5x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 
služby sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 100 EUR, za 5 večerí  
80 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

VEľKá NOC  |  KuLTúrNE PAmIATKYHIT rOKA 2015  |  S PObYTOm PrI mOrI  |  uNESCO

KrÁĽovnÁ reneSancieflorenciarÍM S nÁvštevoU tivoli a PoBytoM Pri Mori

TErmíNY A CENY
7g8Itb10 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

09.07. - 16.07. 2,3 498

TErmíNY A CENY
7g8ItL03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

27.03. - 31.03. Ba 598

28.05. - 01.06. Ba 598

22.09. - 26.09. Ba 648

20.10.-24.10 Ba 598
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8-DŇOVý AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.), 
ubytovanie v  okolí Florencie, fakulta-
tívne 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 hodinách.

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, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 96 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.

6 - DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.). 
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 Portofina. Portofino 
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 
Portofina. 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 hod.).

6. DEŇ
Príchod do Bratislavy v skorých ran-
ných hodinách (cca o 05:00 hod.).

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  Portofina ku 
kláštoru San Fruttuoso, služby sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu 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.

OCHuTNáVKA VíNA  |  S PObYTOm PrI mOrIbEZ NOčNEj jAZDY TAm  |  gurmáNI

toSKÁnSKo  
So štiPKoU ligúriea chUť ParMSKej šUnKy

ligúrSKa  
riviéra

Benátky

Parma
Reggio Emilia

Langhirano
Portovenere

Portofino

Švajčiarsko

Taliansko

Francúzsko Cinque Terre

TErmíNY A CENY
7g8Itb62 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

06.09. - 11.09. 2, 3 468

TErmíNY A CENY
7g8Itb16 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

18.06. - 25.06. 2, 3 488
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EuróPA  |  TALIANSKO

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 hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko, ubytovanie 
v  kúpeľnom mestečku Montecatini 
Terme, fakultatívne večera. V  prípa-
de leteckej dopravy transfer na le-
tisko 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 Uffizi (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 
pokračovať do malebného stredo-
vekého mestečka San gimignano, 
živej kulisy historických filmov. Pri 
prehliadke spoznáme Dóm, Baziliku 
di Santa Maria Assunta, Palazzo del 
Popolo, múzeum Civico a  námestie 
Piazza della Cisterna, na ktorom 
okrem iného nájdeme aj zmrzlináreň 
Dondoli – niekoľkonásobného sveto-
vého víťaza vo výrobe tejto mrazenej 
pochúťky. Prehliadku zakončíme náv-
števou toskánskych viníc, spojenou 
s  ochutnávkou vín z  oblasti San Gi-
mignano. 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 

AuTOKArOVý ZájAZD

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 4x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, ochutnáv-
ku vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu 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 Uffizi 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, pobytovú taxu a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 105 EUR, za 5 večerí 70 EUR, vstupné do galérie Uffizi 16 EUR (nutné 
objednať pri kúpe zájazdu).

autobusových klientov na Slovensko.
V prípade leteckej dopravy návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

6. DEŇ
V ranných hodinách návrat autobuso-
vých 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

Čarovné toSKÁnSKo

Lucca
Pisa

Florencia

Taliansko

San Gimignano
SienaVolterra

TErmíNY A CENY
7g8Itk60 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

26.04. - 01.05. (bus) 2, 3 388

17.05. - 22.05. (bus) 2, 3 388

11.10.-16.10.  (bus) 2, 3 388

29.09.- 04.10. (let) Ba 628
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5-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1.DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách. Tranzit cez Rakúsko. V  pod-
večerných hodinách príchod na 
ubytovanie v  Montecatini Terme, fa-
kultatívne večera, prenocovanie.

2. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku zá-
hrad reale di marlia, ktoré sú spolu 
s  monumentálnou neoklasicistic-
kou stavbou Villa di Marlia jednou 
z  hlavných atrakcií Toskánska. Vilu 
preslávila princezná Elisa Bonaparte 
Baciocchi, sestra Napoleona, ktorá 
pretvorila 18- hektárový anglický park 
v okolí vily na jednu z najkrajších zá-
hrad Talianska. Možno tu obdivovať 
napr. záhradu citrónovníkov alebo 
vodné divadlo – Teatro dell´ Aqua. 
Popoludní navštívime nádhernú ba-
rokovú záhradu patriacu k historickej 
vile Torrigiani zo 16 stor., s cypruso-
vou alejou dlhou 700 m, vzácnymi 
druhmi rastlín a  mnohými vodnými 
prvkami. Ochutnávka vína. Ubytova-
nie, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme na prehliad-
ku ďalšej z  očarujúcich toskánskych 
záhrad, ktorá sa nachádza v malebnej 
oblasti Chianti pri vile geggiano. Uni-
kátny krajinný komplex na ploche 50 
ha pozostáva z  vinohradov, záhrad, 
ovocného sadu a terasovitého rybníka, 
odkiaľ je nádherný výhľad na historic-
ké mesto Siena. Popoludní  prehliadka 
centra – pozrieme si Palazzo Publico 
s vežou Torre del Mangia, vysokou 88 
m, či slávne námestie Piazza del Cam-
po. Ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky, odchod do hlavného mes-
ta Toskánska – Florencie, kde si po-

zrieme renesančnú záhradu bardini 
s  barokovými a  viktoriánskymi prv-
kami. Okrem prekrásneho výhľadu na 
mesto budeme obdivovať mozaikové 
fontány, alej z vistérií a nádherné zá-
hony azaliek, ruží, kamélií, hortenzií 
a  mnohých ďalších kvetov. Pokračo-
vanie do záhrady boboli, známej naj-
mä sochami od viacerých talianskych 
umelcov, fontánami a  kamenným 
amfiteátrom. Popoludní prehliadka 
historického centra mesta. Prezrieme 
si Palazzo Vecchio na námestí Piaz-
za della Signoria, kostol Santa Cro-
ce, Dóm, baptistérium a  medicejskú 
kaplnku. Vo večerných hodinách od-
chod na Slovensko.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko v ranných hodi-
nách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu autokarom, 4 x ubytovanie 
v  hoteli 3* s  raňajkami, ochutnávku 
vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 72 EUR, za 4 večere 40 
EUR, za miesto v prednej polovici au-
tokaru 7 EUR.

NOVINKA  |  ZáHrADY

6-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.),  
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 
Uffizi (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, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 96 EUR, za 4 večere 68 EUR, 
vstupné do galérie Uffizi 16 EUR (nutné 
objednať pri kúpe zájazdu), za miesto 
v prednej polovici autokaru 7 EUR.

gurmáNI  |  bEZ NOčNEj jAZDY TAm

farBy  
toSKÁnSKeho vÍna

najKrajšie  
zÁhrady toSKÁnSKa

EuróPA  |  TALIANSKO

TErmíNY A CENY
7g8Itb17 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

28.05. - 01.06. 2,3 298

Florencia

Villa di Geggiano Servizi
Siena

Montecatini
Terme

Villa Torrigiani

Taliansko

Florencia

Taliansko

SienaMonte
Oliveto Maggiore

Montalcino Pienza
Montepulciano

TErmíNY A CENY
7g8Itb61 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

24.09. - 29.09. 2, 3 518
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NOVINKA  |  PODmOrSKý SVET  |  ZábAVNý PArK

4-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
 Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (zBratislavy o 6.30 hod.), tran-
zit cez Rakúsko. V  popoludňajších 
hodinách krátka zastávka pri jazere 
Wőrthersee, na tzv. Rakúskej riviére, 
s  možnosťou návštevy parku mini-
mundus – Svet v malom, s miniatúr-
nymi modelmi známych stavieb (za-
stúpených je tu vyše 54 štátov sveta). 
Pokračovanie v ceste do Talianska, vo 
večerných hodinách príchod na uby-
tovanie.

2. DEŇ
Raňajky, celodenná návšteva zá-
bavného parku gardaland, ktorý sa 
rozprestiera na brehu jazera Lago di 
Garda. Počas svojej dlhoročnej histó-
rie presvedčil malých i  veľkých náv-
števníkov o tom, že má čo ponúknuť. 
Veď kto by sa nechcel ocitnúť v Údolí 
kráľov starovekého Egypta, navštíviť 
Jaskyňu korzárov, preplávať v gumo-
vých kolesách okolo horiacej sopky 
či vidieť delfíniu show? Množstvo to-
boganov, rýchlodráh či iných adrena-
línových atrakcií, ale aj oáza krásnej 
prírody, westernové mestečko a plav-
ba po dravej rieke do ázijskej džungle 
okolo budhistických chrámov. Na 
vlastnej koži budete môcť vyskúšať 
virtuálnu realitu a  trojrozmerné kino. 
Ponuka atrakcií je vyvážená, takže 
každý si tu nájde to svoje. Návrat na 
ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, pred cestou domov máme 
poslednú šancu objaviť novú dimen-
ziu zábavy a prežiť deň plný zážitkov 
vo filmovom a vodnom svete Caneva 
world (2 hlavné časti – Movieland 
a Aquaparadise). Movieland– svet fil-
mového diania sa nám priblíži v tema-

tických celkoch: Akčný film, Thriller, 
Back Stage, Klasický film a Juniorský 
útok. Aquaparadise – raj pre každého, 
v  ktorom nájdete vulkanický ostrov 
s  potokmi, lesmi, jaskyňami, veľké 
bazény a  mnoho vodných atrakcií, 
kde sa môžete potápať, plávať, hrať 
a  tráviť čas s  priateľmi. Stretnete sa 
s krutými karibskými pirátmi, uvidíte 
antické španielske plachetnice a zaži-
jete neľútostný zápas o prežitie pred 
zúrivými žralokmi. Máte na záver chuť 
na drink? Prečo nevyskúšať Rock Star 
Café, jedinečný bar s  múzeom roc-
kových hviezd? Dva dni plné zábavy 
sa končia a  v  neskorých večerných 
hodinách je naplánovaný odchod na 
Slovensko.

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

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 3x 
ubytovanie s  raňajkami v  hoteli ka-
tegórie 2-3*, sprievodcu CK SATUR

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 38 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

gardaland

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 filmov. 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 sa vyberieme do mesta 
Pienza (UNESCO), kde preskúmame 
jeho zákutia. Následne sa presunieme 
do mestečka montichiello. Popoludní 
navštívime jedno z  najvyššie polože-
ných miest v Toskánsku - montepulcia-
no. 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. 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 ochutnávka 
podľa programu, 4x ubytovanie v ho-
teli 3*/4* s  raňajkami, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 145 EUR.

gurmáNI  |  KuLTúrNE PAmIATKY

S nÁvštevoU  
caneva World toSKÁnSKo

EuróPA  |  TALIANSKO

dIEťA Už ZA 1 EURO

Minimundus
Taliansko

Slovinsko

Chorvátsko

Švajčiarsko Rakúsko

Gardaland Siena

Pienza
Montepulciano
Montichiello

San Gimignano
Florencia

Monte Oliveto Maggiore

Taliansko

de lUxe

TErmíNY A CENY
7g8ItL60 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

5.10. - 9.10. Ba 848

TErmíNY A CENY

7g8Itb50 trAsA osobA v 1/2  
resp. 1/3

DetskÝ pAuŠáL  
DIeŤA 12 r. *

14.07. - 17.07. 2, 3 183 139
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6-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 8:00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko. V  popoludňaj-
ších hodinách zastavíme pri jazere 
wörthersee, kde budeme môcť navští-
viť park minimundus - Svet v  malom 
s miniatúrnymi modelmi známych sta-
vieb. Ďalej budeme pokračovať v ceste 
do Talianska. Príchod do oblasti Bená-
tok, ubytovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách presun do benátok. Histo-
rické skvosty mesta - Dóžací palác, Most 
vzdychov, Námestie sv. Marka s  Bazi-
likou sv. Marka, Hodinovú vežu, Ponte 
Rialto a ďalšie, nám poukazuje sprievod-
ca v priebehu pešej prehliadky. Presun 
smerom na Florenciu, ubytovanie v ho-
teli v okolí Florencie, fakultatívne 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, pobytovú taxu 
a komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 76 EUR, za 4 večere 48 EUR, 
za miesto v prednej pol. autokaru 7 EUR.

najKrajšie  
MeStÁ talianSKa

EuróPA  |  TALIANSKO

5-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  neskorých 
večerných hodinách (z Bratislavy cca 
o 22:00 hod.), 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-
fiteátrom 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 ve-
černých hodinách (cca o 22:00 hod.).

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie 
a pobytovú taxu.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 57 EUR, za 3 večere 
39 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

bEZ NOčNEj jAZDY SPäť  |  KuLTúrNE PAmIATKY  |  uNESCO

vySnenÁ  
KoMBinÁciatalianSKo

Benátky

Taliansko
Slovinsko

Chorvátsko

Švajčiarsko Rakúsko

Verona

RavennaBologna

Terst

Benátky

Florencia

Taliansko

Chorvátsko

Bosna
a Hercegovina

Rím

TErmíNY A CENY
7g8Itb02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

05.05.-10.05. 2, 3 358

19.07. - 24.07. 2, 3 358

TErmíNY A CENY
7g8Itb03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

14.09. - 18.09. 2, 3 298
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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 / Košice 
- Miláno - Viedeň / Košice, transfer 
Bratislava - Viedeň - Bratislava (len 
v prípade odletu z Viedne), transfer 
letisko - hotel - letisko, 2x ubytovanie 
v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v  Miláne, 
vstupy, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 56 EUR, za prehliadku 
fresky Posledná večera 10 EUR (nut-
né objednať si pri kúpe zájazdu).

POZNámKA
V prípade odletu z Košíc je prílet do 
Milána vo večerných hodinách.

SHOPPINg  |  VEľKá NOC  |  ADVENT  |  Aj Z KOšíC

MeSto MódyMilÁno

7-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska vo večerných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 17:00 hod.), 
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 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
4x ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Vstupné do galérie Uffizi 16 EUR (nut-
né objednať pri kúpe zájazdu), za 
1/1 izbu 76 EUR, za 4 večere 52 EUR, za 
miesto v prednej pol. autokaru 7 EUR.

KuLTúrNE PAmIATKY

to najlePšie 
z talianSKa

EuróPA  |  TALIANSKO

Florencia

Taliansko

Korzika

Chorvátsko

Rím

Assisi

San 
Marino

Benátky

TErmíNY A CENY
7g8Itb05 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

03.10. - 09.10. 2, 3 348

TErmíNY A CENY
7g8ItL05 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

25.03. - 27.03. Ba 328

13.05. - 15.05. Ke 248

09.12. - 11.12. Ba 298
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5–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy cca o  08:00 
hod.. 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 hod.)

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,  
4x ubytovanie s  raňajkami, dopravu 
minibusom na Monte Rite, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 72 EUR, za 4 večere  
52 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

bEZ NOčNýCH jáZD  |  wELLNESS

S oddychoM 
v KúPeĽoch Merano

PotUlKy 
doloMitMi

bEZ NOčNýCH jáZD

4–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 06:00 hod.), 
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 windsurfingu. 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 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 3x uby-
tovanie s  raňajkami v  hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu, lanovky 
a komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 56 EUR, za 3 večere  
39 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

doloMitSKÁ ceSta

Cortina
d’ Ampezzo

Priesmyk Pordoi

Jazero Misurina

Taliansko

Rakúsko
Švajčiarsko

Slovinsko

Chorvátsko

Bolzano

Lago di 
Garda Malcesine

Nemecko

TErmíNY A CENY
7g8Itb07 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

11.06. - 14.06 2, 3 288

TErmíNY A CENY
7g8Itb12 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

29.06. - 03.07. 2, 3 348



86

bEZ NOčNEj jAZDY TAm

4-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.). 
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, 
pobytovú taxu a komplexné cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ POPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR, za 1/1 izbu 28 EUR, za 2 večere 
26 EUR.

Čaro  
BenÁtSKej lagúny

5–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 06:00 hod.), 
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, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 62 EUR, za 3 večere 
39 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

bEZ NOčNEj jAZDY TAm

na PoMedzÍ talianSKa 
a švajČiarSKa

najKrajšie 
jazerÁ

EuróPA  |  TALIANSKO

Sirmione

Francúzsko

Taliansko

Rakúsko

Nemecko

Švajčiarsko

Como

Lugano
Locarno

Brissago

San Giulio

TErmíNY A CENY
7g8Itb04 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

12.05. - 15.05. 2, 3 228

TErmíNY A CENY
7g8Itb06 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

06.07. - 10.07. 2, 3 348
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Bologna
ravenna
ferrara

EuróPA  |  TALIANSKO

4-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1.DEŇ
Transfer na letisko do Viedne, odlet 
do bologne (UNESCO). Prehliadka 
historického mesta, ktoré je sídlom 
najstaršej univerzity v Európe. Pozrie-
me si starobylé centrum s množstvom 
zaujímavých architektonických pa-
miatok ako námestie námestia Piazza 
maggiore a Piazza del Nettuno s Ne-
ptúnovou fontánou, gotickú radnicu, 
Palác di Enzo, katedrálu San Pietro, 
veže Asinelli a  Garisenda. Panorámu 
mesta dotvárajú rozsiahle systémy 
elegantných arkád - stĺporadí, ktorými 
je Bologna preslávená. Pasáž Portico 
San Luca so 666 arkádami a  dĺžkou 
3,5 km, ktorá spája stredovekú bránu 
Porta Saragozza a baziliku San Luca je 
považovaná za jednu z  najdlhších na 
svete. V  podvečerných hodinách od-
chod na ubytovanie na pobreží v ob-
lasti Lido di Ravenna. Fakultatívne ve-
čera, prenocovanie.

2. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku jedné-
ho z  najpozoruhodnejších talianskych 
historických miest ravenny (UNE-
SCO), známe najmä unikátnymi zacho-
valými pamiatkami s mozaikovitou vý-
zdobou interiéru z obdobia existencie 
Rímskeho impéria a  Byzancie. K  zau-
jímavým historickým pamiatkam patrí 
aj františkánsky kláštorný kostol San 
Francesco z 5. storočia, kostol San Vi-
tale, Mauzóleum Gally Placidie, bazliku 
Sant` Apollinare Nuovo a Národné mú-
zeum so sochami, rezbárskymi dielami 
zo slonoviny a inými predmetmi veľkej 
historickej hodnoty.  V popoludňajších 
hodinách návrat na ubytovanie, pobyt 
pri mori, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách nás čaká návšteva ča-
rovného univerzitného mesta Fer-
rara (uNESCO), ktorého  historické 

centrum je plné úzkych uličiek a ma-
jestátnych palácov prevažne zo 14. 
a  15. storočia. Počas prehliadky uvi-
díme mnohé architektonické skvosty 
ako napr. Palazzo dei Diamanti z  15. 
storočia, Casa Romei s krásnymi fres-
kami a Palazzo Schifanoia, pozrieme 
si tiež katedrálu a radnicu. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky, voľno na pobyt pri mori. Od-
chod na letisko, odlet do Viedne a ná-
sledný transfer do Bratislavy. 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Bologna – Viedeň, transfer Bratislava 
– Viedeň – Bratislava, 3 x ubytovanie 
s  raňajkami v  hoteli 2*/3*, dopravu 
v  destinácii podľa programu, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu, komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 56 EUR, za 3 večere 39 EUR.

NOVINKA  |  S PObYTOm PrI mOrI

neoBjavené  
Perly talianSKa

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. 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. Popoludní sa 

presunieme do oblasti Euganejských 
vrchov (Colli Euganei) – kužeľovitých 
kopcov sopečného pôvodu, v súčas-
nosti preslávených vďaka viniču a ho-
rúcim prameňom. Navštívime maleb-
né mestečko Arquá Petrarca, kde žil 
stredoveký básnik Francesco Petrar-
ca. Prezrieme si jeho dom, zdobený 
freskami. Podvečer možnosť ochut-
nať víno v jednej z miestnych vínnych 
pivníc. 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 Euganej-
ských vrchov.

CENA NEZAHŔŇA
Presuny vaporettom (loďkou) do 
ostrovného centra Benátok, vstupy, 
pobytovú taxu a komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 98 EUR, za vstup do 
Kaplnky degli Scrovegni 11,50 EUR, za 
ochutnávku vína 14 EUR.

CITY brEAK  |  OCHuTNáVKA VíNA

BenÁtKy  
trochU inaK

Taliansko

Ravenna
Bologna

Ferrara

TErmíNY A CENY
7g8ItL04 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

28.05. - 01.06. Ba 598

23.09. - 26.09. Ba 598

TErmíNY A CENY
7g8ItL16 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

17.06. - 20.06. Ba 428
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EuróPA  |  TALIANSKO

6–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  popolud-
ňajších hodinách (z  Bratislavy cca 
o 16:00 hod.), tranzit cez Rakúsko.

2. DEŇ
V predpoludňajších hodinách príchod 
do Sorrenta, očarujúceho mestečka 
cca 50 km južne od Neapolu, v  kto-
rom sa stretávajú nádherné scenérie 
a hlboké útesy s priezračným morom 
a  malebnými zákutiami talianskych 
uličiek. Bujné parky, útulné reštaurácie 
a kaviarne, bohaté záhrady pomaran-
čov a citrónovníkov,  ale aj malé pies-
kové pláže dotvárajú typickú atmosfé-
ru tohto mesta. Odchod na ubytovanie, 
voľný program, 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, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 68 EUR, za 3 večere 
39 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

KuLTúrNE PAmIATKY  |  uNESCO

PotUlKy 
KaMPÁnioU

4–DŇOVý 
LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy do Viedne/Bu-
dapešti, odlet do Neapolu. Z  letiska 
sa presunieme do Pompejí, kde si 
prezrieme archeologické vykopávky 
antického mesta, v  minulosti zasy-
paného niekoľkometrovou vrstvou 
popola zo sopky Vezuv. Ubytovanie 
v prímorskom 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 
Viedne/Budapešti. Transfer do Bra-
tislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň/
Budapešť – Neapol – Viedeň/Buda-
pešť, transfer Bratislava – Viedeň/
Budapešť – Bratislava, autobus, resp. 
mikrobus počas pobytu, 3x ubytova-
nie v hoteli 3* s raňajkami, miestneho 
sprievodcu v  Pompejách, prepravu 
trajektom na ostrov Capri, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a  komplexné 
cestovné poistenie.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ POPLATKY
Za 1/1 izbu 68 EUR.

HIT rOKA 2015  |  uNESCO

caPri a vezUv 
za vÍKend

Vezuv

Taliansko

Pompeje
Neapol

Sorrento

Capri Amalfi

Rím

Neapol
Sorrento

Capri Amalfi

Pompeje

Vezuv

Taliansko

TErmíNY A CENY
7g8ItL06 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

26.03. - 29.03. Ba 528

01.05. - 04.05. Ba 528

15.10. - 18.10. Ba 528

TErmíNY A CENY
7g8Itb09 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

20.09. - 25.09. 2, 3 418
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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 hod.), 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 zosta-
ne čas aj na individuálne poznávanie, 
či príjemné posedenie pri dobrej káve. 
Zaľúbenci sa môžu vybrať na romantic-
kú plavbu gondolou (individuálne). Vo 
večerných hodinách odchod na ubyto-
vanie, 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 Stefano 
s rovnomennou bazilikou, veže Asinelli 
a  Garisenda, Palác dell’ Archiginnasio. 
Prehliadku ukončíme aperitívom v bare 
v centre mesta. Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do San ma-
rina, jedného z európskych miništátov. 
Absolvujeme prehliadku, po ktorej nám 
zostane voľno i na individuálne pozná-
vanie, či nákupy. V ceste budeme ďalej 
pokračovať do Assisi, najvýznamnej-
šieho stredovekého pútnického mesta 
v Taliansku (prehliadka mesta). Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne 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 
na kupolu Baziliky, odkiaľ sa ponúka bez-
konkurenčný výhľad na Rím i Vatikán. Na-
vštívime Vatikánske múzeá (individuálna 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, pobytovú taxu a komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 162 EUR, za 9 večerí 126 EUR, za vstupné do galérie Uffizi 16 EUR 
(nutné objednať pri kúpe zájazdu), za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

návšteva) so svetoznámou Sixtínskou 
kaplnkou, kde budeme môcť obdivovať 
impozantnú výzdobu, ktorej autormi sú 
najlepší renesanční umelci – Michelange-
lo, Bernini, Raphael a Botticelli. Odchod 
smerom na Florenciu, ubytovanie v okolí 
Florencie, fakultatívne 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 Uffizi (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 hod.).

HIT rOKA 2015  |  KuLTúrNE PAmIATKY  |  uNESCO

veĽKý oKrUh talianSKoM

EuróPA  |  TALIANSKO

Assisi

Taliansko

Chorvátsko

Slovinsko
Benátky

Sorrento

Neapol

Rím

Pisa

Bologna

Sirmione
Verona

Florencia San Maríno

TErmíNY A CENY
7g8Itb11 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

29.08. - 09.09. 2, 3 648
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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  filmu 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 amfiteátra 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 

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, pobytovú taxu a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

ostAtnÉ DopLAtkY
Za 1/1 izbu 172 EUR, za 7 večerí 126 EUR.

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.

S PObYTOm PrI mOrI  |  uNESCO

S PoBytoM Pri MorineaPol, caPri, iSchia

EuróPA  |  TALIANSKO
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TErmíNY A CENY
7g8ItL15 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

10.09. - 17.09. Ba 998
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EuróPA  |  TALIANSKO

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-

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, pobytovú taxu a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 105 EUR, za 7 večerí 105 EUR.

ry – mesta na strmých skalnatých 
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.

HIT rOKA 2015  |  S PObYTOm PrI mOrI  |  uNESCO

S PoBytoM Pri MorioKúzĽUjúca aPúlia
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TErmíNY A CENY
7g8ItL08 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3
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92

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, pobytovú taxu a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 172 EUR, za 7 večerí 65 EUR, za fakultatívny výlet na Liparské ostrovy 
58 EUR.

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.

S PObYTOm PrI mOrI  |  uNESCO
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TErmíNY A CENY
7g8ItL12 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3
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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, pobytovú taxu a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 172 EUR.

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.

S PObYTOm PrI mOrI  |  uNESCO  |  POLPENZIA V CENE

PoznÁvanie a relax 
v rovnovÁhe SicÍlia
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TErmíNY A CENY
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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, pobytovú taxu a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 198 EUR, za 7 večerí 168 EUR, za fakultatívny výlet na Korziku 55 EUR.

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 amfiteáter, 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.

S PObYTOm PrI mOrI  |  uNESCO

KariBiK 
StredoMoria SardÍnia

EuróPA  |  TALIANSKO

Bonifacio

La Maddalena
Costa Smeralda

Cala LunaSardínia

Cagliari

Cala Gonone

Tharrus

Bosa
Alghero

Capo Caccio

Santa Teresa Gallura
Palau
Olbia

TErmíNY A CENY
7g8ItL11 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

07.09. - 14.09. Ba 998
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EuróPA  |  TALIANSKO

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 letis-
ko Lamezia Terme. Po prílete transfer 
na ubytovanie. Individuálne voľno na 
oddych pri mori, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Predpoludním si vychutnáme 
voľno a  oddych na pláži. Popoludní 
začneme spoznávať okolie. Najprv sa 
pokocháme výhľadom z  mysu Capo 
Vaticano. Ďalej sa presunieme do 
mestečka Pizzo, kde ochutnáme sláv-
nu zmrzlinu tartufo. Ide o  orieškovú 
zmrzlinu, obalenú kakaom, s  teku-
tou tmavou čokoládou vo vnútri. Jej 
názov je odvodený od vzácnej huby 
hľuzovky, na ktorú sa vzhľadom podo-
bá. Okrem zmrzliny ponúka Pizzo aj 
ďalšie lákadlá. Nájdeme tu hrad z  15. 
storočia, kde bol väznený neapolský 
kráľ Joachim Murat a  odkiaľ je pre-
krásny výhľad na celý záliv omývaný 
Tyrhénskym morom. Pri prehliadke 
nevynecháme ani kostolík Chiesetta di 
Piedigrota, ktorý v 17. storočí vytesali 
do skaly neapolský námorníci po tom, 
čo sa zachránili z nebezpečnej búrky. 
Deň zakončíme v  Tropei, starobylom 
meste, zavesenom 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 Vulca-
no, kde budeme môcť na vlastnej koži 
vyskúšať prírodný bahenný kúpeľ zo 
sírnym bahnom, ktorý je vraj „lekárom“ 
pre celé telo. Pokračovať budeme na 
hlavný spomedzi Liparských ostrovov 
– ostrov Lipari. Prezrieme si rovnomen-
né malebné mestečko Lipari, niekdajšie 
biskupské sídlo. Výlet zakončíme na 
ostrove Stromboli, so stále činnou sop-
kou, ktorá má pravidelné erupcie v 15 až 
30 minútových intervaloch. Na ostrove 
si urobíme aj krátku prestávku na kúpa-
nie. 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 spravíme 
krátku zastávku v messine, kde navští-
vime katedrálu s najväčším orlojom na 
svete. Pokračovať budeme do Taor-
miny, jedného z najkrajšie položených 
miest na Sicílii. Z  gréckeho divadla si 
vychutnáme nádherný pohľad na stále 
činnú sopku Etnu, ktorú si na nasledu-
júci deň budeme môcť pozrieť celkom 
zblízka. Po prehliadke odchod na uby-
tovanie v okolí Taorminy, 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 oblasti 
lávových polí (fakultatívne). Miestny 
sprievodca nás potom peši prevedie 
až k poslednému kráteru. Popoludní sa 
prejdeme po botanickom a  geologic-
kom parku golle dell´Alcantara pozdĺž 
kaňonu, vyhĺbenom riečkou Alcantara 
vo vulkanickej hornine. Návrat na uby-
tovanie, 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, pobytovú taxu a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 142 EUR, za výlet na Liparské ostrovy 68 EUR.

6. DEŇ
Raňajky. Dnes spoznáme Syrakúzy, 
podľa rímskeho konzula Cicera najkraj-
šie grécke mesto (3.–5. storočie p.n.l.). 
Prezrieme si Katakomby San Giovanni, 
archeologický park Neapolis so sláv-
nym Dionýzovým uchom a prekrásnym 
gréckym divadlom a  ďalšie zaujíma-
vosti. Prejdeme sa historickým cen-
trom na ostrove Ortigia s Apolónovým 
chrámom a  katedrálou. Našou ďalšou 
zastávkou bude Katánia. Pri prehliadke 
určite nevynecháme Dómske námestie 

s  krásnou katedrálou, kostol San Be-
nedetto, záhradu Giardino Bellini, ar-
cheologický park a zastavíme sa aj na 
známom trhu. Návrat na ubytovanie, 
večera.

7. DEŇ
Raňajky. Presun trajektom späť do Ka-
lábrie. Individuálne voľno s možnosťou 
oddychu pri mori, večera.

8. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko a odlet do 
Bratislavy.

S PObYTOm PrI mOrI  |  POLPENZIA V CENE  |  Aj Z KOšíC

zo šPiČKy talianSKej  
ČižMy na SicÍliU

TropeaLipari

Syrakúzy

Taormina
Calabria

Sicília

Taliansko

Pizzo
Lamezia Terme

Messina

Etna
TErmíNY A CENY
7g8ItL10 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

19.06. - 26.06. Ba / Ke 848

04.09. - 11.09. Ba / Ke 848



96

4–DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy do Viedne, od-
let na Maltu. Po prílete presun na 
východnú stranu zálivu Grand Har-
bour, kde spoznáme tzv. Tri mestá 
(The Three Cities). Ide o tri opevnené 
mestá – Senglea, Cospicua a Vittorio-
sa, chránené hradbami, ktoré vytvorili 
maltézsky rytieri. Po prehliadke Troch 
miest sa zúčastníme Veľkonočnej 
procesie, ktorá je na Malte jednou 
z najväčších udalostí v roku. Deň plný 
zážitkov zakončíme tradičným malt-
ským folklórnym večerom. Transfer 
na hotel. Ubytovanie. 

2. DEŇ
Dnes sa vypravíme do stredu ostrova 
Malta. Navštívime netypický kostol 
v  moste. Ďalej navštívime mdinu – 
stredoveké mesto na skalnatej vyvý-
šenine obklopené opevnením, ktoré 
sa pýši katedrálou, považovanou za 
klenotnicu náboženského umenia. 
rabat je prešpikovaný katakombami, 
kláštormi a kostolmi. Presun do juho-
východnej časti, kde budeme obdivo-
vať koralové jaskyne blue grotto, ku 
ktorým nás miestni odvezú loďou, ako 
aj jedinečný chrámový komplex Hagar 
Qim (UNESCO). Návrat do hotela.

3. DEŇ
Raňajky. Stačí nám 30 minút plavby 
loďou a ocitneme sa na ostrove gozo 
– v  legendárnom domove rusalky 
Kalypso, so starými dedinkami, kľu-
katými cestičkami a  neopakovateľ-
nými výhľadmi na krajinu a more ako 
i pamiatkami neoceniteľnej historickej 
hodnoty. Medzi ne určite patrí ggan-
tijja – neolitický, megalitický chrámo-
vý komplex, starý 5500 rokov, ktorý 
je druhým najstarším ľudským nábo-
ženským dielom na svete (UNESCO). 
Spomedzi prírodných lákadiel, me-
dzi najzaujímavejšie patrí „Vnútorné 

more“ zaliate krištáľovo modrou vo-
dou, či príbojom do skál vytesaná ob-
rovská brána, ktorú Malťania nazývajú 
„Okno modrej oblohy“. Ochutnáme 
miestne víno na farme Ta‘mena a do-
zvieme sa čo – to o výrobe olivového 
oleja. Uvidíme citadelu v meste Vic-
toria a budeme mať voľno na nákupy 
tradičných suvenírov. Návrat na uby-
tovanie.

4. DEŇ
Po raňajkách presun do Vallety, pešia 
prehliadka mesta. Valletta (UNESCO) 
je majstrovským dielom barokového 
umenia a  architektúry. Uchváti nás 
Katedrála sv. Jána, Národné múzeum 
archeológie, výhľady zo záhrad Bar-
raka, palác Veľkého majstra, prepy-
chová Nemocnica rytierov rádu Sacra 
Infirmeria a  iné. Transfer na letisko, 
odlet späť do Viedne, návrat do Bra-
tislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Malta – Viedeň, transfer Bratislava 
– Viedeň – Bratislava, 3x ubytovanie 
v  hoteli 3*, sprievodcu CK SATUR, 
dopravu v  destinácii podľa progra-
mu, tradičný maltský večer s večerou 
a  nápojmi, plavba loďou na ostrov 
Gozo, ochutnávku vína, vstupy do 
všetkých pamiatok, výlet loďou na 
Blue Grotto.

CENA NEZAHŔŇA
Komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 75 EUR.

VSTuPY A VýLETY V CENE  |  uNESCO

Malta a gozo

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, kde sa okúpeme 
pri mori. Prechod cez rybársku 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 amfiteátra sa pokocháme 
výhľadom na Etnu. Ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno na pláži. 
Popoludní sa presunieme do mestečka 
Pizzo, kde si pochutnáme na zmrzline 
tartufo, navštívime jaskyňu „Piedigrot-
ta“ a Castello Murat. Presun do mesta 
Tropea, možnosť ochutnať miestne 
špeciality: ostrú salámu „nduje“, olivo-
vý 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 4* s all 
inclusive (počas výletov a poznávania 
je v cene polpenzia), sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, fakultatívne výlety, pobytovú 
taxu a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 248 EUR, za fakultatívny 
výlet na Liparské ostrovy 68 EUR.

S PObYTOm PrI mOrI  |  ALL INCLuSIVE V CENE

S PoBytoM 
Pri Mori

dolce vita 
KalÁBria

EuróPA  |  TALIANSKO, mALTA

Sicília
Taormina

Reggio di Calabria
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Lipari Tropea
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Taliansko

TErmíNY A CENY
7g8MAL01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

25.03. - 28.03. Ba 558

02.10. - 05.10. Ba 498

TErmíNY A CENY
7g8ItL09 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

11.09. - 18.09 Ba 768
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EuróPA  |  mALTA

8–DŇOVý  
LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy na Maltu, presun do 
hotela v  mesta Sliema. Individuálne 
voľno, večera v hoteli.

2. DEŇ
Po raňajkách odchod do marsaxlokk, 
veľmi známej rybárskej dediny na 
Malte, kde kotví množstvo typických 
maltských rybárskych lodí „luzzu“, 
maľovaných vo výrazných farbách 
– žltej, zelenej a  modrej. Potom sa 
presunieme na juh ostrova, kde bu-
deme obdivovať jaskyne Blue Grotto, 
ku ktorým Vás miestni odvezú loďou. 
Nejde iba o  jednu jaskyňu ale o celú 
jaskynnú sústavu. Sami Malťania sem 
prichádzajú objavovať nádhernú prí-
rodnú scenériu – trio vody, svetla 
a  minerálov, ktoré obsahujú miestne 
horniny. Deň zakončíme návštevou 
jedinečného chrámového komple-
xu Hagar Qim (UNESCO). Návrat do 
Sliemy, individuálne voľno a večera.

3. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, možnosť 
kúpania sa v mori, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Dnes na nás čaká ostrov 
gozo. Navštívime chrámový komplex 
ggantijja, (UNESCO), vo voľnom pre-
klade „vež obrov“. Ide o prehistorický 
a najstarší chrám z megalitickej kultú-
ry Malty a jeden z najstarších na svete 
vôbec. Z prírodných lákadiel spozná-
me „Vnútorné more“ zaliate krištáľovo 
modrou vodou, či príbojom do skál 
vytesanú obrovskú bránu, ktorú Mal-
ťania nazývajú „Okno modrej oblohy“. 
Ochutnáme miestne víno na farme 
Ta‘mena a  dozvieme sa veľa zujíma-
vostí o  tradičnej výrobe olivového 
oleja. Navštívime i  malé opevnené 
mesto Victoria. Jeho srdcom je krás-
na citadela, ktorá patrí medzi pamiat-
ky svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO. Tu budeme mať voľno na 
nákupy tradičných suvenírov.  Návrat 
na ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, možnosť 
kúpania sa v mori. Deň ukončíme tra-
dičným maltským folklórnym veče-
rom. Návrat na ubytovanie.

6. DEŇ
Dnes sa vypravíme do stredu ostrova 
Malta. Navštívime netypický kostol 
v  moste. Presunieme sa do mdiny 
- stredovekého mesta na skalnatej 
vyvýšenine obrneného opevnením. 
Ďalej navštívime rabat prešpikovaný 
katakombami, kláštormi a  kostolmi. 
Popoludní sa presunieme na východ-
nú stranu zálivu Grand Harbour, kde 
spoznáme tzv. Tri mestá (The Three 
Cities). Ide o  mestečká Senglea, 
Cospicua a  Vittoriosa, všetky spo-
ľahlivo chránené hradbami, ktoré boli 
založené maltézskymi rytiermi. Pod-
večer návrat na ubytovanie, večera.

7. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme na pešiu 
prehliadku Valletty (UNESCO). Hlav-
né mesto ostrova je majstrovským 
dielom barokového umenia a  archi-
tektúry. 

8-DŇOVý LETECKý ZájAZD, POZNáVANIE SLNEčNEj mALTY A KrYšTáľOVO čISTÉHO mOrA OSTrOVčEKA gOZO V DOKONALEj rOVNOVáHE S rE-
LAxOm NA PLážI A S PríjEmNým ubYTOVANím V HOTELI*** S POLPENZIOu. užITE SI POSLEDNÉ LúčE SEPTEmbrOVÉHO SLNKA A PrEDĺžTE SI LETO.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Malta – Viedeň, 7x ubytovanie v hoteli 3* 
s polpenziou, sprievodcu CK SATUR,  dopravu v destinácii podľa programu, tra-
dičný maltský večer s večerou a nápojmi, plavbu loďou na ostrov Gozo, ochut-
návku vína, vstupy do všetkých pamiatok, výlet loďou na Blue Grotto.

CENA NEZAHŔŇA
Komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 175 EUR.

VEDELI STE žE...
...ostrov Malta má históriu staršiu ako slávny Rím a zároveň je menší ako Bra-
tislava? Hoci to vyzerá to ako maličký kúsok zeme, ktorý sa dá rýchlo spoznať 
a  recestovať a potom už niet čo robiť, opak je pravdou. Hlavný ostrov má dĺžku 
27 km a šírku 14,5 km. Celková rozloha spolu s ostrovmi Gozo a Comino je men-
šia ako Bratislava a žije tu približne 420-tisíc ľudí. Na tom kúsku zeme sa však 
skrýva množstvo zaujímavostí, sedemtisícročná história, kryštálovo čisté lagúny 
a mimoriadne priateľskí ľudia. Povaha Malťanov sa dá opísať ako zmiešanina 
Talianov, Angličanov a Arabov. Je to dedičstvo histórie, ostrov bol pod vplyvom 
Grékov, Feničanov, Rimanov i Napoleona a neskôr bol britskou kolóniou. Svoju 
nezávislosť Malta definitívne získala v roku 1974, kedy sa stala republikou.

Nielen zvonku vás uchváti Katedrála 
sv. Jána, Národné múzeum arche-
ológie, záhrady Barraka, palác Veľ-
kého majstra, Nemocnica rytierov 
rádu Sacra Infirmeria a ďalšie. Mesto 
je doslova pretkané krásnymi zaují-
mavosťami. Osobné voľno, návrat na 
ubytovanie, večera.

8. DEŇ
Raňajky. V závislosti od letových ča-
sov pobyt pri mori, transfer na letisko, 
odlet späť do Bratislavy.

S PObYTOm PrI mOrI  |  POLPENZIA V CENE  |  SVETOVÉ DEDIčSTVO uNESCO  |  VSTuPY A VýLETY V CENE

oStrov  
veČného SlnKaMalta

Valletta
Mdina
Rabat

Hagar Qim
Blue Cave

Paola

Modré okno

Kalypso CaveVictoria
Sicília

Malta

Gozo

TErmíNY A CENY
7g8MAL02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

11.09. - 18.09. Ba 898
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FrANCúZSKY šArm, šPANIELSKY TEmPErAmENT, TALIANSKE PrírODNÉ A HISTOrICKÉ bOHATSTVO – TO VšETKO OKOrENENÉ jEDINEčNOSťOu mAL-
TY. NA SVETE jE VEľA KráSNYCH mIEST, ALE ObíSť mArSEILLE, mALOrKu čI bArCELONu bY bOL HrIECH. A K TOmu EšTE čErEšNIčKA V PODObE 
SICíLSKEj mESSINY A mESTA POD SOPKOu VEZuV – NEAPOLu. čO VY NA TO?

LOď A jEj VYbAVENIE
Výletná loď MSC POESIA bola po-
stavená v r.2008   Elegantná loď po-
skytuje pohodlie a kvalitné služby na 
13 palubách. Kapacita lode je 2550 
pasažierov a 1039 členov posádky. 
K vybaveniu lode patrí: MSC AUREA 
SPA (sauny, masáže, Thalasso tera-
pie, turecké kúpele, štúdio krásy, ka-
derníctvo, moderne vybavené fitnes 
centrum), 2 bazény, 1 detský vodný 
park, 2 vírivky, športové centrum 
(multifunkčné ihrisko, minigolf, be-
žecká dráha), internetová kaviareň, 
knižnica, videoherňa, detské kluby 
podľa veku, divadlo, kasíno, diskoté-
ka, obchody, konferenčné miestnosti, 
zdravotnícke centrum, 5 reštaurácií, 
11 barov.

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

NEAPOL
Pompeje 55 EUR.
Ostrov Capri 82 EUR.

VALLETTA
Valletta a Mdina 55 EUR.
Okruh mestom a ochutnávka vína 
49 EUR.

mArSEILLE
Avignon a Marseille 82 EUR.
Aix en Provance 55 EUR.
Mesto Arles 42 EUR.

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 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) 9 EUR/dospelá 
osoba/deň, 4,50 EUR/dieťa 3–14 ro-
kov/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 závislosti od stavu predaja, preto 
platné ceny vami vybratej plavby vám 
budú oznámené v čase jej výberu.

2 DETI DO 12 rOKOV ZDArmA  |  wELLNESS  |  ANImáCIE  |  PríSTAVNÉ POPLATKY V CENE  |  SLOVENSKý SPrIEVODCA

Perly zÁPadného StredoMoria lUxUSnÁ výletnÁ PlavBa 
na MSc PoeSia ****

ItInerár jAr – jeseň príChoD oDChoD

1. deň janov (taliansko) 17:00

2. deň neapol (taliansko) 13:00 19:00

3. deň Messina/Sicília (taliansko) 08:00 18:00

4. deň valletta (Malta) 07:00 13:00

5. deň Palma de Mallorca (španielsko) 21:00 05:00

6. deň Barcelona (španielsko) 14:00 23:00

7. deň Marseille (francúzsko) 12:00 19:00

8. deň janov (taliansko) 08:00

terMínY jAr – jeseň

a  17. a 24. apríl 2016, 06. a 13. november 2016 

B 23. a 30. október 2016 

c 01., 15., 22. a 29. máj 2016, 16. október 2016 

d 05. jún 2016 

H 08. máj 2016 – SLOVENSKý SPrIEVODCA

ItInerár Leto príChoD oDChoD

1. deň janov (taliansko) 17:00

2. deň Salerno (taliansko) 14:00 20:00

3. deň Messina/Sicília (taliansko) 08:00 18:00

4. deň valletta (Malta) 07:00 13:00

5. deň Palma de Mallorca (španielsko) 21:00 05:00

6. deň Barcelona (španielsko) 14:00 23:00

7. deň Marseille (francúzsko) 12:00 19:00

8. deň janov (taliansko) 08:00

terMínY Leto

B 02. a 09. október 2016  

c 25. september 2016  

d 12., 19. a 26. jún 2016, 11. a 18. september 2016 

e 03. a 10. júl 2016, 04. september 2016 

f 17. júl 2016, 28. august 2016 

g 24. júl 2016, 21. august 2016 

7g5FMs51 A b C D E F g H*

zákl.lôžko/vnútorná kajuta 499 599 699 799 849 899 999 678

zákl.lôžko/kajuta s oknom 649 416 849 949 999 1049 1199 918

zákl.lôžko/kajuta s balkónom 799 949 1049 1149 1199 1249 1399 1018

3./4. lôžko dospelý - paušál 249 289 339 389 409 439 489 419

3./4. lôžko dieťa 12 až 18 r. - paušál 149 149 149 149 249 249 249 269

3./4. lôžko dieťa do 12 r. - paušál 0 0 0 0 0 0 0 0

* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube.

TErmíNY A CENY

Barcelona

Palma de Mallorca

Marseille

Francúzsko

Španielsko

Taliansko
Janov

Neapol

Malta

Messina
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LOď A jEj VYbAVENIE
Luxusná výletná loď MSC MAGNIFICA 
bola postavená v roku 2010. Kapacita 
lode je 3502 pasažierov a 1388 členov 
posádky. Celkovo má 16 palúb (z toho 
12 je určených pre pasažierov). K vy-
baveniu lode patrí: wellness centrum 
MSC AUREA SPA (sauny, masáže, 
vírivky, thalassoterapia, solárium, re-
laxačná miestnosť, kaderníctvo, koz-
metika), fitnes centrum (hodiny jogy, 
aerobiku, moderné prístroje), 3 bazé-
ny (1 so zaťahovacou strechou), 9 víri-
viek, multifunkčné športovisko (tenis, 
futbal, basketbal, volejbal), vonkajšia 
bežecká dráha, bowling, divadlo, 4D 
kino, večerné show, diskotéka, kasíno, 
animácie počas celého dňa, detské 
kluby rozdelené podľa veku, video-
herňa, knižnica, konferenčné miest-
nosti, fajčiarsky salón, internetová ka-
viareň, nákupná galéria, zdravotnícke 
centrum, 4 reštaurácie a 17 barov.  

ubYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybave-
né regulovateľnou klimatizáciou, SAT 
TV, minibarom, telefónom, trezorom. 
Kúpeľne sú vybavené vaňou alebo 
sprchovacím kútom, toaletou, sušičom 
na vlasy a kozmetikou. Na vyžiadanie 
možná detská postieľka. Kajutový ser-
vis 24 hodín a pre suity osobný kaju-
tový stevard. Typy kajút: vnútorné bez 
okna, kajuty s oknom, kajuty s balkó-
nom a suity (niektoré s priamym vstu-
pom do Spa). K  dispozícii sú aj bez-
bariérové 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, autobusová alebo individu-
álna. Viac informácií dostanete vo 
vašej CK.

FAKTuLTATíVNE VýLETY

bArI
Výlet do Alberobello 55 EUR.
Sassi di Matera 55 EUR.

KATAKOLON
Antická Olympia 72 EUR.
Transfer na pláž 29 EUR.
Vínna cesta Magna Grécia 
a Olympia 72 EUR.

IZmIr
Efez a dom Panny Márie 69 EUR.
Kláštor svätého Jána a  dom Panny 
Márie 59 EUR.
Výlet do Efezu 65 EUR. 

ISTANbuL
Antika a tradície 52 EUR.
Palác Topkapi a nákupy 52 EUR.
Celodenná prehliadka mesta 89 EUR. 
Celodenný výlet – Istanbul mesto 
dvoch kontinentov 79 EUR.
Kultúra, umenie a nákupy 69 EUR.
Plavba Bosporom 49 EUR.

DubrOVNíK
Mesto a historické hradby 49 EUR.
Dubrovník a údolie Konavle 59 EUR.
Výlet na pláž sv.Jacob 62 EUR.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné. Viac informácií dostanete vo 
vašej CK.

SPOLu ZAžIjEmE NEZAbuDNuTEľNú PLAVbu Z HISTOrICKýCH bENáTOK DO mESTA ISTANbuL, KTOrÉ LEží NA DVOCH KONTINENTOCH. POčAS PLAV-
bY NáS čAKá bOHATý PrOgrAm, V mESTEčKu ALbErObELLO uVIDímE DOmčEKY TruLLI S TYPICKOu KužEľOVITOu STrECHOu Z KAmEŇOV, V STA-
rOVEKEj OLYmPII SA PrEbEHNEmE NA OLYmPIjSKOm šTADIóNE A V DubrOVNíKu SA PrEjDEmE PO HISTOrICKýCH HrADbáCH. 

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) 9 EUR/dospelá osoba/
deň, 4,50 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.

2 DETI DO 12 rOKOV ZDArmA  |  wELLNESS  |  ANImáCIE  |  PríSTAVNÉ POPLATKY V CENE  |  SLOVENSKý SPrIEVODCA

z BenÁtoK do iStanBUlU lUxUSnÁ výletnÁ  
PlavBa na MSc Magnifica ****+

EuróPA  |  TALIANSKO

ItInerár príChoD oDChoD

1. deň Benátky (taliansko) 16:30

2. deň Bari (taliansko) 10:00 15:00

3. deň Katakolon/olympia (grécko) 08:00 13:00

4. deň izmir/efez (turecko) 09:00 15:00

5. deň istanbul (turecko) 07:30 16:30

6. deň na mori

7. deň dubrovnik (chorvátsko) 11:30 16:30

8. deň Benátky (taliansko) 09:00

terMínY

a  02., 09., 16. a 23. apríl 2016

B
26. marec 2016, 30. apríl 2016, 07. a 28. máj 2016, 04. jún 2016,  
24. september 2016, 01., 08., 15., 22. a 29. október 2016

c 14. a 21. máj 2016, 11. júl 2016, 17. september 2016

d 18. a 25. jún 2016, 03. september 2016

e 02., 09. a 16. júl 2016, 27. august 2016 

f 23. júl 2016, 20. august 2016

g 30. júl 2016, 06. a 13. august 2016 

H 10. september 2016 – SLOVENSKý SPrIEVODCA 

7g5FMs49 A b C D E F g H*

zákl.lôžko/vnútorná kajuta 549 699 799 899 949 999 1049 778

zákl.lôžko/kajuta s oknom 699 849 949 1049 1099 1249 1299 948

zákl.lôžko/kajuta s balkónom 899 1049 1149 1249 1299 1399 1449 1048

3./4. lôžko dospelý - paušál 279 349 399 449 479 499 529 549

3./4. lôžko dieťa 12 až 18 r. - paušál 149 149 149 249 249 249 249 299

3./4. lôžko dieťa do 12 r. - paušál 0 0 0 0 0 99 99 0

* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube.

Benátky

Olympia
Bari

Taliansko

Chorvátsko

Grécko
Turecko

Dubrovník Istanbul

Izmir
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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.

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.

S PObYTOm PrI mOrI  |  POLPENZIA V CENE  |  HIT rOKA 2015

z oStrova ciSÁrovnej SiSSi 
do anticKého grécKa

Kerkyra

Metsovo

Albánsko
Grécko

Kalambaka

Termopili

Delfy

Epidavros
NafplioOlympia

Mykines
Korint

Kanallakiou-
Mesopotamou

Igoumenitsa

TErmíNY A CENY
7g8grL01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

06.06. - 16.06. Ba 998
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atény

NOVINKA  |  CITY brEAK  |  KuLTúrNE PAmIATKY

mESTO, NAD KTOrým Drží OCHrANNú ruKu bOHYŇA múDrOSTI. VEď PráVE PO NEj jE POmENOVANá mETrOPOLA, KDE SA SKĺbILA ANTICKá HIS-
TórIA A mODErNý šTýL. OKúZľujúCE mESTO, KDE SA ZrODILA DEmOKrACIA A VäčšINA FILOZOFOV. ATÉNY NIKDY NESPIA A KAžDý NáVšTEVNíK SI 
ICH ZAmILujE PrE ICH jEDINEčNú ATmOSFÉru.

5-DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Odlet vo večerných hodinách do 
hlavného mesta grécka. Transfer do 
hotela, ubytovanie. 

2. DEŇ
Raňajky. Atény boli hlavným mestom 
Grécka už v staroveku a zostali ním 
až dodnes. Je to miesto, kde sa za-
čali písať dejiny Grécka a gréckej 
kultúry, ktorá svet posunula ďaleko 
dopredu. Radia sa k jedným najstar-
ším na svete. Pozostatky antického 
obdobia sa zachovali dodnes a pri-
ťahujú mnoho ľudí. Vystúpime na 
Akropolu, kde stojí klenot kultúrne-
ho dedičstva ľudstva – Panteon. Je 
zasvätený bohyni Aténe, ktorá sa 
stala patrónkou mesta po spravod-
livom rozhodnutí prvého aténskeho 
kráľa Kekropsa. Kúsok pod Akropo-
lov stojí moderné historické múze-
um Akropolis, ktorá sa považuje za 
klenotnicu pamiatok. Centrum živo-
ta sa však nesústreďuje pri Akropo-
le, ale v centre mesta medzi časťou 
Plaka a Monastiraki. Pri prechádzke 
starým mestom Plaka, akýmsi atén-
skym Mont Martrom, sa budeme 
v  spleti uličiek neustále stretávať 
s  kostolíkmi, zrúcaninami starove-
kých stavieb a antickým pamiatkami 
- ruiny rímskej agory či Hadriánovej 
knižnice. Kostol mitropoli, Aténsku 
katedru a veľa iných miest. Veža 
vetrov – postavená už v  1. storočí 
po Kristovi a  ako vyplýva z  názvu, 
slúžila na určovanie smeru vetra. 
Štvrť monastiraki má odlišný ráz ako 
Plaka. Má väčšiu pestrosť, vďaka tu-
reckej prítomnosti. Nachádza sa tu 
aj Kentriki agora – tržnica, ktorá je 
stará viac ako 110 rokov. V zastreše-
ných halách predávajú najmä mäso 
a  ryby. Prechádzku zakončíme na 
námestí Omonia. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Prejdeme sa po námestí 
Syntagma s peknou parkovou úpra-
vou. Najvýraznejšia stavba na ná-
mestí je budova Parlamentu, ktorá 
v  polovici 19. storočia vznikla ako 
kráľovský palác. Nevynecháme Pa-
natheánaiský štadión Kalimarmaro, 
ktorý bol miestom konania prvých 
novodobých Olympijských hier. 
Národné archeologické múzeum, 
kde sa nachádzajú poklady zo sta-
rovekého Grécka, nadchnú každého. 
Dnes nás ešte čaká Likavittos. 277 
metrov vysoká vápencová skala 
s  lemom zelených záhrad. Pohodl-
nou cestou sa ocitneme na vrchole 
pri kostole sv. juraja odkiaľ je pekný 
pohľad na mesto tak ako cez deň, 
tak aj po zotmení. Odchod na uby-
tovanie.

4. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do 
najväčšieho, nielen gréckeho ale-
bo európskeho osobného prístavu 
Pireus. Urobíme si denný výlet na 
ostrov Aegina, najväčšieho ostrova 
zo Sarónskych ostrovov. Hornatá 
Aegina patrí k najsuchším miestam 
v Grécku a predsa tu pestujú viniče. 
Hlavnou pamiatkou tohto miesta, 
kde žije niečo vyše 13 tisíc oby-
vateľov, je zachovalý chrám Afea 
z 5. storočia pred Kristom. Vychut-
náme si atmosféru a  poobede sa 
vrátime späť na pevninu. Hovorí sa, 
že na tomto ostrove pestujú naj-
lepšie pistácie na svete a  dokonca 
medzi domácimi sa tomuto ostrovu 
hovorí „pístácia“, hoci vo vnútroze-
mí pestujú aj figy, olivovníky a dat-
ľovníky. Samotná plavba na ostrov 
a  z  ostrova bude akási okružná 
cesta okolo prístavu Pireus. Večer 
si vychutnáme grécke špeciality 
s  lahodným vínnym mokom. Uby-
tovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Atény žijú minulosťou, 
preto nie je divu, že sa tu nachá-
dza jeden z  najlepších blších trhov 
v  Európe, s  dobrou povesťou me-
dzi znalcami v  celej Európe. Medzi 

vecami tu môžeme objaviť aj veľmi 
hodnotné historické kúsky. Kto si 
ráno pristane, aby mu nevykúpili tie 
najlepšie kúsky? Prípadne individu-
álne voľno. Odchod na letisko. Odlet 
do Viedne/Bratislavy. 

EuróPA  |  grÉCKO

CENA ZAHŔŇA 
Leteckú dopravu na trase Viedeň/Bratislava – Atény – Viedeň/Bratislava,  v prí-
pade letu do Viedne transfer na/z letisko Schwechat, 4x ubytovanie v hoteli  
3* s raňajkami, plavba na ostrov Aegina, služby sprievodcu CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA 
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY 
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 145 EUR.

MeSto Bohov

TErmíNY A CENY
7g8grL04 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

19.04. - 23.04. Ba 398

25.10. - 29.10. Ba 398
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KTOrOuKOľVEK CESTOu SA VYDámE, VžDY mámE čO ObjAVOVAť. NIEKTOrí HO POVAžujú ZA KOLíSKu CIVILIZáCIE. ANTICKÉ PríbEHY – čI už mYTO-
LOgICKÉ ALEbO SKuTOčNÉ Sú NAbITÉ SKuTOčNýmI DrámAmI VšETKýCH ľuDSKýCH CITOV. ANTICKÉ umENIE NA KAžDOm KrOKu, TAK AKO VšADEP-
ríTOmNÉ rEšTAuráCIE čI TAVErNY S VýbOrNým jEDLOm. Aj TOTO jE grÉCKO, KTOrÉ VáS POZýVAmE ObjAVOVAť.

8-DŇOVý  
LETECKý ZájAZD

1 - 3. DEŇ
Odlet do Thesaloník, transfer do ho-
tela. Na úvod nášho zájazdu si dopra-
jeme oddych pri mori na Chalkikách.  
Poseidonov trojzubec, aj tak sa ho-
vorí tomuto severnému polostrovu. 
Je to najobľúbenejšie miesto ľudí tú-
žiacich po priezračnom mori. Ponúka 
neopakovateľné lákadlá – kopcovitý 
terén, či nedotknutú prírodu.

4. DEŇ
Raňajky. Presun do Thesaloník. Za-
čneme objavovať metropolu Grécka. 
Poprechádzame sa centrom Ano Po-
lim. Navštívime kostol sv. Demetria, 
prejdeme sa po námestí Aristotle. 
Mešita Alaça Imaret. Mesto už v roku 
315 pred Kristom malo svoju pevnosť. 
Hradby boli dlhé až 8 km. Dochova-
li sa len 4 km. Prejdeme sa po nich, 
odkiaľ je krásny výhľad na mesto. 
Neobídeme ani symbol mesta – bielu 
vežu zo 16 storočia, ktorá bola súčas-
ťou opevnenia. V  minulosti to bolo 
miesto popráv a  jej originálny názov 
bol „Veža krvi“. Prejdeme sa aj po 
bývalom Rímskom sídle. Jedna z naj-
starších stavieb v  meste – Rotudna. 
Galeriov oblúk. Navštívime starú trž-
nicu Kapani – Modiano. Odchod na 
ubytovanie. 

5. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do me-
teory - vyrazíme úzkymi serpentína-
mi do „kamenného lesa“. Návšteva 
kláštorov Meteora – jedinečný pohľad 
na skalné útvary a kláštory postavené 
na strmých skalách. Komplex skal-
ných 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 klášto-
roch môžete obdivovať veľa vzácnych 
nástenných fresiek, ikon a relikvií. Od-
chod do horského mestečka metsovo,  

ktoré leží 1200 m. n. m. pod prie-
smykom Katara. V  poslednej dobe 
je navštevované najmä milovníkmi 
zimných športov, ktoré tu doslova 
rozkvitajú, pýši sa však aj históriou. 
Navštívime folklórne múzeum. Po 
ňom vinárske závody Katogi, kde sa 
dozvieme všetko o spracovaní viniča 
a výrobe vína. Ubytovanie. 

6. DEŇ
Raňajky. Ráno začneme prehliadkou 
na zrúcanine hradu v  Nafpaktose, 
samotné mestečko nás očarí svojou 
malebnosťou. Ďalej na nás čaká jed-
na unikátna technická stavba. Tou je 
najdlhší závesný most na svete, ktorý 
spája poloostrov Peloponéz a  zápa-
dogrécku pevninu. most rio-Antirio 
s dĺžkou takmer 3 km. Po jeho prej-
dení sa ocitneme v  mestečku Patra. 
Prehliadka prímorského mesta, ktoré 
je zároveň aj tretie najväčšie mesto 
v  Grécku. Prejdeme sa po peknom 
historickom centre, navštívime zrúca-
ninu hradu. Nahliadneme do múzea 
moderného umenia, ktoré bolo dobu-
dované v roku 2006, keď Patra bolo 
hlavným mestom kultúry. Po pobreží 
pokračujeme do mestečka Korint, 
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 

CENA ZAHŔŇA 
leteckú dopravu na trase Bratislava – Thesaloniki/Atény - Bratislava (príp. Vie-
deň), autokar počas zájazdu, 7x resp. v hoteli 3* s polpenziou, služby sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA 
vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY 
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 249 EUR.

medzi príkrymi stenami je naozajstný 
zážitok. Cez Korintský prieplav príde-
me do hlavného mesta Grécka – Atén. 
Ubytovanie. 

7. DEŇ
Raňajky Prehliadka Atén. Navštívime 
symbol mesta, ktorý sa pýši na pa-
horkatine nad centrom – Akropolu 
a  grécku agoru s  Héfaistovým chrá-
mom. Pri dennej prechádzke štvrťou 
Plaka budeme môcť obdivovať ru-
iny rímskej agory, vežu vetrov, ruiny 
Hadriánovej knižnice, Aténsku ka-
tedru a veľa iných miest. Pozrieme si 
panatheánaiský štadión Kalimarmaro, 

ktorý bol miestom konania prvých 
novodobých Olympijských hier. Prej-
deme sa časťou monastiraki pri ktorej 
sa nachádza Kentriki agora – tržnica, 
ktorá je stará viac ako 110 rokov. V za-
strešených halách predávajú najmä 
mäso a  ryby. Prechádzku zakončíme 
na námestí Omonia. Zastávka v  naj-
väčšom gréckom prístave Pireus. Od-
chod na ubytovanie. 

8. DEŇ
Po raňajkách dokončenie prehliadky 
Atén. Transfer na letisko. Odlet do 
Bratislavy. 

NOVINKA  |  POLPENZIA V CENE  |  S PObYTOm PrI mOrI

EuróPA  |  grÉCKO

zo SeverU na jUhgrécKo

Grécko

Atény

Korint
Patras

Metsovo
Meteora

Solún

Porto Carras

Nafpaktos
TErmíNY A CENY
7g8grL02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

20.09. -  27.09. Ba 998
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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 navštívi-
me štadión, kde sa dodnes zapaľuje 
olympijský oheň, pozostatky chrámu 
boha Dia a bohyne Héry, archeologické 
múzeum, ktoré ponúka bohatú zbier-
ku artefaktov nájdených v  meste. Po 
prehliadke sa presunieme do Nafplia, 
ktoré bolo v rokoch 1821–1834 hlavným 
mestom prvej Helénskej republiky, čiže 
prvým hlavným mestom v  modernej 
histórii Grécka. Čaká nás: prvý parla-
ment, prvé gymnázium, vojenské a ná-
morné múzeum, 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 mykénskym. Pre-
hliadka ruín a svetoznámej Levej brány. 
Po prehliadke pokračovanie k jednému 
z najväčších klenotov Peloponézu – di-
vadlu Epidauros. Jeho unikátna akus-
tika dodnes uchvacuje a  pravidelné 
hudobné koncerty, či stvárnenie anti-
ckých komédií a  drám dodnes patria 
na jeho chladivé kamenné podlažie. Po 
skončení prehliadky, pokračovanie do 
prímorského strediska Thermisie (Er-
mioni), ubytovanie, večera.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Atény – Viedeň, transfer Bratislava – Viedeň – Bra-
tislava, autokarovú dopravu počas pobytu, 7x ubytovanie v  3*/4* hoteli,  
7x polpenzia, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR/osoba.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 249 EUR.

6. DEŇ
Pobyt pri mori s možnosťou absolvo-
vania fakultatívneho výletu ako na-
príklad ostrov Hydra, Spetses a pod. 
Hydra je pôvabný skalnatý ostrovček 
Sarónskych ostrovov. Medzi miestny-
mi je veľmi obľúbený pre svoju koz-
mopolitnú atmosféru. Najznámejšie 
je mestečko Hydra port, vystavané na 
kopci nad zátokou a prístavom. Ostro 
je známy tiež vďaka luxusnými mód-
nymi butikmi či galériami. Spetses 
zbohatol vďaka stavbe lodí a námor-
nému obchodu a taktiež dýcha veľmi 
príjemnou atmosférou.

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.

KuLTúrNE PAmIATKY  |  POLPENZIA V CENE

Po StoPÁch najväČšÍch  
PaMiatoK grécKa

EuróPA  |  grÉCKO

TErmíNY A CENY
7g8grL03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

01.10. - 08.10. Ba 998

Pelopio
Mykény

Nafpio

Korintský prieplav

Ermióni    

Grécko

Delfy

Epidauros

Atény
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8–DŇOVý  
LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Odlet z  Bratislavy/ Košíc na Cyprus, 
transfer do hotela, ubytovanie, indi-
viduálne voľno, večera.

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 templárske-
horádu. Jeho rod vládol Cypru až 
do roku 1498, keď ostrov predali 
Benátskej republike. Benátčania 
tu okrem prístavu a  stredovekého 
opevnenia, zanechali aj takzvanú 
Othelovu vežu – Citadelu, ktorá je 
spomínaná aj v známej dráme Wilia-
ma Shakespeara s názvom Othello. 
Kláštor Svätého Barnabáša je múze-
um pravoslávnych ikon a v kaplnke 
odpočívajú relikvie svätca – patróna 
Cypru. Po obede nás čakajú antic-
ké ruiny mesta Salamis, s  agorou, 
rímskymi kúpeľmi a  divadlom. Ďa-
lej sa vyberieme preskúmať hlavné 
a najväčšie mesto Cypru – Nikóziu. 
Mesto rozdelené na dve časti, turec-
kú a  grécku. Po prehliadke Mešity 
Selimiye (Svätej Sofie) ktorá bola 
ďalšou z výstavných korunovačných 
katedrál, je na pláne The great Inn 
- karavansaray zo 16. storočia, ne-
skôr využívaný Britmi ako väznica 
a kostol Bedesten. Severnou bránou 
mesta (ako občania EÚ) sa môžeme 
dostať pešou zónou na grécku časť 
a kde bude dostatok voľna na osob-
né voľno alebo prehliadku archeo-
logického múzea. Návrat do hotela, 
večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme preskú-
mať okolie hotela a  mesta Kyrénia 
(Gyrne). Je jedným z  najpopulárnej-
ších turistických letovísk Cypru vďaka 
krásnemu pohoriu, úžasným výhľa-
dom na prímorskú scenériu. Okrem 
všetkých týchto lákadiel má Kyrénia 
nespočetné množstvo historických 
a  kultúrne zaujímavých miest. Prvou 
zástavkou bude majestátny hrad sv. 
Hilarióna – jedeného z  troch stráž-
nych hradov ostrova. Zvládnuť 600 
schodov určite stojí za námahu, pre-
tože výhľad, ako aj ruiny sú jedinečné. 
Následný oddych spolu s  obedom 
strávime v  gotickom opátstve bel-
lapais, s  nádherným výhľadom a  ty-
pickým cyperským mezé. Po obede 
zídeme z hôr a zamierime do centra 
Kyrénie, kde si prezrieme prístavný 
hrad s  najstarším zachovaným vra-
kom obchodnej lode a  malebný prí-
stav 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, dlhý 
skalnatý výbežok, ktorý je najmenej 
rozvinutou časťou ostrova. Nájdeme 
tu najkrajšie nedotknuté pláže s bie-
lym pieskom a  priezračnou vodou. 
Najznámejšia je pláž „Golden Beach“, 

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.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu BA – Larnaca – BA, transfer letisko – hotel – letisko, autokar po-
čas okruhu, 7x ubytovanie v 5* hoteli s ultra all inclusive, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, iné fakultatívne výlety a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 220 EUR.

OSTATNÉ POPLATKY
Za 1/1 izbu 220 EUR.

ktorá je 2 km dlhá. Vo vnútrozemí 
tohto výbežku sú rozosiate kresťan-
ské kostoly a kláštory, jedným z nich 
je i  kláštor Sv. Andreasa, ktorého 
svätosť uznávajú oba národy. Možno 
označiť za „Lurdy východu“, nakoľ-
ko voda, ktorá vyteká z prameňa pri 
kláštore, údajne obsahuje zázrač-
né liečivá. Za fotku určite stoja milé 
a zvedavé nájazdy divokých somárov, 
obývajúce tento posledný panenský 
kút Stredomoria. Návrat na ubytova-
nie, večera.

5. – 7. DEŇ
Pobyt pri mori. Po spoznaní histórie 
tohto magického ostrova si môžete 
naplno užívať severný Cyprus typický 
svojimi nádhernými a širokými plážami.

8. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko a odlet na 
Slovensko.

S PObYTOm PrI mOrI  |  POLPENZIA A ALL INCLuSIVE V CENE

Severný cyPrUS  
a jeho PaMiatKy

Famagusta
Nikózia

Bellapais

Cyprus

Kyrenia Bafra

TErmíNY A CENY
7g8CYL02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

12.06. - 19.06. Ba 898
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OSTrOV LáSKY. AKONáHLE SEm PrICESTujETE, POCHOPíTE, žE STE SA ObjAVILI NA VEľmI ZVLášTNOm mIESTE. NIEčO NEObYčAjNÉHO V ZLATISTOm 
SVETLE, NIEčO VYZýVAVÉHO VO VôNI DIVOKýCH KVETOV, NIEčO TrVALO mILÉHO V PríVETIVOm úSmEVE ľuDí. TO jE CYPruS, OSTrOV LáSKY – PrI-
PrAVTE SA NA jEHO ZAjATIE.

8–DŇOVý  
LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Odlet na Cyprus, po prílete transfer 
do hotela. Ubytovanie, podľa časových 
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 cen-
trom, ktorému dominuje kláštor s rov-
nomerným názvom slúžiaci ako pút-
nické miesto. Pobrežie Agia Napa je 
preslávené rozsiahlymi, striebristými 
plážami – najznámejšia je Nissi, ktorá 
sa pravidelne umiestňuje na popred-
ných miestach v  rebríčkoch mapujú-
cich najkrajšie pláže sveta. Presun do 
národného parku Capo greco, zná-
meho najväčšími a  najzaujímavejšími 
skalnými útvarmi a jaskyňami na Cyp-
re. Odchod do Protarasu, zastávka na 
pláži Fig Tree bay so zlatým pieskom, 
azúrovou vodou a  množstvom plá-
žových barov, ktoré ponúkajú pravé 
cyperské frappé. Presun do osady 
Dherynia, návšteva kultúrneho cen-
tra, odkiaľ je možno vidieť „mesto 
duchov“ Famagustu. Deň ukončíme 
prehliadkou záhrad CyHerbia v  Av-
gorou s bludiskom z  liečivých kríkov 
a rastlín. Návrat do hotela, večera.

3. DEŇ
Raňajky. Odchod na prehliadku Chiro-
kitie – 8 500 rokov starého osídlenia 
zapísaného na zoznam svetového de-
dičstva UNESCO, následne návšteva 
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 – stredo-
veký hrad, či byzantské kostoly. Pokra-
čovanie k legendárnemu hradu Kolossi, 

následne návšteva Kourionu – starove-
kých kúpeľov s  grécko–rímskym amfi-
teátrom, odkiaľ je úchvatný výhľad na 
more. Zastávka pri Afroditinej skale – 
miesta, kde sa podľa legendy z morskej 
peny zrodila bohyňa plodnosti a  lásky 
Afrodita. Odchod do ďalšieho pobrež-
ného mesta Pafos (UNESCO), pre-
hliadka: Dionýzov dom s preslávenými 
mozaikami z  gréckej mytológie, stre-
doveká pevnosť v  prístave, náhodne 
objavené „Kráľovské hrobky “ vytesané 
z kameňa. Ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Po raňajkách odchod na prehliadku 
unikátnych prírodných kúpeľov s vodo-
pádmi a  sochami Afrodity a boha Dia 
pokračovanie ku kláštoru Ag. Neophy-
tos a  ďalej k  pobrežnému mestečku 
Coral bay obkoleseného banánovými 
plantážami a  vinohradmi. Popri myse 
Drepano sa dostaneme do národného 
parku Akamas s  krásnymi prírodnými 
scenériami tvorenými zeleňou so vzác-
nou flórou, členitým pobrežím a  úch-
vatnými plážami, ako napr. Lara, ktorá 
je známa ako útočisko korytnačiek. Za-
stávka pri Afroditiných kúpeľoch – idy-
lickom jazierku s nádherným výhľadom 
na záliv. Príchod do malého tradičného 
mesta Polis, kde možno zažiť atmo-
sféru „ozajstného Cypru“. Presun do 
mestečka Drousa, kde deň zakončíme 
ochutnávkou cyperského vína. Večera, 
nocľah.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu BA – Larnaca – BA, autobus, resp. mikrobus podľa programu, 
7x ubytovanie s all inclusive v hoteli 4*, ochutnávka vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 220 EUR.

5. DEŇ
Raňajky, cesta horským masívom 
Trodos s  panoramatickými scenéria-
mi a  malebnými dedinkami, s  výhľa-
dom na najvyššiu horu Cypru Olymp. 
Príchod k  najväčšiemu cyperskému 
kláštoru Kykkos, obklopeného stre-
domorskými vysokohorskými lesmi. 
S  prehliadkou kláštora je spojená 
i  návšteva hrobky prvého prezidenta 
Cyperskej republiky a arcibiskupa Ma-
karia III. Prejazd tradičnou dedinkou 
Kakopetria a pokračovanie do hlavné-
ho mesta Nikózie. Ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Po raňajkách prehliadka historického 
centra mesta – Benátske opevnenie, 
brána Famagusta, katedrála St. Johns, 

archeologické múzeum, voľno na Lai-
ki Geitonia a ulici Ledra, pokračovanie 
pešo do Tureckej časti mesta. Pre-
hliadka výstavnej korunovačnej ka-
tedrály Agia Sofia, následne návšteva 
Veľkého hostinca (The Great Inn – ka-
ravansaray) 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.

S PObYTOm PrI mOrI  |  HISTórIA

afroditin  
oStrovcyPrUS

Cyprus
Protaras 
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Nikózia

Limasol TErmíNY A CENY
7g8CYL01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

18.09. - 25.09. Ba 998
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Zažite pulzujúce veľkomesto!  Vychutnajte si moderné obchodné centrá, objavte historické zákutia. 
Obdivujte kultúrne pamiatky a doprajte si  vzrušujúci nočný život. Nemecké mestá sú plné fascinujúcich 
protikladov, ktoré magicky priťahujú.  Objavte rýdzu radosť zo života: www.germany.travel/cities

_chuť do životachuť do života
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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 hod.) cez Českú republiku 
do Nemecka. V  popoludňajších ho-
dinách 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, kto-
ré poznáme z Banskej Štiavnice. Pre-
sun na  ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Prehliadka stredovekého 
mestečka Hildesheim s  množstvom 

unikátnych lokalít svetového kultúr-
neho dedičtva a polodrevených histo-
rických budov. Katedrála s jedinečný-
mi bronzovými odliatkami a viac ako 
1000 rokov starý kostol Sv. Michaela 
– to je len zlomok pokladov, ktoré tu 
objavíte. Presun do mestečka walsro-
de, kde navštívime jedinečný Weltvo-
gelpark (svetový vtáčí park). Budeme 
tu obdivovať až 4 700 ks vtákov zo 
všetkých kontinentov, klimatických 
pásiem a  biotopov. Pastvou pre oči 
je tiež pestrofarebné kúzlo kvetov 
stoviek druhov stromov.  V popolud-
ňajších hodinách odchod smerom do 
Brém, ubytovanie.

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 čaká mesto Lü-
beck. Mesto Lübeck - kráľovná hanzy 
so svetoznámou Holštýnskou bránou, 
od roku 1987 na Zozname UNESCO, 
bolo založené v  12. storočí ako prvé 

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 180 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

„mesto Západu na pobreží Baltického 
mora“. Plabva loďou okolo Altstatin-
sel - staromestského ostrova s  his-
torickým mestským jadrom.  Je to 
jedna 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 nositeľov 
Nobelovej ceny sú venované domy 
Güntera Grassa (spisovateľa) a  Wil-
lyho Brandta (politika). Odchod do 
Berlína, ubytovanie v okolí.

6. DEŇ
Raňajky. Autobusová okružná jazda 
hlavným mestom Nemecka berlín, 
pešia prehliadka (Alexanderplatz 
s  televíznou vežou, Hakesche Höfe, 
návšteva múzeí na Museuminsel – 
Pergamon Museum, Altes Museum, 
a iné, Berlínsky Dóm, ulica Unter den 
Linden, Brandenburská brána, Ríšsky 
snem, zámok Chartottenburg a  iné), 
ubytovanie.

7. DEŇ
Raňajky. Návšteva hlavného mesta 
Brandenburska - mesta Postupim 
a  nádherného zámku Sanssouci, 
prehliadka mesta (park Sanssouci, 
Oranžéria, Holandská štvrť). Zámky 
v  Postupime patria dnes k  svetové-
mu kultúrnemu dedičstvu UNESCO.  
Popoludnú odchod do wittenbergu, 
kde na bránu kostola  v roku 1517 pri-
bil Martin Luther svojich 95 téz na re-
formáciu 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 hod.

bEZ NOčNýCH jáZD  |  uNESCO

EuróPA  |  NEmECKO

to najlePšie z neMecKa
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Zažite pulzujúce veľkomesto!  Vychutnajte si moderné obchodné centrá, objavte historické zákutia. 
Obdivujte kultúrne pamiatky a doprajte si  vzrušujúci nočný život. Nemecké mestá sú plné fascinujúcich 
protikladov, ktoré magicky priťahujú.  Objavte rýdzu radosť zo života: www.germany.travel/cities

_chuť do životachuť do života
Weimar

Goslar

Hildesheim

Nemecko

Bremen

Lübeck

Berlín

Wittenberg

Walsrode

Wörlitz

Postupim

TErmíNY A CENY
7g8Deb03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

23.07. - 30.07. 2, 3 498
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4–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod z  Bratislavy v  skorých ran-
ných hodinách (z  Bratislavy o  06:00 
hod.), transfer cez Českú republiku 
do Nemecka, v  popoludňajších hodi-
nách zástavka v meste meissen.Až do 
začiatku 18. storočia poznala Európa 
iba porcelán dovážaný z ďalekého vý-
chodu. 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, Hakesche 
Höfe, návšteva múzeí na Museuminsel 
– Pergamon Museum, Altes Museum, 
a iné, Berlínsky Dóm, ulica Unter den 
Linden, Brandenburská brána, Ríšsky 
snem, moderné námestie Potsdamer 
Platz a iné), návrat na ubytovanie, fa-
kultatívne 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 hod.).

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 89 EUR, za 3 večere 
66 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

bEZ NOčNýCH jáZD

BerlÍn a oKolie

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.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Berlín – Viedeň, 
transfer Bratislava – Schwechat – Bra-
tislava, transfer hotel – letisko, okružnú 
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.

VEľKá NOC  |  ADVENT

ModernÁ MetroPolaBerlÍn

Berlín

Postupim

Drážďany
MeissenNemecko

Poľsko

Česko

TErmíNY A CENY
7g8DeL02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

25.03 - 27.03 (veľká noc) Ba 298

09.12. - 11.12. Ba 298

TErmíNY A CENY
7g8Deb04 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

19.05. - 22.05. 2, 3 248
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4–DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod v ranných hodinách (z Brati-
slavy o 7:00 hod.), tranzit cez Rakúsko 
do Nemecka. Po príchode  do ruhpol-
dingu ( o ca 13 h.) navštívime zábav-
ný park, učupený  v  krásnej alpskej 
prírode, ktorý nás unesie do okúzľu-
júceho sveta fantázie. Veľkú zábavu 
zažijeme pri jazde na dračom kolotoči 
či v šmykľavkovom  raji. Podvečer pre-
sun do Mníchova, ubytovanie. 

2. DEŇ
Raňajky. Návšteva unikátneho Olym-
pia Parku, ktorý bol postavený ako 
veľmi nadčasové  olympijské mesteč-
ko. Už z diaľky vás upúta vysoká veža, 
z  ktorej je prekrásny výhľad na celý 
Mníchov. Hneď pod vežou sa nachá-
dza morské akvárium, kde cez skle-
nený tunel uvidíte žralokov a ďalších 
4500 druhov morských rýb. Veľkou 
atrakciou tohto areálu je aj svet bmw, 
kde je okrem krásnych modelov áut aj 
množstvo interaktívnych hier pre deti 
aj dospelých. Popoludní prehliadka 
najdôležitejších pamiatok v  centre 
mníchova a  v  rámci individuálneho 
voľna  možnosť návštevy Múzea hra-
čiek. Návrat do hotela.

3. DEŇ 
Raňajky. Návšteva mníchovskej ZOO, 
ktorá bola založená v  roku 1911 ako 
prvá geo-zoo na svete. Je to skôr 
prírodná rezervácia s  nedotknutou 
krajinou obývaná zvieratami žijúcimi 
v  prírodných podmienkach. Náhle 
máte pocit, akoby ste sa kúzlom pre-
miestnili do pravého safari. Popolud-
ní návšteva filmových štúdií bavaria, 

ktoré patria k  najväčším v  Európe. 
Odfotíte sa s  „Falcom“ z  Nekoneč-
ného príbehu a o zábavu sa postará 
aj 4D kino a vzrušujúce kaskadérske 
show. Návrat do hotela. 

4. DEŇ
Raňajky. Odchod k  jazeru Herren-
chiemsee, ktoré je pre svoju veľkosť 
nazvané aj Bavorské more. Plavba 
loďou k Panskému ostrovu a návšteva 
rozprávkového zámku Herrenchim-
see , ktorý si nechal postaviť bavor-
ský kráľ Ľudovít druhý podľa vzoru 
francúzskeho zámku Versailles. Po 
prehliadke odchod na Slovensko, 
návrat vo večerných hodinách (cca 
20:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 3x 
ubytovanie s  raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a  komplexné cestovné pois-
tenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu  89  EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

EuróPA  |  NEmECKO

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 89 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

PrE DETI  |  LETECKY Aj AuTObuSOm

Pre Malých  
aj veĽKýchMnÍchovS nÁvštevoU 

troPical iSlandSBerlÍn Pre deti

dIEťA Už ZA 1 EURO**

dIEťA Už ZA 1 EURO

Berlín

DrážďanyLipsko

Nemecko

Poľsko

Česko

Tropical Islands Mníchov

Herrenchiemsee

Ruhpolding

Česko

Nemecko

Rakúsko

TErmíNY A CENY

7g8Deb51 trAsA osobA v 1/2  
resp. 1/3

DetskÝ pAuŠáL
DIeŤA Do 12 r. *

18.08.-21.08. 2, 3 228 99

* dieťa na 3. lôžku

TErmíNY A CENY

7g8Dek50 Dní trAsA osobA v 1/2 
resp. 1/3

DetskÝ pAuŠáL
DIeŤA Do 12 r. *

21.07. - 25.07. 5 2, 3 238 99

21.07. - 24.07. 4 Ba 348 199

28.10. - 01.11. 5 2, 3 238 99

28.10. - 31.10. 4 Ba 348 199

* dieťa na 3. lôžku, ** platí pre dieťa s autobusovou dopravou
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cez BavorSKé MeStÁ

5-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod z  Slovenska v  skorých ran-
ných hodinách ( z  Bratislavy o  6:00 
hod.),  transfer cez Rakúsko do Ne-
mecka. V  poludňajších hodinách 
príchod do Passau , prehliadka his-
torického centra mesta ležiaceho na 
sútoku troch riek Dunaj, Inn a Ilz.  Po 
prehliadke pokračovanie cez Deggen-
dorf a  Landshut do Ingolstadtu na 
Dunaji. Mesto preslávila automobilka 
AUDI, prehliadka historického centra 
mesta, fakultatívne návšteva Audi 
múzea, odchod na ubytovanie v okolí.

2.DEŇ
Po raňajkách pokračovanie do bavor-
sko-švábskej perly Donauwörth, na sú-
toku Dunaja a Wörnitz. Pešia prehliad-
ka malebného centra, pokračovanie do 
bývalého slobodného ríšskeho mesta 
ulm, rodiska Alberta Einsteina. Po pre-
hliadke mesta odchod na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do mestečka blau-
beuren v  údolí pôvodného toku Du-
naja s   unikátnymi archeologickými 
pamiatkami a  najkrajším prameňom 
Nemecka – „Blautopf“ . Má nádhernú 
mystickú modrú farbu a je  bránou do 
krasového jaskynného systému. Pre-
hliadka historického centra, následne 
pokračovanie údolím Dunaja do Sig-
maringen,  prehliadka rezidenčného 
zámku nemeckej šľachtickej rodiny 
Hohenzollern . Po prehliadke odchod 
do Donaueschingen. V záhrade zám-
ku šľachtickej rodiny Fürstenberg 
vyviera Dunaj , ktorý sa spája s rieč-
kami  Brigach a  Breg. Toto miesto 
považovali za prameň Dunaja už Kelti 
aj Rimania. Po prehliadke odchod na 
ubytovanie v okolí.

4. DEŇ
Po raňajkách odchod  cez  Neuburg 
an der Donau. K  najvýznamnejším 

pamiatkam patrí rezidenčný zámok 
s najstarším luteránskym kostolom na 
svete. Pokračovanie do regensbur-
gu, (UNESCO) . Toto starobylé mesto 
očarí každého návštevníka. Takmer 
tisíc historických pamiatok v  meste 
pripomína Rimanov, svätých, bisku-
pov, bohatých obchodníkov, počet-
nú židovskú komunitu v  stredoveku, 
šľachtickú rodinu Thurn und Taxis 
a ríšsky snem. Po prehliadke odchod 
na ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Pokračovanie do mesta 
wörth an der Donau, metropoly vý-
chodného Bavorska. K  turistickým 
atrakciám patrí zámok Wörth, ktorý 
si nechali postaviť biskupi z Regens-
burgu. Po prehliadke pokračovanie na 
Slovensko s príchodom do Bratislavy 
v neskorých večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA 
4x 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 99  EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

NOVINKA  |  bEZ NOčNýCH jáZD  |  KuLTúrA  |  PrírODA

K PraMeňU  
dUnaja

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 89 EUR, za 3 večere 
66 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

HIT rOKA 2015  |  KuLTúrA  |  PrírODA

ČeSKoSaSKé švajČiarSK0 
a drÁžďany

Berlín

Drážďany
Hřensko

Nemecko
Poľsko

Česko

Lipsko
Meissen

Moritzburg

Königstein

Bastei

Nemecko Česko

Poľsko

Rakúsko

Taliansko

Pasau

Regensburg
Stuttgart

Blaubeuren

Donaueschingen
Sigmaringen Neuburg an

der Donau

Wörth an der Donau

TErmíNY A CENY
7g8Deb05 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

28.04.-01.05. 2, 3 228

15.09.-18.09. 2, 3 228

TErmíNY A CENY
7g8Deb06 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

22.06. - 26.06. 2, 3 298



111

EuróPA  |  NEmECKO

5 –DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  skorých 
ranných hodinách (z  Bratislavy cca 
o  06:00 hod.) do Rakúska. V  po-
poludňajších hodinách príchod do 
bregenzu, hlavného mesta rakúskej 
spolkovej krajiny Vorarlberg. Dnes sa 
toto mesto pri Bodamskom jazere, 
staré dve tisícky rokov, v  stredove-
kom jadre ktorého sa týči Martinská 
veža, ako dávny symbol mesta zme-
nilo na magnet pre fanúšikov moder-
ného 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 Schaffhause-
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-

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.

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 128 EUR, doplatok za 4 večere 88 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

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.
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SKrytÁ Perla  
eUróPyBodaMSKé jazero

Bregenz

Lindau

Meersburg

Überlingen

Nemecko

Švajčiarsko

Rakúsko

KonstanzReichenau

Mainau

Rýnske vodopády

TErmíNY A CENY
7g8Deb02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

11.09. - 15.09. 2, 3 398
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4–DŇOVý 
LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Transfer na letisko Schwechat pri Vied-
ni, odlet do Hamburgu. Po prílete nás 
čaká okružná autokarová prehliadka 
mesta a  prehliadka známych pamäti-
hodností ako radnica, kostol sv. michala 
a mariánsky dóm. Návšteva námorného 
prístavu s najnovším architektonickým 
skvostom, ktorým je koncertná budova 
filharmónie „Elbphilharmonie“ s  mož-
nosťou okružnej plavby. Večer sa pôj-
deme pozrieť do zábavnej štvrti Sankt 
Pauli s  povestnou ulicou reeperbahn, 
ktorá ponúka všetky druhy zábavy. 
Ubytovanie. 

2. DEŇ 
Raňajky. Odchod autobusom do mesta 
bremen. Prehliadka mesta, ktoré je na 
Zozname svetového dedičstva UNE-
SCO. Brémska Radnica a socha Rolanda 
sú jedinečným svedectvom meštianskej 
autonómie a suverenity. V popoludňaj-
ších hodinách odchod do bremerhaven. 
Prístavné mesto ležiace ca 60 km od 
Brém v   ústí rieky Weser ponúka náv-
števníkom množstvo atrakcií : okrem 
historického prístavu pôsobivé Múze-
um vysťahovalectva, Klimahaus – kde 
návštevník zažije príjemnú klímu švaj-
čiarskych alpských pasienkov , spaľu-
júce horúčavy púští, či ľadové objatie 
Antarktídy, atraktívne DSM – Nemec-
ké námorné múzeum s  originálmi lodí 
a vzácnych historických objektov, ZOO 
a Aquárium severného mora, vyhliadko-
vú plošinu SAIL City s úžasným výhľa-
dom na celý prístav a mesto, rybársku 
loď FMS „GERA“ jediné plávajúce rybár-
ske múzeum v Európe, historické majá-
ky a iné. Návrat na ubytovanie. 

3. DEŇ
Raňajky. Dnes nás čaká mesto Lü-
beck. Lübeck, kráľovná hanzy so 
svetoznámou Holštýnskou bránou je 
od roku 1987 na Zozname UNESCO. 
Staromestský ostrov s  historickým 

mestským centrom, obklopený vo-
dou, je jednou z  najvýznamnejších 
pamiatok tehlovej gotickej architek-
túry. Fakultatívne plavba loďou okolo 
Altstatinsel – staromestského ostrova 
s historickým jadrom. Lübeck je dnes 
kúzelným mestom, ktorého veľkolepé 
stavby svedčia o o bývalej moci a bo-
hatstve. Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Po raňajkách dokončenie prehliadky 
mesta Hamburg (Speicherstadt, Alster), 
individuálne voľno s možnosťou návšte-
vy múzeí podľa vlastného výberu. V po-
poludňajších hodinách transfer na letis-
ko a odlet do Viedne. Po prílete transfer 
z letiska Schwechat do Bratislavy, 

CENA ZAHŔŇA 
3x ubytovanie v 3* hotely s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR, leteckú dopra-
vu Viedeň – Hamburg – Viedeň, trans-
fer Bratislava – Schwechat – Bratisla-
va, 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 89 EUR.

uNESCO

haMBUrg  
a oKolie

4–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  07:00 hod.), 
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 sprievodcom, 
individuálne voľno), odchod na uby-
tovanie v okolí Salzburgu, fakultatív-
ne večera.

2. DEŇ
Raňajky, odchod k jazeru Chiemsee, 
ktoré je pre svoju veľkosť nazývané 
Bavorské more (možnosť lodného 
výletu k Panskému ostrovu a návšte-
vy zámku Herrenchiemsee, ktorý ne-
chal postaviť barokový kráľ Ľudovít II. 
a mal byť vernou kópiou francúzskeho 
Versailles), pokračovanie do „hlavné-
ho mesta Bavorska“ mníchova, kto-
ré je zároveň tretie najväčšie mesto 
v  Nemecku. (pešia a  autobusová 
prehliadka hlavných pamätihodností 
a  zaujímavostí mesta, individuálne 
voľno), ubytovanie v okolí, fakultatív-
ne večera.

3. DEŇ
Raňajky, prehliadka ďalších dvoch 
zámkov Ľudovíta II. – Hohenschwan-
gau (kde prežil svoje detstvo a časť 
mladosti) a  následne najkrajšieho 
a najnavštevovanejšieho hradu v Ne-
mecku – rozprávkového Neuschwan-
steinu. Návrat na ubytovanie, fakulta-
tívne večera.

4. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku ro-
mantického zámku Linderhof, ob-
klopeného krásnou záhradou (Lin-
derhof bol postavený Ľudovítom II. 
ako kráľovská vila, pri jeho stavbe sa 

tvorcovia inšpirovali francúzskou ar-
chitektúrou), po prehliadke odchod 
na Slovensko, návrat vo večerných 
hodinách (cca o 22:00 hod.).

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 89 EUR, za 3 večere 66 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.
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BavorSKé 
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TErmíNY A CENY
7g8DeL01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

01.09.-04.09. Ba 498

TErmíNY A CENY
7g8Deb01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

09.06. - 12.06. 2, 3 258

06.10. - 09.10. 2, 3 258
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6–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod vo večerných hodinách 
(z Bratislavy cca o 19:00 hod.), 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 hod.).

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 168 EUR, za 3 večere 
105 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

HIT rOKA 2015  |  ZubAčKA V CENE

roManticKé 
švajČiarSKo

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  finančného 
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 na výlet do maleb-
ného bernu – hlavného mesta Švaj-
čiarska a sídla federálnej vlády. Pešia 
prechádzka starým mestom patria-
cim do zoznamu pamiatok chráne-
ných UNESCO s prehliadkou pamäti-
hodností, akými sú katedrála münster, 
Orloj či živé medvede – znak Bernu). 
Pokračovanie do Luzernu, pešia pre-
hliadka historického centra a najstar-
šieho dreveného mosta v Európe. Ve-
čer 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 a Luzernu, 
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 128 EUR.

CITY brEAK

zűrich,  
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TErmíNY A CENY
7g8ChL01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

06.05. - 08.05. Ba 428

02.09. - 04.09. Ba 428

TErmíNY A CENY
7g8Chb01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

02.06. - 07.06. 2, 3 468
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5–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o cca 06:00 hod.). 
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 98 EUR, za 3 večere 
96 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

NárODNÉ PArKY  |  bEZ NOčNEj jAZDY TAm

od MatterhornU 
K Mont BlancU

5–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.), 
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 hodi-
nách výjazd lanovkou na Santis do 
výšky 2 501 m n. m. s nezabudnuteľ-
nými výhľadmi na šesť európskych 
krajín, návrat na ubytovanie, fakulta-
tívne večera.

3. DEŇ
Raňajky, prehliadka Schaffhausenu, 
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 98 EUR, za 3 večere 
112 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

bEZ NOčNEj jAZDY TAm

PlnýMi 
zMySlaMišvajČiarSKo

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
7g8Chb03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

29.06. - 03.07. 2, 3 368

TErmíNY A CENY
7g8Chb02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

21.07. - 25.07. 2, 3 438
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EuróPA  |  šVAjčIArSKO

5–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  7:30 hod.), 
tranzit cez Rakúsko a príchod na uby-
tovanie do Švajčiarska v  okolí Chur. 
Fakultatívne 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 mes-
te Tirano. Keď zvýši čas, prehliadka 
mesta Tirano. V popoludňajších hodi-
nách presun do okolia Lugana. Uby-
tovanie. 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*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 98 EUR, za 3 večere  
105 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

bEZ NOčNEj jAZDY TAm  |  uNESCO

od Ľadovcov
K PalMÁM

Bernina 
exPreSS

5–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  07:30 hod.), 
tranzit cez Rakúsko a príchod na uby-
tovanie do Švajčiarska v okolí St. Mo-
ritz. Fakultatívne 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 hod.) 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 – hlav-
ného mesta nemecky hovoriace-
ho Horného Wallisu (Oberwallis), 
ležiaceho na južnom toku Rýna. 
Návšteva termálnych kúpeľov Bri-
gerbad, kúpanie v  jaskyni s  termál-
nou vodou (42°C) alebo vo vonkaj-
ších termálnych bazénoch. 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  polpenziou v  hoteli 
2*/3*, 1x obed vo vlaku, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 98 EUR, za 3 večere 
105 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

HIT rOKA 2015  |  POLPENZIA V CENE

od BernSKých vrchov 
Po Matterhorn

glacier 
exPreSS

Oberalppass
údolie
Rhôny

údolie
Rýnu

Viadukt

St. MoritzAndermatt

Švajčiarsko
Rakúsko

Lichtenštajnsko

Taliansko

Brig

Zermatt

Matterhorn

Nemecko

Lugano
Tirano                                                                     
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Taliansko

Locarno

Švajčiarsko

Rakúsko

St. Moritz
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TErmíNY A CENY
7g8Chb04 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

14.07. - 18.07. 2, 3 698

TErmíNY A CENY
7g8Chb05 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

11.09. - 15.09. 2, 3 518
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EuróPA  |  šVAjčIArSKO, rAKúSKO

3–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  07:00 hod.). 
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 bývalá ka-
viareň Kehlsteinhaus – Orlie hniezdo, 
darček k 50. narodeninám Adolfa Hit-
lera. Nacistický vodca však trpel zá-
vratmi, a tak tam bol iba párkrát a ni-
kdy sa dlho nezdržal. Stala sa z neho 
reštaurácia a  aj my, bežní smrteľníci, 
si môžeme vychutnávať výhľad, kto-
rý bol kedysi určený iba pre Führe-
ra a  jeho návštevy. Krátka zástavka 
v  mestečku berchtesgaden. Odchod 
na ubytovanie. Fakulatívne večera.

2. 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. Salzburg 
(UNESCO) je rodisko jedného z  naj-
väčších fenoménov klasickej hudby, 
W. A. Mozarta. Miestna sprievod-
kyňa nám vyrozpráva príbeh 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 palácov, kostolov, 
zámkov. Niet sa preto čo čudovať, že 
historické jadro mesta bolo v  roku 
1996 zapísané na zoznam svetové-
ho dedičstva UNESCO. Spoznáme, 
ako vyzerá a  hlavne chutí pravá čo-

koládová delikatesa – Mozartova 
guľka a navštívime najväčšiu a  jednu 
z najzachovalejších pevností strednej 
Európy – Hohensalzburg. Návrat na 
ubytovanie. Fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky. Návšteva pevnosti Hohe-
nwerfen, vypínajúcej sa na skalnom 
výbežku, z  ktorej sa nám naskytne 
jedinečný výhľad na údolie Salzach. 
Pred návratom na Slovensko sa za-
stavíme v 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 
nápoja. Návrat na Slovensko v  ne-
skorých večerných hodinách (cca 
o 22:00 hod.).

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 
27 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

NárODNý PArK  |  uNESCO

orlie  
hniezdo

5–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  05:30 hod.), 
v  popoludňajších hodinách príchod 
k svetoznámym vodopádom Krimmel, 
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, prehliadka historického 
jadra jedného z  najvyhľadávanejších 
stredísk v Tirolsku. Ubytovanie v okolí, 
fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do Innsbrucku, sídla 
tirolskej vetvy Habsburgovcov a hlav-
ného mesta Tirolska – mesta v  srdci 
Álp, kde si podáva ruku minulosť s bu-
dúcnosťou. Svetoznáme pamiatky 
Innsbrucku – ako svedkovia jeho veľ-
kej histórie – stoja bok po boku s bu-
dovami postmodernej medzinárod-
nej špičkovej architektúry. Možnosť 
výjazdu lanovkou priamo z  centra 
Innsbrucku do alpskej krajiny (2 256 
m n. m.). Po pešej prehliadke pokra-
čovanie do kniežatstva Lichtenštajn-
sko (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 výlet 
do švajčiarskeho kantónu Ticino, cez 
známu roklinu Via mala (zlá cesta) 
do kúpeľného strediska Locarno, na-
zývaného 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 autobu-
som do Samedanu (možnosť výjazdu 
zubačkou na vrchol Muottas Muragl 
s nádhernou vyhliadkou na panorámu 
alpského masívu Bernina s ľadovcami 
a  jazerami v údolí Engadin), 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 
72 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

bEZ NOčNEj jAZDY TAm

KrÁSy tirolSKa 
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TErmíNY A CENY
7g8Atb01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

17.08. - 21.08. 2, 3 388

TErmíNY A CENY
7g8Atb02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

17.06.-19.06. 2, 3 158

02.09. - 04.09. 2, 3 158
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EuróPA  |  rAKúSKO

4–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.). 
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 Kehlste-
inhaus, Orlie hniezdo, pôvodne darček 
k 50. narodeninám Adolfa Hitlera. Stala 
sa z neho reštaurácia a my si môžeme 
vychutnávať výhľad, ktorý bol kedysi 
určený iba pre Führera a jeho návštevy. 
Odchod na ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Krásne zelené jazero Königs-
see – srdce NP Berchtesgaden, najčis-
tejšie a  najvyššie položené nemecké 
jazero s  hĺbkou do 200 m učupené 
pod úpätím druhej najvyššej hory – 
watzmann (2 713 m n. m.). Okružná 
plavba elektroloďou plaviacou sa po 
jazere už 100 rokov, pobrežný kostol 
St. Bartholomä, možný obed v býva-
lom zámočku bavorských kráľov jagd-
schloss s reštauráciou a výhľadom na 
jazero z  Malerwinkel (1,5 h.). Indivi-
duálne možnosť výjazdu lanovkou na 
horský vrchol Jenner (1 874 m n. m), 
odkiaľ sa ponúka ešte krajšia panorá-
ma. Návrat na ubytovanie.

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 prejde-
me roklinou Vorderkaserklamm – dlhá 
je 400 m, široká 6 m a na dne, kde si 
svoju cestu hlboko medzi skalami pre-
razila 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 
44 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

ľAHKá TurISTIKA  |  NárODNý PArK

vodoPÁdy a roKliny 
raKúSKa a neMecKa

3–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v skorých ran-
ných hodinách (z Bratislavy o 06:00 
hod.), v  popoludňajších hodinách 
návšteva malebného horského mes-
tečka Zell am See, rozprestierajúceho 
sa na západnej strane jazera Zeller 
See. Rozmanitosť prírody je tu nao-
zaj unikátna: trblietajúce sa jazero, 
snehobiele ľadovce aj šťavnaté zelené 
horské 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 hod.).

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.

CITY brEAK  |  NárODNý PArK

vÍKend 
v innSBrUcKU

Gemeinde Krimml

Zell am See

AbsamInnsbruck

Nemecko

Rakúsko

Taliansko

TErmíNY A CENY
7g8Atb03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

13.05. - 15.05. 2, 3 182

TErmíNY A CENY
7g8Atb04 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

27.08. - 30.08. 2, 3 208
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STrEDNE NárOčNá TurISTIKA

4 – DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 8:00 hod.). Prvou 
zastávkou bude jazero wörthersee. Ja-
zero má na dĺžku 17 km a je najväčším 
jazerom Rakúska. Vďaka čistej, priam 
pitnej vode a príjemnej klíme v oblasti 
patrí zároveň k najteplejším a  najkraj-
ším jazerám, vyhľadávaným medzi ra-
kúskou smotánkou. Fakultatívne plav-
ba po jazere. Odchod na ubytovanie 
v okolí Obervellachu, večera.

2. 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 vyvezieme la-
novkou na vrchol Scharecku (2 606 
m.n.m.), ktorý je výborným východis-
kovým miestom pre túry po hrebe-
ňoch. Návrat na ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod autobusom do ob-
lasti Lienzenských dolomitov – Lien-
zer Dolomitenhütte (1 620 m.n.m.), 
odkiaľ sa naskytá výnimočný pohľad 
na Lienz. Výstup na Karlsbaderhütte 
(2 260 m.n.m.) a späť k autobusu po 
tej istej trase. Pri mestečku Flattach 
sa po drevených lávkach a mostíkoch 
pomedzi vodopády a tône poprechá-
dzame v  rokline Raggaschlucht. Ná-
vrat na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Presun do údolia mölltal. 
Výjazd strmým pozemným vláčikom 
Reisseck k priehradám Mühldorfersee 
a výlet pod vrchol Riedbock. Odchod 
na Slovensko s  príchodom v  nesko-
rých večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 3x uby-
tovanie s polpenziou v hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 54 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

EuróPA  |  rAKúSKO

3– DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy o 06:30 hod.) 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 
centier mesta v  Rakúsku. V  podve-
černých hodinách odchod na uby-
tovanie do okolia pútnického miesta 
Heiligenblut.

2. DEŇ
Po raňajkách nás čaká cesta po naj-
známejšej großglockner – Hochalpen  
– 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 
30 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

HISTOrICKÉ PAmIATKY  |  PrírODA  |  ľAHKá TurISTIKA

raKúSKe MeStÁ,  
jazerÁ a hory

tUriStiKa  
v KorUtÁnSKych alPÁch

Wörthersee

Raggaschlucht

Möltal

Lienzer Dolomiten

Vysoké Taury Rakúsko

Taliansko

Wörthersee

Heiligenblut

Zell am See Liechtensteinklamm

Rakúsko

SlovinskoTaliansko

Nemecko

St. Johann in Pongau

TErmíNY A CENY
7g8Atb86 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

02.07. - 05.07. 2, 3 298

TErmíNY A CENY
7g8Atb05 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

05.08. - 07.08. 2, 3 198
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EuróPA  |  rAKúSKO

3 – DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  08:00 hod.), 
príchod do malebného mestečka 
Krems, krátka prehliadka historického 
centra, možnosť občerstvenia. V po-
poludňajších hodinách navštívime re-
nesančný zámok rosenburg. Zámok 
tróni na 100 m vysokej skale nad rie-
kou Kampa a so svojím stredovekým 
hradným jadrom, skvostnými rene-
sančnými arkádami, 13-timi vežami 
a  impozantým turnajovým nádvorím 
patrí k  najzaujímavejším zámockým 
objektom Dolného Rakúska. Pokra-
čujeme na zámok greillenstein, ktorý 
je zaujímavý nielen svojou architek-
túrou, ale aj ojedinelým vnútorným 
vybavením. K  najhodnotnejším patrí 
úplne zachované zariadenie knižnice 
zo 16. stor., kaplnka, obrazy zo 17. až 
19. stor. a  mnohé ďalšie. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku re-
nesančného zámku weitra, vybudo-
vaného na základoch stredovekého 
hradu. Zo zámku Weitra sa vyberie-
me do starobylého mestečka Hei-
denreichstein, 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 kríd-
la s  točitým schodišťom a  arkádami 
odhalí pozoruhodné vybavenie inte-
riéru, okrem iného gotický nábytok, 
portréty a predmety dennej a osob-
nej potreby. Na záver dňa sa vyberie-
me na prehliadku zámku rosenau bei 

Zwettl, rodového sídla kniežat von 
Schallenberg. Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3. DEŇ
Po raňajkách odchod na prehliadku 
stredovekého hradu rappottenste-
in s  gigantickým opevnením. Troj-
poschodové arkádové chodby so 
sgraffitovou dekoráciou, fresky a pre-
pychový interiér vytvárajú taliansku 
atmosféru. V  závere nášho zájazdu 
navštívime renesančný zámok Art-
stetten, pôvodne stredoveký hrad, 
ktorého majitelia si dali záležať na 
očarujúcej architektúre aj na vnútor-
nom vybavení. Vďaka nim môžeme 
teraz obdivovať krásny nábytok, lu-
xusné kúpeľne, zariadené detské izby 
či obrazy. Po prehliadke návrat na 
Slovensko s príchodom 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 44 EUR, za 2 večere  
33 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

KuLTúrNY ZážITOK  |  HISTórIA  |  PrIAmO Z KOšíC

hrady a zÁMKy 
dolného raKúSKa

3–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v skorých ran-
ných hodinách (z Bratislavy o 06:00 
hod.), v  poludňajších hodinách prí-
chod do Salzburgu – rodiska jedné-
ho z  najväčších fenoménov klasickej 
hudby, W. A. Mozarta. Salzburg však 
nie je len hudba a  Mozart. Je to aj 
mesto s  unikátnou barokovou archi-
tektúrou, mesto prekrásnych palácov, 
kostolov, zámkov. Niet sa preto čo 
čudovať, že historické jadro mesta 
bolo v  roku 1996 zapísané na Zo-
znam svetového dedičstva UNESCO. 
Po prehliadke odchod na ubytovanie. 
Fakultatívna večera.

2. DEŇ
Raňajky. Návšteva zámku Hellbrunn 
pri Salzburgu. Prehliadka zámku, pre-
chádzka v krásnom zámockom parku 
s vodnými hrami a unikátnymi fontá-
nami. 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 2 večere  
35 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

KuLTúrNE PAmIATKY  |  uNESCO  |  ľAHKá TurISTIKA

PrÍroda 
a hiStóriaSoĽnohradSKo

Mauterndorf

Hallein

Salzburg

Schloss Hellbrunn

Liechtensteinklamm

Sankt Johann
im Pongau

Rakúsko

Heidenreichstein
Greillenstein

Rosenburg

Krems

Artstetten

Rappottenstein
Rosenau

Weitra

Česko

Nemecko

Rakúsko
Maďarsko

SR

TErmíNY A CENY
7g8Atb06 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

22.07. - 24.07. 2, 3 174

TErmíNY A CENY
7g8Atb07 trAsA 1 osobA

15.04. - 17.04. 4 198

23.09. - 25.09. 2, 3 158
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NOVINKA  |  HuDObNý ZážITOK

1 – DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

Odchod zo Slovenska v  podvečer-
ných hodinách (z  Bratislavy o  17:30 
hod.), účasť na predstavení operety 
Viktória a jej Husár, návrat na Sloven-
sko v noci (približne o 01:30 hod. na-
sledujúceho dňa).

mIESTO PrEDSTAVENIA
Mörbisch am See Burgenland  
Rakúsko, cca 76 km od Bratislavy

PrEmIÉrA
7. júla 2016

Začiatok predstavenia: 20:30 hod.

VSTuP NA PrEDSTAVENIE
Od 18:30 hod.

TrVANIE PrEDSTAVENIA 
cca 3 hodiny vrátane prestávky

OPErETA VIKTórIA A jEj HuSár
Hudba: Paul Abraham
Libreto: Alfred Grünwald a Fritz 
Löhner-Beda
Miesto deja: Ruský Sibír a St. 
Peterburg, Tokio a Dorozsma 
v Maďarsku po 1. sv. vojne

Premiéra operety Viktória a jej Husár 
bola odohraná v Budapešti 21. febru-
ára 1930. Je jedna z najúspešnejších 
Abrahamových operiet. Dej operety 
prebieha v 3 dejstvách.

1. DEjSTVO
Viktória sa vydala za Johna Cunligh-
ta, amerického veľvyslanca v  Tokiu 
potom, ako zistila, že jej snúbenec, 
veliteľ husárov, Štefan Koltai padol 
v  1. sv. vojne. Štefan Koltai však žije. 
So svojím kamarátom Jancsim ute-
kajú z väzenia na Sibíri do Japonska. 
Dozvedajú sa, že na americkom veľ-
vyslanectve v  Tokiu sú ich krajania 
a chystajú sa na cestu do Maďarska. 
Štefan Koltai a  Jancsi sa vydajú do 
Tokia. Stretávajú sa s  veľvyslancom 

Johnom Cunlightom a  jeho man-
želkou Viktóriou. Johna Cunlighta 
preradili do St. Peterburgu. Na túto 
cestu sa s ním vydáva aj Štefan Koltai 
a Jancsi.

2. DEjSTVO
Po ceste do St. Peterburgu majú Vik-
tória a  Štefan priestor osamote sa 
porozprávať. Viktória mu vysvetľuje 
svoje pohnútky, ktoré ju viedli k  vy-
daju za Johna a  Štefan ju presvied-
ča, aby s  ním odišla do Maďarska. 
Z Ruska prichádzajú správy o dvoch 
maďarských utečencoch odsúdených 
na smrť. John Cunlight sa rozhodne 
rozkaz o  ich prinavrátení Rusom od-
mietnuť. Zároveň sa dozvedá o  mi-
nulosti Viktórie a  Štefana. Štefan 
sa v  domnienke, že Viktóriina láska 
k nemu zomrela, dobrovoľne vydáva 
Rusom. John Cunlight vidí, že Viktó-
riino srdce patrí inému.

3. DEjSTVO
Viktória sa vracia naspäť do svojho 
rodného Maďarska. Oslavuje sa zber 
vína. Súčasťou tradície osláv je sobáš 
troch párov. Chýba tretí. Na scénu 
prichádza opäť John Cunlight. Viktó-
ria je odhodlaná zobrať si ho druhý-
krát. Ako dopadne príbeh Viktórie 
a jej husára?

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, vstu-
penku na predstavenie kategórie K8, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Komplexné cestovné poistenie.

NOVINKA  |  HuDObNý ZážITOK

OPErA V DVOCH DEjSTVáCH 
OD gAETANA DONIZETTIHO  
V TALIANSKOm jAZYKu

1 – DŇOVý AuTOKArOVý ZájAZD
Odchod zo Slovenska vo podvečer-
ných hodinách (z  Bratislavy o  18:00 
hod.), účasť na predstavení opery Ná-
poj lásky, návrat na Slovensko v noci 
(približne o 01:30 hod. nasledujúceho 
dňa).

mIESTO PrEDSTAVENIA
Rímsky kameňolom v  St. Margare-
then Burgenland, Rakúsko, 70 km od 
Bratislavy.

PrEmIÉrA
6. júla 2016

Začiatok predstavenia: 20:30 hod.

VSTuP DO KAmEŇOLOmu
Od 18:30 hod.

TrVANIE PrEDSTAVENIA 
cca 2 hod. 45 min. vrátane prestávky

OPErA NáPOj LáSKY
Hudba: Gaetano Donizettis
Libreto: Felice Romani
Hlavné postavy: Adina, Nemorino, 
Belcore, Dulcamara
Miesto deja: taliansky vidiek  
v 19. storočí

Premiéra opery Nápoj lásky (L‘elisir 
d‘amore) bola odohraná v Miláne 12. 
mája 1832 a  patrí k  najobľúbenejším 
Donizettiho operám a  komickým 
operám vôbec. Felice Romani si pri 
tvorbe libreta pomohol libretom Eu-
gena Scriba k  Auberovej opere Ča-
rovný nápoj z roku 1831. Dej opery je 
rozdelený do dvoch dejstiev.

1. DEjSTVO
Nemorino, mladý hanblivý farmár 
trpí neopätovanou láskou k  bohatej 
a krásnej Adine. Rovnako ako smútok 
z nešťastnej lásky ho pohlcuje žiarli-

vosť voči seržantovi Belcoremu, ktorý 
sa takisto uchádza o Adininu priazeň. 
Adinu však Belcore nezujíma. Nemo-
rino sa svojej túžby nevzdáva. Za po-
sledné peniaze kupuje od potulného 
mastičkára Dulmacara nápoj lásky – 
v skutočnosti obyčajné víno, ktorého 
zázračné účinky sa majú prejaviť na 
ďalší deň od jeho užitia.

2. DEjSTVO
Nemorino je nešťastný. Nápoj lásky 
na Adinu nezafungoval, no jemu pri-
dal guráž. Adina zo vzdoru ohlasuje 
svoj sobáš s Belcorem. Nemorino sa 
necháva naverbovať na vojnu, aby 
získal peniaze na ďalšiu dávku ná-
poja. V  tom sa ale stane nečakané. 
Nemorinov bohatý ujo z  mesta zo-
miera a  synovcovi zanecháva znač-
né bohatstvo. Bohatý mladík je zra-
zu obletovaný všetkými dievčatami 
a  túto skutočnosť pripisuje účinkom 
zázračného elixíru. Adina začína žiar-
liť a keď navyše zistí, že sa Nemorino 
nechal naverbovať kvôli nej, odkupuje 
od verbovačov zmluvu o naverbovaní 
a vyznáva Nemorinovi lásku. Šťastný 
koniec príbehu lásky Adini a Nemori-
na pridáva mastičkárovi Dulcamarovi 
na hodnovernosti účinku jeho nápoja 
a o elixír lásky má zrazu záujem celá 
dedina.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, vstu-
penku na predstavenie kategórie K4, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Komplexné cestovné poistenie.

EuróPA  |  rAKúSKO

oPereta  
v MÖrBiSch aM See

viKtória  
a jej hUSÁroPerné SlÁvnoSti  

v St. Margarethen

nÁPoj  
lÁSKy

Zámok Esterházy
Hrad Forchtenstein
Zámok Lackenbach

Kameòolom St. Margarethen

esterhazy.at

Vychutnajte si spojenie
prírody a kultúry

TErmíNY A CENY
7g8Atb70 trAsA 1 osobA

08.07. Ba 72

TErmíNY A CENY
7g8Atb72 trAsA 1 osobA

05.08. Ba 58
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EuróPA  |  rAKúSKO, SLOVINSKO

NOVINKA  |  HuDObNý ZážITOK  |  OCHuTNáVKA VíNA

1 – DŇOVý AuTOKArOVý 
ZájAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy o 9:00 hod.) do 
rakúskeho regiónu Burgenland. Po 
príchode do Eisenstadtu, hlavného 
mesta Burgenlandu, návšteva zámku 
Esterházy. V  nádhernej Haydnovej 
sále si o 11:00 hod. vypočujeme kon-
cert ,,Ľúbostné piesne od Haydna, 
Schumanna a  Brahmsa“. Po skonče-
ní koncertu fakultatívne prehliadka 
výstavy „Skvosty zámku Esterházy“, 
ktorá predstavuje bohaté zbierky 
dokumentujúce pohnutú tristoročnú 
históriu zámku, veľkolepý život knie-
žacej rodiny, ako aj vzácne predmety 
zo zbierok súkromnej nadácie Ester-
házy. Po skončení prehliadky ochut-
návka panónskych vín vo vinárni „Se-
lektion Burgenland“ (fakultatívne). 
V podvečerných hodinách odchod na 
Slovensko. 

účINKujúCI
Spev kvarteto: Marlis Peterson, Anke 
Vondung, Werner Güra, Paul Armin 
Edelmann
Klavír: Christoph Berner, Camillo Ra-
dicke

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.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, lístok 
na koncert kategórie K5, sprievodcu 
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.

nedeĽné Matiné  
na zÁMKU eSterhÁzy

gurmáNI  |  bEZ NOčNEj jAZDY TAm

„SlovinSKé  
toSKÁnSKo“

KrÁSy 
SlovinSKa

3–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v skorých ran-
ných hodinách (z Bratislavy o 07:00 
hod.), tranzit cez Rakúsko. Príchod 
do starého kúpeľného mestečka bled 
pri smaragdovo zelenom jazere tvo-
riacom bránu do Triglavského Ná-
rodného parku, fakultatívne plavba 
loďou, návšteva ostrova Blejski Otok 
vrátane kostolíka, kde si môžete za-
zvoniť 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
Raňajky. Návšteva krásneho zámku 
miramare nachádzajúceho sa na ta-
lianskom pobreží. Poobede sa vydá-
me do „Slovinského Toskánska“ – do 
oblasti goriška brda. Zastavíme sa 
v dedinke Kojsko, na kopci nad dedi-
nou stojí Kostol svätého kríža. Za pek-
ného počasia sa nám naskytne pano-
ramatický výhľad na Alpy a Jadranské 
more. Ďalej pokračujeme do dediny 
gonjače, z  vyhliadkovej veže je nád-
herný výhľad do okolia tejto oblasti. 

Dedika šmartno je ďalšou zastávkou. 
Prejdeme cez úzke uličky ku kostolu 
sv. Martina a  typickému domu tohto 
regiónu – Briška hiša.  Návšteva jednej 
z  najväčších vínnych pivníc v  Slovin-
sku nás čaká v  meste Dobrovo. Fa-
kultatívne obed na zámku v Dobrove. 
Odchod na Slovensko.

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 68 EUR, miesto v prednej 
časti autobusu 7 EUR, obed na zámku 
20 EUR.

Lipica

Ľubľana                                                                 
Taliansko

Rakúsko

Bled

Goriška cesta

Postojna Jama

Slovinsko

Predjamský hrad

TErmíNY A CENY
7g8sIb01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

27.08. - 29.08. 2, 3 208

TErmíNY A CENY
7g8Atb71 trAsA 1 osobA

10.04. 2, 3 44
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EuróPA  |  CHOrVáTSKO

8–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 06:00 hod.), 
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  Hoteli 
Allegro***, večera. 

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 amfiteátrom 
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 filmového 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 flóry 
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 tvare 
fjordu sa tiahne 10 kilometrov do vnút-
rozemia a lemovaný husto porastený-
mi zelenými svahmi poskytuje ideálne 
podmienky pre chov ustríc a  sláviek 
jedlých. Ak budete chcieť ochutnať as-
poň jednu z tunajších špecialít, reštau-
rácia na konci zálivu vás určite neskla-
me. Návrat do hotela, večera.

NECHAjmE SA ObKLOPIť rAjOm FLórY A FAuNY A NAVšTíVmE SPOLu LImSKý KANáL, „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.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 7x ubytovanie s polpenziou s nápojmi v hoteli  
Allegro 3*, miestneho sprievodcu v Pule, pobytovú taxu, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do objektov, fakultatívne výlety (Limský kanál a  NP Brijuni, návšteva 
Humskej konoby), komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Doplatok za osobu v dvojlôžkovej izbe obsadenej 1 osobou 198 EUR, dopla-
tok za orientáciu na more 91 EUR/osoba/pobyt, dospelá osoba na prístelke 
349 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

4. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno,  pobyt 
pri mori. Večera.

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 filmové 
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.

bEZ NOčNýCH jáZD  |  S PObYTOm PrI mOrI  |  POLPENZIA S NáPOjmI V CENE  |  uNESCO

MagicKÁ  
zeM iStria

Postojna

Buzet

Taliansko Slovinsko

Chorvátsko

Rabac 

Pula

Rovinj

Poreč

Luka
Beram

Hotel Allegro***

TErmíNY A CENY
7g8hrb02 trAsA osobA v 1/2

04.06. - 11.06. 2, 3 428
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Čaro KvarnerSKých 
oStrovov

bEZ NOčNýCH jáZD  |  S PObYTOm PrI mOrI  |  POLPENZIA

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. Pozrieme si 
morské akvárium. Popoludní sa vy-
berieme autobusom do jaskyne bise-
rujka, kde sa trochu schladíme a zá-
roveň sa môžeme kochať krásami, 
ktoré tu príroda vytvorila. Zastavíme 
sa v osade Klimno, kde teplé, plytké 
more a  liečivé blato v chránenej zá-
toke umožňujú kúpanie od mája do 
jesene. Návrat 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 
výrobou pažského syru a svojou paž-
skou krajkou. Návrat na ubytovanie, 
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 špecifický lahodnou jahňacinou 
a včelím medom. Pokračovať budeme 
do historického mestečka Osor a za-
stavíme sa v meste Veli Lošinj. 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 s nápojmi 
v  hoteli Corinthia 3*, návšteva 
jaskyne Biserujka a morského akvária, 
celodenný lodný výlet, pobytovú 
taxu, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Doplatok za osobu v dvojlôžkovej 
izbe obsadenej 1 osobou 265 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

POLPENZIA V CENE  |  NárODNÉ PArKY

8-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 06:00 hod.), 
popoludní príchod do hotela, ubyto-
vanie, individuálne voľno, večera.

2. DEŇ 
Raňajky, celodenný výlet do Národ-
ného parku Krka s  jedinečným prí-
rodným dielom – vodopádmi na rieke 
Krka (možnosť plavby od kaskády 
Skradinski buk k Visovackému jazeru 
s františkánskym kláštorom a k vodo-
pádom Roški slap), pokračovanie do 
jedného z  najkrajších chorvátskych 
miest – šibenika (prehliadka mesta 
– Katedrála sv. Jakuba, Baptistérium, 
Dómske námestie, Mestská lodžia 
a iné), návrat do hotela, večera.

3. 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 stavieb 
Chorvátska, popoludní zastávka v Sta-
rochorvátskom kráľovskom meste Nin. 
Nájdeme tu pozostatky najväčšieho 
antického chrámu na Jadrane, moza-
iky, kostol vyhlásený za najmenšiu ka-
tedrálu na svete, jedinečný romantický 
korunovančný kostol, starochorvátsku 
loď Condura i  ďalšie atrakcie. Návrat 
na ubytovanie, večera.

4. - 5. DEŇ 
Raňajky, individuálne voľno, pobyt pri 
mori. Večera.

6. 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  popolud-
ňajších hodinách návrat do hotela, indi-
viduálne voľno (pobyt pri mori), večera.

7. DEŇ
Po raňajkách odchod k  Plitvickým 
jazerám – sústave 16 jazier s  čírou 
vodou navzájom pospájaných vodo-
pádmi (pamiatka UNESCO), ktoré 
sú známe z filmov o Winnetuovi, in-
dividuálne voľno (možnosť lodných 
výletov po jazerách, resp. turistiky), 
vo večerných hodinách odchod na 
Slovensko.

8. DEŇ
Návrat na Slovensko v ranných hodi-
nách (cca 06:00 hod).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
7x ubytovanie s  polpenziou v  hoteli 
Niko 3*, pobytovú taxu, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, výlety a komplexné cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Doplatok za osobu v  dvojlôžkovej 
izbe obsadenej 1 osobou 252 EUR, za 
miesto v  prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Postojna

Chorvátsko

Slovinsko

Baška

Klimno

Krk
Vrbnik

Rab

Pag

Cres

S PoBytoM 
Pri Mori

nÁrodné ParKy
chorvÁtSKa

EuróPA  |  CHOrVáTSKO

Hotel Corinthia ***

NP Plitvické jazerá

NP Paklenica

NP Krka

Bosna 
a Hercegovina

Taliansko

Chorvátsko

Šibenik

Zadarská Riviéra

TErmíNY A CENY
7g8hrb01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

03.09. - 10.09. 2, 3 498

TErmíNY A CENY
7g8hrb03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

11.06. - 18.06. 2, 3 468
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10–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  neskorých 
večerných hodinách (z Bratislavy cca 
o  22:00 hod.), 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 

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.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 7x ubytovanie s polpenziou s nápojom v hoteli 
Rivijera 2*, miestneho sprievodcu v  Dubrovníku, pobytovú taxu a  sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, fakultatívne výlety a komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 195 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

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 hod.).

S PObYTOm PrI mOrI  |  POLPENZIA V CENE  |  uNESCO  |  Aj Z KOšíC

PotUlKy jUžnoU dalMÁcioU

Dubrovnik

Hvar
Brač

Split Makarska

Chorvátsko Bosna a Hercegovina

Mostar

TErmíNY A CENY
7g8hrb05 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

09.09. - 18.09. 1, 3 398
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11–DŇOVý KOmbINOVANý 
ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách.

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 
cez meso Skadar. Navštívime Pev-
nosť rozafa, ktorá sa vypína na vstu-
pe do mesta, je to jedna z najväčších 

a najslávnejších pevností v Albánsku. 
Pokračujeme do stredovekého mes-
ta Kruje, vybudovaného na svahoch 
pohoria Sari – Saltiku. Je rodným 
mestom albánskeho národného hrdi-
nu Skanderbega pod vedením ktoré-
ho mesto odolalo viackrát tureckému 
obliehaniu. Návšteva múzea, stredo-
vekej pevnosti a  tradičného bazá-
ru s  produktami rôznych remesiel, 
ako sú výrobky z  drôtu, alabastra, 
striebra, medi, drevené výrobky, vl-
nené koberce, atď. Jeho najväčšou 
zvláštnosťou je, že všetky obchody 
sú postavené z  dreva. Odchod na 
ubytovanie do prímorského strediska 
Durres, večera.

5. DEŇ
Raňajky. Prehliadka hlavného mesta 
Albánska – Tirany: Národné histo-
rické múzeum, Skanderbegove ná-
mestie s  jeho sochou, mešita Ethem 
bay, ktorá je považovaná za jednu 
z najkrajších mešít v Albánsku, Palác 
kultúry. Poobede sa vyberieme do 
starého centra mesta Durres: monu-
mentálny amfiteáter pochádzajúci 
z 2. stor. n. l., mestské hradby z dôb 
Byzantskej ríše, rímske termálne kú-
pele, Benátska veža. Návrat na ubyto-
vanie, večera.

6. DEŇ
Raňajky. Dnes nás čaká prehliadka 
jedného z  najkrajších albánskych 
miest – berat. Mesto je zapísané na 

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.

CENA ZAHŔŇA
Autokarovú dopravu z Bratislavy a počas poznávacieho zájazdu, leteckú dopra-
vu na trase Tirana–Bratislava/Košice, 9x ubytovanie v hoteli 3*/4* s polpenziou, 
sprievodcu CK SATUR, miestneho sprievodcu v Dubrovníku a Berate.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 148 EUR, miesto v prednej časti autobusu 7 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 80 EUR.

POZNámKA:
V termíne 17.06 - 27.06. je doprava tam autobusom, späť letecky, podľa opísa-
ného programu.
V termíne 04.09. - 14.09. je doprava tam letecky, späť autobusom a program je 
v obrátenom poradí.

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 vydáme k  zrúcani-
nám starobylého korintského mesta 
Apollonia, ktoré je jedným z najzná-
mejších archeologických nálezísk 
krajiny. Navštívime verejnosti sprí-
stupnené časti náleziska: Kláštor Na-
nebovzatia Panny Márie, amfiteáter 

a  obchodnú kolonádu. 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. 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.

HIT rOKA 2015  |  LETECKY A AuTObuSOm  |  S PObYTOm PrI mOrI  |  Aj Z KOšíC  |  POLPENZIA V CENE

BalKÁnSKe PoKlady Čierna hora a alBÁnSKo

Berat

Ohrid
Tirana

Budva

Albánsko
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KrujëDurrës
04.09. - 14.09. tam letecky,
späť autobusom

17.06 - 27.06. tam autobusom,
späť letecky

Čierna Hora

Dubrovník Kotor

Skadar

Srbsko

Bosna 
a Hercegovina

TErmíNY A CENY
7g8Abk01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

17.06 - 27.06. Ba, Ke 548

04.09. - 14.09. Ba, Ke 548
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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. Sofie. 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 amfiteáter, 
jeden z  najväčších amfiteátrov na 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Bratislava – Korfu – Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, 
trajekt na trase: Korfu – Saranda – Korfu, autokar počas okruhu, 2x 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 190 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.
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EuróPA  |  ALbáNSKO, grÉCKO, mACEDóNSKO

8–DŇOVý LETECKý ZájAZD

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy na Korfu, ubytova-
nie, individuálne voľno, večera.

2. DEŇ
Po raňajkách trajekt do Albánska. Pre-
jazd do gréckeho mesta Ioannina, le-
žiaceho na brehoch jazera Pamvotida. 
Jazero so svojím osídleným jazerným 
ostrovom Nisi je národnou pamiatkou. 
Mesto je domovom mnohých výbor-
ných básnikov a umelcov, počas orga-
nizovania umeleckých festivalov majú 
návštevníci možnosť spoznať korene 
intelektuálneho života kraja Epirus. 
Mesto je známe výrobou syra feta a tra-
dičným šperkárstvom, ktorým sa v mi-
nulosti venovalo miestne obyvateľstvo. 
Presun do mesta Kalambaka, neďaleko 
ktorého sa nachádza legendárna mete-
ora – kláštory postavené na vrcholkoch 
bizarných skál siahajúcich do výšky 
400 metrov. Ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky. Presun severným Gréckom, 
prekročíme hranice Macedónska. Náv-
števa archeologického areálu Hera-
clea, fascinujúce historické nálezisko. 
Prehliadka historického centra mesta 
bitol, druhého najväčšieho mesta kraji-
ny. Presun do mesta Ohrid, ubytovanie, 
večera.

4. DEŇ
Raňajky, prehliadka historického 
mesta Ohrid (UNESCO). Najvýznam-
nejšími pamiatkami sú pevnosť cára 
Samuila, chrám sv. Sofie. Absenciu 
mora si Ohrid vynahrádza Ohridským 
jazerom, jedným z najväčších balkán-
skych jazier. Poprechádzať sa dá po-
pri promenáde Kej Maršal Tito. Presun 
od historického mesta Kruja, rodného 
mesta albánskeho národného hrdi-
nu Skanderbega. Prehliadka mesta, 
stredovekej pevnosti a tradičného Os-
manského bazáru, návšteva Skander-
bergovho 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 amfiteáter 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, 6x 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 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 162 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. Poobede 
trajekt na Korfu, transfer na letisko  
a odlet.
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KrÁSy východného  
SlovenSKa

5–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy v skorých ranných 
hodinách. Príchod do Levoče a  náv-
števa Kostola sv. Jakuba s unikátnym 
neskorogotickým oltárom sv. Jakuba, 
ktorý je s  výškou 18,6 m najvyšším 
svojho druhu na svete. Návšteva Spiš-
ského hradu, ktorý je od roku 1993 na 
Zozname pamiatok svetového kultúr-
neho dedičstva (UNESCO). Návšteva 
malej obce Žehra, prehliadka kostolí-
ka (UNESCO). Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Prešova, metropoly 
Šariša a tretieho najväčšieho mesta na 
Slovensku. Zastávka v najstaršom dre-
venom kostolíku v  Hervartove (UNE-
SCO) a  odchod do bardejova (UNE-
SCO). Prehliadka zachovalého centra. 
Odchod do Svidníka. Vo Svidníku nás 
čaká návšteva skanzenu, ktorý predsta-
vuje život Rusínov – Ukrajincov Sloven-
ska v minulosti. Najväčším turistickým 
lákadlom okolia Svidníka je 14 ná– 
dherných drevených kostolíkov, dre-
vených cerkví. Chrám v  Ladomirovej 
(UNESCO). Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Príchod do medzilaboriec, 
rodiska rodičov Andyho Warhola. 
Múzum moderného umenia Andyho 
Warhola. Odchod do Humenného, 
centra horného Zemplína. Prehliad-
ka veľmi pôsobivého renesančné-
ho kaštieľa zo 17. storočia. Návšteva 
skanzemu. Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Dnes nás privítajú Košice so 
svojimi najvýznamnejšími pamiatka-
mi. V  jasove stojí komplex kláštora 
a  kostola premonštrátov, ktorý patrí 
medzi najskvostnejšie barokové pa-
miatky na Slovensku. 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 luxusbným autokaro-
m,4x ubytovanie s  raňajkami v  ho– 
tel 2*/3*, sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 80 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

3–DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ 
Odchod z  Bratislavy. Prvá zastávka 
v  komplexe benediktínskeho kláštora 
v Hronskom beňadiku. Pokračujeme do 
Kremnických Baní. Ocitneme sa v geo-
grafickom strede Európy, ktorý sa na-
chádza práve v Kremnických vrchoch. 
Banícke mesto Kremnica. Navštívime 
podnik, patriaci k  jedným z  najstaršie 
nepretržite vyrábajúcich podnikov na 
svete – mincovňu. Jej história sa začala 
písať už v roku 1328. Prehliadka mest-
ského hradu s  kostolom sv. Kataríny, 
mestské opevnenie. Vedeli ste, že Ar-
borétum v Borovej hore je výnimočné 
v  celoeurópskom meradle? Nachádza 
sa tu veľmi cenná zbierka ruží a niekto-
ré z nich boli vyšľachtené ešte za čias 
Rakúska – Uhorska. My navštívime fes-
tival rododendrónov. Odchod do Zvo-
lena, ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách prehliadka vzácneho 
dreveného artikulárneho kostola 
v  Hronseku. Evanjelický kostol z  18. 
storočia je od roku 2008 zapísaný 
do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Prehliadka banskej bystri-
ce: Mestský hrad, Kostol sv. Františ-
ka Xaverského, Hodinová veža, Mit-
telhaus, Benického dom, Pamätník 
SNP (fakultatívne možnosť návštevy) 
a  mnohé ďalšie. Prechádzka po ma-
lebnej baníckej obci špania Dolina so 
zachovanými pôvodnými baníckymi 
ľudovými stavbami s  typickými dre-
venými pavlačami. Obec je presláve-
ná aj paličkovaním povestných špa-
ňodolinských čipiek. V  roku 1883 tu 
bola otvorená aj škola paličkovania. 
Po prehliadke nás čaká ešte jeden 
hrad. Prvé zmienky hradu v  Sloven-
skej ľubči sa datujú až do 13. storočia, 
kde sa nachádza expozícia známeho 
slovenského umelca jána Kulicha. 
Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ 
Raňajky. Odchod do banskej štiav-
nice. Klenot uprostred Štiavnických 
vrchov je zapísaný do Zoznamu sve-
tového dedičstva UNESCO od roku 
1993. Čaká na nás námestie svätej 
Trojice so známym morovým stĺpom 
so súsoším svätej Trojice. Pri ňom sa 
nachádza unikátny banícky betlehem 
– zobrazujúci vývoj, históriu a  tradí-
cie v  rezbárskej podobe, ktorá sa aj 
pohybuje. Počas pešej prehliadky si 
predstavíme ďalšie pamätihodnosti 
mesta ako Dom Maríny, Sládkovičo-
vej lásky. Pozrieme si radnicu, Starý 
zámok, Nový zámok či budovy Baníc-
kej a Lesníckej akadémie. Navštívime 
banícke múzeum. Pred odchodom 
z mesta ešte zájdeme k najstaršiemu 
tajchu Veľká vodárenská, ktorá má 
neobvyklú tyrkysovú farbu. Dnešnou 
poslednou zastávkou budú skalné 
obydlia v  brhlovciach. Odchod do 
Bratislavy

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 48 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

NOVINKA  |  uNESCO  |  KuLTúrNE PAmIATKY
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* zvoz a rozvoz po trase Ba-tt bez poplatku.
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3–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.), 
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 ve-
černých hodinách (cca 21:00 hod.).

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 30 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

uNESCO  |  HIT rOKA 2015  |  HISTOrICKÉ PAmIATKY

EuróPA  |  čESKá rEPubLIKA

uNESCO  |  HIT rOKA 2015  |  HISTOrICKÉ PAmIATKY

Po StoPÁch BaroKa
a reneSancie v ČechÁch

hrady a zÁMKy
z ČeSKých rozPrÁvoK

3–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  07:00 hod.), 
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. sgrafitti. 
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 hod.).

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.

Zámek Konopiště

Beroun Česko

Rakúsko

Nemecko

Karlštejn

Orlík nad Vltavou

Hluboká na Vltavou

Český Krumlov

Humprecht

Litomyšl

BuchloviceBučovice

Žleby

Český 
Šternberk

Zámek 
Jemnište

Karlova koruna

Česko

Poľsko

SlovenskoRakúsko

TErmíNY A CENY
7g8Czb01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

17.06. - 19.06. 2, 3 148

TErmíNY A CENY
7g8Czb02 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

08.07. - 10.07. 2, 3 138
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3–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ran-
ných hodinách (z  Bratislavy cca 
o  07:00 hod.). Príchod na hrad 
Pernštejn, ktorý je jedným z  najna-
vštevovanejších 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 Žofiou Chotkovou 
(prehliadka). Odchod na Slovensko, 
príchod o cca 21:00 hod..

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s  raňajkami v  hote– 
li 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.

4–DŇOVý 
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 07:00 
hod.), náš výlet začneme zľah-
ka návštevou pivovaru Plzeňský 
Prazdroj (ochutnávka) a  plní síl 
sa vydáme do najstaršieho bene-
diktínskeho kláštora v  Čechách 
– Kladruby u Stříbra (unikátny ba-
rokový organ, hrobka Windischgrä-
tzovcov, lapidárium), založeného 
Vladislavom I., ktorý je tu údajne 
pochovaný. Ubytovanie.

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 filmového 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 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie 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.

KúPEľNÉ mESTá  |  HISTOrICKÉ PAmIATKY

od PraMeňa 
K PraMeňUzÁPadné Čechy
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TErmíNY A CENY
7g8Czb03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

19.08. - 21.08. 2, 3 138

TErmíNY A CENY
7g8Czb04 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

22.09. - 25.09. 2, 3 198
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Čaro 
MaďarSKej PUSty

Malý oKrUh 
MaďarSKoM

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 48 EUR, za 2 večere 
30 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 hod.). Našou prvou zastáv-
kou bude Ostrihom – sídlo ostrihom-
ského arcibiskupa. Prezrieme si hrad-
né 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 hod.).

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 poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 48 EUR, za 2 večere 
30 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.
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TErmíNY A CENY
7g8hub03 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

29.07. - 31.07. 2, 3 148

TErmíNY A CENY
7g8hub01 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

24.06. - 26.06. 2, 3 118



133

EuróPA  |  mAďArSKO, POľSKO

3-DŇOVý  
AuTOKArOVý ZájAZD

1. DEŇ 
Odchod z  Bratislavy v  ranných hodi-
nách. Na predmestí mesta Walbrzych  
navštívime tretí najväčší zámok  v Poľ-
sku – Ksiaz, ktorý je vystavaný na skal-
nom útese. Neuchváti nás len svojou 
veľkosťou, ale aj jeho samotnou histó-
riou. Skalný kopec bol v hĺbke 55 met-
rov prevŕtaný tunelmi a  tajnými chod-
bami. Niektoré podzemné predsiene 
boli dokonca spojené výťahmi. Totiž 
počas 2. sv. vojny to malo byť veliteľstvo 
Adolfa Hitlera. Niektoré jazyky tvrdia, že 
práve v  tuneloch hradu Ksiaz sa ukrý-
va stratená jantárová komnata. Popo-
ludní prídeme do jedného z najkrajších 
stredoeurópskych miest s  nádhernými 
pamiatkami. Vroclav je štvrté najväčšie 
mesto v Poľsku. Symbolom sú trpaslíci, 
roztrúsení po meste – lezú po lampách, 
salutujú, oddychujú na lavičke, hrajú na 
hudobných nástrojoch. Malí bronzo-
ví trpaslíci vyjadrujú asi všetky ľudské 
vlastnosti či činnosti a prinášajú radosť 
a šťastie. Dominantné námestie - veľká 
radnica zdobená rezbárskymi sochami 
a ornamentmi.  Soľné námestie - kve-
tinový trh, ktorý je nonstop otvorený. 
Aula Leopoldina, Ossolineum. Stare 
jatki – ulica na ktorej sú sochy domá-
cich zvierat v životnej veľkosti – v minu-
losti sa pri obchodoch s mäsom konali 
jatky. Ubytovanie. 

2. DEŇ 
Raňajky. Ostrov Tumski - najstaršia časť 
mesta, klenotnica sliezskej gotiky. Na 
tomto ostrove sa v  10. storočí usadili 
Slovania a  v  13. storočí to bolo druhé 
najdôležitejšie mesto po Prahe. Kated-
rála sv. Jána Krstiteľa, z ktorého je pek-
ný výhľad na mesto, ktoré nemá žiadne 
výškové budovy. Pri troche šťastia si 
vypočujeme hudbu z najväčšieho orga-
nu v krajine. V blízkosti katedrály si pre-

zrieme botanickú záhradu. Pôjdeme do 
špeciálnej rotundy, kde sa nachádza pý-
cha mesta, Panoráma raclawicka. Zo-
brazenie rusko-poľskej bitky v 18. storo-
čí. Kruhová maľba s rozmermi 15 x 114 m  
vtiahne do bojov. Obrovské plátno, na-
maľované tak realisticky, že budeme 
mať dojem, že sa skutočne nachádza-
me uprostred vojnového chaosu. V Szc-
zytnickom parku si pozrieme si Halu 
Ludovu (UNESCO), prvú modernistickú 
železobetónovú halu na svete. Návrat 
do centra, individuálne voľno. Fakulta-
tívne, večer návrat k  Hale Ludovej na 
koncert hrajúcej a  svetelnej show jed-
nej z najväčších fontán v Európe s 300 
tryskami. Ubytovanie

3.DEŇ 
Raňajky. Čáká nás jeden z  najznámej-
ších zámkov v  Sliezku -  moszna. Ar-
chitektonický kolos v  neogotickom 
a neorenesančnom štýle, ktorý má 365 
miestností a 99 vežičiek (presne toľko 
dedín vlastnili majitelia zámku Thiele 
Wincklers). Spolu so zámockou záhra-
dou a  parkom vytvára dokonalú roz-
právkovú scenériu. Odchod na Sloven-
sko. Príchod do Bratislavy v neskorých 
večerných hodinách.

POZNámKA
Garantovaný zvoz / rozvoz je v cene po 
trase: Bratislava - TT – PN - NM – ZA

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

CENA NEZAHŔŇA 
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 56 EUR, za miesto v prednej 
časti autokaru 7 EUR.

bEZ NOčNýCH jáZD  |  uNESCO

vroclav – 
Srdce SliezKa

OCHuTNáVKA VíNA  |  wELLNESS

toKaj 
a oKolie

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. Individuálne voľno. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Po raňajkách návšteva jedinečných 
jaskynných kúpeľov barlangfürdő 
v  miskolc–Tapolca, ktorých termálna 
voda je účinná na liečbu ochorení ner-
vového systému a vlhký vzduch jasky-
ne pri liečbe astmatických ochorení. 
Popoludní prehliadka mesta miskolc, 
tretieho najväčšieho mesta Maďarska 
a hlavného mesta župy (návšteva go-
tického kalvínskeho chrámu a pravo-
slávneho múzea a chrámu s obrazom 
Kazaňskej čiernej Márie, darom cárov-
ny Kataríny II.) Odchod do historickej 
vinárskej oblasti Tokaj. Prehliadka 
vinárskej dedinky, následne návšteva 
vínnej pivnice s  výkladom a  ochut-
návkou vín. Fakultatívne večera. Ná-
vrat 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 Pam-
mukale. Pokračovanie do historickej 
vinárskej oblasti s  najslávnejším čer-
veným vínom Egri bikavér. 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 48 EUR, za 2 večere 30 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Aggetelek
Miskolc

Tokaj

 Maďarsko

Slovensko

Diósgyőr

Eger
Egerszalok

TErmíNY A CENY
7g8pLb03 trAsA 1 osobA

07.10. - 09.10. 2, 3 148

TErmíNY A CENY
7g8hub60 trAsA osobA v 1/2 resp. 1/3

23.09. - 25.09. 2, 3 148
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Los Angeles - Las Vegas 191 27.12. - 04.01.

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 141 27.12. - 07.01.

Maroko - Križovatka farieb a vôní 179 26.12. - 04.01.

Dubaj - Srí Lanka 144 29.12. - 05.01. 

India - Zlatý trojuholník 151 29.12. - 05.01.

Dubaj - Svet fantastických atrakcií 177 29.12. - 05.01.

Dubaj - Al Ain - Abu Dhabi 176 29.12. - 05.01.

Srí Lanka - Ideálna Kombinácia 147 29.12. - 07.01.

Srí Lanka - Maldivy 145 29.12. - 08.01.

Srí Lanka - Ideálna Kombinácia 147 29.12. - 08.01.

Omán - Po cestách obchodníkov 174 29.12. - 08.01.

Kuba - To naj all inclusive 194 29.12. - 11.01.

Mexiko, Kuba 198 30.12. - 13.01. 

januáR

Plavba Kuba a Západný Karibik
Katalóg EXOTIKa 2015/2016

145 05.01. - 16.01.

FEBRuáR 

Maroko - Marakes city break 183 11.02. - 14.02.

India - Zlatý trojuholník 151 12.02. - 19.02. 

India - Magický Rajasthan 152 12.02. - 27.02.

Kambodža - Stratená perla 137 15.02. - 27.02.

Severné Thajsko 140 15.02. - 27.02.

Srí Lanka - Ideálna Kombinácia 147 16.02. - 26.02. 

Dominikánska Republika za pár dní 207 17.02. - 24.02.

Južný Omán 185 19.02. - 27.02.

Maroko - Križovatka farieb a vôní 179 19.02. - 27.02.

Plavba Karibský koktejl - Východný 
Karibik Katalóg EXOTIKa 2015/2016

143 19.02. - 28.02.

Dubaj - Svet fantastických atrakcií 177 20.02. - 27.02. 

Srí Lanka s deťmi 148 20.02. - 01.03. 

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 141 22.02. - 05.03.

Srí Lanka - Maldivy 145 23.02. - 04.03. 

Kuba - To naj all inclusive 194 23.02. - 05.03. 

Dominikánska Republika za pár dní 207 24.02. - 02.03.

Vietnam - Kambodža 138 24.02. - 05.03.

Maroko - Marakes city break 183 25.02. - 28.02.

Plavba Skvosty Emirátov
Katalóg EXOTIKa 2015/2016

141 26.02. - 04.03.

Maroko - Križovatka farieb a vôní 179 26.02. - 05.03.

Phuket za pár dní 206 26.02. - 06.03.

Omán - Po cestách obchodníkov 174 26.02. - 06.03.

Maroko - Rozprávka naživo 184 27.02. - 05.03. 

Jordánsko - Biblická krajina 168 28.02. - 06.03. 

Mexický poklad - Ostrov Holbox 196 28.02. - 08.03. 

MaREC

Tváre Izraela 170 01.03. - 08.03.

Dominikánska Republika za pár dní 207 02.03. - 09.03.

Mexiko, Kuba 198 02.03. - 16.03.

Maroko - Marakes citybreak 183 03.03. - 06.03.

Kuba za pár dní 207 04.03. - 11.03.

Dubaj - Srí Lanka 144 04.03. - 11.03. 

Južný Omán 175 04.03. - 12.03.

Vietnam - Zo severu na juh 139 09.03. - 23.03

Maroko - Marakes citybreak 183 10.03. - 13.03.

Srí Lanka za pár dní 206 12.03. - 19.03.

Maroko - Rozprávka naživo 184 12.03. - 19.03.

New York - Kuba 190 13.03. - 24.03.

Mexiko - Guatemala - Belize 199 14.03. - 26.03.

Južná Amerika - Grand tour 203 14.03. - 01.04.

Izrael - City break 171 17.03. - 20.03.

Ázijské maximum 136 18.03. - 03.04.

Maroko - Rozprávka naživo 184 19.03. - 26.03. 

Kuba - To naj all inclusive 194 19.03. - 31.03. 

Jordánsko - Biblická krajina 168 20.03. - 27.03. 

Jordánsko - Izrael 169 20.03. - 29.03. 

Maroko - Lisabon 180 21.03. - 31.03. 

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 141 21.03. - 02.04.

Tváre Izraela 170 22.03. - 29.03. 

New York - Big apple 188 23.03. - 29.03.

India - Zlatý trojuholník 151 23.03. - 30.03. 

Dominikánska Republika za pár dní 207 23.03. - 30.03.

Los Angeles - Las Vegas 191 23.03. - 01.04.

Srí Lanka - Ideálna Kombinácia 147 23.03. - 01.04. 

Kambodža - Stratená perla 137 23.03. - 06.04.

Grand tour Indiou 150 23.03. - 07.04.

Maroko - Marakes citybreak 183 24.03. - 27.03.

New York - Rodinný koktejl 189 24.03. - 29.03.

Dubaj - Svet fantastických atrakcií 177 24.03. - 31.03. 

Dubaj - Al Ain - Abu Dhabi 176 24.03. - 31.03. 

Istanbul - brána orientu 167 25.03. - 28.03.

Plavba Karibský koktejl - Západný 
Karibik Katalóg EXOTIKa 2015/2016

145 25.03. - 03.04.

Čína - Veľký okruh 155 25.03. - 09.04.

Mestá a príroda západu USA 192 26.03. - 06.04.

Srí Lanka za pár dní 206 26.03. - 02.04.

Egypt - plavba po Níle 172 26.03. - 02.04.

Mexický poklad - Ostrov Holbox 196 27.03. - 05.04.

Srí Lanka - Maldivy 145 28.03. - 06.04. 

Japonsko - V krajine  
kvitnúcich sakúr

143 30.03. - 09.04.

aPRÍL

Naprieč Mexikom 197 01.04. - 16.04.

To najlepšie z Brazílie 202 02.04. - 15.04.

Kuba a jej najkrajšie ostrovy 195 04.04. - 15.04.

Maroko - Marakes city break 183 07.04. - 10.04.

Kuba za pár dní 207 08.04. - 15.04.

India - Zlatý trojuholník 151 09.04. - 16.04.

Omán - po cestách obchodníkov 174 09.04. - 18.04.

Čína - Zlatý trojuholník 156 09.04. - 18.04.

Maroko - západná Sahara - 
Mauretania

182 10.04. - 22.04.

Reunion - Mauricius 187 11.04. - 26.04.

Izrael - City break 171 14.04. - 17.04.

Mestá a príroda západu USA 192 16.04. - 27.04.

Gurmán tour Južnou Indiou 153 16.04. - 26.04.

New York - Kuba 190 17.04. - 28.04.

Malajzia - Singapur 142 20.04. - 29.04.

Čína - Zlatý trojuholník 156 20.04. - 29.04.

Havaj - Los Angeles 193 20.04. - 03.05.

Dubaj - Hongkong - Macao 157 21.04. - 29.04.

To najznámejšie z Číny 154 22.04. - 30.04.

Srí Lanka za pár dní 206 23.04. - 30.04.

Phuket za pár dní 206 23.04. - 01.05.

India - Srí Lanka 149 23.04. - 08.05.

Mexiko, Kuba 198 24.04. - 08.05.

Severné Thajsko 140 25.04. - 07.05.

Srí Lanka - Veľký okruh 146 25.04. - 08.05.

Jordánsko - Izrael 169 28.04. - 07.05.

New York - Big apple 188 30.04. - 06.05.

Dubaj - Svet fantastických atrakcií 177 30.04. - 07.05.

To najznámejšie z Číny 154 30.04. - 07.05.

Máj

Tváre Izraela 170 01.05. - 08.05.

Jordánsko - Biblická krajina 168 01.05. - 08.05.

Perly Južnej Ameriky -  
Peru, Bolívia, Chile

201 01.05. - 17.05.

Dubaj - Al Ain - Abu Dhabi 176 03.05. - 10.05.

Izrael - City break 171 05.05. - 08.05.

Egypt - plavba po Níle 172 07.05. - 14.05.

Maroko - Rozprávka naživo 184 07.05. - 14.05.

Phuket za pár dní 206 07.05. - 15.05.

Turecko - Za vôňou orientu 166 07.05. - 15.05.
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Čína - Veľký okruh 155 08.05. - 21.05.

Kuba a jej najkrajšie ostrovy 195 11.05. - 22.05.

Dubaj - Srí Lanka 144 13.05. - 20.05. 

Srí Lanka za pár dní 206 14.05. - 21.05.

Ekvádor a Galapágy 205 14.05. - 24.05. 

Ekvádor a Galapágy 205 14.05. - 28.05. 

New York - Kuba 190 15.05. - 26.05.

Malajzia - Singapur 142 18.05. - 27.05.

Mestá a príroda západu USA 192 20.05. - 31.05.

New York - Big apple 188 21.05. - 27.05.

Dubaj - Hongkong - Macao 158 26.05. - 03.06.

jÚn

Kirgizsko - Uzbekistan - Kazachstan 162 01.06. - 17.06.

Mestá a príroda západu USA 192 02.06. - 13.06.

Izrael - City break 171 02.06. - 05.06.

Turecko Cappadocia 165 08.06. - 15.06.

Havaj - Los Angeles 193 08.06. - 21.06.

Gurmán tour Tureckom 163 11.06. - 22.06.

Jordánsko - Biblická krajina 168 12.06. - 19.09.

Turecká riviéra 164 15.06. - 22.06.

Maroko za tajomstvami  
kráľovských miest

181 15.06. - 22.06.

New York - Kuba 190 16.06. - 27.06.

Maroko za tajomstvami  
kráľovských miest

181 22.06. - 29.06.

Západné Gruzínsko  
s pobytom pri mori

161 27.06. - 05.07.

Reunion - Mauricius 187 29.06. - 14.07.

Transibírska magistrála 159 29.06. - 16.07.

jÚL

New York - Rodinný koktejl 189 01.07. - 06.07.

To najznámejšie z Číny 154 01.07. - 09.07.

Srí Lanka s deťmi 148 01.07. - 10.07. 

Dubaj - Svet fantastických atrakcií 177 02.07. - 09.07.

Maroko - Rozprávka naživo 184 02.07. - 09.07. 

Mestá a príroda západu USA 192 08.07. - 19.07.

Jordánsko - Biblická krajina 168 10.07. - 17.07.

Izrael - City break 171 14.07. - 17.07.

Dominikánska Republika za pár dní 207 17.07. - 25.07.

JAR 186 28.07. - 07.08.

auGuST

Mestá a príroda západu USA 192 01.08. - 12.08.

Srí Lanka - Ideálna Kombinácia 147 05.08. - 16.08. 

New York - Big apple 188 12.08 - 18.08.

India - Zlatý trojuholník 151 14.08. - 21.08.

Mestá a príroda západu USA 192 17.08. - 28.08.

Egypt - plavba po Níle 172 20.08. - 27.08.

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 141 22.08. - 03.09.

To najznámejšie z Číny 154 24.08. - 01.09.

Dubaj - Hongkong - Macao 158 25.08. - 02.09.

New York - Rodinný koktejl 189 26.08. - 31.08.

SEPTEMBER

Čína - Zlatý trojuholník 156 01.09. - 10.09.

Mestá a príroda západu USA 192 07.09. - 18.09.

Turecko Cappadocia 165 07.09. - 14.09.

Maroko za tajomstvami  
kráľovských miest

181 07.09. - 14.09.

Havaj - Los Angeles 193 07.09. - 20.09.

Izrael - City break 171 08.09. - 11.09.

Čína - Veľký okruh 155 08.09. - 22.09.

New York - Big apple 188 09.09. - 15.09.

Maroko - Rozprávka naživo 184 10.09. - 17.09.

Egypt - plavba po Níle 172 10.09. - 17.09.

Čína - Zlatý trojuholník 156 13.09. - 22.09.

Maroko za tajomstvami  
kráľovských miest

181 14.09. - 21.09.

Turecký riviéra 164 17.09. - 24.09.

Jordánsko - Biblická krajina 168 18.09. - 25.09.

Gruzínsko - Skryté  
poklady Kaukazu

160 22.09. - 29.09.

Istanbul - brána orientu 167 23.09. - 26.09.

To najznámejšie z Číny 154 23.09. - 30.09.

Srí Lanka za pár dní 206 24.09. - 01.10.

Gurmán tour Tureckom 163 24.09. - 05.10.

Reunion - Mauricius 187 26.09. - 11.10.

Jordánsko - Izrael 169 29.09. - 08.10.

Mestá a príroda západu USA 192 30.09. - 11.10.

OKTÓBER

Turecko - Za vôňou orientu 166 01.10. - 09.10.

Z Číny do Južnej Kórei okolo Bajkalu 
Transibírskou magistrálou

157 07.10. - 27.10. 

Izrael - City break 171 06.10. - 09.10.

Ázijské maximum 136 07.10. - 23.10.

Maroko - Križovatka farieb a vôní 179 08.10. - 16.10.

Čína - Zlatý trojuholník 156 08.10. - 17.10.

Južná Amerika - Grand tour 203 08.10. - 26.10.

Jordánsko - Biblická krajina 168 09.10. - 16.10.

Kuba a jej najkrajšie ostrovy 195 12.10. - 23.10.

Grand tour Indiou 150 13.10. - 28.10.

Dubaj - Al Ain - Abu Dhabi 176 15.10. - 22.10. 

Kuba za pár dní 207 15.10. - 22.10.

Srí Lanka za pár dní 206 15.10. - 22.10.

Los Angeles - Las Vegas 191 15.10. - 23.10.

Mestá a príroda západu USA 192 20.10. - 31.10.

Tváre Izraela 170 20.10. - 27.10.

Dubaj - Srí Lanka 144 21.10. - 28.10.

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 141 24.10. - 05.11.

Naprieč Mexikom 197 24.10. - 08.11.

Havaj - Los Angeles 193 26.10. - 08.11.

Dubaj - Hongkong - Macao 158 27.10. - 04.11.

Omán - Po cestách obchodníkov 174 27.10. - 05.11.

Srí Lanka - Maldivy 145 27.10. - 05.11.

Srí Lanka s deťmi 148 27.10. - 05.11.

Mexický poklad - Ostrov Holbox 196 27.10. - 05.11. 

Vietnam - Kambodža 138 27.10. - 05.11.

Tváre Izraela 170 28.10. - 04.11.

Dubaj - Svet fantastických atrakcií 177 28.10. - 04.11.

Maroko - Rozprávka naživo 184 28.10. - 04.11.

New York - Rodinný koktejl 189 29.10. - 03.11.

Phuket za pár dní 206 29.10. - 06.11.

Irán - Čarokrásna Perzia 173 29.10. - 10. 11.

India - Srí Lanka 149 29.10. - 13.11.

New York - Kuba 190 30.10. - 10.11.

nOVEMBER

Kostarika - Vulkány a pláže 200 01.11. - 10.11.

Perly Južnej Ameriky -  
Peru, Bolívia a Chile

201 01.11. - 17.11.

JAR 186 03.11. - 13.11.

Južný Omán 175 04.11. - 12.11.

Srí Lanka - Ideálna Kombinácia 147 07.11. - 16.11.

Mexiko - Guatamala - Belize 199 07.11. - 19.11.

Srí Lanka - Veľký okruh 146 07.11. - 20.11.

Dominikánska Republika za pár dní 207 09.11. - 16.11.

Malajzia - Singapur 142 09.11. - 18.11.

Kambodža - Stratená perla 137 09.11. - 21.11.

New York - Big apple 188 11.11. - 17.11.

India - Zlatý trojuholník 151 12.11. - 19.11.

Maroko - Križovatka farieb a vôní 179 12.11. - 20.11.

Reunion - Mauricius 187 12.11. - 27.11

India - magický Rajasthan 152 12.11. - 27.11.

Maroko - Západná Sahara - 
Mauretania

182 13.11. - 25.11.

Mexiko, Kuba 198 13.11. - 27.11.

Severné Thajsko 140 14.11. - 26.11.

Kuba to naj all inclusive 194 19.11. - 30.11.

Patagónia 204 21.11. - 06.12.

Vietnam - Zo severu na juh 139 25.11. - 09.12.

Phuket za pár dní 206 26.11. - 04.12.

DECEMBER

Dominikánska Republika za pár dní 207 07.12. - 14.12.

a ďalšie termíny na www.satur.sk
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ázia  |  sae, thajsko, kambodža, vietnam

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY a miestne PReletY v cene  |  veľká noc 

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. 

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 – romantickú 
plavbu po creeku na typickej drevenej 
arabskej lodičke. Fakultatívne je možná 
návšteva najväčšieho vodného parku 
Aquaventure alebo púštne safari. Pre-
let do bangkoku.

5. deŇ
bangkok. Grand Palace, nazýva-
ný aj kráľovský palác, je veľkolepým 
miestom a  do roku 1946 bol sídlom 
kráľovskej rodiny. Súčasťou komplexu 
je aj chrám Wat Phra kaew – chrám 
smaragdového Budhu, ktorý je najsvä-
tejším chrámom v  Thajsku. Malá, len  
66 cm vysoká soška Budhu je zo zele-
ného jadelitu. Navštívime i najrozsiah-
lejší chrám Wat Po so sochou Ležiace-
ho Budhu a chrám Wat trimitr, ktorý je 
domovom Zlatého Budhu. Večer mo-
derný Bangkok.

6. – 7. deŇ
Ráno sa presunieme do azda najzná-
mejšieho prímorského strediska Pat-
taya, kde sa zrelaxujeme na pláži. 

8. deŇ
Presun do Bangkoku, k  miestnemu 
preletu do kambodže, siam Reap. 
Chrámová oblasť ta Prohm a ohromu-
júci chrámový komplex z  12. storočia 
angkor Wat, rozkladajúci sa na 81 hek-
tároch. Okrem dobrej večere nás čaká 
nezabudnuteľný 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
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Miestne transfery. 3x ubytovanie 
v Dubaji v 3* hoteli s raňajkami, 2x ubytovanie v Bangkoku v 3* hoteli s raňajka-
mi, 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–miest-
ne kupé), 5x ubytovanie v 3*/4* hoteloch s raňajkami vo Vietname, 1x večera,  
3x obed. Miestne prelety a presuny vlakom. Vstupy podľa programu. Miestneho 
a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR. 

cena nezahŔŇa
Doplatok za jednolôžkovú izbu 750 EUR. Obedy a večere nezahrnuté v progra-
me. Nápoje. Fakultatívne výlety a aktivity. Prepitné. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 500 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.

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. cu Či tunely – 200 km dlhý 
labyrint tunelov, ktoré postavili ko-
munistické gerily počas Vietnamskej 
vojny. Život v podzemí, spálne, zasa-
dačky, protiletecké kryty a  kuchyne 
bez dymu. Návrat do mesta, návšte-
va pagody Ngoc Hoang. Katedrála 
Notre Dame, budova Hlavnej pošty 

architekta Gustave Eiffela, ambasáda 
Spojených štátov, sídlo Predsedu vlá-
dy, budova Ľudového výboru a Mest-
ské divadlo. Palác Zjednotenia – sym-
bol Saigonskej 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.

Sae, thaJSKo, KaMBodža, vietnaMÁziJSKé MaxiMuM

Singapur

Thajsko

Mjanmarsko

Kambodža

Laos

Vietnam

Bangkok

Siam 
ReapPattaya

Saigon

Hanoj

Na Trang

SAE
Dubaj

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
7G9STV01 POČET DnÍ OSOBa

18.03. - 03.04. 17 2 598

07.10. - 23.10. 17 2 598
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novinka  |  s PobYtom PRi moRi  |  históRia  |  vstuPY v cene  |  aj PRe RodinY  |  veľká noc

kambodžskÉ kRáľovstvo, ktoRÉ dodnes zostáva takmeR nedotknutÉ tuRizmom. hlavnÉ mesto Phnom-Penh a jeho kRvavá históRia 
na Čele s diktátoRom Paul Pottom. maGický anGkoR Wat – jedineČnÉ miesto na našej PlanÉte, ktoRÉ vás oČaRí a zRelaXujte sa na 
Panenských Plážach, ktoRÉ ostávajú ešte stále skRYtÉ masívnemu tuRizmu.

1.– 2. deŇ
Odlet z Viedne / Budapešti do siem 
Reap. Transfer z  letiska do hotela, 
ubytovanie. Oddych po dlhom lete  
z Európy, voľný program.

3. deŇ
Po raňajkách návšteva komplexu 
chrámov Roluos. Bakong - najväčší 
a najzaujímavejší zo skupiny chrámov 
– jeho súčasťou je i chrám Lole posta-
vený na ostrovčeku uprostred veľkej 
nádrže (teraz ryžové pole). Poobede 
navštívime angkor National Museum, 
prvé múzeum v Siem Reap predsta-
vujúce jedinečnú zbierku neoceniteľ-
ných umeleckých predmetov zo sta-
rovekej Khmérskej ríše. Pokračovať 
budeme v  prehliadke banteay srei 
chrámu (10. storočie), považovaného 
za klenot v korune klasického khmér-
skej umenia. Zastávka v miestnej de-
dine na návštevu rodiny, vyrábajúcej 
palmový cukor.

4. deŇ
Celodenný výlet do komplexu chrá-
mov angkoru, návšteva najkrajších 
miest archeologického parku. Náv-
števa komplexu Angkor Thom vybu-
dovaného v  rokoch 1180 - 1220 n. l. 
kráľom Jayavarmanom VII., zasväte-
ného budhizmu. Južná brána Angkor 
Thom, Bayon, Baphoun, Phimeana-
kas, Preah Palilay, Elephant Terrace. 
Prehliadka pokračuje návštevou chrá-
mu Ta Prohm (chrám, v ktorom sa na-
táčal Tomb Raider s Angelinou Jolie) 
s gigantickými korenmi stromu, ktoré 
chrámom prerastajú. Popoludňajšia 
prehliadka Angkor Watu - svätého 
Mesta najväčšieho hinduistickeho 
chrámu v  Kambodži. Na úchvat-
ný západ slnka sa pozrieme z  hory 
Bakheng.

5. deŇ
Celodenný výlet na kambodžský vi-
diek, ktorý ponúka množstvo pestro-
farebných zážitkov a foto-príležitostí 
pre tých, ktorých zaujíma každoden-
ný život prostých ľudí. Uvidíme ručné 

remeslá tak, ako ich Khméri prevádz-
kujú po stáročia. Budeme mať príle-
žitosť si rôzne remeslá tiež vyskúšať: 
vsádzať ryžu (v  sezóne), pripraviť si 
ryžové cesto a z neho následne ryžo-
vé rezance, palmový cukor z palmo-
vej šťavy, vyrobíme si vonné tyčinky 
a upletiete si ozdobnú krabičku z pal-
mových listov.

6. deŇ
Návšteva plávajúcej dediny na tra-
dičnej drevenej lodi až k jazeru Tonle 
Sap - „Veľké jazero“ Kambodže, jed-
ného z najväčších v Ázii. Navštívime 
„Les Artisans d‘Angkor - Chantiers 
Ecoles“, toto centrum spolupracuje 
s  mladými remeselníkov; tu tvoria, 
vyrábajú a predávajú unikátnu zbier-
ku okrasných sôch, ručne tkaného 
a  maľovaného hodvábu. Spoločnosť 
podporuje spravodlivý, udržateľný 
rozvoj s  cieľom poskytovať výhody 
pre vidiecke komunity. Návrat do 
Siem Reap, prelet do Sihanoukville. 
Prílet do Sihanoukville, ubytovanie 
v plážovom hoteli.

7. – 9. deŇ
Pobyt na pláži s raňajkami.

10. deŇ
Raňajky v hoteli. V obedňajších hodi-
nách vyzdvihnutie z hotela a transfer 
na letisko, následný odlet do hlav-
ného mesta Phnom Penh. Po prílete 
transfer do hotela, ubytovanie.

náš tiP
Počas pobytu pri mori možnosť výberu vyššej kategórie hotela a/alebo upgra-
de typu stravovania za doplatok. Možnosť individuálneho predĺženia pobytu pri 
mori. Bližšie informácie v CK.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. 10x ubytovanie v 4* hoteloch s ra-
ňajkami, dopravu klimatizovaným autobusom, vstupné do všetkých pamiatok, 
vátane komplexu Angkor. Miestneho a slovenského sprievodcu CK SATUR. 

cena nezahŔŇa
Obedy a večere, fakultatívne aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 450 EUR, vstupné víza 25 USD (na mieste), odletová taxa 
cca 17 USD.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

11. deŇ
celodenná prehliadka mesta - Pa-
mätník nezávislosti a  chrám Wat 
Langka, osobitný element kambodž-
ského budhizmu. Navštívime kráľov-
ský palác, postavený kráľom Noro-
dom v  roku 1866 na mieste starého 
mesta a  striebornú pagodu. Pokra-
čovať budeme do neďalekého Ná-
rodného múzea postaveného v  roku  
1917 ako príklad tradičnej architektú-
ry. V súčastnosti je chrám výlučne ur-
čený pre zachovanie a  zobrazovanie 
khmérskej umenia a  sôch. Navštívte 
notoricky známy Tuol Sleng múzeum. 
Neobídeme tiež Central Market, ďal-

šiu dominantu mesta Phnom Penh. 
Užijeme si spoločný sunset cruise po 
rieke mekong.

12. – 13. deŇ
Navštívime Ruský trh (Psah Tuol 
Thom Pong), živý vonkajší trh, na 
ktorom nájdete starožitnosti, strie-
borné a  zlaté šperky, drahokamy, 
hodváb, drevorezby, i ďalšie suveníry. 
Návštevu očarujúceho hlavného mes-
ta zakončíme v pagode Wat Phnom. 
Transfer na letisko v Phnom Penh, od-
let do Európy. Po prílete transfer do 
Bratislavy.

StratenÁ Perla S PoBytoM Pri MoriKaMBodžaSae, thaJSKo, KaMBodža, vietnaM

Kambodža

Vietnam

Siem Reap

Sihanoukville

Phnom Penh klimatický diaGRam – sieam ReaP, kambodža
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

teRmínY a cenY
7G9REP01 POČET DnÍ OSOBa

15.02. - 27.02. 13 1 498

23.03. - 06.04. 13 1 498

09.11. - 21.11. 13 1 498
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1. – 2. deŇ
Odlet z Európy, prílet do hanoja. Ces-
tu za poznaním začneme zoznámením 
sa s  kultúrou, históriou a  obyvateľmi 
hlavného mesta Vietnamu. Prezrieme 
si chrám literatúry, jedno z etnologic-
kých múzeí. Pôjdeme späť do Starej 
štvrti a po krátkej prehliadke večerné-
ho 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, 
chrámu angkor Wat. Večeru si vy-
chutnáme v sprievode tanečnej show 
khmer apsara. 

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. 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, ubytovanie v  3* hoteloch s  ra-
ňajkami, 5 obedov a  jednu večeru, transfery klimatizovanými dopravnými 
prostriedkami, vstupy podľa programu, výlet loďou po delte rieky Mekong, 
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 240 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.

9. deŇ 
Spoznávanie Kambodže bude dnes 
pokračovať rozprávkovým chrámom 
ta Prohm, ktorý obklopujú korene 
obrovských figovníkov 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

vietnaM – KaMBodža

 Ho Či Minovo
MestoMy Tho

Halong Bay

Vietnam

Thajsko

Kambodža

Siem Reap

Hanoj

Laos

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

teRmínY a cenY
7G9VIE02 POČET DnÍ OSOBa

24.02. - 05.03. 11 1 998

27.10. - 05.11. 11 1 998
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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 
fialové 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
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Dopravu mikrobusom počas 
programu, vnútroštátny prelet, plavby loďou, nočný vlak Hanoi – Hue a  Nha 
Trang – Saigon (klimatizované lôžkové kupé so 4 lôžkami), ubytovanie v kvalit-
ných 3* hoteloch s raňajkami, 5x obedy počas výletov, 1x večera, vstupy podľa 
programu, ubytovanie na lodi, predstavenie vodného bábkového divadla, pozý-
vací list do Vietnamu. Služby miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprie-
vodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Fakultatívne výlety, strava okrem uvedenej, povinné prepitné šoférom, nosičom 
a miestnym sprievodcom. Príplatok za jednolôžkovú izbu 330 EUR. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 450 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 Eiffela, budo-
va Ľudového výboru a  Mestského 
divadla.

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

ázia  |  vietnam

zo Severu na JuhvietnaM

 Ho Či Minovo
Mesto

Hanoj

Danang

Halong Bay

Vietnam 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
7G9VIE03 POČET DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL DIEŤa DO 12 R.*

09.03. - 23.03. 15 1 790 1 099

25.11. - 09.12. 15 1 790 1 099

 *pri ubytovaní s 2 dospelými osoba. dieťa na lôžku rodičov (King size beds)
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ázia  |  seveRnÉ thajsko

nikdY nesPiaci banGkok - „benátkY východu“. kRáľovskÉ mesto aYuthaYa. seveRnÉ thajsko - Raj PRe milovníkov kultúRY i PRíRodY. 
imPozantnÉ chRámY a PozostatkY kedYsi nádheRných Palácov thajskÉho kRáľovstva. PanenskÉ Pláže thajska. ideálne sPojenie 
odPoČinku a Poznávania.

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 mesta 
ayuthaya, bývalého hlavného mesta 
Thajska (1350 – 1767). Pozrieme si 
impozantné ruiny niekdajšieho cen-
tra 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. Finál-
ny výstup vedie cez Naga, spolu  
306 schodov. Pokocháme sa nád-
herným 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
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v  3* hoteloch po-
čas poznávacej časti a  v  4* hoteli na ostrove Koh Chang. Polpenziu počas 
poznávacej časti, raňajky počas pobytu na pláži, plus 1 x tradičnú thajskú 
večeru. Všetky prehliadky a  transfery podľa programu. Služby miestneho 
a slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR. Počas poznávacej časti zájazdu.

cena nezahŔŇa
Fakultatívne výlety a aktivity. Doplatok za jednolôžkovú izbu 250 EUR. Príplatok 
za 4* hotel na ostrove Koh Chang 120,- EUR – dosp. osoba, 60,- EUR – dieťa do 
12 rokov.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 490 EUR. Odletová taxa cca 10 USD (platí sa pred odletom 
na letisku).

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

8. deŇ
Dopoludnia navštívime kultúrnu 
pamiatki Wat maha dhat. vychut-
náme si obed v  miestnej reštaurá-
cii a  presunieme sa do bangkoku. 
Nocľah v Bangkoku.

9. – 13. deŇ
Ráno presun z  Bangkoku na ostrov 
koh chang. Čaká nás zaslúžený od- 
dych v hoteli pri pláži, kúpanie, fakul-
tatívny program. Presun na letisko 
v Bangkoku a odlet smerom do Európy.

s PobYtom PRi moRi  |  kultúRne PamiatkY

Po StoPÁch  
KrÁĽovSKých MieSt

Severné thaJSKo  
a oStrov Koh chanG

Thajsko

Mjanmarsko

Kambodža

Laos

Bangkok

Ayutthaya

Tak

Chiang Mai
Lampang

Sukhothai
Phitsanulok

Koh Chang

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
7G9THa01 POČET DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL 1. DIEŤa DO 12 R.*

15.02. - 27.02. 13 1 498 1 099

25.04. - 07.05. 13 1 498 1 099

14.11. - 26.11. 13 1 498 1 099

* pri ubytovaní s 2 dospelými osobami.
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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 večerným životom v Kute, cen-
tre diania.

3. deŇ
Tradičné predstavenie barong, ktoré 
zobrazuje Balijskú životnú filozofiu 
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, pozo-
stávajúceho z  30-tich samostatných 
chrámov. Komplex sa rozprestiera 
na úbočí najvyššej posvätnej aktív-
nej sopky Gunung agung (3 014 m) 
a ospevuje históriu významných krá-
ľovských rodov od 8. storočia. Obed 
v  tradičnej reštaurácii s  nádherným 
výhľadom na ryžové plantáže. Pre-
hliadka záhrady s tropickým ovocím, 
ochutnávka najdrahšej kávy na svete 
kopi luwak (cibetková káva), náv-
števa 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, popolud-
ní výlet do centrálnej časti ostrova, 
návšteva chrámu Pura taman ayun, 
obkoleseného širokou priekopou, 
presun do alas kedaton – prechádz-
ka posvätným lesom medzi stovka-
mi makakov. Návšteva chrámu Pura 
tanah lot „Chrám mora a  zeme“, 
založeného váženým hinduistickým 
mystikom Nirarthom v 16. storočí. Od-
vážni sa môžu dotknúť strážcov chrá-
mu – jedovatých koralových hadov.

6. deŇ
Výlet do horskej oblasti bedugul, 
návšteva trhu s  čerstvým tropickým 
ovocím v candi kuning, kde môžete 
ochutnať exotické chute – mango, 
ananás, rambutan, durian, vanilku. 
Návšteva chrámu ulun danu na so-
pečnom jazere bratan, pokračovanie 
k  vodopádu Gitgit, obkoleseného 
bujnou vegetáciou a následne do de-
diny banjar, kde sú termálne prame-
ne. Prechod starým mestom singa-
raja 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, čnejúceho 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 konzul-
tácií (fakultatívne).

náš tiP
Počas pobytu pri mori možnosť výberu vyššej kategórie hotela a/alebo upgra-
de typu stravovania za doplatok. Možnosť individuálneho predĺženia pobytu pri 
mori. Bližšie informácie v CK.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. 9 resp. 10x ubytovanie v 4* hoteli 
v Kute s raňajkami, dopravu klimatizovaným autobusom, vstupné do všetkých 
pamiatok. Miestneho a  slovenského sprievodcu CK SATUR hovoriaceho indo-
nézsky počas zájazdu. Rozlúčková večera na pláži Jimbaran. V Silvestrovskom 
termíne je zahrnutá silvestrovská večera.

cena nezahŔŇa
Obedy a večere (okrem večere na pláži Jimbaran), fakultatívne aktivity. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu od 390 (v závislosti od termínu). Vratný depozit v hoteli.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 550 EUR, odletová taxa cca 17 USD.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

9. deŇ
Relax na pláži, oddychový deň, mož-
nosť fakultatívneho výletu na jávu 
– návšteva najznámejšieho kultúrne-
ho a  historického centra jogjakarta, 
sultánsky palác s  vodným palácom 
Taman Sari a  rušná ulica Malioboro, 
majestátna sopka Merapi, hinduistic-
ký chrám Prambanan a  mnoho ďal-
ších pamiatok.

10. – 12. deŇ / 10. - 13. deŇ
Relax na pláži, fakultatívne možná 
návšteva slonej farmy spojená so slo-
ním safari, v podvečerných hodinách 
presun na romantickú rozlúčkovú 
večeru pri západe slnka na pláži jim-
baran. Transfer na letisko, odlet do 
Európy.

s PobYtom PRi moRi  |  históRia  |  vstuPY v cene  |  aj PRe RodinY  |  silvesteR  |  veľká noc

ázia  |  bali

oStrov tanca, hudBy a uMeniaBali

klimatický diaGRam bali - kuta
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

Kuta

Denpasar

Bedugul

Ubud

Besakih

Alas Kedaton

SingarajaBanjar

Yogyakarta
Jáva

Bali

Nusa
Penida

teRmínY a cenY
7G9DPS01 POČET DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL 1. DIEŤa DO 12 R.*

27.12. - 07.01.2016 12 1 698 1 099

22.02. - 05.03. 13 1 398 999

21.03. - 02.04. 13 1 498 999

22.08. - 03.09. 13 1 498 899

24.10. - 05.11. 13 1 398 799

 * pri ubytovaní s 2 dospelými osobami.
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MalaJzia – SinGaPur SinGaPur – MelaKa –  
Kuala luMPur – lanGKaWi

ázia  |  malajzia, sinGaPuR

vstuPY a miestne PReletY v cene  |  shoPPinG  |  kultúRne PamiatkY

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
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Dopravu autobusom/mikrobusom 
podľa programu. Miestny prelet Kuala Lumpur – Langkawi a späť. Ubytovanie 
v 3* a 4* hoteloch s raňajkami. Vstupy do pamiatok podľa programu. Miestneho 
a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu 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, surfingu 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.

teRmínY a cenY
7G9KuL01 POČET DnÍ OSOBa

20.04. - 29.04. 10 1 598

18.05. - 27.05. 10 1 598

09.11. - 18.11. 10 1 598

Singapur
Melaka

Kuala Lumpur

Langkawi

Indonézia

Malajzia

Vietnam

Thajsko

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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ázia  |  jaPonsko

vstuPY v cene  |  unesco  |  kultúRne PamiatkY

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 príro-
dou, ktorú v tajných zákutiach ukrý-
vajú japonské hory. Okrem honosnej 
svätyne, mauzólea zakladateľa šo-
gunátu – tokugawa a  nádherných 
chrámov okolo, sa môžeme kochať 
krásou prírody národného parku. Po 
návrate si na nás počká nočný výhľad 
na Tokio z najvyššej veže svete – To-
kyo 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-

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
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, privátne letiskové transfery v Ja-
ponsku súkromným dopravcom, ubytovanie v 4* hoteloch s raňajkami, privátnu 
dopravu alebo dopravu metrom počas programu, vstupy podľa programu, služ-
by 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.

pripomína, že by v  7. storočí mohlo 
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!

KraJina  
Kvitnúcich SaKúrJaPonSKo

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
7G9jaP01 POČET DnÍ OSOBa

30.03. - 09.04. 11 2 995
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dubaj, mesto známe nádheRnými stavbami, mRakodRaPmi, aRchitektonickými skvostami a množstvom atRakcií, ktoRým sa PRávom dá-
vajú PRívlastkY „naj“. sRí lanka, sPiRituálna kRajina s nádheRnou PRíRodou, množstvom voľne žijúcich zvieRat, PRiateľskými ľuďmi 
a histoRickými Pamiatkami. na našej ceste zažijeme atmosFÉRu oboch, týchto tak veľmi RozdielnYch svetov.

1. - 2. deŇ
Odlet z Bratislavy do Dubaja v popo-
ludňajších hodinách. Prehliadka no-
vej časti mesta dubaj, ktoré vyrástlo 
z púšte v neuveriteľne krátkom čase. 
Vystúpime na 828 m vysokú, najvyš-
šiu stavbu sveta, burj khalifa (124 
poschodie), odkiaľ sú neuveriteľné 
výhľady na celé mesto. Dokonca sa 
pomocou špeciálnych ďalekohľadov 
a  projekcií prenesieme do minulos-
ti a  presvedčíme sa na vlastné oči, 
že pred pár rokmi bola na mieste 
dnešného Dubaja iba púšť. Preve-
zieme sa po Sheikh Zayed Road, za-
mierime na Plamový ostrov, fotoza-
stávka pri najznámejšom hoteli sveta 
burj al arab. Transfer na letisko, pre-
let na srí lanku.

3. deŇ
V skorých ranných hodinách prílet na 
srí lanku, presun do oblasti negom-
bo, kde sa ubytujeme. Po raňajkách 
začneme našu cestu poznávania po 
tejto nádhernej krajine. Prvou zastáv-
kou bude sloní sirotinec v Pinnawala, 
kde žije približne 70 slonov vrátane 
tých najhravejších a najrozkošnejších 
sloních mláďat, zachránených po rôz-
nych zraneniach z džungle. Ich kŕme-
nie z fľašiek a kúpanie, ktoré prebieha 
niekoľkokrát denne je najväčším zá-
žitkom, kedy sa obrovské stádo slo-
nov presúva cez úzke uličky dediny 
k neďalekej rieke. sigiriya.

4. 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.

5. 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 
vysokého skalného masívu. Cestou 
z Dambully do kandy navštívime de-
dinu matale, ktorá je plná záhrad s ko-
rením a miestnym ovocím. Dozvieme 
sa podrobnosti o pestovaní jednotli-
vých druhov. Cesta nás povedie do 
Kandy, hlavného mesta sinhálskeho 
kráľovstva až do roku 1815. 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.

6. deŇ
Kráľovské botanické záhrady Pera-
denyia, kde najlepšie spoznáme bo-

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Dopravu klimatizovaným mikrobusom počas programu.  
1x ubytovanie v  3* hoteli s  raňajkami v  Dubaji, 6x ubytovanie počas okruhu  
v 3* hoteloch s polpenziou na Srí Lanke. City tour v Dubaji vrátane výstupu na 
Burj Khalifa, výlety a vstupy podľa programu na Srí Lanke. Vystúpenie kandijskej 
tanečnej skupiny. Služby miestneho a česky hovoriaceho sprievodcu/delegáta 
CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Obedy. Prepitné. Príplatok za jednolôžkovú izbu 260 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 400 EUR. Vstupné víza (ETA kód) 35 EUR.

Poznámka
Počas sviatkov môžu byť niektoré múzeá, pamiatky a fabriky zatvorené.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

hatstvo a  rozmanitosť miestnej flóry. 
Následne sa presunieme do „Malého 
Anglicka“ – horskej oblasti nuwa-
ra elyia a  rovnomenného mesteč-
ka, ktoré je kráľovstvom najlepšieho 
srílanského čaju. Priemerná denná 
teplota v tejto oblasti dosahuje maxi-
málne 20°C, vďaka čomu si ju obľúbili 
Angličania. 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 ochut-
nať šálku toho pravého cejlónskeho 
čaju. Transfer do plážového hotela.

7. deŇ
Pobyt na pláži. V podvečerných hodi-
nách transfer na letisko.

8. deŇ
V  skorých ranných hodinách odlet 
cez Dubaj do Bratislavy.

novinka  |  silvesteR  |  vstuPY v cene  |  s PobYtom PRi moRi  |  shoPPinG  |  kultúRa

duBaJ – SrÍ lanKa

ázia  |  sae, sRí lanka

SAE
Dubaj

Sri Lanka

klimatický diaGRam – sRí lanka
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

klimatický diaGRam – 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

teRmínY a cenY
7G9LKa08 POČET DnÍ OSOBa

29.12.2015 - 05.01.2016 (Silvester) 8 1 498

04.03. - 11.03. (odlet z Bratislavy) 8 1 398

13.05. - 20.05. 8 1 298

21.10. - 28.10. 8 1 398



145

ázia  |  sRí lanka, maldivY

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 jaskýň 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 flóry. Cestou sa zastaví-
me v  sloňom sirotinci v  Pinnawela, 
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 
Colomba.

6. – 9. deŇ
Prelet na maldivy. Čaká nás pobyt 
na nádhernách plážach tropického 
raja na Maldivách s  polpenziou. Pal-
my, tyrkysové more a pláže s jemným 
pieskom

10. – 11. deŇ
Transfer na letisko, odlet do Európy.

Poznámka
Počas Silvestra bude program na Srí Lanke realizovaný nasledovne: Dambulla, 
Polonaruwa, Sigiriya, Matale, Kandy, Peradenyia, Pinnawela.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA (pri odletoch mimo BA). Miestne 
transfery. 4x ubytovanie v 3* hoteloch s polpenziou na Srí Lanke, vstupy do pa-
miatok podľa programu. Miestny prelet na Maldivy. 4x ubytovanie s polpenziou 
v 4* hoteli na Maldivách. Miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu/
delegáta CK SATUR počas okruhu a asistencia počas pobytu.

cena nezahŔŇa
Obedy. Prepitné. Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 500 EUR. Vstupné víza (ETA kód) 35 EUR.

ostatnÉ PRíPlatkY
Príplatok za plnú penziu na Maldivách: 85 EUR/osoba
Príplatok za All inclusive na Maldivách: 275 EUR/osoba/11 dňový zájazd
Príplatok za All inclusive na Maldivách: 200 EUR/osoba/10 dňový zájazd

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

silvesteR  |  veľká noc  |  s PobYtom PRi moRi  |  bohatá históRia  |  odletY aj z bRatislavY

PoznÁvanie a oddych  
na Bielych PlÁžachSrÍ lanKa a Maldivy

klimatický diaGRam sRí lanka – colombo
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

Kolombo

Male Atol

Srí Lanka

Maldivy

teRmínY a cenY
7G9LKa07 POČET DnÍ OSOBa

29.12.2015 - 08.01.2016 (Silvester) 11 2590

23.02. - 04.03. (odlet z Bratislavy) 11 1 850

28.03. - 06.04. (veľká noc) 10 1 850

27.10. - 05.11. 10 1 989
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1. - 3. deŇ 
Odlet z  Európy a  prílet do colomba. 
Presun do oblasti negombo, známej 
starými budovami z koloniálnych čias. 
More a  katamarány sú typickým zna-
kom scenérie mesta. Lagúny sú plné 
krabov, homárov a kreviet. Navštívime 
starú holandskú pevnosť a  katolícky 
kostol. Cestou do mesta kandalama sa 
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. Presunieme sa k  chrámovému 
komplexu v  dambulle. Zlaté jaskynné 
chrámy považujú mnohí za najspiritu-
álnejšie miesto na Srí Lanke, mystickú 
atmosféru miesta vytvára až 150 sôch 
Budhu a  množstvo farebných fresiek 
na stenách. Vstup do jednotlivých jas-
kýň je zo 100 metrov vysokého skal-
ného masívu, ktorý otvára pohľad na 
nádhernú panorámu krajiny.

4. deŇ
Prehliadka stredovekého kráľovstva 
Polonnaruwa. Mesto zostalo takmer 
v  pôvodnej podobe napriek tomu, že 
je staré viac než 800 rokov. Harmóniu 
medzi sinhálskym a tamilským etnikom 
symbolizuje aj množstvo budhistických 
a hinduistických chrámov postavených 
v  rámci jedného komplexu. Zažijeme 
dobrodružné safari na džípoch v  nP 
minneriya, počas ktorého budeme po-
zorovať množstvo zvierat, 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 

medzi tie najväčšie zaujímavosti a  je 
pokladaná za ôsmy div sveta. Po „le-
vích schodoch“ vystúpime až na vrchol 
tohto mimoriadneho monumentu. Na-
vštívime dedinu matale, ktorá je plná 
záhrad s korením a miestnym ovocím. 
Oboznámime sa s procesom pestova-
nia a spracúvania korenia.

6. deŇ
Navštívime kráľovské botanické záhra-
dy Peradenyia, kde najlepšie spozná-
me bohatstvo a  rozmanitosť miestnej 
flóry. Na 147 akroch budeme môcť ob-
divovať nádherné exotické rastlinstvo, 
jedinečné gigantické figovníky ako 
i pavilón orchideí. Presunieme sa na ča-
jovníkové plantáže a navštívime aj fab-
riku na spracovávanie čaju. Staneme sa 
svedkami celého procesu spracovania 
čaju a ochutnáme pravý cejlónsky čaj. 
kandy, hlavé mesto sinhálskeho kráľov-
stva až do roku 1815, keď nadvládu pre-
vzali Briti. Uprostred mesta sa rozkladá 
umelo vytvorené jazero z roku 1807. Na 
jeho brehu stojí najposvätnejšia bud-
histická pamiatka Dalada Maligawa, 
chrám budhovho zubu.

7. deŇ
nP hortonské Planiny – nazývaný aj 
„Koniec sveta“ je chránené územie, ty-
pické svojim lesným porastom, neustá-
le ponoreným do množstva mrakov 
a popretkávané malými potôčikmi. Ob-
lasť je známa bohatou faunou a flórou, 
žijú tu leopardy, opice, medvede, rôz-

PRoGRam PRe cestovateľov, ktoRý 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.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Miestne transfery. 7x ubytovanie 
v kvalitných 3* hoteloch počas okruhu s polpenziou. 4x ubytovanie v 4* plážo-
vom hoteli (Pandanus Resort alebo podobný) s polpenziou. Vstupy do pamia-
tok a NP, vystúpenie kandyjskej tanečnej skupiny. Slovensky/česky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR počas okruhu, anglicky hovoriaceho počas pobytu.

cena nezahŔŇa
Obedy a nápoje. Prepitné. Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
625 EUR. Možnosť upgrade na all inclusive len počas pobytovej časti za dopla-
tok 125 EUR/osoba. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 420 EUR. Vstupné víza (ETA kód) 35 EUR. 

Poznámka
Počas sviatkov môžu byť niektoré múzeá, pamiatky a fabriky zatvorené.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

ne druhy tropických jašteríc a vtáctva. 
Presunieme sa do nuwara eliya.

8. deŇ
Výlet do najstaršieho a  najväčšieho 
NP na Srí Lanke – Yala. Park je domo-
vom divých slonov, kancov, medveďov 
a krokodílov. Žije tu aj najväčšia popu-
lácia 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 
plážach. Rozlúčka s  nádhernou a  ta-
jomnou Srí Lankou, transfer na letisko, 
odlet do Európy.

14. deŇ
Prílet do Európy.

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  vhodnÉ PRe RodinY

veĽKý oKruhSrÍ lanKa

ázia  |  sRí lanka

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
7G9LKa05 POČET DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL DIEŤa DO 12 R.*

25.04. - 08.05. 14 1 698 899

07.11. - 20.11. 14 1 698 899

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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ázia  |  sRí lanka

okRuh, na ktoRom zažijete sRí lanku naPlno. 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 ostRov-
nú scenÉRiu, tYPickú kuchYŇu a PRitom Ponechá dostatok Času na odPoČinok na Pláži. PRe záujemcov možnosŤ PRedĺženia PobYtu.

1. - 2. deŇ
Odlet z Európy a prílet do colomba. Po 
prílete sa zoznámime s touto čarokrás-
nou a  tajomnou krajinou. Vydáme sa 
do oblasti Sigiriya. Cestou sa zastavíme 
v sloňom sirotinci v Pinnawala, kde žije 
približne 70 slonov vrátane tých naj-
hravejších a  najrozkošnejších sloních 
mláďat, zachránených po rôznych zra-
neniach z  džungle. Ich kŕmenie z  fľa-
šiek a kúpanie, 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 strmých 
200 m nad okolitý terén, patrí medzi 
tie najväčšie zaujímavosti a je poklada-
ná za ôsmy div sveta. Na tejto pevnosti 
sa odohral príbeh zrady a boja o moc, 
ktorý môžeme čítať zo zvyškov kráľov-
ského paláca a  fresiek dievčenských 
postáv. Po „levích schodoch“ vystúpi-
me až na vrchol tohto mimoriadneho 
monumentu. Pozrieme si stredoveké 
kráľovstvo Polonnaruwa. Mesto zosta-
lo 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 postavených 
v  rámci jedného komplexu. Fakulta-
tívne možnosť návštevy nP minneriya 
– slonie safari. Večer návšteva staroby-
lého stredovekého mesta.

4. deŇ
dambulla. Zlaté jaskynné chrámy 
v Dambulle považujú mnohí za najspiri-
tuálnejšie 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 m vysokého skalného masí-
vu, ktorý otvára pohľad na nádhernú 
panorámu krajiny. Cestou z  Dambully 

do Kandy navštívime dedinu Matale, 
ktorá je plná záhrad s korením a miest-
nym ovocím. Dozvieme sa podrobnosti 
o pestovaní jednotlivých druhov. Cesta 
nás povedie do kandy, hlavného mesta 
sinhálskeho 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 kan-
dyjskej tanečnej skupiny.

5. deŇ
Navštívime kráľovské botanické záhra-
dy Peradenyia, kde najlepšie spoznáme 
bohatstvo a rozmanitosť miestnej flóry. 
Následne sa presunieme do „Malého 
Anglicka“ – horskej oblasti nuwara elyia 
a rovnomenného mestečka, ktoré je krá-
ľovstvom najlepšieho srílanského čaju. 
Priemerná denná teplota v tejto oblasti 
dosahuje maximálne 20°C, vďaka čomu 
si ju obľúbili Angličania. Dodnes je tu 
možné vidieť stavby z  koloniálnej éry, 
dokonca aj nové domy postavené v an-
glickom štýle, obklopené veľkými záhra-
dami. Po ceste sa nám naskytne pohľad 
na úžasné vodopády a  stráne svahov 
pokryté nekonečnými čajovníkovými 
plantážami. Návšteva továrne na čaj, 
kde sa vyrába ten najlepší čaj na svete – 
jedinečná možnosť ochutnať šálku toho 
pravého cejlónskeho čaju.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA (pri odletoch mimo BA). Všetky 
miestne transfery. 4x ubytovanie počas okruhu v  3* hoteloch s  polpenziou, 
vstupy do pamiatok, vystúpenie kandyjskej tanečnej skupiny. 3x/4x ubytovanie 
počas pobytu v 4* hoteli s polpenziou. Slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu 
CK SATUR počas okruhu. Silvestrovský večer.

cena nezahŔŇa
Obedy. Prepitné. Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 480 
EUR. Možnosť upgrade na all inclusive len počas pobytovej časti za doplatok  
155 EUR/osoba, 80 EUR/ dieťa do 12 rokov.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 450 EUR/Silvestrovský termín z Viedne, 420 EUR/Silvestrov-
ský termín z  Bratislavy, 420 EUR/ostatné termíny. Vstupné víza (ETA kód) 
35 EUR.

Poznámka
Počas sviatkov môžu byť niektoré múzeá, pamiatky a fabriky zatvorené.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb, Silvester 20 osôb.

6. deŇ
kitulgala, nádherné miesto na západe 
krajiny, ukryté uprostred hustej vegetá-
cie preslávil predovšetkým film „Most 
cez rieku Kwai“ – aj dnes ešte môžete 
vidieť miesto, kde stál. Mesto je známe 
i  náleziskami pozostatkov prehistoric-
kých živočíchov a skeletov neznámych 
civilizácii. Pred nami je cesta do plážo-

vého rezortu, kde nás čaká už len do-
konalý relax.

7. – 10. deŇ/11. deŇ
Pobyt na plážach, možnosť ďalšieho in-
dividuálneho poznávania. Pred nami je 
záverečný deň v tejto nádhernej pokoj-
nej krajine, budeme sa musieť rozlúčiť. 
Transfer na letisko, odlet do Európy.

s PobYtom PRi moRi  |  kultúRne PamiatkY  |  vstuPY v cene  |  silvesteR  |  veľká noc  |  odletY aj z bRatislavY

ideÁlna KoMBinÁciaSrÍ lanKa

klimatický diaGRam sRí lanka – colombo
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

Srí Lanka

Kandy

Kitulgala
Nuwara Eliya

Dambulla

PolonnaruwaSigiriya

Pinnawela

Colombo
Negombo

Waduwa / Kalutara

teRmínY a cenY

7G9LKa01 POČET  
DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL 

DIEŤa DO 12 R.*

29.12.2015 - 07.01.2016 (Silvester), viedeň 10 1 798 1099

29.12.2015 - 08.01.2016 (Silvester), Bratislava 11 1 598 899

16.02. - 26.02. (Jarné prázdniny), Bratislava 11 1 098 699

23.03. - 01.04. (veľká noc), Budapešť 10 1 280 879

05.08. - 16.08. (letné prázdniny), Bratislava 12 1 380 899

07.11. - 16.11. 10 1 280 879

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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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. deti si odnesú množstvo nádheRných zážitkov.

1. - 2. deŇ
Odlet z Európy a prílet do colomba. 
negombo, oddych po ceste.

3. deŇ
Presun do kandy. Cestou sa zastaví-
me 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 najväč-
šie zariadenia svojho druhu na svete. 
Slony tu majú vytvorené prirodzené 
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 m vzdialenej rieke.

4. deŇ
kandy, hlavé mesto sinhálskeho kráľov-
stva až do roku 1815. Uprostred mesta 
sa rozkladá umelo vytvorené jazero 
z roku 1807. Na jeho brehu stojí najpo-
svätnejšia budhistická pamiatka Dala-
da Maligawa - chrám budhovho zubu. 
Pozrieme si toto nádherné mesto a na-
vštívime i  miestne trhy so suvenírmi 
a s ovocím. Večer predstavenie kandyj-
skej tanečnej skupiny.

5. deŇ
Presunieme sa do známeho rybár-
skeho prístavu Trincomalee. Prístav 
je známy aj rybolovom, budeme mať 
možnosť sledovať návrat rybárov 
s  ich úlovkami na nádherných fareb-
ných lodičkách, ktoré používajú na 
rybolov. Za návštevu stojí aj miest-
ny rybí trh a  Portugalská pevnosť. 
Jedným z  najznámejších Národných 
parkov je Pigeon Island, ktorého 
pobrežie je pokryté koralovými útesmi 
s bohatým podmorským životom.

6. - 7. deŇ
Z  Trincomalee sa vydáme do oblas-
ti Nilaveli na pozorovanie delfínov 
a veľrýb. Voľno na pláži, odpočinok.

8. deŇ
Dnešný deň sa vydáme do nP minne-
riya. 8800 hektárov je svätyňou pre stá-

da voľne žijúcich slonov. Migruje ich tu 
naraz až 300. V NP je možnosť vidieť až 
160 druhov exotických vtákov, 25 druhov 
plazov, 26 druhov rýb a  až 78 druhov 
motýľov. Raritou oblasti sú bambusové 
stromy, ktoré sa nikde inde na Srí Lanke 
nevyskytujú. dambulla. Zlaté jaskynné 
chrámy považujú mnohí za najspiritu-
álnejšie miesto, mystickú atmosféru vy-
tvára až 150 sôch Budhu. Vstup do jed-
notlivých jaskyní je zo 100 m vysokého 
skalného masívu, ktorý otvára pohľad na 
nádhernú panorámu krajiny.

9. deŇ
sigirya - „Levia hora“, trón kráľa Ka-
syapa z  5. storočia p .n. l. „Pevnosť 
v oblakoch“, skala týčiaca sa strmých  
200 m nad okolitý terén, patrí medzi 
tie najväčšie zaujímavosti a je poklada-
ná za ôsmy div sveta. Po „levích scho-
doch“ vystúpime až na vrchol tohto 
mimoriadneho monumentu.

10. deŇ
colombo. Hlavné mesto Srí Lanky je za-
ujímavou zmesou roznych kultúr, ktoré 
tu zanechali svoje stopy za posledných 
600 rokov. Najlepším dokazom toho 
sú štvrte Fort alebo Pettah. Nachádza 
sa tu budova Prezidentského paláca, 
prekrásna budova z pieskovca, ktorá je 
sídlom úradu prezidenta a parlamentu, 
a ktorá silne pripomína anglický White-
hall. Galle Face Green - jednu míľu dlhá 
pešia zóna, ktorá hraničí so štvrťou 
Fort na juhu, je najrozlahlejším otvore-

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA (pri odletoch mimo BA). 9x ubyto-
vanie v 4* hoteloch s polpenziou, dopravu klimatizovaným mikrobusom, vstupy 
do pamiatok, výlety podľa programu. Miestneho a slovensky/česky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR počas okruhu.

cena nezhŔŇa
Obedy. Prepitné. Fakultatívne výlety mimo program. Príplatok za jednolôžkovú izbu.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 420 EUR. Vstupné víza (ETA kód) 35 EUR.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

ným a  rušným miestom. štvrť Fort je 
tiež veľmi príťažlivá pre nakupujúcich, 
pretože je tu množstvo starých obcho-
dov, ktoré sa špecializujú na predaj dra-
hokamov, hodvábu, starých poštových 
známok a kvalitného koženého tovaru. 
štvrť Pettah, ktorá skor tvorila vonkajší 
okraj štvrti Fort, je stále najrušnejším 
bazárom v  meste. Oblasti, špecializu-
júce sa na rôzne druhy tovaru, je mož-
né od seba odlíšiť iba podľa ulíc. Sú tu 
ulice predajcov textilu a  sárí, korenia, 
ulice zlatníkov, klenotníkov, veľkoob-
chodníkov s ryžou, cukrom, šošovicou 

alebo paprikou. Jedna z miestnych ulíc, 
Gabo´s  Lane, sa neustále špecializuje 
na predaj bylín pre ajurvédske lieče-
nie. Na okraji mesta sa nachádzajú dve 
turisticky veľmi príťažlivé zaujímavosti. 
Jednou z nich je Kelaniaya Raja Maha 
Vihara – budhistický chrám, ktorý na-
vštívil Budha. Vo večerných hodinách 
transfer na letisko.

11. deŇ
V skorých ranných hodinách odlet do 
Európy.

s PobYtom PRi moRi  |  kultúRne PamiatkY  |  vstuPY v cene  |  vhodnÉ PRe RodinY  |  odletY aj z bRatislavY

S deŤMiSrÍ lanKa

ázia  |  sRí lanka

klimatický diaGRam sRí lanka – colombo
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

Kalpitiya
Trincomalee

Colombo Pinnawala
Kandy
Matale
Dambulla

Srí Lanka

teRmínY a cenY

7G9LKa04 POČET  
DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL  

DIEŤa DO 12 R.*

20.02. - 01.03. (Jarné prázdniny) 11 1 358 749

01.07. - 10.07. (letné prázdniny) 10 1 558 899

27.10. - 05.11. 10 1 398 899

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami, 1. dieťa na lôžku rodičov, 2. dieťa na prístelke
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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 oficiálnych 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 mramo-
ru postaviť sultán Šahdžahán pre svo-
ju milovanú manželku Mumtáz Mahal. 
Stavba trvala 22 rokov. Podvečer na-
vštívime Červenú pevnosť s mramoro-
vými pavilónmi, jeden z vrcholov stavi-
teľstva Mughalov.

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. Presun 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-
ta sa rozkladá umelo vytvorené jazero. 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Miestne transfery. Miestny prelet. 
5x ubytovanie v 3* hoteloch s  raňajkami v  Indii, 8x ubytovanie v 4* hoteloch 
s polpenziou na Srí Lanke. Vstupy do pamiatok a výlety podľa programu. Jazda 
na slonoch alebo džípoch (pevnosť Amber). Slovensky/česky hovoriaceho sprie-
vodcu CK SATUR počas okruhu. 

cena nezahŔŇa
Obedy. Prepitné. Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 860 EUR. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 450 EUR. Vstupné víza Srí Lanka (ETA kód) 35 EUR. Vstupné 
vízum do Indie – klienti si vízum vybavujú osobne na ambasáde v Bratislave.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

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 flóry. 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 pravého cejlónskeho čaju.

12. – 16. deŇ
Z Nuwara Eliya sa presunieme do plá-
žovej oblasti a oddýchneme si po na-
máhavom výlete, vychutnáme si more, 
relax a pokoj. Čaká nás rozlúčka s touto 
nádhernou a zaujímavou krajinou, pre-
sun na letisko do Colomba k medziná-
rodnému odletu do Európy. 

vstuPY a miestnY PRelet v cene  |  veľká noc  |  kultúRne PamiatkY

Po StoPÁch MyStiKyindia – SrÍ lanKa

Dillí

AgraDžajpúr

Colombo

India

Nepál
ČínaPakistan

Srí Lanka

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
7G9InD03 POČET DnÍ OSOBa

23.04. - 08.05. 16 2 198

29.10. - 13.11. 16 2 198
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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. - 3. deŇ 
Odlet z Európy a prílet do dillí v ran-
ných hodinách. Transfer do hotela, uby-
tovanie. Prehliadka starého a nového 
dillí. Nové Dillí bolo postavené ako 
metropola britského indického impéria 
a naproti nemu stojí výbušné, nekontro-
lovateľné staré Dillí. Červená pevnosť 
La Qila, Jama Masjid, čo je najväčšia 
mešita v  Indii, Chandni Chowk (Strie-
borný trh), jedno z  najautentickejších 
miest v  Indii. Grandiózna prehliadka 
moci veľkých Mugalov - 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. Večer sa 
zúčastníme ceremoniálu Aarti vo Vara-
nasi na rieke Ganga.

5. deŃ
Miestny prelet do khajuraho, známe 
najmä vďaka množstvu chrámov so so-
chami v rôznych erotických pozíciách. 
Chrámy sú zapísané na zozname sve-
tového dedičstva UNESCO. Chrámový 
komplex Chandela, chrámy Kandariya 
Mahadeva, Chatrabhuj, Parswanath. 
Predstavenie kultu Shiva a Shakti a ve-
černá svetelná show v chrámoch.

6. deŇ
Na ceste medzi Agrou a Khajuraho je 
schované opustené mesto, staré pár 

sto rokov orchha, kedysi známe hlav-
né mesto rodu Bundela. Dnes je známe 
svojimi chrámami s  nádhernými maľ-
bami, nádvoriami, 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 „ružo-
vé mesto“ typický ružovými domami. 
Večerná prechádzka, navštívime trho-
visko, umelecké centrum a  centrum 
drahých kameňov.

9. deŇ
Pevnosť amber, známa so svojimi me-
dovo sfarbenými palácmi, situovanými 
na vrchoch Aravalli, kam sa dostaneme 
na slonoch alebo na džípoch. Celá pev-
nosť je obklopená dlhými masívnymi 
hradbami. V meste džajpúr navštívime 
ružové trhovisko, Mestský palác a Jan-
tar Mantar.

transfery, plavbu loďou po rieke Ganga, jazdu na slonoch, vlakový lístok Jhansi-
-Agra. Vstupy do pamiatok. Miestneho a slovensky hovoriaceho sprievodcu CK 
SATUR.

cena nezahŔŇa
Stravu a nápoje (okrem uvedenej v porgrame). Prepitné vodičom a sprievod-
com. Príplatok za jednolôžkovú izbu 595 EUR. Príplatok za polpenziu 225 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 450 EUR. Vstupné 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 me-
šitu Haji Ali Dargah, vzdáme úctu ot-
covi národa Mahatma Ghandimu, prej-
deme dhobi Ghats, najväčšiu otvorenú 
práčovňu Indie. 

11. deŇ
V skorých ranných hodinách sa popla-
víme na ostrov elefanta so sústavou 
jaskynných chrámov zapísaných v zo-
zname UNESCO. K  jaskyniam vedie 
100 schodov. Pozrieme si predstavenie 
Shiva a  Shakti kultu. Voľný program 
v Bombaj.

12. - 14. deŇ
Goa je synonymum pre odpočinok 
a relax na plážach. Celkovo 101 km po-
brežia, dlhé a väčšinou prázdne pláže 
lákajú už desaťročia turistov z  celého 
sveta. Krásna architektúra, početné 
koloniálne stavby, chrámy, vynikajúca 
kuchyňa, to všetko je typické pre túto 
kolísku hippies.

15. – 16. deŇ
Pred nami je posledný deň v tejto nád-
hernej krajine, Transfer na letisko, odlet 
v skorých ranných hodinách do Európy.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. 2 miestne prelety. 
Transfer BA-letisko-BA. 13x ubytova-
nie v 3* hoteloch s raňajkami. Miestne 

novinka  |  s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene  |  kultuRne PamiatkY  |  veľká noc

ázia  |  india

Grand tour indiou

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
7G9InD01 POČET DnÍ OSOBa

23.03. - 07.04. 16 2198

13.10. - 28.10. 16 2198
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ázia  |  india

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, Prezident-
ský palác, oficiálna rezidencia prezi-
denta, prejdeme bulvárom Rajpath, 
ktorý je miestom konania všetkých 
oficiálnych ceremónií, navštívime areál 
Kutub Minár s povestným nehrdzave-
júcim 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 
navštívime sedem pamiatok zapísa-
ných do Zoznamu svetového dedič-
stva – v Dilli uvidíme najvyší minaret 
Qutub Minar, Humazunovú hrobku 
v  rajských záhradách, Červenú pev-
nosť v  susedstve najväčšej mešity 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA–letisko–BA. Všetky miestne transfery. 6x ubytova-
nie v 3* hoteloch s raňajkami v Indii. Vstupy do pamiatok a výlety podľa progra-
mu. Jazda na slonoch alebo džípoch (pevnosť Amber). Miestneho a slovensky 
hovoriaceho sprievodcu CK SATUR počas okruhu.

cena nezahŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné vodičom a sprievodcom. Fa-
kultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 290 EUR. Príplatok za polpen-
ziu 95 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 450 EUR. Vstupné vízum do Indie – klienti si vízum vybavujú 
sami na ambasáde v Bratislave.

Poznámka
Počas sviatkov môžu byť niektoré múzeá, pamiatky a fabriky zatvorené. mož-
nosť predĺženia o ajurvédický pobyt alebo o pobyt v Goa.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

Jama Masjid – v  Agre romantický 
Tadž Mahál a veľkolepú Červenú pev-
nosť a v Jaipure monumentálmu pev-

nosť Amber a staré centrum “Ružové-
ho mesta” postaveného v konštelácii 
deviatich planét!

PRiamY let  |  vstuPY v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  silvesteR

zlatý troJuholnÍKindia

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

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
7G9InD02 POČET DnÍ OSOBa

29.12.2015 - 05.01.2016 (Silvester) 8 1 198

12.02. - 19.02. (Jarné prázdniny) 8 968

23.03. - 30.03. (veľká noc) 8 1 040

09.04. - 16.04. 8 968

14.08. - 21.08. 8 968

12.11. - 19.11. 8 968
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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. ma-
jestátne 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 ran-
ných hodinách. Indiu začneme spo-
znávať od hlavného mesta. Prehliadka 
starého a nového dillí – Červená pev-
nosť, Piatková mešita – najväčšia indic-
ká moslimská svätyňa, Prezidentský 
palác, oficiálna rezidencia prezidenta, 
prejdeme bulvárom Rajpath, ktorý je 
miestom konania všetkých oficiálnych 
ceremónií, navštívime 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 trvala 
22 rokov. Podvečer navštívime Červe-
nú pevnosť 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 
amber (sídlo radžastanských maha-
radžov), známej svojimi medovo sfar-
benými palácmi, situovanými na vr-
choch Aravalli, kam sa dostaneme na 
slonoch alebo na džípoch. 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 nesmieme 
vynechať! Mesto, ktoré vyrástlo na bre-
hoch posvätného jazera, obkoleseného 
tradičnými ghátmi, je vstupnou bránou 
do púšte. Cestou sa zastavíme v ajme-
ri, v meste s jednou z najväčších mešít 
v oblasti Rajastán.

8. – 9. deŇ
udaipur je mestom romantikov a naj-
krajších úsvitov v Indii. Inšpiroval množ-
stvo umelcov. Pri prechádzke mestom 
plným palácov, tradičných havelas, 
ktoré sa odrážajú v  jazere Pichhola 
inšpiruje aj nás a znovu objavíme čaro 
rozprávok. V chráme Jagdish zasväte-
nom bohu Višnovi sa poďakujeme za 
všetkú štedrosť.

10. deŇ
Cestou do jodhpuru navštívime Rana-
kpur, najväčší a  najbohatšie zdobený 
džainistický chrámový komplex v Indii 
z  15. storočia, ktorý je ukrytý v  údo-
lí pohoria Aravali. Celý je vytesaný 
do bieleho mramoru na ploche 3600 
štvorcových metrov a nachádza sa tam 
1444 stĺpov. Jeho beloba ostro kon-
trastuje s farbou mesta Jodhpur, ktoré 
sa nazýva „modrým mestom“, nakoľko 
jeho farba splýva s oblohou. 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Miestne transfery. 14x ubytovanie v 3* 
hoteloch s raňajkami. Vstupy do pamiatok a výlety podľa programu. Jazda na 
slonoch alebo džípoch (pevnosť Amber). Miestneho a  slovensky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR počas okruhu. 

cena nezahŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné vodičom a sprievodcom. Fa-
kultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 470 eur. Príplatok za 9x večere 
180 EUR. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 450 EUR. 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.

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 vstúime „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 zasvätený 
potkanom. Príchod do Dillí, transfer na 
letisko a odlet do Európy.

 vstuPY v cene  |  kultúRne PamiatkY

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
7G9InD04 POČET DnÍ OSOBa

12.02. - 27.02. 16 1 538

12.11. - 27.11. 16 1 538
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ázia  |  india

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY a PolPenzia v cene  |  PRe GuRmánov  

GurMÁn tour

absolútna novinka v našej Ponuke! okRuh PRe GuRmánov a milovníkov indickej kuchYne, PoČas ktoRÉho sa okRem nádheRnej kRaji-
nY zoznámime s eXotickými dRuhmi koRenia, nauČíme sa ho PoužívaŤ v kuchYni a dozvieme 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 
i  predstavenie tradičného divadla 
kathakali. Zaujímavosťou mesta sú 
i  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 
i  kurz varenia spojený so spoznáva-
ním jednotlivých druhov korenia a ich 
využitia.

6. – 7. deŇ
objavujeme „backawaters“
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. – 9. deŇ
Relax na pláži, varíme zdravo, rajská 
organická záhrada... kerala, milenka 
Indického oceánu, ktorej brehy ob-
mýva Arabské more. Očarí nás naj-
krajšími plážami, tyrkysovo modrým 
a  priezračným morom a  príjemnou 
klímou. Tunajšie panenské pláže, buj-
ná exotická vegetácia a  jedinečná 
miestna kultúra ponúkajú dokonalý 
odpočinok a  skutočný raj na zemi. 
Priamo v  srdci „koreneného pobre-
žia“, asi hodinu od Kočínu sa nachá-
dza úžasná piesočná pláž lemovaná 
kokosovými palmami a  vytvára idy-
lické miesto pre odpočinok pre tých, 
ktorí chcú uniknúť od civilizácie. Ná-
zov marari pochádza od originálne-
ho názvu miestnej rybárskej dediny 
Mararikulam, v ktorej dodnes nájdete 
život pripomínajúci dobu pred sto 
rokmi. Muži odplávajú každý deň na 
more za lovom rýb, ženy sa stara-
jú o  rodinu. Panenská pláž , miestne 
tradície a pohostinnosť v nás zanechá 
tie najlepšie zážitky. Pred nami je va-
renie, jóga, meditácie a  ajurvédické 
masáže. 

10. - 11. deŇ
Odlet do Európy.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Miestne transfery. 8x ubytovanie 
v 4* hoteloch siete Abad s plnou penziou. Vstupy do pamiatok a výlety pod-
ľa programu. Miestneho a slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR počas 
okruhu. Kurzy varenia aj so surovinami.

cena nezahŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné vodičom a sprievodcom. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 450 EUR. 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.

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

Južnou indiou

teRmínY a cenY
7G9InD05 POČET DnÍ OSOBa

16.04. - 26.04. 11 1 598
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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 filozofovi, 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 

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.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu, transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v kvalitnom, 4* hoteli 
v srdci Pekingu s raňajkami, obedy (v deň príletu večera), dopravu klimatizova-
ným autobusom, vstupy do pamiatok, plavbu v kaňone Longqing, 1x typická ve-
čera – pečená kačica, vstup na predstavenie pekinskej opery, služby miestneho 
a slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 295 EUR. Fakultatívne vstupy (Kung Fu show, 
akrobatická show).

PovinnÉ PoPlatkY
Servisné poplatky 490 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.

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.

vstuPY a obedY v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  shoPPinG

to naJznÁMeJŠie z ČÍny PeKinG a veĽKý ČÍnSKy MúrČÍna

ázia  |  Čína

Xian

Peking

Veľký čínsky múr

Hongk ong

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
7G9CIn01 POČET DnÍ OSOBa

22.04. - 30.04. 8 948

30.04. - 07.05. 8 948

01.07. - 09.07. 8 948

24.08. - 01.09. 8 948

23.09. - 30.09. 8 948
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ázia  |  Čína

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
Leteckú dopravu, transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v  kvalitných, me-
dzinárodných 3* hoteloch s  raňajkami (vrátane európskeho bufetového štý-
lu). 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 390 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.

vstuPY a veČeRe v cene  |  veľká noc  |  kultúRne PamiatkY  |  unesco  |  shoPPinG

veĽKý oKruh PeKinG, xian, Shaolin, ShanGhaiČÍna

Luoyang

Xian

Luoy g

Xian
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
7G9CIn03 POČET DnÍ OSOBa

25.03. - 09.04. 15 1 898

08.05. - 21.05. 15 1 898

08.09. - 22.09. 15 1 898



156

vstuPY a PolPenzia v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  unesco

ČÍna zlatý  
troJuholnÍK 

ázia  |  Čína

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  výhľa-
dom 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 bu-
dovami. chrám nebies – najväčšie 
posvätné miesto cisárskeho obdo-
bia. Sem prichádzali vládcovia z dy-
nastií Ming a Qing modliť sa za dobrú 
úrodu.

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 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu, transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v kvalitných, medzi-
národných 3 – 5* hoteloch s polpenziou: raňajky vrátane európskeho bufeto-
vého štýlu, večere v typických čínskych reštauráciách (6 – 8 chodov) vrátane 
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 260 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.

teRmínY a cenY
7G9CIn02 POČET DnÍ OSOBa

09.04. - 18.04. 10 1 298

20.04. - 29.04. 10 1 298

01.09. - 10.09. 10 1 298

13.09. - 22.09. 10 1 298

08.10. - 17.10. 10 1 298

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

Xian

Peking

Veľký čínsky múr

SuzhouČína
Šanghaj

Hongkong



157

ázia  |  Čína

novinka  |  vstuPY v cene  |  náRodnÉ PaRkY  |  kultúRne PamiatkY

kRajinY, ktoRÉ ležia PRi sebe a PRedsa sú tak odlišnÉ. budeme maŤ možnosŤ vidieŤ RôznoRodosŤ každej z nich. oČaRí nás aRchitektú-
Ra, PRíRoda, ľudia a samozRejme aj GastRonómia. Povezieme sa slávnou tRansibíRskou maGistRálou a budeme sa PlaviŤ aj do ďale-
kej kóRei. Poďte s nami zažiŤ tento nevšedný zážitok s našim toP sPRievodcom maRcelom šmátRalom.

1. - 2. deŇ
Odlet z Európy. Prílet do hongkongu. 
Dnes na nás čaká panoramatická vy-
hliadka z 554 m vysokej victoria Peak. 
Krátka zastávka pri Repulse bay – naj-
krajšia zátoka v  regióne so zlatistým 
jemným pieskom. Prehliadka v  časti 
kowloon: Hviezdna ulica, hlavná cesta 
Nathan Rd. Ubytovanie.

3. deŇ
Gong bei, aj tak sa hovorí macau. Po-
zrieme si 20 m vysokú sochu Kun Lam, 
Macau Tower, slávy chrám A-Ma, po-
stavený v roku 1488 na počesť bohyne 
mora. Skelet St. Paul Cathedral – naj-
väčší katolícky kostol vo východnej 
Ázii, ktorý bol zničený pri požiari. Naj-
staršia pevnosť v Macau – monte Fort, 
postavená na obranu pred nepriateľmi 
cirkvi. lago de senado – hlavné ná-
mestie obklopené budovami v  portu-
galskom štýle. Plavba späť do Hong-
kongu, ubytovanie.

4. - 5. deŇ
Dokončenie prehliadky Hongkongu. 
Presun do kantonu. Budeme objavovať 
Kanton. Tento významný starobylý prí-
stav, je v súčasnosti 5. najväčšie mesto 
v Číne. Počas prehliadky mesta navští-
vime trhovisko Qingping shichang, 
ktoré patrí k najslávnejším v Číne. Na-
hliadneme aj do budhistického chrámu 
hualinsi, ktorý bol založený už v roku 
526. Navštívime hadiu farmu. Nočný 
presun do šanghaja.

6. – 7. deŇ
V  šanghaji, opäť spoznáme inú tvár 
Číny. Socha Jadeitového a  Ležiaceho 
Budhu (prinesené z  Barmy jedným 
z čínskych mníchov v roku 1918), vtáčí 
výhľad na mesto z  vyhliadkovej veže 
oriental Pearl. Prechádzka Starým 
mestom, jedinou časťou Šanghaja, kto-
rá pripomína neskoré cisárske obdobie. 
Ulica nanjing – najznámejšia nákupná 
štvrť. Presun do Pekingu.

8. – 10. deŇ
Prvý pohľad na duchovné srdce mesta, 
Námestie nebeského pokoja, najväčšie 
námestie na svete. Prechádzka po ulici 
Qianmen, jednej z najstarších ulíc Pe-
kingu. Najposvätnejšie miesto z čias ci-
sárskej Číny – chrám nebies. Návšteva 
Zakázaného mesta a  Letného paláca. 
Určite neobídeme ani majestátny Čín-
sky múr, najznámejší symbol krajiny. 
Stavbu ktorú je údajne vidieť i z vesmí-
ru. Plavba kaňonom longingxia. Jazda 
rikšami starou časťou Pekingu. Nočný 
vlakový presun do ulaanbaataru.

11. – 13. deŇ
Príchod do hlavného mesta mongolska. 
Autobusový transfer do Národnom 
parku terelj, návšteva nomádskej osa- 
dy, možnosť ochutnať mongolské 
špeciality v pravej jurte. Exotický noc-
ľah v  pôvodnom nomádskom obyd-
lí! Prehliadka mongolskej metropoly  
ulaanbaatar. Sukhbaatarovo námestie. 
Múzeum mongolskej histórie a kláštor 
Gandan. Večer folklórne vystúpenie 
s  ukážkami tradičného mongolského 
hrdelného spevu, tancov a hudby. Noč-
ný presun do Ruska.

14. – 15. deŇ
Príchod do irkutska. Prehliadka mes-
ta – staré mesto s drevenými domami, 
budova divadla, „katedrálna štvrť“ po 
rieke Angare a tržnica. Presun do ma-
lebnej listvjanky na brehu bajkalského 
jazera. Návšteva skanzenu typickej si-
bírskej dediny. Transfer späť do Irkut-
ska. Ubytovanie.

16. – 19. deŇ
Ranný presun z Irkutska, kde si počas 
dňa vychutnáme pohľady na Bajkalské 
jazero. Privíta nás Ulan – Ude. Hlavné 
mesto oblasti Burjatsko. Prehliadka 
mesta – hlavná ulica Arbat, pomenova-
ná po slávnej ulici v Moskve. Nachádza 
sa na nej napríklad aj najväčšia bus-
ta Lenina alebo katedrála postavená 
v  roku 1741. Pokračujeme ďalej až do 
Vladivostoku.

19 - 20. deŇ
Privíta nás mesto, ktoré sa v roku 1891 
stalo súčasťou Transibírskej magistrály. 
Postavené na kopci, z ktorého je pek-
ný výhľad na poloostrov, ktoré obmýva 
Japonské more. Zubačka nás odvezie 
do 100 m výšky nad mesto, kde sa 
nachádza socha sv. cyrila a  metoda. 
Mesto bolo založené v  19. storočí ako 
vojenská pevnosť, a dodnes je považo-

vané za strategicky vojenský a námor-
ný bod. Aj my si pozrieme si niekoľko 
pevností, ktoré sú roztrúsené po meste. 
v prístave navštívime podmorské mú-
zeum umiestnené v ponorke z druhej 
svetovej vojny. Plavba do Južnej Kórei.

21 – 22. deŇ
Príchod do seoulu, hlavného mesta 
krajiny. Vydáme sa na prehliadku dy-
namickej, metropoly. Tešiť sa môžeme 
na budhistický chrám Jogyesa (3 zlatí 
Budhovia), opevnenie Gwanghamun 
a  kráľovský palác Gyeongbokgung. 
Ďalej navštívime historickú štvrť In-
sadong, s  tradičnými výrobkami. Fa-
kultatívna návšteva chatjip čajovne 
(zensen). Čaká nás výlet do demili-
tarizovanej zóny, ktorá rozdeľuje Kó-
rejský polostrov na dva úplne odlišné 
svety. Odlet do Európy. Transfer do 
Bratislavy.

z ČÍny do JužneJ KÓrei oKolo BaJKalu 
tranSiBÍrSKou MaGiStrÁlou

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu, transfer BA–letisko–BA, všetku železničnú dopravu, autokar podľa 
potreby, plavbu loďou kaňonom Longqing. Ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami 
alebo 4–miestnom kupé vlaku, v tradičnej jurte s plnou penziou. Služby sprievodcu 
CK SATUR a miestnych sprievodcov podľa potreby. Vstupy do pamiatok a múzeí, 
vstupy do NP.

cena nezahŔŇa
Vstupy v Číne (52 EUR). Fakulatívne výlety (vystúpenie tuleňov v Listvjanke, kung–fu 
vystúpenie v Pekingu).

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 460 EUR. Vstupné víza do Ruska a Číny (vrátane pozývacích 
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 na vyžiadanie.

klimatický diaGRam – Rusko, 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 3Hong KongMacao
Kanton

Peking Seoul

Vladivostok

Ulaanbaatar

Čína

Mongolsko

Rusko

Južná Korea

Ulan-Ude

Irkuts Bajkalské
jazero

teRmínY a cenY
7G9RuL01 POČET DnÍ OSOBa

07.10. - 28.10. 22 3 598
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tRi zaujímavÉ miesta za PáR dní.  multikultúRnY dubai s nádheRnými stavbami a s PRívlastkom „naj“ kam sa len PozRiete. modeRná 
aRchitektúRa honGkonGu v kontRaste so zeleným macaom. aRabská a Čínska kultúRa budú stáŤ PRoti sebe a bojovaŤ o vašu 
PRiazeŇ PoČas cestY.

1. deŇ
Odlet z Európy, prílet do dubaja. Dy-
namicky sa rozvíjajúce multikultúrne 
mesto, plné nádherných skvostov 
architektúry, ktoré nemajú vo svete 
konkurenciu. Ubytovanie v  mest-
skom hoteli.

2. deŇ
Deň venujem prehliadke starej i no-
vej časti tohto multikultúrneho mes-
ta. Začneme zastávkou na fotenie 
pri najznámejšom hoteli na svete 
burj al arab, po Jumeirah Beach 
Road sa dostaneme sa dostane-
me k  belostnej mešite jumeirah 
mosque, kde sa zastavíme na fote-
nie, pokračovať budeme na trh s ko-
rením a k Zlatému trhu. Vodným ta-
xíkom abra sa prevezieme cez dubai 
creek, pozrieme si dubajské múze-
um. Vystúpime na najvyššiu budovu 
sveta burj khalifu, 2 hodinové voľno 
venujeme nákupom v  najväčšom 
nákupnom centre dubai mall, kde 
sa nachádza i  obrovské akvárium, 
lodičkou sa prevezieme po dubai 
marina, následne sa odvezieme na 
ikonický Palmový ostrov, ktorému 
dominuje známy hotel atlantis the 
Palm a deň zakončíme na známom 
trhu souq madinat. Večer nás čaká 
plavba na tradičnej arabskej lodi 
dhow s dobrou večerou, počas kto-
rej si vychutnáme nádherný pohľad 
na vysvietené mesto.

3. deŇ
Dnešný deň bude oddychovým 
dňom. Venujeme ho nákupom, kúpa-
niu v teplých vodách zálivu alebo ho 
môžeme stráviť na niektorom z  fa-
kultatívnych výletov (púštne safari, 
vodný park Aquaventure, Abu Dhabi 
city tour, Ferrari World a pod.). V ne-
skorých večerných hodinách sa pre-
sunieme na letisko.

4. – 5. deŇ
V  skorých ranných hodinách prelet 
do hongkongu. Po prílete sa pre-
sunieme do prístavu a  preplavíme 
sa na macao, ktoré je starou portu-
galskou kolóniou. Navštívime jeden 
z jeho najväčších chrámov kun lam, 
múzeum a citadelu a skelet st. Paul 
cathedral, symbol Macaa, najväčší 
katolícky kostol v  Ázii (po požiari 
v roku 1835 sa zachovala len masívna 
kamenná fasáda. Na ostrove taipa 
nás čaká spoločná prechádzka po 
largo de senado, ktorý je ústred-
ným bodom mesta a  je obklopený 
budovami v portugalskom štýle. Deň 
zakončíme prechádzkou po hlavnej 
ulici avenida de almeida Ribeiro.

6. – 7. deŇ
Z  prístavu v  Macao sa preplavíme 
do hongkongu. Mesto bolo do roku 
1997 pod britskou správou a  cha-
rakterizujú ho najmä mrakodrapy. 
Naša prehliadka začne vyhliadkou na 
mesto z vrcholu victoria hill, zasta-

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Miestne transfery. 3 x ubytovanie v 3* hoteli v Dubaji s raňaj-
kami, 4 x ubytovanie v kvalitných 3*/4* hoteloch v Hongkong – Macao, prelet 
Dubaj – Hongkong, plavby loďou, vstupy a výlety podľa programu. Miestnych 
sprievodcov a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Fakultatívne aktivity. Príplatok za jed-
nolôžkovú izbu.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 500 EUR. Vstupné víza do Číny 40 EUR + popatok za vybave-
nie víz 16 EUR. Povinné prepitné pre miestnych sprievodcov, nosičov a vodičov 
(cca 40 USD/osoba – platba na mieste sprievodcovi).

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

víme sa aj pri Repulse bay. Loďou sa 
poplavíme do starej vodnej dediny 
aberdeen. Časť kowloon, pozemko-
vá časť Hongkongu. hviezdna ulica, 
jadeitový a vtáčí trh.

8. – 9. deŇ
Voľno na nákupy v Hongkongu alebo 
voľný program po dohode so sprie-
vodcom, transfer na letisko, v skorých 
ranných hodinách odlet do Európy.

novinka  |  vstuPY v cene  |  PRelet v cene  |  kultúRne PamiatkY 

duBaJ – honG KonG – Macao

ázia  |  sae, Čína

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

Dubaj
Hong Kong

Čína

SAE

klimatický diaGRam – 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

teRmínY a cenY
7G9CIn04 POČET DnÍ OSOBa

21.04. - 29.04. 9 1 598

26.05. - 03.06. 9 1 498

25.08. - 02.09. 9 1 498

27.10. - 04.11. 9 1 598
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ázia  |  Rusko, monGolsko, Čína

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. Ubytovanie 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň–Moskva a Peking–Viedeň, transfer BA–letisko–BA, všetku 
železničnú dopravu, mautocar podľa potreby, plavbu loďou po rieke Angare a ka-
ňonom Longqing. Ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami (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. Služby sprievodcu CK SATUR a miestnych sprievodcov 
podľa potreby. Vstupy do pamiatok a NP podľa programu.

cena nezahŔŇa
Vstupy v Číne (52 EUR). Fakulatívne výlety (vyhliadková veža v Jekaterinburgu, vystú-
penie tuleňov v Listvjanke, kung–fu vystúpenie v Pekingu). 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 460 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 na vyžiadanie.

v  typických jurtách. Starobylý kláštor 
erdenzuu a posvätné korytnačie skaly. 
Presun do nP khustai, unikátnej lokality 
Przewalského koní. Návrat do hlavné-
ho mesta, ubytovanie a nocľah v hoteli. 
Prehliadka hlavného námestia sukhba-
atar, Múzeum histórie a kláštor Gandan. 
Folklórne vystúpenie s ukážkami tradič-
ného hrdelného mongolského spevu, 
tancov a hudby.

14. – 16. deŇ 
Pokračovanie v ceste do Číny. Peking 
- námestie tiananmen, najväčšie ná-
mestie sveta obkolesené monumen-
tálnymi budovami. zakázané mesto 
– Zimný cisársky palác z  roku 1420, 
jeden z  najkrajších architektonických 

komplexov na svete. Prehliadka veľké-
ho čínskeho múru – ôsmeho divu sve-
ta. Plavba kaňonom longqing – znal-
ci ju porovnávajú s  plavbou po rieke 
Li v Južnej Číne, 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. Večera:  
chrumkava upečená pekinská kačica. 
Presun na letisko a návrat do Európy. 

tranSiBÍrSKa MaGiStrÁla

klimatický diaGRam – Rusko, 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

Rusko

Kazachstan

Čína

Mongolsko
Peking

Ulánbátar

Ulan-Ude
Irkutsk

NovosibirskJekaterinburg

Moskva

Bajkalské kjazero teRmínY a cenY
7G9RuL01 POČET DnÍ OSOBa

29.06. - 16.07. 18 2 498
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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

ázia  |  GRuzínsko

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. 

8 – dŇový letecký zájazd

1. – 2. deŇ
Transfer na letisko, odlet do Tbilisi. Pešia 
prehliadka hlavného mesta Gruzínska. 
Trasa „narikala“: 1,5 km dlhá kultúrno – 
turistická trasa. začína pri vchode bota-
nickej záhrady, prechádza cez úzke sva-
hy pevnosti Narikala a končí pri kostole 
betlemi. Začneme na námestí Slobody, 
kde sa nachádza aj socha Sv. Juraja. Po-
pri najstarších kostoloch prejdeme cez 
most Mieru a  lanovkou sa vyvezieme 
až k  pevnosti Narikala. V  jedinečnom 
geografickom umiestnení uvidíte horný 
a dolný kostol Betlehema z 18. storočia, 
arménsko-gregoriánsky kostol zo 17. 
storočia, židovskú synagógu z  20.sto-
ročia, kostol Kldisubni zo 17. storočia, 
či mešitu ateshka z 19.storočia. Okrem 
spomínaných pamiatok uvidíte domy 
starého mesta Tbilisi a jedinečnú archi-
tektúru sírnych (termálnych) kúpeľov. 
Návšteva najväčšieho kostola sameba 
(Svätá Trojica) v centre Tbilisi. Kostol je 
hlavná gruzínska ortodoxná kresťanská 
katedrála a najväčšia náboženská stav-
ba v Gruzínsku a na Kaukaze. Návšteva 
starobylej ulice shardeni v centre hlav-
ného mesta s množstvom nočných ba-
rov, malých galérií či reštaurácií. Večera. 

3. deŇ 
Mesto mtskheta - jedno z  najstarších 
miest v  Gruzínsku. Návšteva kláštora 
jvari pri meste Mtskheta - gruzínsky 
ortodoxný kláštor zo 6. storočia je za-
písaný do svetového kultúrneho de-
dičstva UNESCO. Názov je prekladaný 
ako Kláštor kríža. Návšteva mesta Gori, 
kde sa narodil Stalin. uplistsikhe je 
prehistorické skalné a  jaskynné mesto 
– jedno z najstarších archeologicky do-
ložených obytných lokalít v Gruzínsku. 
Večera. Odchod na ubytovanie. 

4. deŇ 
Návšteva polopúšte a  „davida Ga-
reja“ – v  skale vytesaný ortodoxný 
kláštorný komplex sa nachádza v re-
gióne Kakheti vo východnom Gruzín-

sku, okolo 70 km od hlavného mes-
ta. 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. Sighnaghi je známe výrobou 
kvalitných vín a tradičných kobercov. 
Mesto a  jeho okolie je tiež známe 
jedinečnou prírodou (pohľad na Ala-
zanskú dolinu a  Kaukazské hory) 
a bohatstvom historických pamiatok. 
Návšteva kláštora St. Nino (osvieten-
kyňa Gruzínska z  roku 338 - žena, 
ktorá kázala kresťanstvo a  zaviedla 
v krajine kresťanskú vieru). Kostol bol 
postavený v 9. storočí v meste bod-
be. Odchod na ubytovanie a večera. 

5. deŇ 
Návšteva paláca a  známeho múzea 
al. chavchavadze v  tsinandali. Tsi-
nandali je dedina v  Kakheti, známa 
svojím palácom, botanickou záhra-
dou a vínnymi pivnicami. Palác patril 
do 19. storočia šľachtickému básni-
kovi (Alexander Chavchavadze 1786- 
1846), ktorý bol tiež prvým vo výro-
be fľaškových vín podľa gruzínskych 
tradícií a  európskych postupov. Vo 
vinných pivniciach môžu návštevní-
ci vidieť prvé fľaškové víno saperavi 
z roku 1839. Palác často navštevovali 
slávni spisovatelia z Európy či Ruska, 
napr. aj Puškin. tsinandali sa nachá-

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu, transfer Bratislava – letisko – Bratislava, autokar počas poby-
tu, ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 5x obed (2x v reštaurácii a 3x formou ba-
líčka), 5x večera. Vstupné do pamiatok podľa programu, slovensky hovoriaceho 
sprievodcu 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.

dza v okrese Telavi, 179 km od Tbilisi. 
Návšteva pivnice Numisi v mestečku 
Gurjaani – ochutnávka gruzínskych 
vín (Saperavi, Mukuzani, Tsinanda-
li...) Pozrieme si ako sa pečie domáci 
chlieb. Návšteva jednej z najvýznam-
nejších architektonických pamiatok 
Gruzínska zo 16. storočia v  Gremi, 
ktoré bolo v  16. a  17. storočí prospe-
rujúcim hlavným mestom kráľovského 
regiónu Kakheti. Návšteva katedrály 
v alaverdi a odchod na ubytovanie.

6. deŇ 
Cesta do stepantsminda, dediny pri 
hore Kazbegi (5033 m). Návšteva 
kostola a  hradu ananuri. Sídlo bolo 
využívané ako hrad panovníkmi z re-
giónu Aragvi od 13. storočia. Hrad bol 
dejiskom mnohých bitiek. Po ceste 
návšteva „plačúcej steny“. Gergeti 
Trinity Church - kostol Najsvätejšej 
Trojice pri obci „Gergeti“ sa nachá-
dza na pravom brehu rieky „Chkheri“, 
v nadmorskej výške 2 200 m.

7. – 8. deŇ 
Voľno v  hlavnom meste. Možnosť fa-
kultatívnej aktivity: návšteva sírnych 
termálnych kúpeľov. Tbilisi sa pýši 
starými kúpeľami, ktoré majú terape-
utické vlastnosti. Kúpele sú postavené 
na mieste, kde sírne potoky pramenia 
zo srdca zeme. Sírne pramene sa vy-
značujú terapeutickou povahou, majú 
konštantnú teplotu 38 – 40° C a skla-
dajú sa z minerálnych látok, sírovodíka 
a uhľovodíkov. Práve kvôli tejto pova-
he vody zakladateľ mesta Tbilisi, kráľ 
Vakhtang Gorgasali, nariadil vybudo-
vať tu mesto, z ktorého urobil hlavné 
mesto Gruzínska. Sírne kúpele vždy 
boli veľmi populárne, tak ako me-
dzi návštevníkmi, tak aj u  miestnych 
obyvateľov Tbilisi. Možnosť návštevy 
trhu. Tu môžete získať staré koberce, 
maľby či iné zaujímavé artefakty ako 
spomienku na Vašu návštevu. Transfer 
na letisko v  Tbilisi. Odlet do Viedne. 
Transfer do Bratislavy.

vstuPY v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  náRodnÉ PaRkY  |  Plná Penzia v cene

SKryté PoKlady KauKazuGruzÍnSKo

Jvari

Ananuri

Plačúca stena
Kazbegi

Gergeti - Trinity

Telavi
Gremi

Tsinandali

Sighnaghi

Bodbe
David Gareji

Rusko
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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

kRajina kontRastov. aj tak sa dá nazvaŤ kaukazká kRajina GRuzínsko. kRásna PRíRoda s vYsokými štítmi, lesY, PoloPúšŤ a dokonca 
aj moRe, PRi ktoRom sa budeme kúPaŤ. bohatá históRia. tisícRoČnÉ skalnÉ osídlia a záRoveŇ veľmi modeRnÉ mestá. vYznaČuje sa aj 
GuRmánskYmi šPecialitami, ktoRÉ budeme ochutnávaŤ každý deŇ.

9 – dŇový letecký zájazd

1. deŇ
Transfer na letisko v Budapešti v ne-
skorých poobedňajších hodinách. Ve-
černý odlet do Gruzínska, do Kutaisi. 

2. deŇ
Prílet do Kutaisi, transfer do hotela. 
Kutaisi je jedno z najstarších miest vo 
svete založené približne pred 4 tis. 
rokmi.  V minulosti bolo hlavné mesto 
kráľovstiev preto sa pýši bohatou his-
tóriou. Pozrieme si katedrálu Bagrati. 
Prejdeme sa v židovskej časti Mtsva-
ne Qvavila, historické mosty, stredo-
vekú citadelu, kráľovskú rezidenciu. 
Presun do Gelati. 

3. deŇ
Vyberieme sa do zeleného srdca Gru-
zínska do kúpeľného mestečka Borjo-
mi. Leží v rokline rieke Agura. Minerálna 
voda s rovnomerným názvom je jeden 
zo symbolov Gruzínska. Hlavný pra-
meň sa nachádza v  centrálnom par-
ku a  je možné si z neho nabrať vodu. 
Vychutnáme si rannú kávu. Prezrieme 
si park a  vyvezieme sa lanovkou nad  
mestečko a  pokocháme sa výhľadom 
na okolité pohoria. Kto sa odvezie na 
Ruskom kole, aby sa ešte z väčšej výš-
ky pozrel do údolia? Pozrieme si Firu-
zu – jednu za najdôležitejších budov 
v  meste. Zastavíme v  malej dedinke 
Daba, kde sa nachádza kostolík z roku 
1333 vyzdobený gruzínskymi orna-
mentmi vytesanými do skaly. Ďalšie 
miesto návštevy bude palác Roma-
novcov v dedinke Likani, ktorí s obľu-
bou chodili do Borjomi. Pokračujeme 
ďalej na juh do mesta Akhaltsikhe,  
v  preklade „Nová pevnosť“. Dominan-
tou Akhaltsikhe je práve pevnosť v kto-
rej môžeme vidieť, ako národ rôznych 
vierovyznaní spolu nažíval. Nachádza 
sa tam kostol, mešita aj synagóga. 
Z  veže bozkov si pozrieme výhľad na 
okolitú krajinu. Dnes ešte navštívime 
jedno unikátne miesto. Už samotná 
cesta nás uchváti tým, že krajina a hory 

okolo sa nás budú meniť a vytvárať veľ-
mi krásne scenérie. Vardzia je skalné 
mesto založené v  12. storočí. V strmej 
skale vybudované obydlia do skaly, kde 
v čase najväčšieho rozmachu tam žilo 
až 50 tisíc ľudí. Unikátne mesto malo 
kostol, vínnu pivnicu aj knižnicu. Dnes je 
to miesto pre tiché rozjímanie mníchov.  

4. deŇ
Dnes si pozrieme ešte jedno skalné 
mesto, ktoré sa od Vardzie výraz-
ne odlišuje. Uplistsikhe, založené už 
dobe brondzovej.  Mesto Mtskheta - 
jedno z najstarších miest v Gruzínsku 
leží v  provincii Kartli a  nachádza sa 
približne 20 kilometrov severne od 
Tbilisi na sútoku riek Aragvi a Mtkvari 
(Kura). Príchod do Tbilisi, hlavného 
mesta Gruzínska. 

5. deŇ
Pešia prehliadka Trasa „Narikala“: 
1,5 km dlhá kultúrno – turistická trasa 
začína pri vchode botanickej záhrady, 
prechádza cez úzke svahy pevnosti 
Narikala a  končí pri kostole Betlemi. 
Otvoria sa pred vami najatraktívnej-
šie pohľady na hory so zrúcaninami 
feudálneho hradu. V  jedinečnom ge-
ografickom umiestnení uvidíte horný 
a dolný kostol Betlehema z 18. storo-
čia, arménsko-gregoriánsky kostol zo 
17. storočia, židovskú synagógu z 20.
storočia, kostol Kldisubni zo 17. sto-
ročia, či mešitu Ateshka z 19.storočia. 
Okrem spomínaných pamiatok uvidíte 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu, transfer Bratislava – letisko – Bratislava, autokar počas poby-
tu, ubytovanie v 3* hoteli, 8x raňajky, večere, ochutnávka vína. Vstupné do pa-
miatok podľa programu, slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR a miest-
ny podľa potreby.

cena nezahŔŇa
Stravu a nápoje nad rámec uvedený v programe. Vstupné do sírnych kúpeľov.

PovinnÉ PoPlatkY
Servisné poplatky 290 EUR.

ostatnÉ PoPlatkY
Za 1/1 izbu 240 EUR.

domy starého mesta Tbilisi a jedineč-
nú architektúru sírnych (termálnych) 
kúpeľov. Návšteva najväčšieho kostola 
Sameba (Svätá Trojica) v centre Tbili-
si. Kostol je hlavná gruzínska ortodox-
ná kresťanská katedrála a  najväčšia 
náboženská stavba v  Gruzínsku a  na 
Kaukaze. Návšteva starobylej ulice 
Shardeni v  centre hlavného mesta 
s množstvom nočných barov, malých 
galérií či reštaurácií. Večera.

6. deŇ
Ráno sa vyberieme smerom na juho-
západ do prímorského mesta Batu-
mi, ktoré je veľmi často nazývané aj 
ako „Perla Čierneho mora“. V  meste 
si pozrieme kontrasty, ktoré sa tam 
nachádzajú. Staré Batumi – jeho cen-
trum je jedno za najstarších na svete 
a prvé zmienky o ňom siahajú až do 
8. storočia. Súčasťou starého centra 
je aj botanická záhrada. Premostenie 
medzi históriou a  modernou časťou 
je 7 km dlhá promenáda, založená už  
v roku 1881. Nájdeme na nej množstvo 

obchodíkov, reštaurácií a  barov. Na 
druhej strane si pozrieme krásnu mo-
dernú časť mesta. Námestie Piazza – 
je považované za najkrajšie námestia 
v  celom Gruzínsku. Za posledných 
niekoľko rokov nabralo tak na popula-
rite, že sa stalo námestím s medziná-
rodným významom. A uskutočňujú sa 
tu koncerty rôznych hviezd. Batumi 
je asi jediné mesto v Gruzínsku, ktoré 
môže konkurovať Tbilisi v politickom 
a kultúrnom smere. 

7. deŇ
Oddych pri mori a  vychutnávanie si 
atmosféry pri mori. 

8. deŇ
Ešte doobeda sa posledný krát okú-
peme a vrátime sa do Kutaisi. Dokon-
čenie prehliadky, príp. individuálne 
voľno. 

9. deŇ
Tranfer na letisko krátko po polnoci 
v Kutaisi. Odlet do Budapešti. Trans-
fer do Bratislavy. 

novinka  |  s PobYtom PRi moRi  |  PRíRoda  |  aRchitektúRa

ázia  |  GRuzínsko

zÁPadné GruzÍnSKo S PoBytoM  
Pri Mori v BatuMi

Kutaisi Gruzínsko

Rusko

Arménsko
Turecko

Čierne more
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Bordžomi
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teRmínY a cenY
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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, Panfilov 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
Leteckú dopravu, transfer BA–letisko–BA, prelet Biškek–Taškent. Vlaková prepra-
va na trase Taškent–Samarkand–Bukhara a späť, vlastný mikrobus, prípadne taxí-
ky. Prenájom koní a služby koniarov. Ubytovanie v 3* hoteloch  s raňajkami, v jur-
tách 2x nocľah s plnou penziou. Kultúrne vystúpenie v Bukhare (vrátane večere). 
Slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR, miestnych sprievodcov. 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 
neoficiálnym 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

ázia  |  kiRGisko, uzbekistan, kazachstan

KirGizSKo – uzBeKiStan – KazachStan

Tadžikistan

Uzbekistan
Buchara

Samarkand

Taškent Osh

Son-Kol Kara kol
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
7G9KIL01 POČET DnÍ OSOBa

01.06. - 17.06. 17 1 898
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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 meši-

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. 11x ubytovanie v 4* hoteloch s polpenziou. Ochutnávky všet-
kých miestnych špecialít podľa programu. Miestne transfery. Miestny prelet Urfa 
– Antalya. Miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Nápoje. Príplatok za jednolôžkovú izbu 275 EUR. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 190 EUR. Vstupy do pamiatok a prepitné pre miestnych sprie-
vodcov a vodičov cca 95 EUR/osoba (platí sa na mieste sprievodcovi).

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

ta, bazár, sväté jazero. Obed v známej 
reštaurácii, kde ochutnáme typické 
jedlo „cig köfte“, čo je jedlo veľmi po-
dobné nášmu tatárskemu bifteku a je 
zvyčajne vyrábané z jahňacieho alebo 
hovädzieho mäsa. Popoludní navštívi-
me najstaršie obývanú osadu na svete 
– harran s typickými hlinenými príbyt-
kami 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.

s PobYtom PRi moRi  |  PRiamY let  |  miestnY PRelet a PolPenzia v cene  |  ochutnávkY šPecialít

ázia  |  tuRecko

to Pravé Pre 
MilovnÍKov JedlaGurMÁn tour turecKoM

Antalya
Kurşunlu

Konya
Adana

Antakya

Kahramanmaraş

Gaziantep

Urfa Harran

Turecko

Čierne more

Stredozemné more

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

teRmínY a cenY
7G9TRa05 POČET DnÍ OSOBa

11.06. - 22.06. 12 1 058

24.09. - 05.10. 12 1 058
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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.

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.

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, Sfinga – 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
Leteckú dopravu. 7x ubytovanie v  4* hoteloch s  polpenziou. Všetky miestne 
transfery. Miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Stravu (mimo uvedenej). Nápoje. Príplatok za jednolôžkovú izbu 195 EUR. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 190 EUR. Vstupy do pamiatok cca 95 EUR/osoba (platí sa na 
mieste sprievodcovi).

maXimálna veľkosŤ skuPinY
20 osôb.

s PobYtom PRi moRi  |  PRiamY let  |  PolPenzia v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  eXPo 2016

Po StoPÁch Mýtov a leGiend
S nÁvŠtevou exPo 2016turecKÁ riviéra

ázia  |  tuRecko

Turecko

Cyprus

Antalya
Side

Alanya
Anamur

Kemer

Termessos

DemreKekova

Stredozemné more

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

teRmínY a cenY
7G9TRa03 POČET DnÍ OSOBa

15.06. - 22.06. 8 655

17.09. - 24.09. 8 655
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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 sufizmu. 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 sufizmu, 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
Leteckú dopravu. 7x ubytovanie v 4* hoteloch s polpenziou. Všetky miestne 
transfery. Miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Stravu (mimo uvedenej). Nápoje. Príplatok za jednolôžkovú izbu 195 EUR. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 190 EUR. Vstupy do pamiatok cca 95 EUR/osoba (platí sa 
na mieste sprievodcovi).

maXimálna veľkosŤ skuPinY
20 osôb.

s PobYtom PRi moRi  |  PRiamY let  |  PolPenzia v cene  |  kultúRne PamiatkY

za KultúrnyM  
dediČStvoM uneScoturecKo – caPPadocia

ázia  |  tuRecko

Turecko

Cyprus

Antalya Cappadocia

Avanos

Konya

Čierne more

Stredozemné more

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

teRmínY a cenY
7G9TRa02 POČET DnÍ OSOBa

08.06. - 15.06. 8 580

07.09. - 14.09. 8 580
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ázia  |  tuRecko

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  Európy, 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 sofia – 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
Leteckú dopravu. Transfer BA–letisko–BA (pri odletoch z Viedne). 6x ubytova-
nie v 4* hoteloch s polpenziou, 2x ubytovanie v Istanbule s raňajkami. Miestne 
transfery. Miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 195 EUR. Fakultatívne plavba po Bospore  
32 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 190 EUR. Vstupy do pamiatok cca 95 EUR/osoba.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
20 osôb.

za vôňou orientu  
a PaMiatKaMi antiKyturecKo

Turecko

Istanbul

BursaTrója

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
7G9TRa01 POČET DnÍ OSOBa

07.05. - 15.05. 9 695

01.10. - 09.10. 9 695
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veľká noc  |  shoPPinG  |  kultúRne PamiatkY

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 dlaždi-
čiek, ktoré krášlia jej interiér; hagia 
sofia – chrám Božej múdrosti z ob-
dobia Byzantskej ríše, symbol mes-
ta; Yerebatanská cisterna – rozľahlá 
podzemná vodná nádrž, priestory 
ktorej si pozrieme za tónov vážnej 
hudby a  kvapkajúcej vody; hlavné 
sídlo tureckých sultánov – palácový 
komplex 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 milovníkov 
nákupov je tu jedinečná príležitosť 
preskúmania Veľkého či Egyptské-
ho 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.

zažijeme atmosFÉRu obRovskÉho Pulzujúceho mesta, kde enoRmnÉ množstvo histoRických Pamiatok PRichádza do kontRastu 
s modeRnou 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.

naše tiPY na váš  citY bReak v istanbule

RoYal 3* 
Hotel strednej triedy sa nachádza v centre starého mesta. Oficiálna kategória 
je 4*. K dispozícii je reštaurácia, bar, výťah. Hotel má 130 izieb s vlastným prís-
lušenstvom, 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. Oficiálna kategória je 5*. K dispozícii je reštaurácia, bar, fitnes, 
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. Oficiálna kategória je 5*. K dispozícii je reštaurácia, bar, otvorený bazén, 
fitnes, sauna, turecké kúpele, výťah, garáž. Hotel má 390 izieb s vlastným príslu-
šenstvom, sušičom na vlasy, TV, minibarom, klimatizáciou, trezorom.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA–letisko–BA, miestne transfey, okružnú jazdu Istan-
bulom, 3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, uvítací nápoj, miestneho sprievod-
cu počas okružnej jazdy a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Prepravu počas pobytu, vstupy. Príplatok za jednolôžkovú izbu 99 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 155 EUR.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

ázia  |  tuRecko

BrÁna orientuiStanBul

Turecko

Bulharsko

Grécko

Rumunsko

Istanbul 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

teRmínY a cenY
7G8TRL01 POČET DnÍ OSOBa

25.03. - 28.03. 4 448

23.09. - 26.09. 4 448
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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. objavíme tajomstvá skalnÉho mesta PetRa a oddýchneme si v letovisku aQaba.

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 amfiteáter, 
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  pohre-
bisko. Z plošiny pred kostolom si vy-
chutnáme nádherný výhľad na údolie 
Jordánu 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
Leteckú dopravu. Transfery BA – letisko - BA. Miestne transfery. 7x ubytovanie 
v 4* hoteloch s raňajkami. Výlety a vstupy do pamiatok uvedených v programe. 
Jazda na džípoch v púšti Wadi Rum. Služby miestneho a slovensky/česky hovo-
riaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Príplatok za polpenziu 160 EUR/dosp. os., 80 EUR/dieťa do 12 rokov, stravu 
a nápoje nezahrnutú v programe. Fakultatívne výlety a aktivity mimo program. 
Prepitné pre vodičov a sprievodcov (je zvykom ho dávať). Príplatok za jedno-
lôžkovú izbu 325 EUR.

PovinnÉ PoPlatkY
Servisné poplatky 350 EUR. Vstupné vízum cca 58 USD/os. (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 filmoch – 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.

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene  |  PRiamY let  |  veľká noc  |  aj PRe RodinY

ázia  |  joRdánsko

BiBlicKÁ KraJina MlieKa a MeduJordÁnSKo

klimatický diaGRam joRdánsko - ammán
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Vzduch (°C) 21 22 25 25 31 32 35 35 33 30 28 21

Voda (°C) 15 16 19 19 25 28 29 30 27 27 26 15

Jordánsko

Izrael
Kerak

Petra

Wadi Rum

Aqaba

AmmanMŕtve more

Stredozemné more

teRmínY a cenY

7G9jOR01 POČET  
DnÍ OSOBa

DETSKÝ PauŠáL  
DO 12 R. na 

LOŽKu RODIČOV

DETSKÝ PauŠáL  
DO 12 R. na  
PRÍTEĽKE

28.02. - 06.03. 8 1 198 699 899

20.03. - 27.03. (veľká noc) 8 1 298 699 999

01.05. - 08.05. 8 1 198 699 899

12.06. - 19.09. 8 1 198 599 899

10.07. - 17.07. 8 1 198 599 899

18.09. - 25.09. 8 1 198 599 899

09.10. - 16.10. 8 1 198 599 899
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ázia  |  joRdánsko, izRael

novinka  |  históRia  |  mŔtve moRe  |  vstuPY v cene  |  veľká noc

JordÁnSKo - izrael

dve nádheRnÉ kRajinY PoPRetkávanÉ histoRickými Pamiatkami a neskutoČným PRíRodným bohatstvom. PúšŤ, stRatenÉ mestá, aRcheo-
loGickÉ náleziská, svätÉ cestY a PohostinnosŤ miestnYch obYvateľov. PonoRme sa do tajov históRie a staRých biblických PRíbehov.

1. -2. deŇ
Odlet z Európy. Prílet do hlavného mes-
ta Jordánska - ammánu. Zoznámime 
sa s  touto nádhernou krajinou a  osloví 
nás duch starých arabských zemí. Prvé 
mesto, ktoré navštívime na tejto ceste 
je madaba „mesto mozaík“. Najväčším 
lákadlom je mozaiková mapa z byzant-
ských čias, znázorňujúca Jeruzalem 
a  mnoho iných svätých miest. Len 10 
min na západ sa vypína Mount Nebo, 
Mojžišov pamätník a  predpokladá sa, 
že i miesto smrti proroka a pohrebisko. 
Z  plošiny pred kostolom si vychutná-
me nádherný výhľad na údolie Jordánu 
a Mŕtve more. Presunieme sa do Petry.

3. deŇ
Perlou medzi pamiatkami je archeolo-
gické nálezisko Petra, ktoré podľa mno-
hých patrí k  novodobým divom sveta 
a  je zapísaná v  zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Je de-
dičstvom Nabatejcov. Petra leží v bode, 
v ktorom sa spájajú tri údolia - Vadí al-
-Araba. Pre farebné skalnaté územia ju 
volajú Ružové mesto. Do mesta sa do-
staneme vstupnou bránou Siq. Všetky 
stavby, chrámy a  hrobky boli vytesa-
né do pieskovca. Scenériu mesta sme 
mohli vidieť vo viacerých filmoch – Mú-
mia sa vracia, Indiana Jones. Wadi Rum.

4. deŇ
Najznámejšia a  najväčšia púšť krajiny 
Wadi Rum nám odhalí svoje tajomstvá. 
Púšť je známa najmä svojím červeným 
pieskovcovým povrchom, ktorý sa tu 
po stáročia formoval. Známe miesta 
sú pramene Lawrenca z Arábie, Jebel 
Khazali a Hora siedmych pilierov múd-
rosti. mŕtve more.

5. deŇ
Dopoludnie strávime pri mŕtvom mori, 
popoludní sa presunieme do hlavného 
mesta ammán. Stretáva sa tu mnoho 
kultúr a  každá tu zanechala to svoje. 
Nad mestom sa vypína najvyššie miesto, 
ruiny nazývané aj Citadela. Nájdeme 
tu Herkulesov chrám, palác Umayyad 
s  monumentálnou audienčnou halou 

a  zvyšky Byzantského kostola. Navští-
vime i Románsky amfiteáter, Jordánske 
folklórne múzeum, kde sa dozvieme 
veľa o živote v Jordánsku, pozrieme si 
dobové kostýmy, pôvodné zariadenia 
domov, hudobné nástroje a výrobky da-
tované do 19. storočia. V starom meste 
sa zastavíme na tradičnom trhu.

6. deŇ
V skorých ranných hodinách prelet do 
svätej zeme – izraela. Program začne-
me v  oblasti Tiberias, v  bývalom Ježi-
šovom pôsobisku capernaum, kde sú 
dodnes ruiny miestnej synagógy, na-
vštívime Mensa Christi, Tabgha, miesto 
kde Ježiš urobil zázrak rozmnoženia rýb 
a  chleba, Mt. Beatitudes, odkiaľ Ježiš 
kázal svojim nasledovníkom. nazareth.

7. deŇ
Chrám zvestovania a  Jozefova dieľ-
na, prejdeme sa orientálnym bazárom 
a presunieme sa k miestu krstu na rie-
ke Jordán, Qasr El Yahud. Pred nami je 
cesta k  mŕtvemu moru, najslanšiemu 
moru na svete a najnižšie položenému 
miestu na svete (400 m pod hladinou 
mora), zastavíme sa v starobylom osíd-
lení, v oáze eid Gedi a míňať budeme 
i  starovekú pevnosť Massada, ktorá 
bola postavená na izolovanom útese 
kráľom Herodesom. Podľa času sa okú-
peme i v Mŕtvom mori. betlehem.

8. deŇ
Vydáme sa na olivovú horu a vychut-

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Miestny prelet Ammán – Tel Aviv. Transfery BA – letisko - BA. 
Miestne transfery. 4x ubytovanie v Jordánsku v 3* hoteloch s polpenziou, 1x uby-
tovanie v kempe v púšti, 4x ubytovanie v 3* hoteloch v Izraeli s polpenziou. Výlety 
a vstupy. Jazda na džípoch v púšti Wadi Rum. Služby miestneho a slovensky/česky 
hovoriaceho sprievodcu CK SATUR počas celého okruhu.

cena nezahŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnutú v programe. Fakultatívne aktivity. Prepitné pre vodičov 
a sprievodcov (je zvykom ho dávať). Príplatok za jednolôžkovú izbu 300 EUR.

PovinnÉ PoPlatkY
Servisné poplatky 380 EUR. Vstupné vízum do Jordánska cca 58 USD/os. (platí 
sa na mieste po prílete). 

maXimálna veľkost skuPinY
16 osôb.

náme si výhľad na Zlaté mesto jeru-
zalem. Navštívime kostol Nanebov-
stúpenia pána a  kostol Pater Noster 
a Dominus Flevit. Getsemanská záhra-
da s takmer 2000-ročnými olivovníkmi 
a s Bazilikou agónie (Bazilika národov), 
kde sa Kristus potil krvou než ho zatkli. 
Navštívime kostol sv. Anny, prejdeme 
si krížovú cestu, Chrám božieho hrobu 
až prídeme k známemu múru nárekov, 
najposvätnejšiemu miestu židovského 
národa. Židovská štvrť. Kostol sv. Petra 
v Gallicante.

9. - 10. deŇ
Navštívime Kostol narodenia pána 
s jeho známymi jaskyňami. Čaká na nás 
malebná dedinka ein kerem, miesto, 
kde sa narodil Ján Krstiteľ. tel aviv, 
metropolitné mesto, nazývané aj „bie-
lym mestom“ je súčasťou svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Pozrie-
me si starú časť jaffa. Návrat do Bet-
lehema. V  skorých ranných hodinách 
sa presunieme z Betlehema na letisko, 
odlet do Európy.

Jordánsko

Saudská
Arábia

Egypt

Izrael

Amman

Mŕtve more

Tel Aviv

Betlehém

Stredozemné more

klimatický diaGRam joRdánsko - ammán
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Vzduch (°C) 21 22 25 25 31 32 35 35 33 30 28 21

Voda (°C) 15 16 19 19 25 28 29 30 27 27 26 15

klimatický diaGRam izRael - tel aviv
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

teRmínY a cenY
7G9jOR02 POČET DnÍ OSOBa

20.03. - 29.03. (veľká noc) 10 1 598

28.04. - 07.05. 10 1 598

29.09. - 08.10. 10 1 598
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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 ve-
černých hodinách.

2. deŇ
Prílet do tel avivu v  skorých ran-
ných hodinách. Transfer do hotela 
na ubytovanie. Program začneme 
po raňajkách. Presunieme sa do 
mesta acre (UNESCO), ktoré bolo 
starým prístavným mestom a  jed-
nou z  najstaršie osídlených oblastí 
na svete. Navštívime starú križiacku 
pevnosť, Templársky tunel, mešitu 
pašu Jezzara a prejdeme sa po sta-
rom meste a miestnom trhu. Pozdĺž 
brehov Stredozemného mora sa 
presunieme do nádherného mesta 
haifa, ktoré je jedným z najvýznam-
nejších Izraelských prístavov. Na-
vštívime Chrám Bahai s nádhernými 
visutými perzskými záhradami, od-
kiaľ si vychutnáme nezabudnuteľný 
výhľad na mesto. Chrám je najpo-
svätnejším miestom monoteistické-
ho 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. Zavíta sem ročne 
viac ako milión veriacich, ktorí prí-
du zažiť spiritualitu tohto miesta, 
kde bol Ježiš pokrstený Jánom Krs-
titeľom. Presunieme sa do bývalého 
Ježišovho pôsobiska capernaum, 
kde sú dodnes ruiny miestnej syna-
gógy, Mensa Christi, tabgha, miesto 
kde Ježiš urobil zázrak rozmnoženia 
rýb a chleba, Mt. Beatitudes, odkiaľ 
Ježiš kázal svojim nasledovníkom. 
Nalodíme sa a  užijeme si príjemnú 
plavbu po Galilejskom jazere, ktoré 
je sopečného pôvodu, nachádza sa 
212 m pod hladinou mora, zo seve-
ru na juh je dlhé asi 21 km a široké 
maximálne 13 km. Je to jedno z naj-
malebnejších miest vo Svätej zemi. 
Poobede sa vydáme na cestu do 

mesta jericho, do jedného z  naj-
starších miest na zemi. Pozrieme si 
storočný strom a  Elijášov prameň. 
betlehem.

4. deŇ
Vydáme sa na olivovú horu a  vy-
chutnáme si výhľad na Zlaté mesto 
jeruzalem. Navštívime kostol na-
nebovstúpenia pána a kostol Pater 
noster a  dominus Flevit. Uvidíme 
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 
nárekov, najposvätnejšiemu miestu 
židovského národa. Pokračovať bu-
deme židovskou štvrťou ku kostolu 
sv. Petra v Gallicante.

5. deŇ
V  jeruzaleme navštívime izraelské 
múzeum a  svätyňu kníh so zná-
mymi zvitkami, ktoré boli objavené 
v  jaskyni v  archeologickej lokalite 
Qumran. Naša cesta bude viesť ďa-
lej k Yad vashem, pamätník obetiam 
nacistického holokaustu. hora sion 
a miesto Poslednej večere a hrobky 
kráľa Dávida. Navštívime kostol Na-
rodenia Pána s jeho jaskyňami.

cena zahŔŃa
Leteckú dopravu. Transfery BA – letisko - BA. Miestne transfery. 7x ubytova-
nie v 3* hoteloch s polpenziou. Všetky vstupy a výlety podľa programu. Služby 
miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Fakultatívne výlety a vstupy neuvedené 
v programe. Prepitné pre miestnych sprievodcov a vodičov. Príplatok za jedno-
lôžkovú izbu 225 EUR.

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 
- rodisko kráľa Herodesa. Následne 
naša cesta pokračuje k  mŕtvemu 
moru, najslanšiemu moru na svete 
a  najnižšie položenému miestu na 
zemi (400 m pod hladinou mora), 
zastavíme sa v  starobylom osídle-
ní, v oáze Eid Gedi a míňať budeme 
i  starovekú pevnosť Massada, ktorá 
bola postavená na izolovanom úte-
se kráľom Herodesom. Podľa času sa 
okúpeme i v Mŕtvom mori.

7. deŇ
Dopoludnia sa vydáme na prechádzku 
do Starého mesta a popoludní je pred 
nami cesta do starej časti jaffa, kde si 
pozrieme prístav a miestne vykopávky. 
Následne navštívime mesto tel aviv 
s  modernou architektúrou, s  reštau-
rovaným románskym divadlom, Hip-
podromom a aquaduktom. Pokračovať 
budeme do letoviska netanya.

8. deŇ
Transfer na letisko, odlet do Európy.

PRiamY let  |  veľká noc  |  kultúRne PamiatkY  |  vstuPY v cene

tvÁre izraelaizrael

Egypt

Izrael

Jordánsko

Tabgha
Yardenit

Betlehem
Haifa

Acre

Netanya

Tel Aviv
Jeruzalem

Herodion
Mŕtve More

klimatický diaGRam izRael - tel aviv
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

teRmínY a cenY
7G9IZL01 POČET DnÍ OSOBa

01.03. - 08.03. 8 998

22.03. - 29.03. (veľká noc) 8 998

01.05. - 08.05. 8 998

20.10. - 27.10. 8 998

28.10. - 04.11. 8 998
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na PáR dní sa PRenesieme do svätej zeme. navštívime najPosvätnejŚie 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 hotela, oddych po ceste. V závis-
losti od letových časov program so 
sprievodcom.

2. deŇ
Po raňajkách sa vydáme na olivovú 
horu a vychutnáme si výhľad na Zla-
té mesto jeruzalem. Zastavíme sa na 
mount zion, navštívime hrobky krá-
ľa dávida, miesto poslednej večere 
a dormition abbey – kláštor benedik-
tínskych mníchov. Presunieme sa do 
Starého mesta, prejdeme si krížovú 
cestu so 14-timi zastávkami, Chrám 
božieho hrobu až prídeme k známe-
mu múru nárekov. Múr je pozostat-
kom západnej časti vonkajšej hrad-
by, ktorá ku konci obdobia druhého 
jeruzalemského chrámu obklopovala 
Chrámovú horu. Dnes je to najpo-
svätnejšie miesto Židov a  zároveň 
miestom smútku nad zničením Chrá-
mu. K Múru nárekov prichádza mno-
ho pútnikov z celého sveta, aby tu vy-
slovili svoje modlitby, ktoré zároveň, 
napísané na kúsku papiera, vkladajú 
do štrbín múru. Navštívime najsvätej-
šie miesto na Zemi, chrám božieho 
hrobu (vo východných cirkvách na-
zývaný tiež kostol Vzkriesenia) – 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. Cestou bu-
deme míňať známy menorah a izrael-
ský parlament.

3. deŇ
Dnes máme pred sebou jedno z naj-
väčších lákadiel Izraela – mŕtve more. 
Po raňajkách opustíme Tel Aviv a vy-
dáme sa cez pohorie k najnižšie po-
loženému miestu na zemi (400 m 
pod hladinou mora). Zastavíme sa 
v  masade, pevnosti, ktorá bola vy-
stavaná na izolovanom útese kráľom 
Herodesom, kde sa dozvieme o  hr-
dinských bojoch židovských bojov-
níkov. Do pevnosti, ktorej súčasťou 
boli paláce, cisterny na vodu, steny 
z mozáik a románske kúpele sa vyve-
zieme lanovkou. Následne sa presu-
nieme k pobrežiu najslanšieho mora 
na svete, kde si oddýchneme na 
plážach a okúpeme sa. Cestou späť 
máme pred sebou ešte jednu zastáv-
ku, jaskyňu Qumran, kde boli objave-
né zvitky od Mŕtveho mora.

4. deŇ
Podľa času odletu - voľno, možná 
návšteva mesta so sprievodcom. 
Transfer na letisko, odlet do Európy.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfery BA-letisko-BA. Miestne transfery. 3x ubytovanie  
v 3* hoteli s raňajkami. Výlety a vstupy do pamiatok podľa programu. Miestneho 
a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Prepitné pre vodiča a miestneho sprie-
vodcu (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 prehliadkach vždy 
zahalené.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
20 osôb.

vstuPY v cene  |  histoRickÉ PamiatkY  |  shoPPinG

ázia  |  izRael

city BreaK tel avivizrael

Egypt
Izrael

Jordánsko

Tel Aviv

Jeruzalem

Betlehem

Nazareth

Kana

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

teRmínY a cenY
7G9IZL02 POČET DnÍ OSOBa

17.03. - 20.03. 4 598

14.04. - 17.04. 4 598

05.05. - 08.05. 4 598

02.06. - 05.06. 4 598

14.07. - 17.07. 4 598

08.09. - 11.09. 4 598

06.10. - 09.10. 4 598

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jeruzalemsk%C3%BD_chr%C3%A1m
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1mov%C3%A1_hora
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aFRika  |  eGYPt

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.

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 
panovník Ramses II. Chrám je za-
svätený trom bohom a bol vytesa-
ný do skalnej steny. Popoludní sa 
nalodíme na tradičnú štíhlu pla-
chetnicu feluku a  užijeme si plav-
bu po Níle. Navštívime i botanickú 
záhradu.

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. 

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 CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Fakultatívne výlety, stravu a nápoje neuvedené v programe. Príplatok za jedno-
lôžkovú izbu 250 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 200 EUR. Vstupy do pamiatok 180 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.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
20 osôb.

8. deŇ
V dnešný deň sa musíme rozlúčiť s touto nádhernou krajinou. Vylodíme sa 
a pred nami je už len transfer do Hurghady.

PRiamY let  |  Plná Penzia v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  veľká noc

PlavBa Po nÍleeGyPt

Hurghada

KarnakLuxor

Edfu
Kom Ombo

Asuan

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

teRmínY a cenY
7G9EGH01 POČET DnÍ OSOBa

26.03. - 02.04. (veľká noc) 8 548

07.05. - 14.05. 8 598

20.08. - 27.08. 8 598

10.09. - 17.09. 8 548
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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, fakulta-
tívne príbytok imáma Chomejního na 
severe Teheránu v  jamarane (dža-
marán). Večer môžeme pozorovať 
piknikujúcich Teheránčanov v  niek-
torom z  mnohých parkov. Práve pri 
takomto posedení v parku pochopí-
me 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  centre nomádov se-
veru, v  ardebile pozrieme mauzóle-
um šejka Safí al Dina. Prejdeme popri 
sar-e eyn skutočne horúcich kúpe-
loch v bývalej sopke. Prechádzka po 
planine Fandoghlu plnej farbami 
hýriacich lúčnych kvetov. Pokraču-
jeme do hlavného mesta provincie 
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
Leteckú dopravu a  miestne prelety, transfer BA-letisko-BA. Ubytovanie  
v 3/4* hoteloch s raňajkami, nápoje počas dňa, 1x večera. Transfery klimatizova-
ným autobusom. Služby sprievodcu CK SATUR a miestneho sprievodcu. Vstupy 
do pamiatok.  prepitné pre nosičov, prepitné v hoteloch a reštauráciách. 

cena nezahŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 280 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 390 EUR. Vstupné víza do Iránu 70 EUR (vrátane pozývacie-
ho listu). Upozornenie: pas nesmie obsahovať izraelskú pečiatku. Prepitné pre 
vodiča a miestneho sprievodcu.

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-
fijského 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.

vstuPY v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  skvostY aRchitektúRY

ČaroKrÁSna Perzia 

ázia  |  iRán

irÁn

Tabriz
Ardabil

Rasht
Teherán

Isfáhán
Yazd

Šíraz

Irán

Turkmenistan

Kandovan

teRmínY a cenY
7G9IRn01 POČET DnÍ OSOBa

29.10. - 10. 11. 13 1 790

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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omán je kRajinou oveľa Pokojnejšou a oveľa „aRabskejšou“ ako okolitÉ kRajinY blízkeho východu. ukRýva neskutoČnÉ PRíRodnÉ 
a kultúRne bohatstvo. zachováva si stále svoj Ráz kRajinY ešte nePoškvRnenej cestovným Ruchom. Čakajú tu na nás nádheRnÉ 
Pláže a PohostinnosŤ miestnYch obYvateľov.

1. – 4. deŇ* / 1. – 2. deŇ
Odlet z  Európy do Ománu. Prílet 
do hlavného mesta Ománu muscat 
v  skorých ranných hodinách, trans-
fer do plážového hotela, ubytovanie. 
Voľno na pláži, relax, možnosť fakul-
tatívnych výletov so sprievodcom. 
Vo februárovom termíne je 1.-2. deň 
pobyt pri mori.

5. deŇ* / 3. deŇ
Po raňajkách sa vydáme na okruh po 
mestečkách nizwa – bahla - jabreen. 
Do centra nizwy vedie vyschnuté údo-
lie wádi plné veľkých kameňov. Mesto 
bolo po dlhé roky známe ako najkon-
zervatívnejšie miesto celého Ománu 
a  aj keď sa postupom času otvorilo, 
stále má tento primát. Hrdo nesie pre-
zývku „perla islamu“ a  práve sem sa 
v  nepokojnom začiatku 20. storočia 
uchýlila frakcia imámov s  myšlienkou 
ovládnuť strednú časť krajiny. Za náv-
števu patrí impozantná pevnosť zo 
17. storočia, ktorej 40m vysoká veža 
čnie nad celkovou architektúrou. Po-
zrieme sa i na tradičný trh, kde sa dá 
kúpiť takmer všetko – od ománskeho 
striebra, halwa, tradičné dýky a mnoho 
iných suvenírov. bahla je malé mesto 
40 km od Nizwy. Je domovom najzná-
mejšej ománskej pevnosti (UNESCO), 
ktorú ak chcete dokonale spoznať, mu-
síte jej venovať niekoľko hodín. Nebudú 
chýbať ani miestni remeselníci. Posled-
nou zastávkou bude osamotene stojaci 
hrad jabreen.

6. deŇ* / 4. deŇ
Pozrieme sa do vnútrozemia s  jeho 
mestečkami, z  ktorých každé ukrý-
va bohatú históriu. Mestečko ibra so 
známou mešitou, ktorá má ako jediná 
2 strany určujúce smer modlenia, jed-
na strana je smerom k Mekke, druhá 
smerom k  Jeruzalemu. Navštívime 
mestečko al kamil, ktoré má veľmi 
pekné hradné múzeum a tradičný trh. 
V jalan bani bu hassan si pozrieme 
mešitu. Vychutnáme si pokoj a siestu 
v  nádhernej oáze Wadi bani khalid, 

kde budeme sledovať kontrast púš-
te a nádhernej oázy v severnej časti 
Ománu s priezračnou vodou v jazier-
kach a  palmovým porastom. Pozrie-
me sa aj do nádhernej a najznámejšej 
arabskej púšte Wahiba sands. V púšti 
stále prebývajú beduínske rodiny, 
vedú pravý nomádsky život a živia sa 
predajom svojich ručných výrobkov. 
Zážitkom bude určite nocľah v púšti.

7. deŇ* / 5. deŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu do 
starého prístavného mestečka sur. 
Kedysi bolo významným prístavom 
na cestách medzi Afrikou a  Indiou. 
Ešte aj dnes sa tu vyrábajú tradičné 
arabské drevené lode dhows. Navští-
vime oázu Wadi tiwi a nádhernú pláž 
White sands, známu bielym pieskom 
a  nádherným čistým morom. Lákad-
lom dňa bude určite bimmah sinkhole, 
prírodný úkaz, ktorý bol označený za 
najkrajší závrt na svete. Ročne priláka 
tisícky turistov. Pozrieme si Quriyat, 
skromné mesto so starým prístavom 
a  Wadi dayqah, rezervoár, ktorý bol 
vybudovaný na pomoc pri regulácii 
obmedzených zdrojov pitnej vody. Ná-
vrat do Muscatu.

8. deŇ* / 6. deŇ
Voľný deň v plážovom hoteli.

9. deŇ* / 7. deŇ
Deň bude venovaný spoznávaniu hlav-
ného mesta muscat. Začneme najväč-

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. 8x/6x ubytovanie v  4* hoteli  
s raňajkami, 1x ubytovanie v 3* hoteli v Nizwe s večerou, 1x ubytovanie v Campe 
v púšti s večerou. Obedy počas výletov. Miestne transfery, služby slovensky ho-
voriaceho sprievodcu CK SATUR a miestneho sprievodcu. Vstupy a výlety podľa 
programu.

cena nezahŔŇa
Obedy, večere a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
770 EUR. Prepitné pre vodičov a sprievodcov. Fakultatívne výlety. Možnosť do-
platiť polpenziu 255 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 330 EUR. Vstupné vízum do Ománu cca 20 USD (platí sa na 
mieste). Povinný doplatok za Silvestrovský večer 175 EUR/osoba.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

ším lákadlo mesta a to mešitou sultána 
Qaboosa s 5-timi minaretmi, ktorú sta-
vali až 6 rokov a je známa najmä nád-
herným lustrom zo Swarovského kryš-
tálov a  kobercom zdobiacim hlavnú 
modlitebňu, ktorý bol vyrobený z pra-
vého perzského hodvábu. Exteriér me-
šity je z pieskovca a vnútro zo známeho 
talianskeho mramoru. Presunieme sa 
do starej časti mesta mutrah, ktorá nás 
vtrhne do víru tradičného ománskeho 
trhu. Pri nákupe typických ománskych 
výrobkov sa zabavíme tradičným zjed-
návaním. Navštívime i  múzeum bait 

al zubair, malý mestský domček, kde 
sa nachádzajú staré obrázky Muscatu 
a archeologické nálezy. Presunieme sa 
do starého Muscatu s dvoma pevnos-
ťami jalali a mirani, pozrieme si mest-
ské brány, rezidenciu sultána Qaboosa 
(zvonku) a prístav. Prehliadku zakončí-
me pri Royal Opera House.

10. – 11. deŇ* / 8. – 10. deŇ
Posledný deň strávený v  tejto zaují-
mavej krajine. V  nočných hodinách 
transfer na letisko, odlet do Európy.

* silvestrovský termín

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene  |  silvesteR  |  kultúRne PamiatkY

ázia  |  omán

Po ceStÁch oBchodnÍKov S KadidloMoMÁn

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

Omán

SAE

Muscat

Nizwa

Ibra

Wadi Bani
Khalid

Sur

Al Kamil

Bahla

Indický oceán

teRmínY a cenY
7G9OMn02 POČET DnÍ OSOBa

29.12.2015 - 08.01.2016 (Silvester) 11 2298

26.02. - 06.03. 10 1 858

09.04. - 18.04. 10 1 798

27.10. - 05.11. 10 1 798



175

ázia  |  omán

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.

1. – 2. deŇ
Odlet z Bratislavy cez Dubaj do Omá-
nu. Prílet do Salalah v  skorých ran-
ných hodinách. Transfer do hotela, 
oddych po ceste. Deň voľna na pláži.

3. deŇ
Dopoludnia voľný program, kúpa-
nie. Popoludní sa vydáme objavovať 
mesto salalah a  jeho zaujímavostí. 
Navštívime múzeum kadidla, kde sa 
dozvieme všetko o známej kadidlovej 
ceste, pozrieme si zaujímavé fotogra-
fie mapujúce pôvodný život v  Omá-
ne, expozície zbraní a  keramiky, 
dobové odevy, šperky ako i  modely 
plachetníc. Následne sa presunieme 
k ovocným plantážam, kde sa pestujú 
okrem rôznych druhov ovocia i koko-
sové palmy. Urobíme si fotozastávku 
pri mešite Sultána Qaboosa v haffah. 
Pri západe slnka si pozrieme sultán-
sky palác Al Husn (zvonku) a vrhne-
me sa do víru tradičného ománskeho 
trhu v  Haffah, ktorý dýcha typickou 
atmosférou.

4. deŇ
Cesta nás zavedie do rybárskej de-
dinky taqah, ktorá sa preslávila dis-
tribúciou sušených sardiniek. Navští-
vime hrad z  19. storočia, v  minulosti 
slúžil ako súkromná rezidencia guver-
néra. Presunieme sa do starého mes-
ta sumharam, momentálne slúži ako 
archologický park. V  minulosti bolo 
mesto dôležitou zastávkou na ob-
chodných cestách. Cesta 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 učenca Mohame-
da Bin Aliho. Cesta bude pokračovať 
k pohoriu Qara, kde určite stretneme 
zopár divých ťáv. Ocitneme sa až na 
západnej hranici Ománu, 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 
fakultatívnych výletov.

9. deŇ
V skorých ranných hodinách transfer 
na letisko, odlet do Bratislavy.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu z  Bratislavy. 8x ubytovanie v  4* hoteli s  raňajkami (Salalah 
Rotana alebo podobný), 2x obed počas výletov. Miestne transfery. Služby slo-
vensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR a miestneho 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 480 EUR. Príplatok za pol-
penziu 180 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 420 EUR. Vstupné vízum do Ománu cca 20 USD/os. (platí 
sa na mieste).

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene  |  aj PRe RodinY  |  odletY z bRatislavY

taJoMný SalalahJužný oMÁn

Omán

SAE

Dubaj

Salalah

Taqah Mirbat

Ubar

Indický oceán

klimatický diaGRam – salalah
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

teRmínY a cenY
7G9OMn01 POČET DnÍ OSOBa

19.02. - 27.02. 9 1 280

04.03. - 12.03. 9 1 280

04.11. - 12.11. 9 1 280
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silvesteR  |  s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY a PolPenzia v cene  |  PRiamY let  |  skvostY aRchitektúRY  |  shoPPinG

oBJavovanie luxuSu 
a Starých KultúrduBaJ – aBu dhaBi – al ain

ázia  |  sae

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!).

7. deŇ
Voľný deň. Možnosť kúpania sa, náku-
pov alebo účasť na niektorom z fakul-
tatívnych výletov (vodný park Aqu-

aventure, výlet helikoptérou, výlet 
katamaránom, plávanie s delfínmi).

8. deŇ
Transfer na letisko, odlet do Európy.

dubaj a abu dhabi – dva najväČšie a najnavštevovanejšie zo siedmYch emiRátov. dYnamickY sa Rozvíjajúce multikultúRne mestá, ktoRÉ si záRoveŇ 
zachovávajú svoju históRiu a tRadície v kontRaste s tRadiČným miestom al ain s tRhmi, oázami a PevnosŤami. modeRná aRchitektúRa a jej skvostY 
známe Po celom svete a nePRehliadnuteľný luXus. môžete sa vYbRaŤ na nákuPY do najväČších nákuPných centieR, PRechádzaŤ sa sPletitými uliČkami 
v staRých štvRtiach alebo len tak RelaXovaŤ na nádheRných Plážach.

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  neuveriteľne 
krátkom čase. Vystúpime na 828 m 
vysokú, najvyššiu stavbu sveta, burj 
khalifa (124 poschodie), odkiaľ sú 
neuveriteľné výhľady na celé mesto. 
Dokonca sa pomocou špeciálnych ďa-
lekohľadov a  projekcií prenesieme do 
minulosti a presvedčíme sa na vlastné 
oči, že pred pár rokmi bola na mieste 
dnešného Dubaja iba púšť. V  známej 
dubai marina sa povozíme na lodičke, 
odkiaľ krásne uvidíme Burj Khalifu v pl-
nej jej kráse a celú mrakodrapovú alej. 
Zastavíme sa pri najznámejšom hoteli 
na svete burj al arab na fotozastávku. 
Poslednou zastávkou bude najväčšie 
nákupné centrum Dubai Mall s nádher-
ným akváriom. Budeme mať čas aj na 
nákupy a  deň zakončíme pri tancujú-
cich fontánach.

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 – odpo-
rúčame pobyt na pláži alebo návšte-
vu niektorého z  nákupných centier, 

popoludní odchod na púštne safari, 
počas ktorého zažijeme adrenalínovú 
jazdu v  púšti na oranžových piesko-
vých dunách s  profesionálnymi vo-
dičmi, nazrieme do života beduínov 
a  pozrieme si nádherný a  nezabud-
nuteľný západ slnka. Čaká nás dob-
rá večera medzi pieskovými dunami, 
jazda na ťavách, brušné tanečnice, 
vodné fajky a  môžeme sa dať pote-
tovať 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 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. V prípade odletu z Viedne transfer BA – letisko - BA. Miestne 
transfery. 7x ubytovanie v kvalitnom 4* mestskom hoteli s polpenziou. Výlety 
a vstupy podľa programu (prehliadka dubaja, burj khalifa, al ain, abu dhabi, 
Ferrari World, musandam). Obed počas výletu na Musandam. Služby miestneho 
a česky hovoriaceho sprievodcu/delegáta CK SATUR. V Silvestrovskom termíne 
je zahrnutý príplatok za Silvestrovský večer.

cena nezahŔŇa 
Fakultatívne výlety a aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu. Možnosť priplatiť 
ubytovanie v 5* hoteli.

PovinnÉ PoPlatkY
Servisné poplatky 330 EUR, turistická taxa v Dubaji (platí sa priamo v hoteli na re-
cepcii). V hoteli sa skladá vratný depozit za izbu – hotovosť alebo blokácia na kre-
ditnej karte.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

Abu Dhabi

Dubaj

Al Ain

polostrov Musandam

Spojené Arabské Emiráty

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

teRmínY a cenY
7G9DuB02 POČET DnÍ OSOBa

29.12.2015 - 05.01.2016 (Silvester) 8 1 898

24.03. - 31.03. (veľká noc) 8 1 380

03.05. - 10.05. 8 1 198

15.10. - 22.10. 8 1 380
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ázia  |  sae

dubaj „mesto budúcnosti“ je dYnamickY Rozvíjajúcim sa mestom, ktoRÉ okRem staRobYlých štvRtí, dýcha na vás aj nePRehliadnuteľným 
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 
konkurenciu.

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 ko-
rením. Vystúpime na 828 m vysokú 
najvyššiu stavbu sveta, burj khalifa, 
z  ktorej sú neuveriteľné výhľady na 
celý Dubaj. Zastavíme sa aj pri najzná-
mejšom hoteli sveta burj al arab. Po-
poludní nás čaká adrenalínový zážitok 
– púštne safari. Zažijeme adrenalínovú 
jazdu po pieskových dunách, v bedu-
ínskom kempe nahliadneme do živo-
ta beduínov, pomaľujeme sa henou, 
vyskúšame si miestne tradičné odevy, 
vyskúšame vodnú fajku. Zavŕšením 
dňa bude výborná večera a vystúpe-
nie 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
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA (pri odletoch mimo BA). Miestne trans-
fery. 4x ubytovanie v kvalitnom 4* mestskom hoteli s polpenziou v Dubaji, 3x uby-
tovanie v 4* plážovom hoteli v Ras Al khaimah s polpenziou. Výlety a vstupy podľa 
programu – dubaj city tour, burj khalifa, púštne safari, tučniaci v ski dubai, dhow 
cruise, aquaventure, výlet do abu dhabi, Ferrari World, mešita. Služby miestneho 
a česky hovoriaceho sprievodcu/delegáta CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Fakultatívne výlety a aktivity mimo programu. Príplatok za jednolôžkovú izbu. Mož-
nosť priplatiť ubytovanie v 5* hoteli.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 330 EUR, turistická taxa (platí sa priamo v hoteli na recepcii). 
V hoteli sa skladá vratný depozit za izbu – hotovosť alebo blokácia na kreditnej kar-
te. Silvestrovský večer 110 EUR/osoba, 55 EUR/dieťa do 12 rokov.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

hliadka mesta Abu Dhabi a  návšteva 
najväčšej a najkrajšej mešity v emirá-
toch - sheikh zayed mosque.

5. deŇ
Dopoludnia sa presunieme do emirátu 
Ras al khaimah. Ubytujeme sa v plá-
žovom hoteli.

6. deŇ
Deň voľna na pláži alebo fakultatívny 
celodenný výlet k  brehom polostro-
va musandam, nachádzajúceho sa na 
hraniciach sultanátu Omán. Navštívi-

me typickú dedinku Dibba, preslávenú 
výrobou drevených lodí Dhows, nalo-
díme sa na arabskú plachetnicu, kde 
nás čaká výborný obed, šnorchlovanie, 
plávanie v  kryštálovo čistých vodách 
a zábava v rytmoch arabskej hudby.

7. - 8. deŇ
Relax, kúpanie, šnorchlovanie. Mož-
nosť nákupov v  niektorom z  nákup-
ných centier. V  závislosti od leteckej 
spoločnosti transfer na letisko a odlet 
do Európy.

silvesteR  |  PRe RodinY  |  s PobYtom PRi moRi  |  výletY v cene  |  PRiamY let

Svet fantaSticKých atraKciÍduBaJoBJavovanie luxuSu 
a Starých Kultúr

Abu Dhabi

Dubaj

Ras Al-Khaimah
polostrov Musandam

Spojené Arabské Emiráty
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 0,4 0 0,8 0 0 1 3 15

teRmínY a cenY

7G9DuB01 POČET DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL  
DIEŤa DO 12 R.*

29.12.2015 - 05.01.2016 8 1 688 729

20.02. - 27.02. (Jarné prázdniny) 8 1 398 699

24.03. - 31.03. (veľká noc) 8 1 398 699

30.04. - 07.05. 8 1 298 659

02.07. - 09.07. 8 1 198 699

28.10. - 04.11. 8 1 298 799

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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aFRika  |  maRoko

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  Li-
sabone v cene Lisabon city tour (v sil-
vestrovskom termíne realizovaný v zá-
vislosti od letových časov). Prílet do 
maroka. Cez modernú Casablancu, sa 
vydáme na cestu do mesta Rabat.

2. deŇ
V  dopoludňajších hodinách nás čaká 
prehliadka neobyčajne zeleného mes-
ta Rabat s jeho najväčšími pamiatkami 
– pevnosť Kasbah Oudaya, Hasanova 
veža a  Mešita, mauzóleum Moham-
meda V., Mechouar (známe opevnenie 
okolo kráľovského paláca). Presunieme 
sa do meknes (UNESCO). Navštívime 
„Marocké Versailles“, ktoré bolo zalo-
žené v 17. storočí, spoznáme najkrajšiu 
marockú bránu Bab El Manasour a staj-
ne kráľa M. Ismaila. Pozrieme si i novú 
a  starú medinu. Vydáme sa na cestu 
do mesta Fez, cestou sa zastavíme 
v  posvätných mestách Moulay Idirss 
a Volubilis. Príchod do Fez v neskorých 
večerných hodinách.

3. deŇ
Ráno bude venované prehliadke mesta 
Fez (UNESCO), ktoré je právom pova-
žované za kolísku vzdelania a  kultúry. 
Navštívime hrobky dynastie Merinides, 
miestny bazár, kde sa budeme predierať 
úzkymi uličkami medzi oslíkmi, navštívi-
me Medersas, mešitu Karouine a  fon-
tánu Nejjarine. Počas prechádzky sa 
stretneme aj s miestnymi výrobcami su-
venírov, ktoré si budeme môcť zakúpiť.

4. deŇ
Po skorých raňajkách sa vydáme na 
cestu do mesta erfoud. Budeme pre-
chádzať berberskou dedinou Immo-
uzer du Kandar, cez cédrové lesy sa 
presunieme masívnym horstvom stred-
ného Atlasu s  nádhernými scenériami 
k jazeru Dait Aoua, prejdeme známym 
strediskom zimných športov Ifrane, 
narazíme na ďalšiu berberskú dedinu 
Azrou, ktorá je známa svojimi ručnými 
výrobkami z dreva a tkanými koberca-
mi. Cestou nás čaká ešte mesto Errachi-

dia a nádherné údolie Ziz s množstvom 
malých opevnených dediniek.

5. deŇ
V  skorých ranných hodinách možnosť 
fakultatívneho výletu na džípoch a ťa-
vách na pieskové duny, pozorovanie vý-
chodu slnka nad púšťou. Po raňajkách 
sa vydáme na cestu do mesta Tinerhir. 
Prechádzať budeme nádhernými oáza-
mi, až sa dostaneme ku kaňonu Todra, 
kde medzi 300 m vysokými strmými 
skalnými útesmi vedie úzka cesta širo-
ká len 20 m, čo je nezabudnuteľným 
zážitkom. Pokračujeme údolím Dades 
s množstvom paliem a záhrad, kde sa 
pestujú ruže na výrobu parfumov. Ces-
tou „Tisícich Kasbahov“ sa dostaneme 
do mesta ouarzazate.

6. deŇ
Navštívime podľa záujmu filmové štú-
dia (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 filmov 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 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Vstupy do pamiatok (okrem vnútra 
veľkej mešity v  Casablance). Miestne transfery. 7x/8x ubytovanie v  4* hoteloch 
s polpenziou, služby miestneho sprievodcu a služby slovensky/česky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu, obedy, vstupné do vnútra Veľkej mešity v Casablan-
ce (12 EUR - platí sa na mieste). Fakultatívne výlety.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 320 EUR. Doplatok za silvestrovský večer 115 EUR. Povinné pre-
pitné 30 EUR (platí sa na mieste po prílete sprievodcovi).

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

aj „Perlou juhu“. Pozrieme si najväčšie 
pamiatky – 70 m vysoký minaret Kou-
toubia, Menara a  záhrady, hrobky dy-
nastie Saadian a palác Bahia. V prípa-
de záujmu návšteva záhrad Majorelle 
(za poplatok) s hrobom majstra módy 
Yves Saint Laurenta. Nevynecháme 
ani medinu, najznámejšie miestne súky 
a námestie Djemaa El Fna so zaklínač-
mi hadov, hudobníkmi a rozprávačmi.

8. - 9. deŇ / 10. deŇ
V prípade 9 dňového zájazdu - transfer 
do mesta Casablanca, prehliadka mesta 
- štvrť Ain Diab, lemovaná množstvom 

bazénov a známych reštaurácii, mešita 
Jeho Veličenstva Hassana II. (zvonku), 
námestie Spojených národov, námestie 
Mohammeda V., rezidenčná časť Anfa. 
Transfer na letisko, odlet do Európy. 
V prípade 10 dňového zájazdu – indi-
viduálna prehliadka mesta Marakéš so 
sprievodcom, nákupy alebo možnosť 
fakultatívneho výletu do Asni Ouirgane 
na džípoch, údolie nazývané aj „šťast-
ným údolím“, ktoré sa nachádza na 
úpätí pohoria Toubkal alebo vodopády 
Ouzoud. Presun do mesta Casablanca, 
prehliadka, odlet do Európy.

silvesteR  |  kultúRne PamiatkY  |  shoPPinG  |  vstuPY v cene

KrižovatKa  
farieB a vônÍMaroKo

nonstop z Viedne do Pekingu
nonstop z Viedne do Barcelony

www.airchina.com

Maroko

Casablanca

Meknes

Fez

Ouarzazate

Erfoud

Rabat

Marrakech

klimatický diaGRam maRoko – maRakÉš
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

teRmínY a cenY

7G9MaL01 POČET DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL  
DIEŤa DO 12 R.*

26.12.2015 - 04.01.2016 (Silvester) 10 995 599

19.02. - 27.02. 9 798 499

26.02. - 05.03. 9 798 499

08.10. - 16.10. 9 858 599

12.11. - 20.11. 9 858 599

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami



180

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. - 2. deŇ
Odlet z Európy, prílet do maroka. Cez 
modernú casablancu, sa vydáme na 
cestu do mesta Rabat. Príchod do 
hotela, ubytovanie. V  dopoludňaj-
ších hodinách nás čaká prehliadka 
neobyčajne zeleného mesta Rabat 
s  jeho najväčšími pamiatkami – pev-
nosť Kasbah Oudaya, Hasanova veža 
a Mešita, mauzóleum Mohammeda V., 
Mechouar (známe opevnenie okolo 
kráľovského paláca). Presunieme sa do 
meknes (UNESCO). Navštívime „Ma-
rocké Versailles“, ktoré bolo založené  
v  17. storočí, spoznáme najkrajšiu ma-
rockú bránu Bab El Manasour a stajne 
kráľa M. Ismaila. Pozrieme si i  novú 
a  starú medinu. Vydáme sa na cestu 
do mesta Fez, cestou sa zastavíme 
v  posvätných mestách Moulay Idirss 
a Volubilis. Príchod do Fez v neskorých 
večerných hodinách.

3. deŇ
Ráno bude venované prehliadke mesta 
Fez (UNESCO), ktoré je právom pova-
žované za kolísku vzdelania a kultúry. 
Navštívime hrobky dynastie Merinides, 
uchváti nás 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 Nejja-
rine. Počas prechádzky sa stretneme 
aj s  miestnymi výrobcami suvenírov, 
ktoré si budeme môcť zakúpiť.

4. deŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu do 
mesta erfoud. Budeme prechádzať ber-
berskou dedinou Immouzer du Kandar, 
presunieme sa masívnym horstvom 
stredného Atlasu s  nádhernými sce-
nériami k  jazeru Dait Aoua, prejdeme 
známym strediskom zimných športov 
Ifrane, narazíme na ďalšiu berberskú 
dedinu Azrou, ktorá je známa svojimi 
ručnými výrobkami z  dreva a  tkanými 
kobercami. Cestou nás čaká mesto Er-
rachidia a nádherné údolie Ziz s množ-
stvom malých opevnených dediniek.

5. deŇ
V skorých ranných hodinách možnosť 
fakultatívneho výletu na džípoch a ťa-
vách na pieskové duny. Cesta povedie 
do mesta Tinerhir. Prechádzať budeme 
nádhernými oázami, až sa dostane-
me ku kaňonu Todra, kde medzi 300 
m vysokými strmými skalnými útesmi 
vedie úzka cesta široká len 20 m, čo 
je nezabudnuteľným zážitkom. Pokra-
čujeme údolím Dades s  množstvom 
paliem a  záhrad, kde sa pestujú ruže 
na výrobu parfumov. Cestou „Tisícich 
Kasbahov“ sa dostaneme do mesta 
ouarzazate.

6. deŇ
Po raňajkách navštívime podľa záujmu 
filmové štúdiá (vstup za poplatok cca 
50 AED) a  30 km vzdialený ait ben-
haddou kasbahs „pieskový zámok“ 
(UNESCO), najdokonalejšiu ukážku tra-
dičného predsaharského života. Vďaka 
svojej neopakovateľnej atmosfére sa 
stal súčasťou filmov Lawrenc z Arábie, 
Múmia, Alexander, Sedem rokov v Tibe-
te a mnohých ďalších. Cez priesmyk Tizi 
n´Tichka sa dostaneme do marakéša.

7.deŇ
marakéš (UNESCO), druhé najstar-
šie z kráľovských miest a nazývané aj 
„Perlou juhu“. Pozrieme si najväčšie 
pamiatky – 70 m vysoký minaret Kou-
toubia, Menara a  záhrady, hrobky dy-
nastie Saadian a palác Bahia. V prípa-
de záujmu návšteva záhrad Majorelle 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Vstupy do pamiatok (okrem vnút-
ra veľkej mešity v Casablance). Miestne transfery. 7x ubytovanie v 4* hoteloch 
s polpenziou v Maroku, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami v Lisabone. Služ-
by miestneho sprievodcu a  služby slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu  
CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 240 EUR, obedy, vstupné do vnútra Veľkej meši-
ty v Casablance (12 EUR/os./platí sa na mieste ak je povolený vstup). Fakultatív-
ne výlety a vstupy mimo program. Vstupy do pamiatok v Lisabone (cca 50 EUR, 
v závislosti od navštívených pamiatok).

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 320 EUR. Povinné prepitné 30 EUR/osoba (platí sa na mieste 
po prílete sprievodcovi).

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

(za poplatok) s hrobom majstra módy 
Yves Saint Laurenta. Nevynecháme ani 
medinu, najznámejšie miestne súky 
a námestie Djemaa El Fna so zaklínač-
mi hadov, hudobníkmi a rozprávačmi.

8. deŇ
Presunieme sa späť do mesta ca-
sablanca k odletu do lisabonu. Prílet 
do Lisabonu vo večerných hodinách, 
transfer na hotel, ubytovanie.

9. deŇ
Celodenný výlet po nádhernom mes-
te lisabon a  jeho okolí, na ktoré sa 

díva socha Krista, presná replika zná-
mej sochy v Riu. Prejdeme sa staro-
bylými uličkami, navštívime námestie 
Placa de Comercio, elevador de San-
ta Justa, hrad Castelo de Sao Jorge, 
Torre de Belém, Múzeum kočov a ak 
budeme mať čas, povozíme sa i  ty-
pickou Lisabonskou žltou električkou.

10. - 11. deŇ
Voľný deň v  Lisabone, fakultatívne 
možná návšteva okolia so sprievod-
com. Transfer na letisko, odlet do 
Európy.

veľká noc  |  kultúRne PamiatkY  |  shoPPinG

z MaroKa do liSaBonu

aFRika  |  maRoko

doKonalÁ  
KoMBinÁcia Kultúr

klimatický diaGRam maRoko – maRakÉš
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

Maroko

Alžírsko

Španielsko

Casablanca

Portugalsko

Lisabon teRmínY a cenY
7G9MaL03 POČET DnÍ OSOBa

21.03. - 31.03. (veľká noc) 11 995
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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 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu Bratislava-Oujda-Bratislava. 7x ubytovanie v  3*/4* hoteloch 
s polpenziou. Miestne transfery. Vstupy do pamiatok (okrem vnútra veľkej me-
šity v  Casablance). Miestneho a  slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK 
SATUR.

cena nezahŔŇa 
Doplatok za jednolôžkovú izbu 175 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 200 EUR.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
20 osôb.

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.

vstuPY a PolPenzia v cene  |  PRiamY let  |  kultúRne PamiatkY

za taJoMStvaMi KrÁĽovSKých MieStMaroKo

Rabat Meknez

Maroko

Alžírsko

Španielsko

Casablanca
Oujda

Beni Melal

Marrakech
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

teRmínY a cenY
7G9MaL02 POČET DnÍ OSOBa

15.06. - 22.06. 8 768

22.06. - 29.06. 8 768

07.09. - 14.09. 8 768

14.09. - 21.09. 8 768
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cez zÁPadnú  
Saharu

aFRika  |  maRoko

z MaroKa do MauretÁnie

nádheRný okRuh PRe náRuživých cestovateľov, nás zavedie nielen na tRadiČne známe miesta v maRoku. PozRieme sa aj do odľahlej-
ších a autentickejších Častí tejto kRásnej kRajinY Plnej tRadícii. južná ČasŤ maRoka, tajuPlná záPadná sahaRa a tuRizmom takmeR 
neobjavená mauRetánia, to všetko objavíme na našej ceste.

1. - 2. deŇ
Odlet z Európy, prílet do jedného z ma-
rockých kráľovských miest – marakéš. 
Podľa času začneme s  prehliadkou 
mesta - námestie Djemaa el Fna, mešita 
Kutubíja, najkrajšia mestskú bránu Bab 
Agnaou, hrobky dynastie Saadovcov, 
paláce El Badi a Bahia, židovská štvrť 
Mellah, kráľovský palác, medresa Ibn 
Youseef (fakultatívne), mešity Ibn Yo-
useef a Eloussta, návšteva paláca Dar 
Menebhi, ktorý je sídlom Marakéšskeho 
múzea, vrcholom prehliadky starého 
mesta bude prechádzka po marakéš-
skych súkoch. Záhrady Menara, Agdal 
a  Majorelle (fakultatívne). Vydáme ku 
kaskádovitým vodopádom ouzoud, 
najkrajším v Maroku, po návrate do Ma-
rakéša dokončíme prehliadku mesta, 
navštívime miestne garbiarne. 

3. deŇ
Presunieme sa do mesta essaouira, 
kde sa prejdeme historickým centrom 
mediny, pozrieme si mestské hradby, 
Veľkú mešitu, Othellovej záhrady a pre-
krásne pláže, cesta bude pokračovať 
pozdĺž pobrežia k  ústiu rieky Qued 
Ksob v meste diabat so zastávkou pri 
zrúcanine ostrovnej pevnosti borj el 
baroud a  kráľovského pavilónu. Mor-
ským príbojom vznikol nádherný záliv 
v  tvare podkovy tafelney (krátka za-
stávka). Príchod do mesta tamanar, 
známeho centra arganového oleja 
v  Maroku. Tradičným fotomotívom je 
množstvo kôz na konároch arganovní-
kov. agadir. 

4. deŇ
Cestou do mesta tan-tan, sa zastaví-
me v  berberskom mestečku inezga-
ne, presláveného svojimi striebornými 
šperkami. Návšteva národného parku 
souss massa so vzácnymi ibismi, skal-
nou bránou, či púštnymi dunami. Cesta 
nás zavedie do tiznitu s  mohutným 
mestským opevnením pozostávajúce-
ho z  29 veží a  deviatich brán. Mesto 
Gouelmine, prezývané aj Brána do 
Sahary, krátka prehliadka mesta s čer-

venými domami a  modrými dverami 
a okenicami, navštívime, zrúcaniny pa-
láca caid dahman, zastávka v sidi ifni, 
bývalej španielskej základne obchodu 
s otrokmi. Príchod do tan-tanu, mes-
ta presláveného sochárskym umením 
(Venuša z tan-tanu). 

5. deŇ
Ráno nás čaká malebná zastávka na 
brehu Atlantického pobrežia pri rieke 
oued chbika a  pozorovanie plame-
niakov pri lagúne laila, navštívime ry-
bársku dedinku tarfaya so španielskou 
pevnosťou casa mar. Krásnou piesoč-
nou púšťou erg lakhbayta sa dosta-
neme do hlavného mesta Západnej 
Sahary laayoune. Prehliadka rušného 
farebného prístavu (v  lete tu kotví asi 
160000 rybárskych lodí), starej špa-
nielskej štvrte a súku Djemal, modernej 
štvrte, ktorej dominuje Veľká mešita 
s impozantným minaretom na námestí 
Place de Méchouar a budovou Kongre-
sového paláca. 

6. – 7. deŇ
Dokončíme prehliadku Laayoune. Au-
tobusový presun do druhého najväč-
šieho mesta Západnej Sahary dakhla. 
Zastávka pri skalnom pobreží mes-
tečka boujdour. Poldenná prehliadka 
mesta s  vychádzkou ku španielske-
mu majáku, prehliadkou malebného 
rybárskeho prístavu či centra mesta. 
Fakultatívne možnosť rybačky alebo 
výletu do púšte. 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfery BTS – letisko – BTS. 3x ubytovanie v 4* hoteloch 
s polpenziou v Marakéši a v Agadire, 9x ubytovanie v hoteloch strednej a nižšej 
kategórie počas okruhu s polpenziou. Všetky miestne transfery a miestny pre-
let. Vstupy a výlety podľa programu. Služby miestneho sprievodcu a slovensky/
česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezhŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Fakultatívne výlety a vstupy (záhrady 
Majorelle 5 EUR, medresa Ibn Youssef cca 1 EUR). Príplatok za jednolôžkovú 
izbu 630 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 450 EUR. Vstupné vízum do Mauretánie 160 EUR, plus popla-
tok za vybvenie víz 40 EUR. Povinné prepitné 50 EUR pre miestnych sprievod-
cov a vodičov (platí sa na mieste sprievodcovi).

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

8. - 9. deŇ
Presunieme sa cez Saharu do Mau-
retánie, do nouadhibou. Pokračovať 
budeme do hlavného a  najväčšieho 
mesta Mauretánie nouakchott, kde 
si pozrieme mesto a  prístav Port de 
Peche. Cestou sa zastvíme v NP banc 
d´arguin (UNESCO) s jednou z najväč-
ších vtáčích kolón na svete.

10. deŇ
Cez množstvo tradičných púštnych de-
dín s  typickými mauretánskymi obyd-
liami sa presunieme do vnútrozemia 
a  dostaneme sa až do najsvätejšieho 
mesta krajiny chinguetti (UNESCO) 

so starobylou a najvýznamnejšou me-
šitou v Mauretánii. Navštívime miestnu 
knižnicu so zbierkou starých, ručne pí-
saných Koránov. Po ceste sa zastavíme 
v nádhernej oáze terjit so zaujímavými 
skalnými formáciami a možnosťou kú-
pania v jazierku. 

11. - 13. deŇ
Opevnené púštne mesto ouadane 
(UNESCO), možnosť púštneho výletu 
na džípoch k „Oku Sahary“ do Richa-
tu. Presun na letisko do Nouakchottu, 
odlet do Agadiru/Marakéša a následne 
odlet do Európy.

Maroko

Alžírsko

Marrakech

Západná Sahara

Ouzoud
Essaouira

AgadirTantan
El Hamra

Mauretánia

klimatický diaGRam maRoko – maRakÉš
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

teRmínY a cenY
7G9MaL05 POČET DnÍ OSOBa

10.04. - 22.04. 13 1 998

13.11. - 25.11. 13 1 998
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city BreaK
cez zÁPadnú  
Saharu MaraKéŠ

sPoznajme jedno z najkRajších miest v maRoku, ktoRÉmu PRávom PRislúcha Pomenovanie „PeRla juhu“. je súČasŤou svetovÉho kul-
túRneho dediČstva unesco. PRežijeme štYRi dni v meste Plnom záhRad a známYch Pamiatok. 

1. deŇ
Odlet z Európy, prílet do nádherného 
marockého mesta marakéš. Presunie-
me sa do hotela, oddýchneme si po 
ceste a  vydáme sa so sprievodcom 
objavovať toto tajuplné mesto. 

2. deŇ
Po raňajkách sa vydáme obdivovať 
a objavovať mesto. marakéš je mesto 
právom zaradené do zoznamu sveto-
vého kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Často je označované aj prívlastkom 
„Perla juhu“. Mesto je plné palácov 
a  nádherných záhrad. Navštívime 
hrobky Saadiens, múzeum Dar Si 
Said, záhradu Agal, Ménara, 70 met-
rov vysoký minaret Koutoubia, palác 
Bahia a  známe miestne garbiarne 
a  čistiarne. Nevynecháme ani medi-
nu, najznámejšie miestne súky (trhy) 
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. Pre záujemcov je 
možná tradičná marocká večera s vy-
stúpením marockej tanečnej skupiny 
(fakultatívne za doplatok).

3. deŇ
Celodenný výlet do rybárskeho mes-
ta essaouira, ktoré je považované za 
najmalebnejšie mesto v Maroku. Biele 
mesto obkolesené sivými hradbami 
je známe najmä vďaka spracováva-
niu drahého tujového dreva a výrobe 
farbiva nazývaného tyrský purpur. Do 
dnešných čias sú tu malé rezbárske 
dielničky, krásny prístav a  rybí trh, 
hradby z  18. storočia, stará medina 
a mnoho ďalších zaujímavostí. Svojou 
pokojnou prímorskou atmosférou je 
vzdialené rušnému Marakéšu. 

4. deŇ
Pred nami je posledný deň pobytu. 
Transfer na letisko a odlet do Európy.

vedeli ste že:
Marakéš je najobľúbenejším turistic-
kým cieľom v  Maroku, živým a  ruš-
ným miestom, ktoré je plné palácov, 
záhrad a súkov. Rozkladá sa na mies-
te, kde sa pobrežné planiny stretávajú 
so zasneženými vrcholkami Vysokého 
Atlasu.  Hlavným lákadlom je bezpo-
chyby marakéšska medina. Za úsvi-
tu je hlavné námestie Djenaa El Fna 
opusteným miestom. S pribúdajúcim 
časom sa však začína meniť na obrov-
skú otvorenú tržnicu, plnú obchodní-
kov, rozprávačov a remeselníkov. Ná-
mestie je asi najväčšou koncentráciou 
marockej kultúry v krajine. Vedľa seba 
sa tu predstavujú skupiny hudobní-
kov, zabávačov,  akrobatov, veštcov 
a krotiteľov zvierat. Po západe slnka 
sa celé námestie zmení na obrovskú 
jedáleň, kde môžete ochutnať celú 
škálu miestnych pokrmov. Tradíciou 
na miestnych trhoch je samozrejme 
zjednávanie cien. Obchodníci túto 
„hru“ od klientov očakávajú. Všetko 
prebieha v príjemnej a veselej nálade 
a zväčša je obchod sprevádzaný po-
zvaním na vynikajúci mätový čaj.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfery BA-letisko-BA. 3x ubytovanie v 4* hoteli s polpen-
ziou, výlety a vstupy podľa programu. Miestne transfery. Služby miestneho a slo-
vensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok za jednolôžkovú izbu. Tradič-
nú marockú večeru – možná za doplatok 29 EUR.
možnosť ubytovanie v jednom z tradičných butikových hotelov Riad za dopla-
tok 325 euR/osoba.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 280 EUR. Prepitné pre miestnych sprievodcov a vodičov  
25 EUR/osoba (platí sa sprievodcovi na mieste).

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

Maroko

Alžírsko

Marrakech

Západná Sahara

Essaouira
klimatický diaGRam maRoko – maRakÉš
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

teRmínY a cenY
7G9MaL04 POČET DnÍ OSOBa

11.02. - 14.02. 4 458

25.02. - 28.02. 4 398

03.03. - 06.03. 4 458

10.03. - 13.03. 4 458

24.03. - 27.03. 4 458

07.04. - 10.04. 4 458
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novinka  |  vstuPY v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  unesco  |  PRe RodinY

okRuh Po nádheRnej kRajine, Plnej staRých PRíbehov, Palácov ako z RozPRávok tisíc a jednej noci a stále žijúcich tRadícii.  kRásne 
oázY, vYsokÉ PieskovÉ dunY, tRadiČní obYvatelia dediniek a známe maRockÉ mestá, to všetko obohatenÉ o aktivitY PRe celú Rodinu. 
to je naša maRocká RozPRávka.

1. deŇ
Odlet z Európy, prílet do Maroka, kra-
jiny plnej nádherných rozprávkových 
palácov, tajomných miest, starých 
berberských dedín a  najmä, krajiny, 
kde dodnes ožívajú staré príbehy 
a rozprávky. 

2. deŇ
Cesta nás povedie do nádherného 
mesta ouarzazat, ktoré sa rozprestie-
ra pod najvyššími vrcholmi Vysokého 
Atlasu a  leží na križovatke tradičným 
marockých obchodných ciest. Mesto 
obklopuje nádherná krajina, kde sa 
hory stretávajú s púšťou.  Žije tu pre-
važne berberské obyvateľstvo a turisti 
sem mieria najmä vďaka svetoznámym 
filmovým štúdiám Atlas Film Corpora-
tion. Ouarzazate sa stalo najvýznam-
nejšou filmárskou lokalitou v  Afrike. 
Aj tí, ktorí v Maroku nikdy neboli, túto 
oblasť určite videli v mnohých filmoch 
– repliky stavieb zo starého Ríma, rep-
lika tisícročného egyptského chrámu, 
všetky. Ouarzazate má vlastné Filmové 
múzeum, ktoré je venované vzťahom 
s  Hollywoodom. Navštívime nádher-
ný „pieskový zámok“ ait benhaddou 
kasbahs (UNESCO). Mesto je jednou 
z  najdokonalejších ukážok starobylej 
predsaharskej architektúry na svete. 
Vďaka svojej neopakovateľnej atmo-
sfére sa stal súčasťou filmov Lawrenc 
z Arábie, Múmia, Sedem rokov v Tibete  
a mnohých ďalších.

3. deŇ
Z Ouarzazate sa vydáme na cestu do 
zagory. Prejazdom údolím rieky Draa 
sa dostaneme do jedného z najkrajších 
miest v  Maroku. Mesto je plné červe-
ných buganvílii, ružových oleandrov  
a paliem. Žijú tu hlavne berberské ro-
diny v  typických malých domčekoch 
z  červenej hliny. Zagora bola posled-
nou oázou na starobylej ceste, po kto-
rej chodili karavány a v meste sa zasta-
vovali, aby sa občerstvili. Na vrchole 
Jebel Zagora nad mestom s a týčia po-
zostatky starej pevnosti. Deti aj rodičia 

sa povozia na miestnom dopravnom 
prostriedku – na oslíkoch. 

4. deŇ
erfoud, rozľahlé mesto plné domov po-
stavených vedľa púšte. Mesto obklopu-
jú ďatlovníkové háje, ktoré sú hlavným 
zdrojom príjmov a  celá oblasť vyzerá 
ako oáza. Pred nami je cesta na dží-
poch do malej dedinky merzouga, kto-
rá je ukrytá v oblasti pieskových dún. 
Vďaka svojej polohe neďaleko púšte 
je častým cieľom turistov, no napriek 
tomu tu ľudia stále žujú svojim tradič-
ným životom. Vyskúšame si ako sa jaz-
dí na ťavách po púštnych pieskových 
dunách. Ubytujeme sa v  tradičnom 
púštnom stanovom hoteli.

5. deŇ
Vydáme sa na cestu do mesta tinerhir. 
Míňať budeme nádherné oázy a údolím 
Dades sa dostaneme do samotného 
mesta. Toto nádherné mesto sa roz-
kladá na kaskádovitých terasách kopí-
rujúcich líniu okolitej krajiny. Domčeky 
sú postavené z červených tehál v tra-
dičnom predsaharskom štýle. Okolie 
mesta je známe najmä hlbokým rokli-
nám,  a vďaka nim sa stalo obľúbeným 
miestom na turistiku. Požičiame si bi-
cykle a vydáme sa objavovať rozpráv-
kovo krásnu krajinu.

6. – 7. deŇ
A  na koniec rozprávky to najlepšie, 
kráľovské mesto marakéš (UNESCO). 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Miestne transfery. 4 x ubytovanie počas okruhu v 4* hoteloch 
s  polpenziou, 1 x ubytovanie v  stanoch v  púšti s  polpenziou, 2 x ubytovanie  
v  4* hoteli pre rodiny s  all inclusive, návšteva filmových štúdii, jazda na oslí-
koch a ťavách, jazda na džípoch, zapožičanie bicyklov a výlet Tinerhir, jazda na 
tradičnom koči v meste Marakéš. Vstupy a výlety podľa programu. Miestneho 
a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Fakultatívne aktivity. Príplatok za jed-
nolôžkovú izbu. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 320 EUR. Povinné prepitné 30 EUR/dospelá osoba, 20 EUR 
dieťa do 12 rokov (platí sa na mieste sprievodcovi).

maXimálna veľkosŤ skuPinY
14 osôb.

Druhé najstaršie z  kráľovských miest 
nazývané aj „Perla juhu“. Pozrieme 
si najväčšie pamiatky – 70 m vysoký 
minaret Koutoubia, Menara a záhrady, 
hrobky dynastie Saadian a palác Bahia. 
V prípade záujmu návšteva záhrad Ma-
jorelle (za poplatok) s hrobom majstra 
módy Yves Saint Laurenta. Nevyne-
cháme ani medinu, najznámejšie miest-
ne súky a námestie Djemaa El Fna so 

zaklínačmi hadov, hudobníkmi, zápas-
níkmi, krotiteľmi zvierat a rozprávačmi. 
Povozíme sa po meste i tradičným ko-
čom z 18. storočia.

8. deŇ
Každá rozprávka sa raz skončí a končí 
sa aj tá naša. Pred nami je už len trans-
fer na letisko a odlet domov.

rozPrÁvKa naživoMaroKo

aFRika  |  maRoko

Maroko

Alžírsko

Marrakech

Ouarzazate

Tinghir
Erfoud

Merzouga
Camp

Zagora

klimatický diaGRam maRoko – maRakÉš
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

teRmínY a cenY

7G9MaL06 POČET DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL  
DIEŤa DO 12 R.*

27.02. - 05.03. (Jarné prázdniny) 8 958 659

12.03. - 19.03. 8 1 058 699

19.03. - 26.03. (veľká noc) 8 1 058 699

07.05. - 14.05. 8 1 058 699

02.07. - 09.07. (letné prázdniny) 8 1 098 699

10.09. - 17.09. 8 998 659

28.10. - 04.11. 8 998 659

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami



Distribútor pre SK: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,

www.teva.sk

SK/OTC/15/0178

Liek na tráviace ťažkosti.

Na hnačku aj zápchu.
Liek na vnútorné použitie. O správnom použití lieku a prípadných nežiaducich 
účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
www.hylak.sk

Rýchly nástup účinku vďaka metabolitom:
•	 rýchlo	regeneruje	črevnú	sliznicu
•	 rýchlo	obmedzí	rast	patogénnych	baktérií
•	 rýchlo	obnoví	rast	črevnej	flóry
•	 urýchľuje	vstrebávanie	vitamínov
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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 obrovská 
žulová kupola, ktorá dala mestu jeho 
meno. Hlavná ulica je lemovaná dub-
mi a  historickými budovami. Frans-
chhoek je známy ako hlavné mesto 
jedla a vína. Pracujú tu mnohí z naj-
lepších šéfkuchárov v  Južnej Afrike 
a  miestne reštaurácie sa často ob-
javujú 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 Rou-
te“. Zlatokopecké mestečko Pilgri-
m’s  Rest, pripomína časy africkej 
„Zlatej horúčky“. Pokračovanie cesty 
vrchovinou 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
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Vnútroštátny prelet 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 hovoria-
ceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Fakultatívne výlety. Obedy a večere. Prepitné. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
630 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 490 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

aFRika  |  jaR

Zimbabwe
Namíbi

JAR

a
Botswana

Kapské mesto
Mys dobrej nádeje

Johannesburg

Pretoria

V iktóriine vodopády

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

teRmínY a cenY
7G9jaR01 POČET DnÍ OSOBa

28.07. - 07.08. 11 2 998

03.11. - 13.11. 11 2 998
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aFRika  |  mauRícius

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, sopečné 
more, útesy a rozorvané skaliská. Malý 
sopečný kužel Formica Leo  a jaskyna 
v láve Chapelle de Rosemont.

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 souffleur. 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 sfingy. 
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? Prí-
rodný most Le Pont Naturel s mohut-
ným príbojom. Začujeme čarodejné 
zariekanie?

10. deŇ
Odpočinok na bielych plážach ostrova.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu, prelet medzi ostrovmi. Ubytovanie v  hoteloch strednej ka-
tegórie. Prenajatý mikrobus. Vstupy do národných parkov. Výlet loďou na ostrov 
Ile aux Cerfs s piknikom. Slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

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. 

11. deŇ
Celodenný výlet do severnej oblas-
ti ostrova. Tradičné kreolské domčeky 
v  okolí moka. Hlavné mesto Port louis 
s pitoresknou tržnicou. Návšteva skanze-
nu kreolskej architektúry. Múzeum pošto-
vých známok. Odvezieme si tú legendár-
nu modrú? Múzeum vyhynutého vtáka 
„blbouna nejapného“, symbolu ostrova.

12.deŇ 
Loďou na ostrovčeky ile aux cerfs  
s belostnými plážami. Kaskády vodopá-
dov do morskej lagúny. Opekanie rýb 
s miestnymi temperamentnými hudob-
níkmi. 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 ostrova. 
Letecký návrat domov.

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY a miestne PReletY v cene  |  náRodnÉ PaRkY

dva oStrovy  
uProStred raJareunion a MaurÍciuS

Maurícius

Reunion

Port Louis

Belle Mare
Curipipe

Mahébourg

Piton de le Fournaise
St. Pierre

St. Gilles

St. Denis

Le Morne Brabant

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

teRmínY a cenY
7G9MRu01 POČET DnÍ OSOBa

11.04. - 26.04. 16 2 198

29.06. - 14.07. 16 2 298

26.09. - 11.10. 16 2 198

12.11. - 27.11. 16 2 198
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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!

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: Flatiron 
building – žehlička, v mnohých pub-
likáciách uvádzaná ako najvyššia bu-
dova svojej doby, no nebola dokon-
ca nikdy ani najvyššou budovou NY. 
V  čom teda spočíva jej unikátnosť? 
empire state building – v  minulosti 
považovaná za ôsmy div sveta, vy-
hliadka, z  ktorej je vidieť Manhattan 
ako na dlani. Držala status najvyššej 
budovy sveta bezkonkurenčných 
40 rokov. Rockefeller Center – zaži-
te pravú zábavu v  štýle Love in the 
city v niektorom z barov okolo Roc-
kefellerovho centra alebo Radio City. 
St. Patrick’s Cathedral a zelené pľúca 
mesta – central Park, ktorý sa tiahne 
v dĺžke 4,1 km, 51 blokov od 59. po 110. 
ulicu. Obklopuje ho hustý les, pričom 
nad korunami mohutných stromov 
sa čnejú vysokánske budovy. Jednou 
z nich je i Dakota, pred ktorou bol za-
vraždený 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 finančníctva 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. 
Parfumy, kozmetika, doplnky, topán-

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu, transfer z Bratislavy na letisko a späť, privátny 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 (18 EUR), miestnu dopravu v New Yorku, vstupné 
a fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu od 490 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 470 EUR.

ostatnÉ doPlatkY
Muzikálové predstavenie na Brodway, vstupenka na zápas NHL - nutné objednať 
vopred.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

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.

veľká noc  |  shoPPinG  |  kultúRne PamiatkY

BiG aPPleneW yorK

ameRika  |  usa

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
7G9uSa01 POČET DnÍ OSOBa

23.03. - 29.03. 7 1 298

30.04. - 06.05. 7 1 298

21.05. - 27.05. 7 1 298

12.08. - 18.08. 7 1 298

09.09. - 15.09. 7 1 298

11.11. - 17.11 7 1 298
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ameRika  |  usa

1. deŇ
Odlet do new Yorku. Už na ceste z letis-
ka nás prekvapí veľké množstvo žltých 
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 vesmírne 
múzeum, láka návštevníkov svojím pa-
vilónom raketoplánov. Jedným  z „pro-
minentov“ je tu aj Enterprise, prvá ve-
smírna loď NASA. Mužskú časť výpravy 
určite uchváti zbierka kompletne zre-
konštruovaných 30 lietadiel, ponorka 
Growler a  lietadlo Concord. Na výber 
však máte aj Guggenheimovo múze-

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
Leteckú dopravu, transfer BA – letisko – BA, privátny transfer letisko – hotel – letisko 
v New Yorku, 4x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteli v centre New Yorku, 3–dňovú 
prehliadku New Yorku so slovensky hovoriacim sprievodcom CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Vybavenie ESTA formulára (18 EUR), miestnu dopravu v New Yorku, vstupy a fakul-
tatívne výlety (predstavenie na Broadway, plavba loďou na Ellis Island). Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 440 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 470 EUR. 

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

um, 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 zatú-
žite po bielizni Victoria´s Secret, Calvin 
Klein, džínsoch Levi´s, po origináloch 
od Manola Blahnika, môžete ich mať! 
Na Piatej avenue sa zatúlate k  Vu-
ittonovi, Fendimu či do „diabolskej“ 
Prady. Najlepšie obchody s oblečením 
pre deti sa nachádzajú na Madison  

Avenue, medzi 80. a  90. ulicou. Pod-
večer sa nezabudnite vrátiť na times 
square, osvetlené stovkami blikajúcich 
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 do-
volíte 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.

veľká noc  |  shoPPinG  |  vhodnÉ PRe deti od 7 Rokov 

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
7G9uSa02 POČET DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL 1. DIEŤa DO 12 R.*

24.03. - 29.03. 6 1 298 899

01.07. - 06.07. 6 1 298 999

26.08. - 31.08. 6 1 298 999

29.10. - 03.11 6 1 298 899

 * pri ubytovaní s 2 dospelými osoba
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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 ob-
rovské množstvo žltých taxíkov. Po 
New Yorku ich jazdí viac ako 13 tisíc. 
Kolekcia naj mrakodrapov: empire 
state building, v  minulosti pova-
žovaný za ôsmy div sveta, z  ktoré-
ho vidieť manhattan ako na dlani. 
Flatiron Building – Žehlička, Chrys-
ler Tower s  pozlátenými šupinami, 
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  več-
ný oheň pripomínajúci pamiatku 11. 
septembra. battery Park – javisko 
pouličných jamajských hudobníkov, 
akrobatov, živých sôch, predavačov 
dáždnikov a „pravých“ rollexiek. bro-
oklyn bridge, prvý a najslávnejší most 
NY. Newyorské štvrte: kedysi prázdne 
priemyselné ulice soho dnes lemu-
jú galérie, kaviarne a  drahé butiky. 
Greenwich Village, dedina slávnych 
mien. little italy, záruka pravej talian-
skej kuchyne a  kávy. Srdce newyor-
ského výstavníctva: umelecké zbierky 
na Múzejnej míli v deviatich múzeách 
vrátane slávneho metropolitan mu-
seum. Oáza uprostred metropoly: 
central Park. Nenechajte si ujsť muzi-
kálové 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, Muse-
um of Modern Art a  mnoho ďalších. 
Alebo nákupy, nákupy, nákupy! Na 
rušnej Herald Square na Broadway, 
je najväčší obchodný dom na svete 

macy´s. Nájdete tu za dobrú cenu do-
slova a do písmena všetko. V blízkosti 
Ground Zero, máme otvorený ďalší 
nákupný raj – century 21 so záplavou 
značkového oblečenia za diskontné 
ceny. Parfémy, kozmetika, doplnky, 
topánky, dámske, pánske i detské ob-
lečenie, športové potreby. Ak zatúži-
te po bielizni Victoria´s Secret, Calvin 
Klein, džínsoch Levi´s, po dostup-
ných origináloch od Manola Blahnika, 
môžete ich mať. Nákupy si vychut-
náte aj v SoHo, East Village a Lower 
East Side. Vuitton, Fendi, Prada a 5th 
Avenue. Plný kufor zážitkov a výhod-
ne 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  bielym pieskom vo varadere, po-
hodlie all inclusive hotela, najkvalit-
nejší kubánsky rum, ľadové mojito, 
cuba libre, hodiny salsy, výučba špa-
nielčiny, večerné show, šnorchlovanie, 
potápanie, fakultatívne výlety, miest-
ne trhy. Dosýta si vychutnáte dokona-
lý oddych.

11. – 12. deŇ
Záverečný oddych, transfer na letis-
ko, 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
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Prelet New York – Havana s pre-
stupom, privátny transfer z  letiska do hotela v  NYC a  späť, transfer z  letiska 
v Havane do hotela vo Varadere, transfer z hotela vo Varadere na letisko vo Va-
radere, 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 sloven-
sky/česky hovoriacim sprievodcom CK SATUR, služby česky/slovensky hovoria-
ceho delegáta CK SATUR počas pobytu vo Varadere. 

cena nezahŔŇa
Vybavenie ESTA formulára (18 EUR), vstupnú kartu na Kubu (22 EUR), miestnu 
dopravu v New Yorku, vstupy do múzeí a fakultatívne výlety, predstavenie na Bro-
adway. Príplatok za jednolôžkovú izbu 740 EUR. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 550 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

ameRika  |  usa

New York

Havana Varadero

USA

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
7G9uSa03 POČET DnÍ OSOBa

13.03. - 24.03. 12 2 298

17.04. - 28.04. 12 2 298

15.05. - 26.05. 12 2 298

16.06. - 27.06. 12 2 298

30.10. - 10.11. 12 2 298
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1. deŇ
Odlet do Los Angeles, oddych po dl-
hom lete. Ubytovanie, nocľah.

2. deŇ
L. A. – začíname s prehliadkou mesta 
- Hollywood, Beverly Hills, Santa Mo-
nica. Filmové snívanie v hollywoode, 
štvrť boháčov Beverly Hills. Neuve-
riteľná paleta ľudí na venice beach. 
Nočná santa monica s  pouličnými 
žonglérmi, hudobníkmi a  umelca-
mi. Pre tých, ktorý už L. A. navštívi-
li, budeme mať náhradný program 
- nákupy, oddych na pláži a pod. (po 
dohode so sprievodcom priamo na 
mieste).

3. deŇ
Los Angeles – dnes máme pred se-
bou celodennú návštevu najzná-
mejších filmových štúdií Universal 
studios alebo do okolia L. A. a výlet 
do Malibu, ktoré sa rozprestiera ce-
lou svojou dĺžkou na pobreží oceána. 
Večer nás čaká návšteva hviezdneho 
Holywoodu a drink.

4. deŇ
Prejazd do Las Vegas. Urobíme si 
prehliadku večerného Las Vegas 
– zorientujeme sa v  meste a  v  ka-
sínach. Nevada, kráľovstvo rodea 
a kasín. Nikdy nespiace centrum ha-
zardu v  Nevadskej púšti, nablýskaná 
hráčska metropola Ameriky, ktorú 
ročne navštívia desaťtisíce zanie-
tených hráčov z  celého sveta, las 
vegas. Záplava farebných svetiel na  
6 km dlhej Las Vegas Strip - Benátky, 
Rím, Rozprávkový hrad, Eiffelovka, 
Cheopsova pyramída, spievajúca fon-
tána, fotografovanie s Elvisom, alebo 
radšej drive-in svadba?

5. deŇ
Las Vegas – individuálne môžeme 
navštíviť kasína, voľný program, fa-
kultatívne Hoover Dam alebo nákupy 
v outletoch v Las Vegas. Prejdeme sa 
centrálnym bulvárom, tzv. stripu, kto-
rý je známy unikátnou architektúrou 

hotelov a  kasín, spievajúca fontána 
Bellagio, výhľad na svetielkujúcu met-
ropolu púšte z Eiffel Tower (zrkadlová 
kópia originálu z Paríža v pomere 1:2), 
show ohňa a  vody Mirage Volcano. 
Vo večerných hodinách individuálny 
program – rozhodne odporúčame na-
vštíviť niektorú zo svetoznámych ve-
gaských show (Cirque du Soleil, Celi-
ne Dion, David Copperfield a mnohé 
ďalšie... Sprievodca vás oboznámi 
s aktuálnym programom a odporučí).

6. deŇ
Dnes si urobíme celodenný výlet do 
Grand Canyon – v cene. Jeden z naj-
atraktívnejších prírodných útvarov na 
svete - úchvatný Gran canyon v štáte 
Arizona. Majestátnosť a krása, neuve-
riteľné a  slovami neopísateľné pano-
rámy najhlbšieho kaňonu sveta, ktorý 
mení svoje farby v  hre lúčov slnka. 
Scénický fenomén, ktorý nemá obdo-
bu! Tú nádheru si pozrieme spoločne 
z úchvatných vyhliadok pozdĺž hrany 
kaňonu. Fakultatívne možnosť letu 
helikoptérou.

kaliFoRnia - zlatá kRajina, sen PRisŤahovalcov i staRousadlíkov. každý má šancu – od PouliČných zabávaČov v santa monica až Po 
hviezdY hollYWoodu. chodník slávY s hviezdou michaela jacksona a Filmový deŇ v univeRsal studios - nielen PRe najmenších. skvost-
nÉ las veGas vás Pohltí a Pohľad na GRand canYon sa vám navždY vRYje do Pamäti. okRuh Plný zábavY, ktoRý sa zaPáČi každÉmu!

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu, transfer BA-letisko-BA. Prepravu vanom s Wi-Fi počas celej 
doby trvania zájazdu, slovensky hovoriaceho sprievodcu. 4x ubytovanie s raňaj-
kami v 4* hoteli v Los Angeles, 3x ubytovanie v Las Vegas bez stravy, celodennú 
prehliadku Los Angeles, vstupenku do Universal Studios, celodenný výlet do 
Grand Canyon vrátane vstupenky.

cena nezahŔŇa
Vybavenie ESTA formulára (18 EUR), príplatok za jednolôžkovú izbu, sprepitné.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 430 EUR.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
10 osôb.

7. deŇ
Po raňajkách check out z  hotela vo 
Vegas. Cestou do Los Angeles si uro-
bíme prehliadku Hoover Dam, úch-
vatnej klenbovej priehrady na rieke 
Colorado. Príchod do Los Angeles, 
ubytovanie, nocľah.

8. – 9. deŇ
Uvoľnenie izieb, check-out z  hote-
la, individuálny program. Využijeme 
posledné hodiny na nákupy, či si ešte 
oddýchneme na Santa Monica Be-
ach? Transfer na letisko, odlet z Los 
Angeles späť do Európy.

novinka  |  PRePRava mikRobusom s WiFi  |  shoPPinG  |  vstuPY v cene  |  silvesteR  |  veľká noc  |  PRe RodinY

PÁrty a 
naKuPovanieloS anGeleS a laS veGaS

klimatický diaGRam – los anGeles, usa
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

teplota (°c) 15 15 15 15 17 19 15 21 20 18 16 13

zrážky (mm) 78 84 70 26 11 2 0 1 4 17 30 66

Grand Canyon

Las Vegas 

Los Angeles

Hoover  Dam

teRmínY a cenY
7G9uSa07 POČET DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL 1. DIEŤa DO 12 R.*

27.12. - 04.01.2016 9 2 298 1 699

23.03. - 01.04. 9 1 798 1 499

15.10. - 23.10. 9 1 798 1 499

 * pri ubytovaní s 2 dospelými osobami.
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MeStÁ a PrÍroda zÁPadu

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 
filmového 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 filme 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 579 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 mafián Al Capone. Nocľah v San 
Franciscu.

11. – 12. deŇ
Dopoludnia voľný program v  meste. 
Popoludní nasleduje transfer na letis-
ko a návrat do Európy. 

klimatický diaGRam – los anGeles, usa
Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

teplota (°c) 15 15 15 15 17 19 15 21 20 18 16 13

zrážky (mm) 78 84 70 26 11 2 0 1 4 17 30 66

San Francisco
Sequoia N.P. Death Valley Zion N.P.

Grand Canyon N.P.

Bryce Canyon N.P.Las Vegas

Los Angeles

teRmínY a cenY
7G9EXO05 POČET DnÍ OSOBa

26.03. - 06.04. 10 1 929

16.04. - 27.04. 10 1 889

20.05. - 31.05. 10 1 999

02.06. - 13.06. 10 2 039

08.07. - 19.07. 10 2 149

01.08. - 12.08. 10 2 449

17.08. - 28.08. 10 2 299

07.09. - 18.09. 10 2 219

30.09. - 11.10. 10 2 149

20.10. - 31.10. 10 1 999
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s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene  |  miestne PReletY v cene  |  náRodnÉ PaRkY 

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 sPolu so slávnYm mestom los anGeles.

1. – 3. deŇ
Odlet z Európy do los angeles, Pre-
let do los angeles. „Mesto Anjelov“ 
– pobrežné mesto na západe USA, 
ktoré je domovom takých známych 
pojmov ako napr. Hollywood, či Be-
verly Hills. Prehliadka najzaujíma-
vejších častí mesta. Chodník slávy, 
čínske divadlo, obchody na Rodeo 
Drive, Sunset Strip.... Transfer na letis-
ko, 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 zdatnej-
ších záujemcov výstup na vrchol ku 
kráteru Diamond Head s nádherným 
výhľadom na mesto. Pre ostatných je 
tu zasa možnosť návštevy Polynéz-
skeho kultúrneho centra v  Laie, na 
opačnej strane ostrova, s  ukážkami 
tradičnej kultúry pôvodných domoro-
dých obyvateľov Polynézie. 

6. – 7. deŇ
Transfer na letisko, prelet na ostrov 
maui. Veľmi skoro ráno vyrazíme 
na výlet do vysokohorského parku 
haleakala. Pohľad na vychádzajúce 

slnko a  temné sopečné kužele patrí 
k zážitkom na celý život. Cestou na-
späť zastávka v rybárskom mestečku 
Lahaina.

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-
tografií tropickej prírody a sopečných 
formácií ostrova. Navštívime Národný 
park volcanoes so stále aktívnymi 
sopkami. 

11. deŇ
Kúpanie a oddych na pláži. Posledný 
deň vychutnávania si raja na Zemi! 
Treba ho využiť naplno.

12. – 14. deŇ
Transfer na letisko, let cez Los Ange-
les naspäť do Európy. 

vedeli ste, že
Havajské ostrovy sa nachádzajú na konci časovej zóny, preto tak ako nazývame 
Japonsko krajinou vychádzajúceho Slnka, tak zasa na Havajských ostrovoch sa 
deň končí. Ostrovy patria do Spojených štátov amerických (od roku 1959). Sú 
jediným čisto ostrovným štátom a zároveň najjužnejším štátom celej únie. 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie v  3* hoteloch s  ra-
ňajkami, privátne letiskové transfery, dopravu na Havajských ostrovoch podľa 
programu, miestne prelety Los Angeles – ostrov Oahu, ostrov Oahu – ostrov 
Maui, ostrov Maui – ostrov Big Island, ostrov Big Island – Los Angeles, vstupy 
podľa programu, služby slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR. 

cena nezahŔŇa
Stravu okrem uvedenej. Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu.  
Vybavenie formulára ESTA (18 EUR). 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 490 EUR. 

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

havaJSKé oStrovy a loS anGeleS

Los Angeles

Honolulu

USA

Big Island

Maui
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

teRmínY a cenY
7G9uSa06 POČET DnÍ OSOBa

20.04. - 03.05. 14 3 168

08.06. - 21.06. 14 3 168

07.09. - 20.09. 14 3 168

26.10. - 08.11 14 3 168
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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.

1. - 2. deŇ
Odlet z Európy, prílet na Kubu (hava-
na/varadero), transfer do hotela. Po 
raňajkách začneme deň prehliadkou 
kubánskej metropoly havany. Mo-
derná univerzita a  Námestie revolú-
cie v kontraste s UNESCO chránenou 
štvrťou Havana vieja. Svetoznáme 
a  najmä rušné nábrežie s  promená-
dou Malecón s vyhliadkou na pevnosť 
El Morro, chrániace ústie zálivu. Re-
zidenčná štvrť Vedado, Kolumbov 
pamätník, koloniálne El Capitolio (Ka-
pitol) – replika amerického vzoru, bý-
valý prezidentský palác a Gran Teatro, 
Central Park. Pešia prechádzka ulička-
mi starého mesta, námestie sv. Fran-
tiška s  katedrálou a  čulým ruchom. 
Uvidíme aj kubánske ženy v typickom 
bielom oblečení posedávajúce a  faj-
čiace cigary, hudobníkov, tanečníčky. 
Veľkolepé námestie Plaza de Armas, 
Palác Villanueva, El Templete, múze-
um rumu, obľúbené Hemingwayove 
podniky La Floridita a Bodeguita del 
Medio. Zažijeme veľmi zaujímavú ho-
dinovú jazdu na starých amerických 
autách. Možnosť večernej návštevy 
známeho kabaretu (za poplatok, od-
porúčame objednať vopred v CK).

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 trinidad, 
so zastávkou v  Guama na krokodílej 
farme a v dedinke taino. Zastavíme sa 
v  nádhernom mestečku cienfuegos, 
známe aj prívlastkom „Perla juhu“. 
Vďačí zaň kráse svojho historického 
centra, kde si pozrieme park Jose 
Martího, hlavné námestie obkolese-
né reprezentatívnymi stavbami a  ar-
chitektonickými skvostami s  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 múzea, 
pestrofarebné uličky plné hráčov domi-
na, baseballu a konských povozov bez 
jediného auta. Ochutnáme lahodný 
kokteil z  cukrovej trstiny z  miestnych 
plantáží údolia Valle de los Ingenios. 
Majiteľ bývalej koloniálnej farmy na jej 
spracovanie, Manaco Iznaga, sledoval 
svojich robotníkov z  vysokej strážnej 
veže. Pokračovanie do santa clary, 
miesta posledného odpočinku národ-
ného hrdinu „Che“ Guevaru. Vykoľajený 
vlak označujúci rozhodujúce momenty 
Kubánskej revolúcie. varadero.

7. - 10. / 11. / 12. deŇ
Oddych na vyhlásených plážach s bie-
lym pieskom na varadere, pohodlie all 
inclusive hotela, najkvalitnejší kubán-

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Miestne transfery. 3x ubytovanie 
v Havane v kvalitnom 4* hoteli s polpenziou, obedy počas výletov, 2x ubytova-
nie v Trinidade, 5x/6x/7x ubytovanie na Varadere v 4* hoteloch s all inclusive. 
Možnosť upgrade na 5* hotel melia varadero bez doplatku (mimo silvestrovské-
ho termínu, v závislosti od voľných kapacít v hoteli – negarantované). Slovensky/
česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR počas okruhu, anglicky hovoriaceho 
delegáta počas pobytu. Vstupné do pamiatok a múzeí podľa programu. Hodino-
vá jazda na starých amerických autách.

cena nezahŔŇa
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.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

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. / 13. / 14. deŇ
Záverečný deň na oddych, transfer na 
letisko, odlet do Európy. Prílet.

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  silvesteR  |  veľká noc  |  aj PRe RodinY

ameRika  |  kuba

to naJlePŠie all incluSiveKuBa

Vinales

Havana

Trinidad

Santa Clara

Varadero

Cienfugeos

Kuba

klimatický diaGRam kuba – vaRadeRo
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

7G9CuB15 POČET DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL  
DIEŤa DO 12 R.*

29.12.2015 - 11.01.2016 (Silvester) 14 2 390 1 499

23.02. - 05.03. (Jarné prázdniny) 12 1 890 1 259

19.03. - 31.03. (veľká noc) 13 1 990 1 259

19.11. - 30.11. 12 1 888 1 299

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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novinka  |  s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  aj PRe RodinY

ameRika  |  kuba

a JeJ naJKraJŠie oStrovy cayoS

nezabudnuteľná cesta PRe tých, ktoRí kubu už navštívili, ale i PRe tých, ktoRí tento kRásnY ostRov Poznajú len z RozPRávanie, Fil-
mov, Či cestoPisov. navštívime hlavnÉ mesto a jeho najznámejšie PamiatkY, zelenÉ údolia, tabakovÉ Plantáže a jednY z najkRajších 
Pláží na zemi, ktoRÉ PRiPomínajú Raj.

1. - 2. deŇ
Odlet z Európy, prílet na kubu (Hava-
na/Varadero), transfer do hotela. Po 
raňajkách začneme deň prehliadkou 
kubánskej metropoly havany. Moder-
ná univerzita a  Námestie revolúcie 
v kontraste s UNESCO chránenou štvr-
ťou Havana vieja. Svetoznáme a najmä 
rušné nábrežie s promenádou Malecón 
s  vyhliadkou na pevnosť El Morro, 
chrániace ústie zálivu. Rezidenčná 
štvrť Vedado, Kolumbov pamätník, ko-
loniálne El Capitolio (Kapitol) – replika 
amerického vzoru, bývalý prezidentský 
palác a Gran Teatro, Central Park. Pe-
šia prechádzka uličkami starého mes-
ta, námestie sv. Františka s katedrálou 
a čulým ruchom. Uvidíme aj kubánske 
ženy v  typickom bielom oblečení po-
sedávajúce a  fajčiace cigary, hudob-
níkov, tanečníčky. 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. 

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 alebo miestnych spracovateľov 

tabaku a  zistíme, podľa čoho sa po-
zná tá pravá cigara pre pánov a dámy 
a  ktoré cigary sú najkvalitnejšie. Pre-
sunieme sa na mangrový ostrov cayo 
levisa, kde sú vynikajúce možnosti na 
potápanie a šnorchlovanie vďaka nes-
mierne bohatému podmorskému živo-
tu a jedna z najkrajších pláží na Kube.

4. deŇ
Ráno sa vydáme na ďalší ostrovček 
v  oblasti Piňar del Rio a  to na cayo 
jutia. Ostrovček je známy nádherný-
mi bielymi plážami a  najmä bohatou 
faunou a flórou. Vrátime sa do Havany. 
Voľný program.

5. deŇ
V  dopoludňajších hodinách sa presu-
nieme na letisko v Havane k miestne-
mu preletu juh do hulguinu. Privíta nás 
známa pláž Gurdalavaca.

6.deŇ
Tento deň na nás čaká celodenný výlet 
na ostrov cayo saetia. Do dnešných 
čias je to neobývaný ostrov s  12 pa-
nenskými plážami. Prírodná rezervácia 
s  bohatou faunou a  flórou. Pod mor-
skou hladinou sa nachádza nádher-
ná koralová bariéra, ktorá láka najmä 
potápačov. Pri návšteve ostrova treba 
dodržiavať striktné pravidlá určené 
ochranármi.

7. deŇ
cayo coco, nádherný ostrov v  cen-
trálnej časti Kuby, pomenovaný po 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Miestne transfery. Miestny prelet. 
10x ubytovanie v 4* hoteloch, polpenzia v Havane a Piňar del Rio, all inclusi-
ve na všetkých ostatných miestach, slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu  
CK SATUR počas okruhu. Vstupné do pamiatok podľa programu. Hodinová 
jazda na starých amerických autách. Výlet katamaránom.

cena nezahŔŇa
Stravu a  nápoje neuvedené v  programe. Príplatok za jednolôžkovú izbu  
320 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 530 EUR. Vstupná turistická karta 22 EUR. 

POZnáMKa
Niektoré múzeá alebo tabakové fabriky môžu byť počas sviatkov zatvorené.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

bielom ibisovi. Tento koralový ostrov 
je spojený s  pevninou vďaka umelým 
násypom, z  ktorých sú niektoré až  
27 km dlhé. Dnes je ostrov jedno z naj-
navštevovanejších turistických stredísk 
na Kube.

8. deŇ
cayo Guillermo s  plážou Playa Pilar, 
ktorá patrí medzi najkrajšie na Kube. 
Čakajú na nás chvíle pokoja a oddychu. 

9. deŇ
cayo santa maria je malý, 13 km dlhý 
a 2 km široký ostrov, ktorý nemá stá-
lych obyvateľov. Oblasť bola vyhlásená 

chránenou biosférickou rezerváciou 
UNESCO. Ostrov je oázou pokoja a ne-
dotknutej prírody, preto sa sem mnoho 
návštevníkov každoročne veľmi rado 
vracia.

10. - 12. deŇ
Plavba katamaránom k  ostrovu cru-
cero del sol. Počas plavby si môžeme 
objednať a vychutnať vynikajúcu peče-
nú rybu a samozrejme nesmie chýbať 
tradičný rum. Návrat do Havany. Voľno 
v Havane, transfer na letisko, odlet do 
Európy.

KuBa

Vinales

Cayo Jutías
Havana

Holguin

Pinar del Rio
Kuba

Cayo Saetia

Cayo CocoCayo Santa Maria

klimatický diaGRam kuba – havana
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
7G9CuB18 POČET DnÍ OSOBa

04.04. - 15.04. 12 2 358

11.05. - 22.05. 12 2 298

12.10. - 23.10. 12 2 358
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novinka  |  s PobYtom PRi moRi  |  náRodnÉ PaRkY  |  PRe RodinY

biele Pláže, tePlÉ a PokojnÉ tYRkYsovÉ moRe, PRíRodnÉ RezeRvácie, Pokoj a izolácia od civilizácie, to všetko Ponúka takmeR zabud-
nutá PeRla meXika, ostRov holboX. vYchutnáme si oddYch, navštívime najznámejšie maYskÉ PamiatkY a budeme maŤ možnosŤ PozoRo-
vaŤ PlameniakY, volavkY a inÉ nádheRnÉ dRuhY voľne žijúceho vtáctva. 

1. – 4. deŇ
Odlet z  Európy. Prílet do cancu-
nu. Privítame sa so sprievodcom, 
transferom sa presunieme do ho-
tela. Oddýchneme si po ceste a  na 
druhý deň sa vydáme za takmer 
zabudnutou perlou Mexika – ostrov 
holbox. Ostrov, nachádzajúci sa na 
severe Yucatánu, izolovaný od ru-
chu civilizácie a  hektického života. 
Celý ostrov je prírodnou rezerváciou 
UNESCO, žijú tu plameniaky, volav-
ky a  mnohé iné druhy vtáctva. Sú-
lad krajiny, nádherného tyrkysového 
mora a bielych pláží vytvára ideálna 
miesto na relax. More je tu príjemne 
teplé, pokojné, ideálne aj na rodin-
nú dovolenku vďaka pozvoľnému 
vstupu. Zrána bývajú pláže plné 
mušlí a lastúr. Na ostrove sú i mies-
ta s  mangrovníkovými porastmi. Je 
tu možnosť požičať si bicykel alebo 
golfový vozík a postupne objavovať 
celý ostrov. Urobíme si výlet člnom 
po okolitých ostrovčekoch, navští-
vime najkrajšie pláže a okúpeme sa 
v teplom mori.

5. deŇ
V tento deň opustíme túto nádher-
nú oblasť a vydáme sa za poznáva-
ním. Prvou zastávkou bude archeo-
logické nálezisko ek balam. Jedná 
sa o  najmladšie, ale zároveň jedno 
z najdôležitejších nálezísk na Yuca-
táne. Nachádza sa severne od mesta 
Valladolid, dominuje mu akropola, 
vstupná brána so štyrmi vchodmi 
a  ihrisko na pelotu. Ďalšou zastáv-
kou bude biosféra Rio lagartos. Je 
domovom veľkého množstva divo 
žijúcich vtákov a obrovského množ-
stva rýb. Deň zakončíme v  meste 
mérida.

6. deŇ
mérida, koloniálne mesto s francúz-
skym šarmom. Založil ho v roku 1952 
na rozvalinách bývalého mayského 
mesta dobyvateľ Francisco de Mon-
tejo. Na začiatku 20. storočia mala 

Mérida údajne najviac milionárov 
na svete – o  niekdajšej prosperite 
dodnes svedčia veľkolepé pláže, 
parky a  sochy. Cestou do uxmal 
navštívime eco museo de cacao. 
Uxmal - trikrát stavané - mayské 
mesto, jedna z najväčších a najzau-
jímavejších archeologických lokalít 
Mayov. Obdivovať budeme monu-
mentálne stavby: Guesserova pyra-
mída, Dom guvernéra, Dvor mníšok, 
či Dom korytnačiek. 

7. deŇ
Navštívime jednu z  najznámejších 
mayských pamiatok - chichen itzá, 
považovanú za univerzitu mayskej 
kultúry. Toto archeologické nálezis-
ko odhaľuje mayské znalosti mate-
matiky, architektúry a  astronómie. 
Dokumentuje ich aj množstvo vý-
znamných stavieb: chrám Kukulcán 
alebo ihrisko na loptovú hru „života 
a  smrti“ (kapitán víťazného druž-
stva bol obetovaný bohom), Chrám 
lebiek, Chrám Jaguára, observató-
rium, Tisíc stĺpcov a posvätná stud-
ňa. Možnosť kúpania v cenote il kil, 
cestou na Playa del Carmen degus-
tácia v miestej teguilerie.

8. - 9./10. deŇ
Pobyt na nádherných plážach Playa 
del carmen s  all inclusive. Predpo-
sledný deň transfer na letisko, odlet 
do Európy.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Všetky miestne transfery. 6x uby-
tovanie v kvalitných 4* hoteloch s all inclusive, 2x ubytovanie v Méride s pol-
penziou. Služby česky/slovensky hovoriaceho sprievodcu počas okruhu, služby 
česky/slovensky hovoriaceho delegáta počas pobytu. Vstupné do pamiatok 
a múzeí.

cena nezahŔŇa
Fakultatívne aktivity.  

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 500 EUR. 

maXimálna veľkost skuPinY
16 osôb.

ameRika  |  meXiko

MexicKý PoKlad oStrov holBox

Playa del Carmen

Cancún

Holbox

Mérida

Mexiko

Río Lagartos

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

7G9MEX16 POČET DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL  
DIEŤa DO 12 R.*

28.02. - 08.03. (Jarné prázdniny) 10 1 998 1 399

27.03. - 05.04. 10 1 798 1 299

27.10. - 05.11. (Jesenné prázdniny) 10 1 898 1 399

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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ameRika  |  meXiko

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  náRodnÉ PaRkY

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 vlastnú 
vládu a spravodlivosť stojí na „zvyko-
vom práve“. Po návrate do san cris-
tobal 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, 
súčasť kultúrneho dedičstva UNE-

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfery BA–letisko–BA. 14x ubytovanie v 4* hoteloch s ra-
ňajkami. Miestne transfery. Vstupy do pamiatok podľa programu. Kúpanie  
v  cenote. Slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR počas okruhu. 
Počas pobytu pri mori je delegát k dispozícií na telefóne.

cena nezahŔŇa
Stravu a  nápoje neuvedené v  programe. Príplatok za jednolôžkovú izbu  
570 EUR. Fakultatívne výlety. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 550 EUR.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

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/cancún, kúpanie, opaľo-

vanie, šnorchlovanie a možnosť fakul-
tatívnych výletov.

15. – 16. deŇ
Rozlúčka s touto nádhernou krajinou, 
transfer na letisko v Cancúne, prelet 
do Mexico City. 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
7G9MEX04 POČET DnÍ OSOBa

01.04. - 16.04. 16 2 298

24.10. - 08.11. 16 2 298
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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. Oddych na 
piesočnatých plážach tohto moderné-
ho letoviska.

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. Cestou navštívime jednu z  naj-
známejších mayských pamiatok - chi-
chen itzá, považovanú za univerzitu 
mayskej kultúry. Toto archeologické 
nálezisko odhaľuje mayské znalosti 
matematiky, architektúry a  astronó-
mie. Chrám lebiek, Chrám Jaguára, ob-
servatórium, Tisíc stĺpcov a  posvätná 
studňa. Možnosť kúpania v  cenote. 
Ubytovanie v Meride.

4. deŇ
Cestou do uxmal navštívime Eco Mu-
seo de Cacao. Uxmal - trikrát stava-
né - mayské mesto, jedna z najväčších 
a  najzaujímavejších archeologických 
lokalít Mayov. Monumentálne stavby  
- Guesserova pyramída, Dom guverné-
ra, Dvor mníšok, či Dom korytnačiek. 
Cez Valladolid sa presunieme až na 
nádhernú mayskú Riviéru.

5. – 6. deŇ
Voľný program na úchvatných plážach 
myskej riviéry. Fakultatívne možnosť 
návštevy niektorého z okolitých tema-
tických parkov – Xel-Ha, jeden z najväč-
ších prírodných parkov sveta či Xcaret 
- eko-archeologický park s množstvom 
atrakcií a vynikajúcou nočnou show.

7. – 8. deŇ
Prelet na kubu. Prehliadka kubánskej 
metropoly havany. Moderná univerzita 
a Námestie 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 (Ka-
pitol) – replika amerického vzoru, bý-
valý prezidentský palác a Gran Teatro, 
Central Park. Pešia prechádzka uličkami 
starého mesta, námestie sv. Františka 
s katedrálou a čulým ruchom. Uvidíme 
aj kubánske ženy v  typickom bielom 
oblečení posedávajúce a fajčiace cigary, 
hudobníkov, tanečníčky. Veľkolepé ná-
mestie Plaza de Armas, Palác Villanue-
va, El Templete, múzeum rumu, obľúbe-
né 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 plantá-
ží na svete! Navštívime tabakovú fab-
riku – zistíme, podľa čoho sa pozná tá 
pravá cigara pre pánov a dámy a ktoré 
cigary sú najkvalitnejšie. Cesta nás po-
vedie do údolia viňjales, 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.

10. deŇ
Staré koloniálne mesto trinidad, zasta-
víme sa v Guama na krokodílej farme 
a v dedinke tainos. Nádherné mesteč-

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Miestne transfery. 5x ubytovanie 
v Mexiku s all inclusive, 1x ubytovanie s polpenziou v Meride, 3x ubytovanie v Ha-
vane v  kvalitnom 4* hoteli s  polpenziou, obedy počas výletov, 1x ubytovanie 
v  Trinidade s  all inclusive, 3x ubytovanie na Varadere v  4* hoteloch s  all in-
clusive. Slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR počas okruhu, an-
glicky/česky hovoriaceho delegáta počas pobytu. Výlety, vstupné do pamiatok 
a múzeí podľa programu. Hodinová jazda na starých amerických autách. Prelet 
Cancun - Havana.

cena nezahŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu. Fakultatívne výlety (najmä vstupy do tematických par-
kov). Nápoje a stravu 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.

ko cienfuegos, známe aj prívlastkom 
„Perla juhu“. Park Jose Martího, hlavné 
námestie obkolesené reprezentatív-
nymi stavbami a  architektonickými 
skvostami s 19. a 20. storočia, mestské 
divadlo a významný Palacio de Valle.

11. 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. Pokračovanie 
do santa clary, miesta posledného 

odpočinku národného hrdinu „Che“ 
Guevaru. Vykoľajený vlak označujúci 
rozhodujúce momenty Kubánskej re-
volúcie. varadero.

12. - 15. deŇ
Oddych na vyhlásených plážach s bie-
lym pieskom na varadere, najkvalitnej-
ší kubánsky rum, ľadové mojito, cuba 
libre, šnorchlovanie, potápanie, fakul-
tatívne výlety, miestne trhy. Predpo-
sledný deň voľno do transferu na letis-
ko. Rozlúčka s nádherným „ostrovom 
slobody“. Odlet do Európy.

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  all inclusive  |  silvesteR

to naJKraJŠie z KariBiKuMexiKo a KuBa

ameRika  |  meXiko, kuba

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 96Mexiko

Vinales

Havana Varadero

Trinidad

Cienfugeos

Kuba

Cancún

Playa del Carmen
Uxmal

Merida

Chichén 
Itzá

Santa
Clara

teRmínY a cenY
7G9MEX14 POČET DnÍ OSOBa

30.12.2015 - 13.01.2016 (Silvester) 15 3 240

02.03. - 16.03. 15 2 650

24.04. - 08.05. 15 2 590

13.11. - 27.11. 15 2 650
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ameRika  |  meXiko

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 met-
rov, ktorý je najvyšším mayským 
chrámom.

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
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. 
Miestne transfery. Prepravu loďou. Vstupy do pamiatok podľa programu. Sloven-
sky/česky hovoriaceho sprievodcu počas programu.

cena nezahŔŇa
Stravu a  nápoje neuvedené v  programe. Príplatok za jednolôžkovú izbu  
690 EUR. Fakultatívne výlety. 

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 500 EUR. Imigračné poplatky pri vstupe/výstupe do/z Gua-
temaly 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.

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene  |  kultúRne PamiatkY  |  all inclusive  |  silvesteR

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
7G9MEX15 POČET DnÍ OSOBa

14.03. - 26.03. 13 2 498

07.11. - 19.11. 13 2 498
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ameRika  |  kostaRika

1. – 2. deŇ
Odlet z  Viedne/Budapešti do san 
josé, nocľah a  presun do Národné-
ho parku arenal. Len málo miest na 
Kostarike vzbudzuje väčší rešpekt 
a obdiv, ako vulkán Arenal. Táto im-
pozantná sopka je prírodným feno-
ménom, ktorý priťahuje turistov naj-
mä vďaka svojej stabilnej a spoľahlivej 
sopečnej činnosti. Niekedy je lávu 
vidieť stekať po stranách 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 lie-
čivý relax v  termálnych prameňoch 
tabacón. 

3. deŇ
Výlet loďkou na safari tropického 
pralesa a močarín cano negro. Mož-
nosť 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 pritia-
hol pacifizmus. Títo usadlíci sa dnes 
venujú 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.

costa Rica, teda bohatÉ PobRežie, tak ju nazval kolumbus. Fascinujúce je však aj vnútRozemie. aktívne vulkánY, unikátnY dažďo-
vý PRales, tRoPickÉ Pláže a jedineČná Fauna a FlóRa! skvelá kombinácia PestRej PaletY zážitkov, ktoRej vo svete Ťažko hľadaŤ 
alteRnatívu. divadlo teČúcej lávY je neoPakovateľnÉ, stRetnutia s endemickými tvoRmi mimoRiadne a Pláže nezabudnuteľnÉ.

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
Leteckú dopravu s  odletom z  Viedne/Budapešti. Transfer BA–letisko–BA.  
8x ubytovanie v kvalitných 4* hoteloch s raňajkami, miestne transfery. Vstupné 
poplatky do NP Arenal a termálnych kúpeľov, 1x večera. Dobrodružstvo v koru-
nách stromov hmlového pralesa, vstupné do záhrady motýľov a kolibríkov. Lod-
ný výlet do Cano Negro. Slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Jedlá a nápoje nad rámec uvedený v programe. Prepitné. Príplatok za jednolôž-
kovú izbu 495 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.

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene  |  náRodnÉ PaRkY  |  aj PRe RodinY

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

Kostarika

San José

Tichý oceán

Arenal
Monte  Verde

Tamarindo

teRmínY a cenY
7G9CRL01 POČET DnÍ OSOBa

01.11. - 10.11. 10 2 390
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ameRika  |  PeRu, bolívia, chile

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 Pacifiku budeme sledovať z príjem-
nej promenády romantického „Parku 
lásky“ v štvrti Miraflores. 

3. – 4. deŇ
Letecký presun do cuzca, hlavného 
mesta inckej ríše. Pôvodné jemné, 
precízne postavené kamenné diela sú 
roztrúsené po celom meste. Voľný čas 
v malebnom cuzcu – možnosť navštíviť 
múzeá, vychutnať si miestne kaviarne 
a  reštaurácie či využiť čas na nákupy. 
Cesta panoramatickým vláčikom údo-
lím Urubamba do mestečka aquas ca-
lientes 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
Prehliadka cuzca. Krásna katedrála, 
arcibiskupský palác, hlavné námestie 
a trhovisko. Obrys mesta v tvare pumy: 
pevnosť Sascayhuamán (hlava), kúpele 
Tambo Machay, skalný komplex Qu-
enqo s  amfiteátrom a  „červená“ pev-
nosť Puca Pucara. Navštívime trh Pisaq 
v slávnom Posvätnom údolí a pozrieme 
si pevnosť Ollaytaytambo.

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
Leteckú dopravu s  odletom z  Viedne/Budapešti. Transfer BA – letisko – BA. 
Miestne prelety Lima – Cuzco, La Paz – Uyuní, Calama – Santiago. Miestne trans-
fery, terénny džíp v soľnej púšti. Vláčik na Macchu Picchu. Lodný výlet na ostro-
vy Uros a Ostrov slnka. Ubytovanie v kvalitných 3*/4* hoteloch s raňajkami. Plná 
penzia počas výletu v soľnej púšti. Vstupy do NP. Slovensky/česky hovoriaceho 
sprievodcu.

cena nezahŔŇa
Prepitné. Vstupy do pamiatok a múzeí (vstupné do komplexu Macchu Pichhu 
(100 Eur) alebo vstupné do komplexu Macchu Picchu s možnosťou výstupu na 
Huyana Picchu (165 Eur) je potrebné doplatiť v CK).

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 750 EUR (vrátane miestnych preletov).

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

me sa vo výške takmer 3 700 m.n.m.! 
Dvojdňový výlet terénnymi džípmi  
s nocľahom v komfortnom hoteli po-
stavenom zo soli! Modré nebo v  ne-
uveriteľnom kontraste so žiariacou 
belobou pláne. Hra na očné klamy 
– odtiaľto môžete poslať domov tie 
najzvláštnejšie fotografie! Povrcho-
vá ťažba soli a  obrovské kaktusy na 
ostrove isla de pescado. Farebné la-
guna colorada a laguna verde, množ-
stvo plameniakov a  pozadie sopky 
Licancabur – dokonalé panorámy, 
ktorých sa nebudete vedieť nabažiť. 
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 Pacifiku“. Neuve-
riteľná sústava lanoviek, pomáhajúca 
obyvateľom zdolať kopcovitý terén. 
Centrum a okolie historického námor-
ného prístavu sú zapísané v UNESCO. 
Letecký návrat domov.

miestne PReletY v cene  |  hit Roka 2015  |  náRodnÉ PaRkY  |  kultúRne PamiatkY

Peru, BolÍvia, ČilePerly JužneJ aMeriKy

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

7G9PER16 POČET DnÍ OSOBa

01.05. - 17.05. 17 3 690

01.11. - 17.11. 17 3 690
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ameRika  |  bRazília

nádheRnÉ a jedineČnÉ PRíRodnÉ kRásY bRazílie sú skvelo namiešanÉ s atRaktivitou jeho miest a kultúRnYm a histoRickým bohat-
stvom! výboRná kombinácia toho najlePšieho z juhu a seveRu kRajinY PRedstaví bRazíliu v úPlne v inom svetle! nový PRePRacova-
nejší PRoGRam je doPlnený o Fascinujúci náRodný PaRk lencois maRanheses a aRchitektonický skvost são luis!

1. deŇ
Odlet z  Viedne do sláveho Rio de 
janeira, nazývaného aj „Nádherné 
mesto“ umne vsadené medzi zelené 
kopce a  modrý oceán. Transfer do 
pohodlia hotela, prvý dotyk s  prí-
jemnými vlnami modrých 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 – dych vyrážajúci, 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  finančného 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. Svetoznámy futbalový 
štadión maracana si pozrieme aspoň 
zvonka.  Lanovkou sa „vyšplháme“ až 
na vrchol slávnej cukrovej homole 
s unikátnou vyhliadkou na mesto. Po-
hľad z výšky 396 metrov nad morom, 

pri ktorom vám leží celé majestátne 
Rio pri nohách, sa nezabúda do kon-
ca života!

5. deŇ
Návšteva prekrásnych a dych vyráža-
júcich vodopádov iguazú, ktoré sa hr-
dia titulom „prírodný div sveta“. Naj-
väčší systém vodopádov na zemeguli 
tvorí až 275 kaskád rozkladajúcich sa 
na území dvoch štátov. Krásna har-
mónia prírody, pralesná zeleň a hukot 
padajúcej vody. Nádhera, ktorá člo-
veka chytí za srdce!  Z Ria sa  k nim 
presunieme letecky a vychutnáme si 
celkový pohľad na vodopády z brazíl-
skej strany.

6. deŇ
Prehliadka vodopádov iguazú z  ar-
gentínskej strany, kde  sa im dosta-
neme „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. 

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu s odletom z Viedne. Transfer BA -letisko- BA. Miestne prelety 
Rio-Iguazú a Iguazú-Salvador, Salvator - São Luis,  12 x ubytovanie v kvalitných 
3* - 4* hoteloch s raňajkami, (počas výletu do národného parku Lencois Maran-
heses v  bungalovoch), miestne transfery. Slovensky/česky hovoriaceho sprie-
vodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Jedlá a nápoje nad rámec uvedený v programe. Prepitné. Vstupné do pamiatok 
a na vodopády. Príplatok za jednoposteľovú izbu 590 EUR. Komplexné cestovné 
poistenie.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 750 EUR (vrátane miestnych preletov).

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

9. deŇ
Letecký presun na sever do krajiny 
ostrovného mesta são luis, ktoré je 
pod patronátom (UNESCO). São Luis 
je drahocenný klenot Brazílie, pretože 
ide o najväčšie a najlepšie zachované 
dedičstvo portugalskej koloniálnej 
architektúry v  celej Južnej Amerike! 
Nazýva sa „brazílskymi Aténami“, ale 
mnohí ho nazývajú aj ostrovom lás-
ky. Spojenie Brazílie, Európy a Afriky 
sa vám jednoducho bude páčiť. Pre-
hliadka mesta – staré uličky, katedrála 
Sé, palác Daniel de la Touche, histo-
rické a umelecké múzeum, lokálny trh.

10. – 12. deŇ
Ráno sa zo São Luis presunieme do 
mestečka Barreinhas, ktoré je vstup-
nou bránou do národného parku len-
cois maranheses. Pred nami je jeden 

z  vrcholov nášho zájazdu – jedno 
z najkrajších miest pozdĺž brazílskeho 
pobrežia. Už ste sa niekedy kúpali na 
púšti plnej lagún so sladkou kryštá-
lovou vodou? Čakajú na nás zelené 
a modré lagúny ukryté medzi piesko-
vými dunami, dobrodružná jazda na 
džípe, krásne pláže s  teplučkou vo-
dou ako v Karibiku a najlepšie krevety 
na svete. Spoznáme aj miestnu „divo-
činu“ s mladými opicami. Z miestne-
ho majáku si pozrieme nádherný vý-
hľad na národný park Lencois, riesku 
Preguicu vstupijúcu do oceánu a rov-
nako aj prales v okolí rieky.  

13. – 14. deŇ
 Posledné dotyky s  Brazíliou, dopo-
ludnie v São Luis. Podvečer transfer 
na letisko a návrat domov.

novinka  |  miestne PReletY v cene  |  náRodnÉ PaRkY

a to naJlePŠie z BrazÍlierio de Janeiro

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
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teRmínY a cenY
7G9BRa02 POČET DnÍ OSOBa

02.04. - 15.04. 14 2 990
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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  amfiteátrom 
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  rá-
kosia. 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
Leteckú dopravu s odletom z Viedne/Budapešti, transfer BA–letisko–BA. Miest-
ne prelety Lima–Cuzco, La Paz–Buenos Aires, Buenos Aires–Puerto Iguazú, Igu-
azú–Rio de Janeiro vrátane letiskových poplatkov. Všetka doprava mikrobusom, 
prípadné taxíky. Vláčik na Macchu Picchu. Vstupné do NP. Ubytovanie v kvalit-
ných 3* hoteloch s raňajkami. Slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Prepitné. Vstupy do pamiatok a múzeí (vstupné do komplexu Macchu Pichhu 
(100 Eur) alebo vstupné do komplexu Macchu Picchu s možnosťou výstupu na 
Huyana Picchu (165 Eur) je potrebné doplatiť v CK).

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky cca 750 EUR (vrátane miestnych preletov).

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 hoteli. Relax 
a pohodička. Letecký návrat domov.

s PobYtom PRi moRi  |  miestne PReletY v cene  |  veľká noc  |  náRodnÉ PaRkY  |  kultúRne PamiatkY

 ameRika  |  južná ameRika

Grand tourJužnÁ aMeriKa

Bolívia
Lima Cuzco

Puno

BrazíliaPeru
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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
7G9PER15 POČET DnÍ OSOBa

14.03. - 01.04. 19 3 690

08.10. - 26.10. 19 3 690
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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  flóry 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
Leteckú dopravu s odletom z Viedne/Budapeši. Miestne prelety Buenos Aires–
Ushuaia–El Calafate–San Carlos de Bariloche–Buenos Aires. Ubytovanie v ho-
teloch zodpovedajúcich kategórii min. 3* s  raňajkami, v  NP Torres Del Paine  
nocľah v 4–posteľovej izbe. Vstupy do národných parkov. Plavba k ľadovcu Pe-
rito Moreno a  po jazere v  NP Torres del Paine. Česky/slovensky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR.

cena nezahŔŇa
Miestne odletové taxy cca 80 USD. Vstupy do múzeí a atrakcií. Príplatok za jed-
nolôžkovú izbu 690 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 750 EUR (vrátane miestnych preletov). 

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

ameRika  |  PataGónia

PataGÓnia KoMfortne KraJinou Ľadu a tuČniaKov

Ushuaia

El Calafate

San Carlos 
de Bariloche

NP Torres 
Del Paine

Puerto 
Natales

Buenos Aires Uruguaj

Ar
ge

nt
ín

a

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
7G9aRG01 POČET DnÍ OSOBa

21.11. - 06.12. 16 3 990
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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 flóru. 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
Leteckú dopravu s  odletom z  Viedne/Budapešti. Transfer BA – letisko – BA.  
7x ubytovanie v kvalitných 3* hoteloch s raňajkami, miestne transfery. 2x uby-
tovanie s plnou penziou v Amazon lodge. Slovensky/česky hovoriaceho sprie-
vodcu CK SATUR. 

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 490  EUR (790 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 750 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 na rovnÍKueKvÁdor a GalaPÁGy

Kolumbia

Ekvádor

Peru

QuitoCotopaxi
Baltra

Quilotoa

Baños de Agua Santa

Cuicocha

Ot
av

alo

Mitad del Mundo

Galapágy

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

teRmínY a cenY
7G9EKV01 / 7G9EKV02 POČET DnÍ OSOBa

14.05. - 24.05. (ekvádor) 11 2 790

14.05. - 28.05. (ekvádor a Galapágy) 15 4 950



206

ázia  |  thajsko, sRí lanka

1. – 3. deŇ
Odlet z Európy a prílet do colomba. 
Presun do oblasti Kandalama. Čaká 
nás sigirya čiže „Levia hora“, trón kráľa 
Kasyapa z  5. st. p.n.l. „Pevnosť v  obla-
koch“, skala týčiaca sa strmých 200 m 
nad okolitý terén, patrí medzi tie naj-
väčšie 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 flóry. 
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. – 8. deŇ
Pobyt na pláži, relax, možnosť fakul-
tatívnych akcií. Predposledný deň 
transfer na letisko. Odlet do Európy.

cena zahŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA–letis-
ko–BA. 3 x ubytovanie počas okruhu 
v 3* hoteloch s polpenziou, 2 x uby-
tovanie v  3* plážovom hoteli s  pol-
penziou. Miestne transfery. Vstupy do 
pamiatok. Miestny a slovensky/česky 
hovoriaceho sprievodcu CK SATUR 
počas okruhu.

cena nezahŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v progra-
me. Doplatok za jednolôžkovú izbu 
530 EUR.

PovinnÉ doPlatkY
Servisné poplatky 420 EUR. Vstupné 
víza (ETA kód) 35 EUR.

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY a PolPenzia v cene

SrÍ lanKa  
za PÁr dnÍ

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 filmu 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 filmy 
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
Leteckú dopravu. Transfer BA – letis-
ko – BA. Ubytovanie v 3* hoteli s ra-
ňajkami, 2 obedy. Vstupy, transfery, 
plavby loďou a výlety podľa progra-
mu. Jazdu na slonoch, miestneho 
s slovensky/česky hovoriaceho sprie-
vodcu 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).

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene  |  náRodnÉ PaRkY

PhuKet  
za PÁr dnÍ

teRmínY a cenY
7G9THj05 POČET DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL 1. DIEŤa DO 12 R.*

26.02. - 06.03. 9 1 098 649

23.04. - 01.05. 9 998 649

07.05. - 15.05. 9 998 649

29.10. - 06.11. 9 1 098 649

26.11. - 04.12. 9 1 098 649

 *pri ubytovaní s 2 dospelými osoba

Letisko 
Phuket

Hotel

Ostrovy Phi Phi
Big Buddha

Zátoka Phang Nga
Thajsko Srí Lanka

Dambulla
Pinnalawa

PolonnaruwaSigiriya

Colombo

teRmínY a cenY
7G9LKa06 POČET DnÍ OSOBa

12.03. - 19.03. 8 1 058

26.03. - 02.04. 8 998

23.04. - 30.04. 8 998

14.05. - 21.05. 8 998

24.09. - 01.10. 8 1 058

15.10. - 22.10. 8 1 058
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ameRika  |  kuba, dominikánska RePublika

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  flórou. 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
Leteckú dopravu. Transfer BA – letis-
ko – BA. Ubytovanie v 4* all inclusi-
ve hoteli, transfery podľa programu,  
2 obedy počas výletov, vstupy, služby 
česky hovoriaceho delegáta, služby 
česky/slovensky hovoriaceho sprie-
vodcu 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

doMiniKÁnSKa 
rePuBliKa za PÁr dnÍ

s PobYtom PRi moRi  |  vstuPY v cene

1. – 3. deŇ
Odlet z  Viedne/Budapešti na Kubu, 
prílet na varadero/havana, trans-
fer do hotela. Prehliadka kubánskej 
metropoly. Moderná univerzita a Ná-
mestie revolúcie v  kontraste s  UNE-
SCO chránenou štvrťou Havana vie-
ja. Rušné nábrežie s  promenádou 
Malecón s  vyhliadkou na pevnosť 
El Morro. Rezidenčná štvrť Veda-
do, Kolumbov pamätník, koloniálne  
El Capitolio (Kapitol) – replika ame-
rického vzoru, bývalý prezidentský 
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. Sloven-
sky/česky hovoriaceho sprievodcu  
CK SATUR počas okruhu, anglicky 
hovoriaceho počas pobytu. Vstupy.

cena nezahŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu.

PovinnÉ PoPlatkY
Servisné poplatky 530 EUR. Vstupná 
turistická karta 22 EUR.

uPozoRnenie
Možnosť individuálneho predĺženia 
pobytu pri mori.

maXimálna veľkosŤ skuPinY
16 osôb.

KuBa  
za PÁr dnÍ

Vinales
Varadero

Kuba

Havana

Macao Beach

Santo Domingo

Punta Cana

Saona

teRmínY a cenY
7G9CuB19 POČET DnÍ OSOBa

04.03. - 11.03. 8 1 098

08.04. - 15.04. 8 1 098

15.10. - 22.10. 8 1 098

teRmínY a cenY
7G9DOM01 POČET DnÍ OSOBa DETSKÝ PauŠáL 1. DIEŤa DO 12 R.*

17.02. - 24.02. 8 998 499

24.02. - 02.03. 8 998 499

02.03. - 09.03. 8 998 499

23.03. - 30.03. 8 998 499

17.07. - 25.07. 8 998 459

09.11. - 16.11. 8 998 499

07.12. - 14.12. 8 998 499

 *pri ubytovaní s 2 dospelými osoba
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KalendÁr zÁžitKov
 Strana  Kvety a zÁhrady  Pre deti  tUriStiKa  hUdBa  Pre GUrMÁnov

a ďalšie termíny na www.satur.sk

Január

TaLIanSKO Karneval v Benátkach II. 211 29.01. - 01.02.

TaLIanSKO Karneval v Benátkach I. 211 30.01. - 01.02.

Február

TaLIanSKO Karneval v Benátkach II. 211 05.02. - 08.02.

MaĎarSKO Festival mangalice v Budapešti 210 06.02. - 07.02.

Marec

raKÚSKO Veľká noc v Grazi 215 25.03.

raKÚSKO Umelecké skvosty v Schönbrunne 213 26.03.

raKÚSKO Viedeň cez kľúčovú dierku 213 26.03.

MaĎarSKO Víkend v Budapešti 210 26.03. - 27.03

apríL

raKÚSKO Viedeň trochu inak 212 09.04.

raKÚSKO Nedeľné matiné na zámku Esterházy 122 10.04.

raKÚSKO Putovanie po rímskej jantárovej ceste 224 16.04.

raKÚSKO Za vínom do údolia kampy 219 23.04.

ČeSKO Flora Olomouc 227 23.04.

ČeSKO Zámky Lednice a Valtice 229 30.04.

raKÚSKO Zámok Belveder 213 30.04.

MáJ

raKÚSKO Umelecké skvosty v Schönbrunne 213 07.05.

ČeSKO Muzikalová Praha - Angelika 225 07.05. - 08.05.

MaĎarSKO Víkend v Budapešti 210 07.05. - 08.05.

pOĽSKO Poklady Krakova a okolia 229 13.05. - 15.05.

ČeSKO Víkend v južných Čechách 225 14.05. - 15.05.

raKÚSKO Údolie Wachau - Unesco 214 14.05.

ČeSKO Brno s návštevou vily Tugendhat 228 21.05.

raKÚSKO Čaro barokových zámkov 215 21.05.

raKÚSKO Dachstein - ľadové kráľovstvo 216 21.05. - 22.05.

ČeSKO Zlín očami detí 227 28.05.

raKÚSKO Festival narcisov 217 28.05. - 29.05.

JÚn

pOĽSKO Poklady Krakova a okolia z Košíc 229 03.06. - 05.06.

raKÚSKO Dni ruží v Badene 217 04.06.

raKÚSKO Rozprávkový family park 214 04.06.

MaĎarSKO Tropikárium - Budapešť 211 04.06.

ČeSKO Po hradoch a zámkoch  
strednej Moravy 228 04.06. - 05.06.

raKÚSKO Legenda o Mariazell 215 11.06.

raKÚSKO Víkend v Salzburgu a okolí 216 11.06. - 12.06

ČeSKO Unesco - Olomouc a Kroměříž 227 11.06. - 12.06.

TaLIanSKO Víkend v Benátkach 212 17.06. - 19.06.

raKÚSKO Rande s Dunajom 216 18.06.

raKÚSKO Semmeringský priesmyk 220 18.06.

raKÚSKO Kuriozity dolného Rakúska 212 25.06.

raKÚSKO Unikáty jazera Hallstätter See 219 25.06. - 26.06.

JÚL

MaĎarSKO Detský víkend v Budapešti 211 02.07. - 03.07.

raKÚSKO Historky z Viedenského lesa 213 02.07.

ČeSKO Stovežatá Praha 225 02.07. - 03.07.

raKÚSKO Kulinárske špeciality dolného Rakúska 224 05.07.

ČeSKO Zlín očami detí 227 05.07.

raKÚSKO Nápoj lásky 121 08.07.

raKÚSKO Ötschergraben - Grand Canyon 
Viedenských álp 219 09.07.

raKÚSKO Po stopách rodu Esterházy 218 09.07. - 10.07.

raKÚSKO Marhuľové slávnosti v údolí Wachau 215 16.07.

raKÚSKO Medvedia roklina 219 16.07.

MaĎarSKO Tropikárium - Budapešť 211 16.07.

ČeSKO Slovácko a detský svet 229 16.07. - 17.07.

raKÚSKO Kráľovstvo ametystu 214 23.07.

raKÚSKO Tullnské záhrady 217 30.07.

raKÚSKO Prírodný park Sparbach 221 30.07.

ČeSKO Safari Dvůr Králové a perníková krajina 226 30.07. - 31.07.

auguST

raKÚSKO Viktória a jej husár 121 05.08.

raKÚSKO Mendlingtal a Wasserlochklamm 220 06.08.

ČeSKO Český Krumlov a Labutie jazero v prí-
rodnom divadle s otáčavým hľadiskom 226 06.08. - 07.08.

raKÚSKO Rozprávkový family park 214 13.08.

raKÚSKO Prírodný park Myrafälle 220 13.08.

ČeSKO Napoleonské dni - Slavkov a Brno 228 13.08.

ČeSKO Praha pre deti 225 13.08. - 14.08.

raKÚSKO Viedeň cez kľúčovú dierku 213 20.08.

raKÚSKO Trefflingské vodopády 220 20.08.

MaĎarSKO Tropikárium - Budapešť 211 27.08.

raKÚSKO Zámky Schallaburg a Artstetten, 
výstava tie roky 70. 216 27.08.

SepTeMber

ČeSKO Znojmo a Podyjí - výlet pre celú rodinu 228 01.09.

raKÚSKO Výstava kvetín Tulln 217 03.09.

MaĎarSKO Víkend v Budapešti 210 03.09. - 04.09

raKÚSKO Umelecké skvosty v Schönbrunne 213 10.09.

ČeSKO Ostravsko tradičné a moderné 226 10.09. - 11.09.

ČeSKO Perly Vysočiny 226 15.09.

pOĽSKO Poklady Krakova a okolia 229 16.09. - 18.09

raKÚSKO "Uhudler" a iné zaujímavosti 
Burgenlandu 218 17.09.

ČeSKO Zámky na Orlicí 227 17.09. - 18.09.

raKÚSKO Panónska vínna jeseň 218 24.09.

OKTóber

raKÚSKO Poklady Neziderského jazera 218 01.10.

raKÚSKO Údolie Wachau - Unesco 214 01.10.

raKÚSKO Zámok Belveder 213 08.10.

raKÚSKO Slávnosti husí v ruste 224 08.10.

ČeSKO Stovežatá Praha 225 08.10. - 09.10.

ČeSKO Víkend v južných Čechách 225 15.10. - 16.10.

MaĎarSKO Čabiansky klobásový festival 210 21.10. - 23.10.

raKÚSKO Tekvicové slávnosti 224 22.10.

raKÚSKO Múzejná Viedeň 212 26.10.

raKÚSKO Viedeň cez kľúčovú dierku 213 29.10.

nOveMber

raKÚSKO Advent na hrade Forchtenstein 221 26.11.

raKÚSKO Advent na Barokových zámkoch 223 26.11.

raKÚSKO Návšteva Salzburgu  
so sprievodom čertov 222 26.11. - 27.11.

deceMber

raKÚSKO Advent v údolí Wachau 223 03.12.

MaĎarSKO Vianočné trhy v Budapešti z KE 210 03.12.

raKÚSKO Čertovská družina  
na Hallstattskom jazere 221 03.12. - 04.12.

neMecKO Predvianočná nálada v Norimbergu 229 03.12. - 04.12.

raKÚSKO Mikuláš v Schonbrunne 214 04.12.

raKÚSKO Advent na Esterházyho zámku 223 10.12.

raKÚSKO Graz - zimná rozprávka 222 10.12.

MaĎarSKO Vianočné trhy v Budapešti 210 10.12.

raKÚSKO Vianočný Salzburg a advent na jazere 
Traunsee 222 10.12. - 11.12.

raKÚSKO Najkrajšie adventné trhy v Rakúsku 221 10.12. - 11.12.

raKÚSKO Badenská adventná míľa 223 17.12.

raKÚSKO Vianočná nálada v Salzburgu 222 17.12.

raKÚSKO Najkrajšie adventné trhy v Rakúsku 221 17.12. - 18.12.
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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 boha-
tý program s  ukážkami prípravy jedál, 
ochutnávkami, aukciami vín a súťažami 
vo výrobe klobás. Ak sa na festivale pre-
jeme, môžme navštíviť Múzeum Mihálya 

Munkácsyho. Návrat na ubytovanie, fa-
kultatívne návšteva termálnych kúpeľov.

3. deň
Raňajky, odchod do Budapešti. Krátka 
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 2*/3*, 
sprievodcu CK SATUR.

CeNa NezaHŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za 1/1 izbu 48 EUR, za dve večere 
30 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

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 ubytovanie s  raňajkami v  hoteli 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NezaHŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za 1/1 izbu 21 EUR, za večeru 15 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

HIT RoKa 2015  |  guRMáNIguRMáNI  |  uNeSCo

ČaBianSKy 
KloBÁSový feStival

feStival 
ManGalice v BUdaPešti

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, 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 15 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

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 kaviar-
ňou Gerbaud. Na námestí sú postavené 
drevené domčeky s vianočnou a ľudo-
vou 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.

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.

uNeSCo  |  KuLTúRNe PaMIaTKYadveNT  |  vYBRaNý TeRMíN z KoŠíC

vÍKend 
v BUdaPešti

vianoČnÉ trhy 
v BUdaPešti

TeRMíNY a CeNY
7g8Hub08 TraSa 1 OSOba

03.12. Ke 30

10.12. Ba 28

TeRMíNY a CeNY

7g8Hub05 TraSa OSOba v 1/2 
reSp. 1/3

26.03. - 27.03. 2, 3 74

07.05. - 08.05. 2, 3 74

03.09. - 04.09. 2, 3 74

TeRMíNY a CeNY
7g8Hub61 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

06.02. - 07.02. 2, 3 68

TeRMíNY a CeNY

7g8Hub63 TraSa OSOba v 1/2 
reSp. 1/3

21.10. -  23.10. 2, 3 148
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euRóPa  |  MaďaRSKo, TaLIaNSKo

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, 
amfiteáter L´Arena, námestie Piazza 
dell Erbe a  ďalšie. Večer ubytovanie 
v okolí Benátok, fakultatívne večera.

3. deň
Raňajky, presun do Benátok. Historic-
ké skvosty mesta – Dóžací palác,Most 
vzdychov, Námestie sv. Marka s Bazilikou 
sv. Marka, Hodinovú vežu, Ponte Rialto 
a  ďalšie nám poukazuje sprievodca pri 
pešej prehliadke. Do neskorých večer-
ných hodín si užijeme atmosféru sve-
toznámeho benátskeho karnevalu, ktorý 
má dlhoročnú tradíciu. Odchod na Slo-
vensko (cca o 22:00 hod.).

4. deň
Návrat na Slovensko v skorých ranných 
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 
ostrovného centra Benátok, Vstupy, 
pobytovú taxu a komplexné cestovné 
poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR, za 1/1 izbu 18 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.

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, prípad-
ne individuálny vstup do preslávených 
neobarokových kúpeľov Széchenyi. 
Popoludní odchod do Tropikária – naj-
väčšieho stredoeurópskeho 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 vyhliad-

kovým tunelom. Obdivovať môže-
me až dvojmetrových tigrovaných 
či hnedých žralokov pochádzajúcich 
z  Floridy, ktoré patria medzi 10 naj-
nebezpečnejších druhov. Ďalšou ne-
menej zaujímavou atrakciou je prales, 
v ktorom zažijeme autentickú tropickú 
klímu. Vo večerných 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 deTIPRe deTI

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 25 EUR, za večeru 15 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

troPiKÁriUM 
BUdaPešť

detSKý vÍKend 
v BUdaPešti Animátor  

nA pAlube
Animátor  
nA pAlube

dieťA už zA 1 euRO TeRMíNY a CeNY
7g8Hub51 TraSa 1 OSOba

04.06. 2, 3 28

16.07. 2, 3 28

27.08. 2, 3 28

TeRMíNY a CeNY
7g8ITb13 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

30.01. - 01.02. 68

TeRMíNY a CeNY

7g8ITb14 TraSa OSOba v 1/2 
reSp. 1/3

29.01. - 01.02. 2, 3 128

05.02. - 08.02. 2, 3 128

TeRMíNY a CeNY

7g8Hub50 TraSa dOSp. OSOba v 1/2 
reSp. 1/3

deTSKÝ pauŠáL - 
dIeŤa dO 12 r. *

02.07. - 03.07. 2, 3 78 49

* dieťa na 3. a 4. lôžku
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MÚzeJnÁ 
viedeŇ

deň oTvoReNýCH dveRí  |  PRe deTI

1–dňový zájazd

Odchod z  Bratislavy 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 (Prunksa-
al), do múzea glóbusov (Globen Mu-
seum), 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, filmy, 
experimenty a  umelecké inštalácie 

oslovia 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.

KUriozity  
dolnÉho raKÚSKa

NovINKa  |  HISTóRIa

1–dňový zájazd

Odchod z Bratislavy v ranných hodi-
nách (o  7:30 hod.) Prvou zastávkou 
bude benediktínske opátstvo alten-
burg, budova ktorého patrí k  najdo-
konalejším barokovým kompozíciám 
Rakúska. Okrem odkrytej časti pô-
vodného gotického kláštora je sprí-
stupnená aj kláštorná knižnica s fres-
kami slávneho barokového maliara 
Paula Trogera, krypta, kostol, cisárske 
schodište a  záhrady. Po prehliadke 
odchod na Heldenberg – pamätné 
miesto, postavené na počesť cisár-
sko–kráľovskej armády podľa vzoru 
nemeckej Walhally v  Regensburgu, 
s  hrobkou poľného maršála Radetz-
keho a  alejou s  bustami a  sochami 
všetkých Habsburgovcov a  slávnych 

vojvodcov. V  rámci individuálneho 
voľna je možné na Heldenbergu na-
vštíviť aj neolitickú dedinu a múzeum 
oldtimerov, kde sú vystavené historic-
ké modely áut od 70 rôznych výrob-
cov 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 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 zna-
mení Viedne (252 m.) a najvyššej stav-
by v  Rakúsku. Z  vyhliadkovej plošiny 
veže je nádherný výhľad na historické 
centrum Viedne, ako aj okolie mesta. 
Ďalšou zastávkou bude Hundertwas-

serovo múzeum v  Kunsthaus Wien, 
kde sa bližšie oboznámime s  dielom 
a životom tohto mimoriadneho umel-
ca a program ukončíme pri najnavšte-
vovanejšej viedenskej pozoruhodnosti 
– Hundertwasserovom dome so zvl-
nenými líniami a strechou so stroma-
mi a  trávnikom. Návrat na Slovensko 
o cca 19:30 hod.

CeNa zaHŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR a miestneho sprie-
vodcu vo Viedni.

CeNa NezaHŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

KuLTúRNY zážIToK

viedeŇ  
trochU inaK

3–dňový zájazd

1. deň
Odchod zo Slovenska v  ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.). Po-
poludní zastavíme pri jazere Wörthersee, 
kde budeme mať možnosť navštíviť park 
Minimundus – Svet v malom s miniatúr-
nymi modelmi známych stavieb. Pokra-
čovanie v  ceste do Talianska. Ubytova-
nie, 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 Rialto 
a ďalšie nám poukazuje sprievodca pri 

pešej prehliadke. Večer 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, po-
bytové taxy a  komplexné cestovné 
poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR, za 1/1 izbu 18 EUR, za večeru 
13 EUR.

Bez NoČNej jazdY TaM

vÍKend 
v BenÁtKach

euRóPa  |  TaLIaNSKo, RaKúSKo

TeRMíNY a CeNY
7g8ITb15 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

17.06. - 19.06 2, 3 128

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb08 TraSa 1 OSOba

09.04. 2, 3 24

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb39 TraSa 1 OSOba

25.06. 2, 3 25

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb09 TraSa 1 OSOba

26.10. 2, 3 19
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euRóPa  |  RaKúSKo

HIT RoKa 2015 

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  08:30 hod.). 
Na malom pahorku, odkiaľ sa ponú-
ka fantastický pohľad na Viedeň, sa 
rozkladajú skvosty baroka – zámky 
Horný a  dolný Belveder, prepojené 
nádhernou francúzskou záhradou. 
Toto pôvodné letné sídlo princa Eu-
gena Savojského je dielom obľúben-
ca rakúskeho dvora i  obyčajného 
ľudu, vojenského architekta J. L. von 
Hildebrandta. Dnes tu svoje zbierky 
a exponáty vystavuje Rakúska galéria, 
Múzeum baroka a Múzeum rakúskeho 
stredovekého umenia (návšteva). Cez 
Karlsplatz s  kostolom zasväteným 
sv. Karolovi Boromejskému, ochran-
covi pred morom, sa vydáme až do 
historického centra a pozrieme si naj-
známejšie viedenské pamätihodnosti 
(Opera, Hofburg, Stephansdom, Figa-
rohaus, v ktorom Mozart zložil Figa-
rovu svadbu a iné). Možnosť návštevy 

Winterpalais – pôvodne reprezentač-
ného paláca Eugena Savojského. Zo-
stane čas ochutnať aj slávnu Sacher-
torte 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 zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  08:00 hod.), 
návšteva zámku Schönbrunn (Krás-
na studňa), letného sídla Habsbur-
govcov, prehliadka reprezentačných 
miestností, ktoré obývali osobnosti 
ako Mária Terézia, cisár František Jo-
zef I. so svojou manželkou Alžbetou 
Bavorskou, prezývanou Sissi. Ďalej 
prehliadka írskej záhrady s  bludis-
kom, záhrady korunného princa 
a Glorietu, autobusová okružná jazda 
po Viedni a  pešia prechádzka smer 
Stefansdom a  Hofburg (s  miestnym 
sprievodcom). Zostane čas aj na 
ochutnanie slávnej Sachertorte so 

šálkou viedenskej kávy a  pre tých 
s väčším apetítom príležitosť na pra-
vý Wiener Schnitzel a pohár dobrého 
rakúskeho vína. Návrat na Slovensko 
vo večerných hodinách (cca 19:30 
hod.).

CeNa zaHŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR a miestneho sprie-
vodcu vo Viedni.

CeNa NezaHŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

HIT RoKa 2015  |  aRCHITeKTúRa

UMelecKÉ SKvoSty 
v SchÖnBrUnne

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 08:00 hod.). Vie-
denský les Wienerwald je obľúbeným 
miestom Viedenčanov. Čo všetko 
ukrýva, presvedčíme sa počas nášho 
putovania. V  zámku Laxenburg trá-
vila svoje medové týždne cisárovná 
Sissi s manželom. Narodil sa tu aj jej 
syn korunný princ Rudolf. Na loďkách 
prebádame najväčšie podzemné ja-
zero v Európe, ktoré vzniklo zaplave-
ním 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 polovici autokaru 
7 EUR.

aRCHITeRTúRa  |  HISTóRIa

hiStorKy 
z viedenSKÉho leSa

1–dňový zájazd

Výlet rozprávkovým detským auto-
busom sa začína v  Bratislave, kde 
v ranných hodinách (o 08:00 hod.) vy-
razíme na dobrodružnú jazdu za obja-
vovaním kráľovnej – viedne. V jej srdci, 
niekoľko metrov od Opery, je v sklení-
ku 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 života 
detí v minulých storočiach? Kto nie je 
zvedavý, ako sa obliekali, ako mali pre-
stretý cisársky stôl? Ak vás neláka slá-
va cisárskeho dvora, pozývame vás do 
sveta Schönbrunnskej zoo, domova 
pre viac ako 4 000 zvierat zo všetkých 
kontinentov sveta, po berlínskej ZOO 
jedinej v celej Európe, kde môžete vi-

dieť obrovské pandy Yang Yang a Long 
Hui. Cez deň budete mať príležitosť 
uvidieť kŕmenie orangutanov, afrických 
slonov, tučniakov, austrálskych koál, 
supov, nazrieť do ríše dravých piraní, 
zažiť tropickú búrku dažďového prale-
sa. Návrat na Slovensko vo večerných 
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 Animátor  
nA pAlube

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb10 TraSa 1 OSOba

30.04. 2, 3 24

08.10. 2, 3 24

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb11 TraSa 1 OSOba

26.03. 2, 3 24

07.05. 2, 3 24

10.09. 2, 3 24

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb12 TraSa 1 OSOba

02.07. 2, 3 24

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb50 TraSa 1 OSOba

26.03. 2, 3 19

20.08. 2, 3 19

29.10. 2, 3 19
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PRe deTI

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 08:00 hod.), prí-
chod do rozprávkového Family parku 
Neusiedlersee (60 km od Bratislavy), 
cieľa jedinečných rodinných výletov 
v  blízkosti Neusiedlerského jazera, 
ktorý očarí nielen deti, ale aj dospe-
lých. Na všetkých hrách sa budete 
aktívne podieľať s  vašimi ratolesťa-
mi! Šantiť, skúšať, objavovať, blázniť 
a zabávať sa v rozprávkovom lese, na 
gazdovskom dvore, na hrade príbe-
hov alebo na dobrodružnom ostro-
ve. Na ploche približne 100 000 m2 
zažijete nekonečnú zábavu. Najväčší 
rakúsky zábavný a rodinný park je je-
dinečný a vždy sa postará o príjemné 
prekvapenia. Ako by sa vám páčila 

skvelá Krokodília vodná dráha alebo 
novučičká Traktorová dráha? Na hlad-
né žalúdky tu čaká množstvo reštau-
rácií a na maškrtné jazýčky zmrzlina 
a sladkosti od výmyslu sveta. Vo ve-
černých 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

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  07:30 hod.) 
do 140 km vzdialeného Maissau, 
ktoré je jedným z  dvadsiatich ná-
lezísk ametystu prúžkovaného na 
svete a  nachádza sa tu najväčšia 
odkrytá ametystová žila. Okolo tejto 
celosvetovej rarity vznikol zážitko-
vý areál Svet ametystu s  viacerými 
unikátnymi atrakciami pre malých 
i veľkých. V návštevníckom centre sa 
dozvieme rôzne zaujímavosti o vzác-
nom fialovom drahokame, čaká nás 
prehliadka 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 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.

PRe deTI

KrÁĽovStvo
aMetyStU

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 ho-
dinách (z Bratislavy o 7:30). O údolí 
Wachau sa píše ako o srdci Dolného 
Rakúska. Na oboch stranách Dunaja 
sa vo farbách viniča ukazujú malebné 
dedinky a  na vysokých bralách rie-
ky sa týčia mocné hrady, opevnené 
kláštory a pevnosti (UNESCO). Prvou 
zastávkou bude mesto Krems, ktoré 
bolo počas 11. a 12. st. rivalom Viedne. 
Pokocháme sa pôvabnou architektú-
rou domov a  námestí, ktoré vtlačili 
mestu taliansky kolorit. Po prehliadke 
navštívime ďalší zo skvostov Údolia 
Wachau - mestečko dűrnstein, ktoré 
vďačí za svoju popularitu dobrodruž-
stvám anglického kráľa Richarda – 

Levie Srdce. K  tejto oblasti patrí aj 
lahodné víno, ktoré by bolo hriechom 
neochutnať (možnosť individuálnej 
ochutnávky). Ako posledný navštívi-
me veľkolepý benediktínsky kláštor 
v Melku (knižnica s viac ako 100 000 
zväzkami, úchvatný barokový kostol). 
Návrat na Slovensko o cca 20.00 h.

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 2015  |  KuLTúRNY zážIToK

UneSco

Údolie 
WachaU

Animátor  
nA pAlube

Animátor  
nA pAlube

Animátor  
nA pAlube

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb51 TraSa 1 OSOba

04.06. 2, 3 16

13.08. 2, 3 16

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb52 TraSa 1 OSOba

23.07. 2, 3 23

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb54 TraSa 1 OSOba

04.12. 2, 3 19

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb13 TraSa 1 OSOba

14.05. 2, 3 27

01.10. 2, 3 27
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KuLTúRNY zážIToK

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  07:30 hod.) 
do Mariazell, najväčšieho pútnické-
ho miesta v  Rakúsku, okrem toho 
klimatických kúpeľov a  strediska 
zimných športov. Pútnické miesto 
vzniklo v  roku 1 200, kedy tu mark-
gróf Henrich nechal vystavať kapln-
ku. Navšteva Baziliky, ktorá ukrýva 
v  kaplnke Milostrdenstva sošku Ma-
dony s  dieťatkom – nazývanú Veľká 
Matka Rakúska. Priamo z centra mes-
ta sa lanovkou dostaneme na vrchol 
Bürgeralpe (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

guRMáNI

MarhUĽovÉ SlÁvnoSti 
v ÚdolÍ WachaU

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy 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 pô-
sobivá scéna pre putovanie časom do 
fascinujúceho sveta baroka. V blízkos-
ti sa nachádza ďalší barokový skvost – 
cisársky poľovnícky zámok eckartsau 
s bohato zdobenými interiérmi, vyba-
venými dobovým nábytkom, množ-
stvom skulptúr a  cenných obrazov. 
Zámok sa zapísal do histórie zanikajú-
cej Rakúsko – uhorskej monarchie, keď 
sa stal miestom posledného domá-

ceho pobytu rakúskeho cisára Karola 
I. a jeho rodiny pred núteným odcho-
dom do švajčiarskeho exilu. Súkrom-
né apartmány cisárskeho páru patria 
k  vrcholným zážitkom pri prehliadke 
zámku. Návrat na Slovensko vo večer-
ných 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

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 predovšetkým 
historické centrum, ktoré bolo v r. 1999 
zapísané na Zoznam svetového de-
dičstva UNESCO (prehliadka). Počas 
Veľkej noci sa centrum mesta zmení 
na obrovské trhovisko s ponukou láka-
vých kulinárskych špecialít, domácich 
bio výrobkov, veľkonočných ozdôb, 
darčekov a  umeleckých predmetov. 
Miestni ľudoví majstri tu vystavujú 
svoje originálne diela, ktoré sa dajú aj 
kúpiť. Návštevníci môžu obdivovať bo-
hatý veľkonočný sortiment ako napr. 
ručne maľované husacie vajíčka, vtá-
čiky a zajačiky zo skla, rôzne ozdobné 
predmety z keramiky a dreva, rapkáče, 
voňavé prírodné mydlá, hračky, kvety 
a iné spomienkové darčeky. Veľkonoč-
né trhy sa tradične nesú aj v duchu pô-
žitkov. Graz ako kulinárske centrum la-

bužníckych lahôdok predstavuje rôzne 
chute regiónu, dobroty zo sedliackych 
dvorov a  typické štajerské špeciality, 
ku ktorým patrí vychýrený tekvicový 
olej, rozličné domáce tekvicové pro-
dukty a kvalitné vína. V podvečerných 
hodinách odchod na Slovensko s  prí-
chodom 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 autoka-
ru 7 EUR.

veĽKÁ noc 
v Grazi

1 – dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  07:00 hod.) 
do údolia Wachau. Prvou zastávkou 
bude malebné mestečko Krems, le-
žiace v  dunajskom údolí na sútoku 
riek Krems a  Dunaj. Prehliadka his-
torického centra, ktoré je od r. 2000 
zapísané v  zozname pamiatok UNE-
SCO. Pokračovanie do malebného 
mestečka dürnstein, najfotografo-
vanejšieho miesta Wachau. Po pre-
hliadke odchod do 10 km vzdialeného 
mestečka Spitz na dunaji, kde sa kaž-
doročne v júli oslavuje bohatá úroda 
preslávených wachauských marhúľ. 
Vyzdobené trhovisko v centre mesta 
zaplavia obyvatelia v tradičných kro-
joch a  návštevníci môžu ochutnávať 
marhuľové dobroty od výmyslu sve-
ta, ku ktorým patria okrem sladkých 
múčnikov aj destiláty, likéry a vynika-
júce vína. Výborné marhuľové guľky 
sa dajú dokonca kúpiť aj v legendár-

nom marhuľovom automate. Oslavy 
vyvrcholia slávnostným sprievodom 
na čele s  kráľom Marillusom a  prin-
ceznou Aprikosiou. Po sprievode, 
návšteva kláštora Göttweig, zapísa-
ného na zoznam svetového dedičstva 
UNESCO, odkiaľ sa pokocháme  jedi-
nečným výhľadom na údolie Wachau. 
Návrat na Slovensko s príchodom do 
Bratislavy 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 polovici autokaru 
7 EUR.

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb14 TraSa 1 OSOba

11.06. 2, 3 29

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb60 TraSa 1 OSOba

16.07. 2, 3 24

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb15 TraSa 1 OSOba

21.05. 2, 3 19

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb16 TraSa 1 OSOba

25.03. 2, 3 32
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1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách ( z Bratislavy o 8:00 h). Nad 
južným brehom Dunaja sa vo výške  
300 m vypína zrúcanina legendami 
opradeného hradu aggstein, ktorý 
bol v dobe svojej slávy obývaný šľach-
ticmi z rodu Kuenringov, ale aj lúpež-
nými rytiermi. Po vystúpení na vrchol 
hradného komplexu budeme odme-
není nádherným výhľadom na okolitú 
krajinu. Pokračovanie do malebného 
dürnsteinu. Prehliadka miniatúrne-
ho centra mesta, možnosť nákupu 
miestnych špecialít, ochutnávky vína 
a  individuálne aj návštevy zrúcaniny 
hradu, kde bol väznený anglický kráľ 
Richard Levie srdce. Z Dürnsteinu sa 
vyberieme do Kremsu a pozrieme si 
najdôležitejšie pamiatky historické-
ho centra. Deň ukončíme návštevou 
opátstva göttweig, pôvodného sídla 
augustiánov, neskôr benediktínskych 
mníchov, ktorí tu žijú dodnes. Náv-

števníci tu môžu obdivovať baroko-
vú nádheru monumentálneho cisár-
skeho schodiska, po ktorom kráčala 
cisárovna Mária Terézia či Napoleon 
alebo krásnu stropnú fresku Paula 
Trogera. Za zmienku stojí aj unikátny 
panoramatický výhľad z  terasy kláš-
tora. Vo večerných hodinách odchod 
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.

HoRY a jazeRá NovINKa  |  SLávNoSŤ LeTNÉHo SLNovRaTu

dachStein – 
ĽadovÉ KrÁĽovStvo

rande  
S dUnaJoM

1-dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy o 08:00 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 2016 sa na 
zámku prezentuje unikátna výstava 
,,Tie roky 70-te“. Svetre namiesto 
košieľ, zvonové nohavice, diskotéky 
v  tanečných školách, ale aj alterna-
tívne spôsoby života, generačné kon-
flikty, rastúci odpor či protesty proti 
porušovaniu ľudských práv. To všetko 
sú asociácie, s ktorými sa kontroverz-
ná dekáda sedemdesiatych rokov 
spája. Pozor, na zámku Schallaburg sa 
vrátime v čase! Po prehliadke pokra-
čovanie na renesančný zámok art-

stetten – bývalé rodinné sídlo a letnú 
rezidenciu cisárskej rodiny a zároveň 
posledné miesto odpočinku následní-
ka trónu Františka Ferdinanda a jeho 
manželky Sofie, ktorí zahynuli pri 
atentáte v Sarajeve. Prehliadka výsta-
vy a hrobky. Návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách (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.

NovINKa  |  HISTóRIa  |  KuLTúRNY zážIToK

výStava „tie roKy 70-te“

zÁMKy SchallaBUrG 
a artStetten

2–dňový zájazd

1. deň
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy 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 Dachste-
in  (2 995 m n. m.), odchod do Bad 
Ischlu (prehliadka cisárskeho kú-
peľného mesta), zastávka pri jazere 

Salzburgskej soľnej komory – Wolf-
gangsee v  údolí lemovanom vrchmi. 
V podvečerných hodinách odchod na 
Slovensko, návrat v neskorých večer-
ných hodinách (cca 21:30 hod.).

CeNa zaHŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu, 1x ubytovanie s raňajkami v ho-
teli/penzióne 2*/3*, miestneho sprie-
vodcu v Salzburgu.

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 2015 

vÍKend 
v SalzBUrGU a oKolÍ

2–dňový zájazd

1. deň
Odchod z Bratislavy v ranných hodi-
nách (o 6:30 hod.) k  jednému z naj-
krajších jazier Salzburgskej soľnej 
komory – Wolfgangsee. Z kúpeľného 
mesta St. Wolfgang vedie od roku 
1893 na 1 783 metrov vysoký Schaf-
berg parná zubačka, ktorá je najstar-
šou v Rakúsku. Po prekonaní 5,85 km 
s prevýšením 1 190 m nás čaká výhľad 
na majestátnu horu Dachstein a oko-
lité jazerá. Odchod na ubytovanie, fa-
kultatívne večera. 

2. deň
Raňajky. Dnes sa vyberieme na ľado-
vec dachstein (2 995 m), ktorý ponú-
ka viaceré unikátne atrakcie – Palác 
ľadu s ľadovými sochami a obrovskou 
štrbinou, ktorou sa možno dostať do 
zamrznutého sveta vo vnútri ľadovca, 
najvyššie položená vyhliadka v  Šta-
jersku Sky Walk na 250 metrov vyso-
kej strmej kamennej stene, impozant-

ný visutý most, či sklenená vyhliadka 
nad skalami ponúkajú dych vyrážajú-
ce výhľady na najkrajšie alpské štíty 
a gigantický masív Dachstein. Návrat 
na Slovensko vo večerných hodinách 
(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, lanovky, komplexné cestovné 
poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR, za 1/1 izbu 26 EUR, za večeru 
13 EUR.

TeRMíNY a CeNY

7g8aTb36 TraSa OSOba v 1/2 
reSp. 1/3

21.05. - 22.05. 2, 3 94

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb92 TraSa 1 OSOba

18.06. 2, 3 32

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb37 TraSa 1 OSOba

27.08. 2, 3 33

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb20 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

11.06. - 12.06. 2, 3 128
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1-dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  8.00). Prvou 
zastávkou bude mestečko a  kláš-
tor Klosterneuburg. Kláštor založi-
li v  roku 1133 augustiniánski mnísi 
a  vďaka 900 ročnému zhromažďo-
vaniu umeleckých predmetov je ten-
to kláštor domovom úžasnej zbierky 
významných diel z  obdobia stredo-
veku cez veľkolepé barokové diela až 
po súčasné maliarstvo. Zostane čas 
ochutnať, či kúpiť si vynikajúce miest-
ne víno vo vinotéke. Cieľom výletu 
bude mestečko 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 

záhradníkov. Prehliadku záhrad, ktorá 
zaberie minimálne 2 hodiny, je možné 
zakončiť výstupom na 30 m vysokú 
rozhľadňu „Baumwipfelweg“ z  kovu 
a  skla od rakúskeho architekta Ern-
sta Maurera. Vo večerných hodinách 
návrat na Slovensko s  návratom do 
Bratislavy 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 polovici autokaru 
7 EUR.

KveTY a záHRadY

tUllnSKÉ 
zÁhrady

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  sece-
sie. Po skončení prehliadky presun do 
rozária 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 autoka-
ru 7 EUR.

KuLTúRNY zážIToK  |  KveTY a záHRadY

dni rUžÍ 
v Badene

HIT RoKa 2015  |  KveTY a záHRadY

výStava 
KvetÍn tUlln

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 naj-
staršieho a  najväčšieho kvetinového 
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 hodi-
nách (z Bratislavy o 08:00 hod.). Od-
chod do cca 120 km vzdialeného mes-
tečka Tulln. Návšteva areálu veľtrhu 
gartenbaumesse, v rámci ktorého sa 
koná najväčšia výstava kvetov svojho 
druhu v  Európe. Viac než 200  000 
kvetov premení výstavisko na more 
farieb, tvarov a  vôní, kde sa v  jedi-
nečných kvetinových aranžmánoch 
snúbi nádhera prírody s umením naj-
lepších rakúskych floristov. Následne 
návšteva areálu záhrad Gärten Tulln 
–  na ploche 2 000 m2 je vybudova-
ných viac ako 50 výstavných a  vzo-
rových záhrad, ktoré sú pastvou pre 
oko a zdrojom nápadov pre amatér-
skych záhradníkov. Prehliadku 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 historické 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.

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb21 TraSa 1 OSOba

30.07. 2, 3 24

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb22 TraSa 1 OSOba

03.09. 2, 3 24

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb23 TraSa 1 OSOba

04.06. 2, 3 19

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb24 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

28.05 - 29.05. 2, 3 106
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1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  08:00 hod.) 
do Rakúska. Po príchode do ma-
lebného mestečka Rust prehliadka 
historického centra, ktoré je pamiat-
kovo chránené. Symbolom mesta je 
bocian biely, ktorého hniezdo tróni 
skoro na každom komíne. Pokračo-
vanie do Mörbisch am See, známeho 
vinohradníckeho mestečka s  úzkymi 
uličkami a  barokovými sedliackymi 
domami. Plavba loďou po Nezider-
skom jazere, ktoré je popri Balatone 
jediným stepným jazerom v  Euró-
pe. Prehliadka baziliky v  neďalekom 
pútnickom mestečku Frauenkirchen 
a  návšteva veľmi zaujímavého de-
dinského múzea v  Mönchhofe. Mú-
zeum dediny – skanzen umožňuje 
návštevníkom nazrieť do každoden-
ného života obyvateľov severného 
Burgenlandu na začiatku 20. storočia. 
Okrem expozície mnohých pracov-

ných nástrojov a dielní remeselníkov 
sa tu nachádzajú aj budovy s  origi-
nálnym zariadením, ako napr. škola, 
kino, poštový úrad, policajná stanica, 
hasičská zbrojnica, ambulancia leká-
ra, kostolík a rôzne obchodíky. Návrat 
do Bratislavy 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 autoka-
ru 7 EUR.

KuLTúRNY zážIToK

PoKlady 
neziderSKÉho Jazera

HIT RoKa 2015 

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. Mar-
garethen návšteva rímskeho kameňo-
lomu, 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 ho-
dinách (z Bratislavy o 7:00 hod.) do 
južného Burgenlandu. Prvou zastáv-
kou bude mesto güssing, ktorého 
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. Pokračova-
nie do dedinky Heiligenbrunn, kde 
vo štvrti vínnych pivníc nájdeme asi 
100 historických, pamiatkovo chráne-
ných pivničiek tzv. Kellerstöckl, po-
stavených z dreva a hliny a pokrytých 
slamou. Pokračovanie do Moschen-
dorfu, ochutnávka raritného vína 
uhudler. Poslednou zastávkou výletu 
sú známe kúpele Bad Tatzmannsdorf, 

kde sa nachádza aj výrobňa pravých 
belgických praliniek „Spiegel“. V  ro-
dinnom podniku sa vyrobí denne 
asi 50 druhov praliniek a  možno tu 
ochutnať skutočne netradičné kreá-
cie ako napr. pralinky plnené vínom 
Uhudler. Návrat na Slovensko vo ve-
černých hodinách (o cca 21:00 hod.)

CeNa zaHŔňa
Dopravu luxusným autokarom, ochut-
návku vína, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NezaHŔňa
Vstupy, návštevu pralinkárne, kom-
plexné cestovné poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

guRMáNI

„UhUdler“ a inÉ zaUJÍMa-
voSti BUrGenlandU

oCHuTNávKa víNa

PanÓnSKa 
vÍnna JeSeŇ

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  08:00 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  vinohra-
du s  komentovanou ochutnávkou 
vín. Pokračovanie k  Neziderskému 
jazeru do Podersdorfu, vyhľadáva-
ného turistického centra na brehu 
Neziderského jazera. Z  prístavu sa 
preplavíme loďou na druhú stranu ja-
zera do mesta bocianov a vína Rust. 
Prehliadka historického centra (ry-
bársky kostolík je najstarším kosto-
lom Burgenlandu), odchod do vino-
hradníckej dedinky Purbach am See. 

Vyhľadávanou turistickou atrakciou 
je malebná pivničná ulička s  asi 80 
vínnymi pivnicami, z ktorých väčšina 
pochádza z 19. storočie a dnes slúžia 
ako viechy alebo vinotéky. Program 
ukončíme ochutnávkou vína. Návrat 
do Bratislavy vo večerných hodinách 
(cca o 20:00 hod.).

CeNa zaHŔňa
Dopravu luxusným autokarom, 2x 
ochutnávku 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
7g8aTb25 TraSa 1 OSOba

01.10. 2, 3 19

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb26 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

09.07. - 10.07. 2, 3 85

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb61 TraSa 1 OSOba

17.09. 2, 3 34

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb62 TraSa 1 OSOba

24.09. 2, 3 44

http://foto.kainar.eu/index.php?g=25
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1-dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy o 07:00 hod.). 
Prvou zastávkou bude mesto vína 
Retz, vzdialené 150 km z Bratislavy. 
Takmer stredomorský pôvab mes-
ta Retz je spojený s vínom už celé 
stáročia. Po prehliadke historické-
ho centra mesta pokračovanie do  
50 km vzdialeného mestečka 
Langenlois v  údolí rieky Kampy,  
v  blízkosti ktorého sa uprostred 
viníc nachádza neprehliadnuteľné 
architektonické dielo - Svet vína 
Loisium, futuristická stavba, kon-
cipovaná ako návštevnícke cen-
trum s reprezentatívnou vinotékou. 
Prehliadka s  ochutnávkou. Na zá-
ver dňa nás čaká návšteva klášto-
ra göttweig, ktorý je už viac ako  

900 rokov sídlom benediktínskych 
mníchov. V  múzeu nás ohúria uni-
káty kláštora a v kláštornej vinoté-
ke môžeme ochutnať kvalitné vínko.  
Po prehliadke návrat do Bratislavy 
s príchodom okolo 19:00 hod.

CeNa zaHŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR, prehliadku pivníc 
Loisium.

CeNa NezaHŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

oCHuTNávKa víNa

za vÍnoM 
do Údolia KaMPy

2-dňový zájazd

1. deň: 
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  07:00 hod.). 
Miesto ako vystrihnuté z  rozpráv-
ky. Strmé steny masívu dachstein, 
domčeky prilepené na brehu Hall-
stattského jazera, úzke kľukaté ulič-
ky – mestečko Hallstatt (prehliadka). 
Priamo nad ním sa v podzemí ukrýva 
pravdepodobne najstaršia soľná baňa 
na svete – Salzwelten. Oblečieme si 
farebné uniformy, nasadneme na že-
leznicu a preskúmame štôlne. Ubyto-
vanie v okolí. Fakultatívne večera.

2. deň: 
Raňajky. Výstup lanovkou na vrchol 
Krippenstein (2  109 m.n.m.). Cestou 
sa zastavíme v Mamutej jaskyni, ktorá 
nás očarí „polnočnou katedrálou“, na 
stenách ktorej sa premieta abstraktná 
svetelná show. Ďalej budeme lanov-
kou pokračovať na vrchol, odkiaľ sa 
nám z výhľadovej plošiny „5 Fingers“ 

– Päť prstov naskytne neopísateľná 
panoráma. Návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách (do Bratislavy 
o 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 a lanovky, komplexné cestov-
né poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za večeru 14 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

SKvoSTY PRíRodY

UniKÁty Jazera 
hallStÄtterSee

STRedNe NáRoČNá TuRISTIKa

Grand canyon 
viedenSKých ÁlPÖtScherGraBen

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v skorých ran-
ných hodinách (z Bratislavy o 06:00 
hod.) Po cca 3,5 hodinách jazdy prí-
chod do dedinky erlaufboden. Tu 
sa vydáme sa na pešiu túru jednou 
z najkrajších roklín v strednej Európe, 
prezývanej rakúsky grand Canyon. 
Rozoklané skaliská, smaragdová rie-
ka, dravé vodopády padajúce z výš-
ky niekoľkých desiatok metrov pod 
mohutnou stenou takmer dvojtisí-
covej hory Ötscher vytvárajú krásne 
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  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
7g8aTb63 TraSa 1 OSOba

23.04. 2, 3 37

TeRMíNY a CeNY

7g8aTb27 TraSa OSOba v 1/2 
reSp. 1/3

25.06. - 26.06. 2, 3 112

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb81 TraSa 1 OSOba

09.07. 2, 3 32

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb83 TraSa 1 OSOba

16.07. 2, 3 35
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1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 08:00 hod.). Po 
dvoch hodinách príchod do dedinky 
Muggendorf. Krajinu nad dedinou 
zvierajú okolité kopce, ktorým do-
minuje skalný zub Hausstein a  pro-
tiľahlé skalné steny Hirschwände. 
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 náročným 
turistickým chodníkom. Ťažší úsek 

vedie po rebríkoch a výstupoch s la-
nami 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 hod. 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 
MyrafÄlle

1–dňový zájazd

Odchod z  Bratislavy v  ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 7:00 hod.) do Vie-
denských Álp, do oblasti známej ako 
Grand Canyon. Naša trasa povedie 
tiesňavou Treffling, ktorou sa kaská-
dovito valí úchvatný vodopád a popri 
divokom potoku Trefflingbach, pada-
júcom cez niekoľko poschodí do hĺbky 
120 m. Turistický okruh vytvorený už 
pred 110 rokmi je jedným z najkrajších 
a  najromantickejších v  Dolnom Ra-
kúsku. Nádherná 100 m dlhá roklina 
Toreck, najužšie miesto toku Erlaufu 
nazývané Tormäuen a  prekrásny les 
okolo rieky očaria každého milovníka 
prírody. Za pozornosť stoja aj rôzne 
mostné konštrukcie nad vodopá-
dom. Stredne náročná túra na trase 
chatová osada Puchenstuben – vo-

dopád Trefflingfall – 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.

STRedNe NáRoČNá TuRISTIKa

trefflinGSKÉ 
vodoPÁdy

SeMMerinGSKý 
PrieSMyK

STRedNe NáRoČNá TuRISTIKa

1–dňový zájazd

Odchod z  Bratislavy v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  8:00 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  Schneeberg 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.

1-dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy o 6:00 hod.). Po 
cca 3,5 hodinách jazdy príchod do 
obce Lassing, kde nás bude čakať 
miestny sprievodca, ktorý nás preve-
die nádherným údolím Mendlingtalu, 
v ktorom sa nachádza jediné dodnes 
fungujúce zariadenie na splavovanie 
dreva v Európe. Okrem toho budeme 
mať možnosť spoznať, ako fungova-
li vodné mlyny a  píly na drevo. Po-
poludní sa presunieme k  neďalekej 
rokline Wasserlochklamm, ktorá vy-
soko nad hladinou priezračnej rieky 
Salsa  uchváti 5 vodopádmi a počet-
nými kaskádami. Na prejdenie ka-
ňonu s dĺžkou 900 m a prevýšením 
300 m postačia asi 3 hodiny. Po túre 
môžete ochutnať miestne špeciality 

v reštaurácii priamo pri 65 m dlhom 
visutom moste nad riekou Salsa. 
Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách.

CeNa zaHŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR, miestneho sprie-
vodcu v údolí Mendlingtal.

CeNa NezaHŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

NovINKa  |  STRedNe NáRoČNá TuRISTIKa

WaSSerlochKlaMM
a MendlinGtal

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb84 TraSa 1 OSOba

13.08. 2, 3 23

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb87 TraSa 1 OSOba

20.08. 2, 3 29

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb88 TraSa 1 OSOba

18.06. 2, 3 26

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb93 TraSa 1 OSOba

06.08. 2, 3 32
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PrÍrodný ParK 
SParBach

PRe deTI  |  ľaHKá TuRISTIKa adveNT

advent na hrade 
forchtenStein

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy 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.

2–dňový zájazd

1. deň
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  07:30 hod.), 
príchod do Welsu, mesta známeho 
vďaka úžasnej atmosfére adventu 
(individuálne 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 
veľkej výstavy betlehemov v  zám-
ku a  poprechádzať sa po čarovnom 
Hlavnom námestí. Odchod do hotela.

2. deň
Raňajky. Najväčšia zbierka historic-
kých vianočných ozdôb a  stromče-
kov, múzeum Vianoc, vláčik Svetom 
Vianoc, najväčší betlehem na svete, 
jazda historickým poštovým auto-
busom, mechanické jasličky s  200 
pohyblivými figúrkami a, samozrej-
me, prekrásny vianočný trh s  neod-

mysliteľnými sviatočnými 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 33 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

adveNT

naJKraJšie adventnÉ 
trhy v raKÚSKU

adveNT  |  uNeSCo

2–dňový zájazd

1. deň
Odchod zo Slovenska o  07:00 hod., 
príchod do zimných záhrad s  vod-
nými hrami zámku Hellbrunn pri Sal-
zburgu. Počas adventu máte možnosť 
na jeho nádvorí obdivovať ukážky tra-
dičnej výroby, adventné vence a via-
nočné ozdoby. Vianočnú atmosféru 
poodhalí idylická dedinka Hallstatt. 
Krátka prechádzka s návštevou kost-
nice Beinhaus, fakultatívne 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, sprie-
vodcu CK SATUR, 1x ubytovanie 
s  raňajkami v  hoteli/penzióne 2*/3*, 
miestneho sprievodcu v Salzburgu.

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 z Bratislavy v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 8:30 hod.) do prí-
rodného parku Sparbach situované-
ho uprostred Viedenského lesa, 15 km 
južne od Viedne. Návšteva prírodné-
ho parku je mimoriadne vhodná pre 
rodiny s deťmi, keďže je tu množstvo 
nenáročných turistických chodníkov, 
deti nájdu rozptýlenie na rôznych 
preliezkach a  ďalších atrakciách na 
veľkom ihrisku, pri rybníku s mlynom, 
alebo pri pozorovaní rôznych druhov 
zveri ako napr. muflónov, jeleňov, kôz, 
oslíkov, či divých svíň. V parku sa na-
chádzajú tiež romantické ruiny, na 
ktoré deti môžu deti aj vyliezť: ruina 
Johannstein – ozajstná ruina z 12. sto-
ročia, alebo Kőhlerhausruine, z ktorej 
je pri dobrom počasí krásny výhľad 

na Schneeberg. Zaujímavé sú tiež 
200 rokov staré stromy s  obvodom 
kmeňa dosahujúcim až 4 metre. Ná-
vrat na Slovensko vo večerných hodi-
nách (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.

Animátor  
nA pAlube

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb89 TraSa 1 OSOba

30.07. 2, 3 21

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb35 TraSa 1 OSOba

26.11. 2, 3 22

TeRMíNY a CeNY

7g8aTb28 TraSa OSOba v 1/2 
reSp. 1/3

10.12. - 11.12. 2, 3 98

17.12. - 18.12. 2, 3 98

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb29 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

03.12. - 04.12. 2, 3 103



222

euRóPa  |  RaKúSKo

2–dňový zájazd

1. deň
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy 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. 
Návrat do Bratislavy o cca 22:00 hod.

CeNa zaHŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR, 1x ubytovanie 
s  raňajkami v  hoteli/penzióne 2*/3*, 
miestneho sprievodcu v Salzburgu.

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

2–dňový zájazd

1. deň
Odchod z  Bratislavy 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 (filmový 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 o cca 22:00 hod.

CeNa zaHŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR, 1x ubytovanie 
s  raňajkami v  hoteli/penzióne 2*/3*, 
miestneho sprievodcu v Salzburgu.

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

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy 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 sa stretával sa s  pria-
teľmi a popíjal kávu. Salzburg však nie 
je len hudba a Mozart. Je to aj mesto 
s barokovou architektúrou, mesto pre-
krásnych palácov, kostolov, zámkov. 
Niet sa preto čo čudovať, že historické 
jadro mesta bolo v  roku 1996 zapísa-
né na zoznam svetového dedičstva 
UNESCO. V rámci individuálneho voľna 
možnosť návštevy jednej z najväčších 
a najlepšie udržiavaných stredovekých 
pevnostných stavieb Európy – Hohen-

salzburg, návšteva vianočných salzbur-
ských trhov, v podvečerných hodinách 
odchod na Slovensko, návrat v nesko-
rých večerných hodinách (cca o 22:30 
hod.).

CeNa zaHŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR a miestneho sprie-
vodcu v Salzburgu.

CeNa NezaHŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

adveNT  |  uNeSCo

vianoČnÁ 
nÁlada v SalzBUrGU

adveNT  |  uNeSCo

Graz
ziMnÁ rozPrÁvKa

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 ho-
dinách (z Bratislavy o 07:00 hod.), po 
príchode do Grazu prehliadka mesta 
(historické centrum a zámok Eggen-
berg sú zapísané do zoznamu sveto-
vého kultúrneho dedičstva UNESCO). 
Najstarší adventný trh je vo Františ-
kánskej štvrti. Na tomto trhu môžeme 
obdivovať tradičné domáce výrobky 
a umelecké predmety. Ďalšie advent-
né stánky na námestí Färberplatz po-
núkajú prvotriedny tovar – umelecké 
predmety z  látky, hliny, dreva, kovu, 
papiera, vosku a  skla. Pred radnicou 
je postavená dedinka zo stánkov, 
v centre ktorej stojí pavilón s pódiom 

na kultúrny program. K najnavštevo-
vanejších miestam mesta patria jaslič-
ky z ľadu na dvore Krajinského domu 
(Landhaus). V  podvečerných hodi-
nách odchod na Slovensko s  návra-
tom 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.

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb30 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

26.11. - 27.11. 2, 3 108

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb31 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

10.12. - 11.12. 2, 3 105

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb32 TraSa 1 OSOba

17.12. 2, 3 52

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb33 TraSa 1 OSOba

10.12. 2, 3 35
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NovINKa  |  adveNT

NovINKa  |  adveNT NovINKa | XXX

advent  
v ÚdolÍ WachaU

advent na BaroKových 
zÁMKoch

BadenSKÁ  
adventnÁ MÍĽa

1-dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách ( z Bratislavy o 7:30 h). Prvou 
zastávkou bude  opátstvo göttweig. 
Vďaka svojej viditeľnej polohe ho 
zvyknú prirovnávať k  talianskemu 
kláštoru Montecassino. Spolu s regió-
nom Wachau, rozprestierajúcim sa 
pod ním, bol Göttweig v  roku 2001 
zaradený na zoznam svetového de-
dičstva UNESCO. Strategické miesto 
pre kláštor si v  roku 1083 ako svoje 
najvýznamnejšie pôsobisko vybral sv. 
Altmann, biskup z Passau v Bavorsku. 
Najprv tu pôsobili augustiniáni, ne-
skôr od roku 1094 benediktínski mnísi 
z kláštora St. Blasien v Čiernom lese. 
Benediktíni žijú na vrchu Göttweig 
už viac než 900 rokov. Absolvujeme 
prehliadku múzea v  cisárskom trak-
te a po prehliadke sa presunieme do 
cca 25 km vzdialeného zámku gra-
fenegg, kde sa koná tradičný veľký 
vianočný trh. V  priestoroch zámku 

a priľahlého anglického parku čakajú 
na návštevníkov všakovaké dobroty 
a  remeselné výrobky. Vianočnú at-
mosféru dotvára slávnostná výzdo-
ba, osvetlenie a  rôzne sprievodné 
programy. V podvečerných hodinách 
odchod na Slovensko.

CeNa zaHŔňa
Dopravu luxusným autokarom, 
sprievodcu.

CeNa NezaHŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.
 

1-dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 8:30 hod.). Prvou 
zastávkou bude zámok eckartsau. Pô-
vodný kamenný vodný hrad sa zme-
nil na prepychový barokový zámok, 
v  ktorom kedysi pobývali František 
Ferdinand, ale aj posledný rakúsky cisár 
a uhorský kráľ Karol s  rodinou. Korene 
zámockých dejín však siahajú až do 12. 
stor. Po prehliadke zámku a vianočných 
trhov odchod na zámok Schloss Hof. 
Areál nádherného komplexu knieža-
cieho paláca sa rozprestiera na ploche 
vyše 50 ha. Palác bol vystavaný na 
pokyn princa Eugena Savojského. Je-
dinečná krása zámku zapôsobila aj na 
Máriu Teréziu, ktorá ho darovala svojmu 
manželovi avšak nasledujúce generácie 
habsburských panovníkov sa už o letnú 
rezidenciu nestarali. Schloss Hof chátral. 
František Jozef z  neho urobil koncom 
19. stor. výcvikové miesto pre armádu 
a  zámok ostal pod správou armády. 

Následne sa sem nasťahovalo spolko-
vé vojsko, potom armáda nemeckého 
Wehrmachtu a napokon vojaci Červenej 
armády. Až v r. 2002 bola založená spo-
ločnosť s cieľom revitalizovať toto vzác-
ne kultúrne dedičstvo. Najväčší vidiecky 
zámocký komplex tak opäť získal svoj 
niekdajší lesk a  dôstojnosť. Prehliadka 
zámku, následne individuálne voľno na 
vianočných trhoch. Vo večerných hodi-
nách odchod 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.

1 -dňový zájazd

Odchod z  Bratislavy v  ranných hodi-
nách (o 8:00 hod.) do cisterciánskeho 
kláštora Heiligenkreuz. Po prehliad-
ke s  odborným výkladom odchod do 
Badenu, prehliadka mesta (Hlavné 
námestie s  radnicou, cisársky dom - 
letná rezidencia Habsburgovcov, stlp 
sv. Trojice, Kostol sv. Štefana s  baro-
kovým organom pripomína W. A. Mo-
zarta, ktorý tu sám dirigoval svoje „Ave 
verum“, Beethovenov dom, v  ktorom 
tento hudobný génius dokončil svoju 
IX. symfóniu s  „Ódou na radosť“, Jo-
zefove námestie, kde je konečná sta-
nica badenskej železnice, kúpeľný park 
a pod.). Adventný trh sa koná každo-
ročne v pešej zóne centra mesta. Stán-
ky s  tradičnými výrobkami, dobrotami 
a umeleckými predmetmi zaplavia ulice 
a námestia. Všade sa šíri vôňa vianoč-
ného punču, vareného vína, medovní-
kov a všakovakých dobrôt. Individuálne 
voľno, počas ktorého budete mať mož-

nosť navštíviť Múzeum Arnulfa Rainera, 
Beethovenov dom, Cisársky dom alebo 
si dožičíte kúpeľný pôžitok pri návšteve 
termálnych rímskych kúpeľov s najväč-
šou voľne zavesenou sklenenou stre-
chou v Európe. Pre návštevníkov sú tu 
pripravené bazény, vodné radovánky, 
priestranné sauny a  parné kúpele na 
ploche 900 m2. V  podvečerných ho-
dinách odchod na Slovensko s prícho-
dom do Bratislavy 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 polovici autokaru 
7 EUR.

adveNT

advent na 
eSterhÁzyho zÁMKU

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy 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.

NovINKa  |  adveNT

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb34 TraSa 1 OSOba

03.12. 2, 3 25

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb90 TraSa 1 OSOba

26.11. 2, 3 19

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb19 TraSa 1 OSOba

10.12. 2, 3 19

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb91 TraSa 1 OSOba

17.12. 2, 3 19
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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 pútnic-
ký kostol Bergkirche s  Haydnovým 
mauzóleom, mohutný Dóm sv. Marti-
na, Haydnov dom s  múzeom, kostol 
a  kláštor Františkánov, v  ktorom je 
umiestnená aj  rodinná hrobka Ester-
házyovcov. Presun do malebného his-
torického mesta Rust, ktoré je spolu 
s  Kremsom a  Salzburgom modelo-
vým mestom pamiatkovej ochrany 
Európskej rady. Zároveň je zapísané 
spolu s NP Neziderské jazero na zo-
znam kultúrneho dedičstva UNESCO. 
V mestečku sa každoročne koná fes-
tival husí a  vína, počas ktorého sa 

hlavné námestie premení na oázu 
husí. Všade sú otvorené vínne pivni-
ce, hrá hudba a ponúkajú sa husacie 
špeciality a  mladé vínko, ktoré bu-
dete mať možnosť ochutnať po pre-
hliadke historického centra v  rámci 
individuálneho voľna. Vo večerných 
hodinách 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 polovici autokaru 
7 EUR.

SlÁvnoSti 
hUSÍ v rUSte

guRMáNI

teKvicovÉ 
SlÁvnoSti

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 túto 
oblasť osvetlené vyrezávané tekvice 
a podujatie je sprevádzané bohatým 

kultúrnym programom. Ulahodiť mô-
žeme aj svojim chuťovým bunkám. 
V  ponuke sú rozmanité tekvicové 
špeciality – od chutnej krémovej 
polievky až po marmelády, či rôzne 
múčniky s  tekvicovými semiačkami. 
Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách (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 polovici autokaru 
7 EUR.

guRMáNI

KUlinÁrSKe šPeciality 
dolnÉho raKÚSKa

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 makovej dedinky 
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 
filmu budeme mať možnosť ochutnať 
makové špeciality (koláč, štrúdľa, olej, 
destilát). Posledným bodom progra-
mu bude návšteva pálenice whisky 

v dedinke Roggenreith, kde sa vyrába 
originálna dolnorakúska whisky J. H.  
V  zážitkovom svete whisky „Whis-
kyerlebniswelt, Destillerie Haider“ je 
whisky shop a  kaviarnička; možnosť 
ochutnávky whisky. Návrat na Slo-
vensko vo večerných hodinách (o cca 
20:00 hod.).

CeNa zaHŔňa
Dopravu luxusným autokarom, pre-
hliadka muštového domu, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NezaHŔňa
Vstupy, ochutnávku whisky, komplex-
né cestovné poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

HISTóRIa

PUtovanie Po rÍMSKeJ 
JantÁroveJ ceSte

1-dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Bratislavy o  8:00 hod). 
Prvou zastávkou Jantárovej cesty, 
ktorá viedla v  časoch Rímskej ríše 
Burgenlandom, bude archeologický 
park Carnuntum. Podstatné archi-
tektonické diela celej rímskej štvrte 
- meštiansky dom, nádherná mestská 
vila a  verejný kúpeľ   - boli zrekon-
štruované v  historickom kontexte 
spôsobom, aký je vo svete ojedinelý. 
Po prehliadke pokračovanie k  impo-
zantnému hradu Lockenhaus, ktorý je 
najstarším rytierskym hradom v  Ra-
kúsku; v  minulosti slúžil ako prístre-
šie pre rytierov Templárskeho rádu. 
Návštevníkom je sprístupnená zbroj-
nica, mučiareň a niekoľko dalších za-
ujímavých muzeálnych miestností. Po 

prehliadke hradu odchod do dedinky 
Raiding, rodiska slávneho klavírne-
ho virtuóza a  hudobného skladateľa  
F. Liszta. V jeho rodnom dome je zria-
dené múzeum, v ktorom sa môžeme 
prejsť po tzv. Lisztovom chodníku 
s  nadrozmerným klavírom, kaplnkou 
a  hrajúcou fontánou. Návrat na Slo-
vensko vo večerných hodinách (o 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.

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb64 TraSa 1 OSOba

08.10. 2, 3 21

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb65 TraSa 1 OSOba

22.10. 2, 3 25

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb66 TraSa 1 OSOba

05.07. 2, 3 37

TeRMíNY a CeNY
7g8aTb38 TraSa 1 OSOba

16.04. 2, 3 25
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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 Angelika.

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.

MUziKÁlovÁ  
Praha – anGeliKa

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 figurín 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

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 v  ranných hodi-
nách, príchod do mesta Telč (UNESCO), 
prehliadka komplexu renesančného 
zámku a mesta so štýlovými renesanč-
nými a barokovými domami. Popoludní 
odchod do jindřichovho Hradca, náv-
števa 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 hladi-
ny rybníka stala malým ostrovom. Ďalej 
budeme pokračovať do Českých Budě-
jovíc, kráľovského mesta z 13. storočia, 

s  obrovským námestím lemovaným 
domami s  arkádami, prehliadka (Čier-
na veža, Radnica, Samsonova fontána, 
Chrám sv. Mikuláša), individuálne voľno. 
Našou poslednou zastávkou bude de-
dinka Holašovice (UNESCO), jedinečný 
súbor juhočeskej architektúry v štýle ľu-
dového 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 ČechÁchAnimátor  

nA pAlube

dieťA už zA 1 euRO

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb05 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

02.07. - 03.07. 2, 3 94

08.10. - 09.10. 2, 3 94

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb06 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

14.05. - 15.05. 2, 3 88

15.10. - 16.10. 2, 3 88

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb71 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

07.05. - 08.05 2, 3 128

TeRMíNY a CeNY

7g8cZb50 TraSa OSOba v 1/2  
reSp. 1/3

deTSKÝ pauŠáL - 
dIeŤa dO 12 r. *

13.08. - 14.08. 2, 3 94 64

* dieťa na 3. lôžku
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ČeSKý  
KrUMlov

Perly 
vySoČiny

a laBUtie Jazero 
v PrÍrodnoM divadle 
S otÁČavýM hĽadiSKoM a PernÍKovÁ chalÚPKa

2-dňový zájazd

1. deň
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách, smer Český Krumlov (UNE-
SCO). Malebné historické mestečko 
nás očarí zachovaným centrom. Od-
chod na ubytovanie. Vo večerných 
hodinách účasť na predstavení Labu-
tie jazero v  divadle s  otáčavým hľa-
diskom (začiatok predstavenia o cca 
21:00 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 
Dom prírody – interaktívna expozícia 
o  Třeboňsku. Odchod na Slovensko, 
návrat vo večerných hodinách. 

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.

1-dňový PozNávaCí zájazd

Odchod z  Bratislavy v  ranných hodi-
nách. zelená hora, neďaleko žďáru 
nad Sázavou, prehliadka pútnického 
kostola. Základom stavby podľa pro-
jektu geniálneho majstra barokovej 
gotiky, je kompozícia päťcípeho pôdo-
rysu, 5 vchodov, oltárnych výklenkov, 
hviezd, anjelov na hlavnom oltári. Od-
chod do Telče prehliadka renesanč-
ného zámku a  centra mesta s  hlav-
ným námestím lemovaným gotickými 
a  renesančnými domami s  arkádami. 
Pokračujeme do Třebíče, prehliadka 
židovskej štvrte. K unikátnemu súbo-
ru 123 zachovalých domov patria dve 
synagógy, budova židovskej radnice, 
dom rabína, chudobinec, nemocnica 
a  dve školy. Židovský cintorín patrí 
k  najväčším v  Čechách, najstaršie 

náhrobky pochádzajú zo 17. storočia. 
Bazilika Sv. Prokopa bola v 13.storočí 
súčasťou benediktínskeho kláštora. Je 
to skvost stredovekého staviteľstva, 
v románskom slohu s prvkami gotiky. 
Viac ako dve storočia bola využívaná 
na svetské účely, slúžila ako skladiš-
te, sýpka, koniareň a pivovar. Dnešnú 
podobu získala vďaka úpravám pred 
2.svetovou vojnou. Po prehliadke od-
chod na Slovensko. 

CeNa zaHŔňa
Dopravu autokarom, sprievodcu CK 
SATUR.

CeNa NezaHŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oSTaTNÉ doPLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

PRe deTI

Safari dvŮr 
KrÁlovÉ

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 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. „dům 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.

aj PRe deTI  |  Bez NoČNýCH jázd

oStravSKo – 
tradiČnÉ a ModernÉ

Animátor  
nA pAlube

dieťA už zA 1 euRO

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb70 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

06.08. - 07.08. 2, 3 128

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb08 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

10.09. - 11.09. 2, 3 78

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb18 TraSa 1 OSOba

15.09. 2, 3 22

TeRMíNY a CeNY

7g8cZb51 TraSa OSOba v 1/2  
reSp. 1/3

deTSKÝ pauŠáL - 
dIeŤa dO 12 r. *

30.07. - 31.07. 2, 3 82 68

* dieťa na 3. lôžku
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UneSco – 
oloMoUc a KroMĚŘÍž

uNeSCo  |  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 are-
ál v  Smetanových sadoch záhonmi 
rozkvitnutých tulipánov, kvalitných 
nových odrôd a hybridov. V  starost-
livosti 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.

NovINKa  |  aRCHITeKTúRa

zÁMKy  
na orlici

2-dňový zájazd

1.deň
Odchod zo Slovenska. Litomyšl re-
nesančný zámok (UNESCO) a  rod-
néýdom B.Smetany v  zámockom 
pivovare. Na zámku doudleby bol 
natáčaný veľkofilm Báthory. Rychnov 
nad Knežnou - Kolowratský zámok 
patrí k  najkrajším zámkom  v  Če-
chách. Za návštevu stojí aj kostol 
Najsvätejšej trojice, kaplnka Pražské-
ho Jezuliatka, Loretánska kaplnka. 
Ubytovanie.

2.deň
Raňajky. Prehliadka Nového zámku, 
sídla Kinských v  Kostelci nad orlicí. 
Pri troche šťastia stretneme aj majite-
ľa, F. Kinského, starostu obce. Z prvej 
ruky sa môžme dozvedieť pikošky, 
napr., že tu bol Výskumný ústav pra-

siat. Častolovice, skvost českej archi-
tektúry. V  interiéri môžu návštevníci 
vidieť diela rôznych umeleckých štý-
lov. Najvýznamnejšou súčasťou  inte-
riéru sú renesančné kazetové stropy 
z  r. 1600. Dominantou  prekrásneho 
anglického parku je storočná lipová 
alej. Odchod na Slovensko.

CeNa zaHŔňa
Dopravu autokarom, 1x ubytovanie 
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.

PRe deTI

Baťov PrÍBeh

zlÍn oČaMi 
detÍ

1–dňový 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 minu-
lého storočia, ktorý fungoval ako páso-
vá 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 filmov. 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-
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 Pra-
he druhá najstaršia a najväčšia mest-
ská pamiatková rezervácia v  Česku. 
Horné námestie obkolesené paláco-
vými domami, barokový 35 m vyso-
ký 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.

Animátor  
nA pAlube

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb17 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

17.09.-18.09. 2, 3 78

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb52 TraSa 1 OSOba

28.05. 2, 3 22

05.07. 2, 4 22

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb09 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

11.06. - 12.06. 2, 3 78

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb10 TraSa 1 OSOba

23.04. 2, 3 22
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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 nakrúca-
nia mnohých hraných rozprávok a fil-
mov. 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.

aRCHITeKTúRa  |  uNeSCo

S nÁvštevoU 
vily tUGendhatBrno

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.

NovINKa  |  aRCHITeKTúRa  |  PRe deTI

znoJMo
a PodyJÍ výlet Pre  

celÚ rodinU

1-dňový zájazd

Odchod z  Bratislavay v  ranných ho-
dinách. znojmo nás prekvapí čarom 
historického mesta. Podzemie sa 
ťahá pod celým mestom a po stáro-
čia slúžilo ako zásobáreň. Má štyri 
poschodia, množstvo zákutí, dlhú 
prehliadkovú trasu a dostatok straši-
diel a povestí pre deti. Po prehliadke 
si pozrieme historické centrum s úz-
kymi uličkami a  z  radničnej veže si 
vychutnáme pohľad na okolitú krajinu 
a majestátny znojemský hrad. Popo-
ludní sa vydáme smerom k rakúskym 
hraniciam do dedinky Čížov, kde na 
jeho konci sú zachovalé pohraničné 
zátarasy s ostnatým drôtom a stráž-
nou vežou, ktoré nám pripomenú 
časy „železnej opony“. Milovníci pek-
ných fotografií by si nemali nechať 

ujsť možnosť navštíviť Hardeggskú 
vyhliadku. Štýlový drevený altánok 
z  r. 1885 stojí na 90 m vysokej skale 
a ponúka nádherný výhľad do údolia 
dyje s  hradom a  mestom Hardegg. 
Cez most sa dostaneme do najmen-
šieho mesta Rakúska, pod mohutným 
stredovekým hradom. Interiér gotic-
kého hradu z 12. st. ponúka návštev-
níkom expozíciu o mexickom cisárovi 
Maximiliánovi. Odchod na Slovensko.

CeNa zaHŔňa
Dopravu autokarom, sprievodcu CK 
SATUR.

CeNa NezaHŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oSTaTN É doPLaTK Y
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Animátor  
nA pAlube

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb11 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

04.06. - 05.06. 2, 3 78

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb13 TraSa 1 OSOba

21.05. 2, 3 38

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb14 TraSa 1 OSOba

13.08. 2, 3 21

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb54 TraSa 1 OSOba

01.09. 2, 3 22
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3–dňový zájazd

1. deň
Odchod z  Bratislavy v  ranných ho-
dinách. Prehliadka zámku Pszczyna 
z  19. storočia. Osvienčim – koncen-
tračný tábor (UNESCO). Ubytovanie.

2. deň
Raňajky. Krakov (UNESCO). Zámok 
Wawel. Kazimierz, Rynek glowny, Ma-
riánsky kostol, Sukienice, Jagelonskej 
univerzity, 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 uby-
tovanie s raňajkami v hoteli 2*/3*, sprie-
vodcu 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.

Bez NoČNýCH jázd  |  uNeSCo  |  TeRMíN aj z KoŠíC

PoKlady KraKova 
a oKolia

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*, 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.

Bez NoČNýCH jázd  |  adveNT

PredvianoČnÁ 
nÁlada v noriMBerGU

euRóPa  |  ČeSKo, NeMeCKo, PoľSKo

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 
preplavíme 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 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.

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.

PRe deTIHIT RoKa 2015  |  aRCHITeKTúRa  |  uNeSCo

SlovÁcKo 
a detSKý Svet

zÁMKy 
lednice a valtice Animátor  

nA pAlube

dieťA už zA 1 euRO

TeRMíNY a CeNY
7g8cZb16 TraSa 1 OSOba

30.04. 2, 3 17

TeRMíNY a CeNY
7g8deb06 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

03.12. - 04.12. 2, 3 138

TeRMíNY a CeNY
7g8pLb01 TraSa OSOba v 1/2 reSp. 1/3

13.05. - 15.05 Ba * 148

03.06. - 05.06. Ke ** 148

16.09. - 18.09. Ba * 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

7g8cZb53 TraSa OSOba v 1/2  
reSp. 1/3

deTSKÝ pauŠáL - 
dIeŤa dO 12 r. *

16.07. - 17.07. 2, 3 72 49

* dieťa na 3. lôžku



SprIevOdcOvIa
Každý zájazd sprevádza skúsený 
sprievodca, ktorý podáva odbor-
ný výklad najmä počas cesty a na 
povolených miestach. vo väčšine 
európskych miest majú oprávnenie 
sprevádzať a podávať detailný vý-
klad jedine miestni sprievodcovia. 
Pri jednotlivých zájazdoch je uve-
dené, či sú služby miestnych sprie-
vodcov poskytované a  zahrnuté  
v cene alebo nie.

ubYTOvanIe
Účastníci skupinových poznáva-
cích zájazdov sú ubytovaní v hote-
loch strednej kategórie alebo pen-
ziónoch, v izbách s vlastným prís-
lušenstvom. Konkrétna kategória 
zvoleného hotela je špecifikovaná 
v popise zájazdu. všetky uvedené 
ceny (ak nie je uvedené inak) sa 
vzťahujú na 1 osobu v  dvojlôžko-
vej, resp. v trojlôžkovej izbe, pričom 
tretie lôžko, hlavne v mestských ho-
teloch, môže byť vyklápacia, vyťa-
hovacia alebo poschodová posteľ. 
v  izbe s  viacerými lôžkami môžu 
byť lôžka oddelené alebo spojené, 
presný typ izby prideľuje recepcia 
podľa aktuálnej dostupnosti voľ-
ných typov izieb. za jednolôžkové 
izby je nutné zaplatiť doplatok, uve-
dený v cenníku. Prípadnej žiadosti 
o  doobsadenie do dvojlôžkovej 
izby sa (ďaľej len „cK“) vždy snaží 
vyhovieť, avšak v prípade nedoob-
sadenia alebo neúčasti druhej oso-
by vám nevzniká nárok na vrátenie 
zaplateného doplatku. v  niekto-
rých mestách navštívených počas 
zájazdov môže byť zavedená prí-
slušnými miestnymi úradmi po-
bytová taxa, ktorú je treba uhradiť 
priamo u ubytovateľa. táto sa platí 
zväčša prvý alebo posledný deň 
pobytu a  je súčasťou príjmu mes-
ta, nie ubytovateľa alebo cK. výška 
pobytovej taxy je rozdielna podľa 
kategórie ubytovania a  tiež podľa 
oblasti a o  jej výške budete infor-
movaní v pokynoch na zájazd. Pri 
individuálnych poznávacích zájaz-
doch klienti majú možnosť výberu 
ubytovania v 2, 3, 4 a 5* hoteloch 
a penziónoch.

LeTecKá dOprava
leteckú dopravu poskytujú re-
nomované letecké spoločnosti 

formou charterových letov alebo 
pravidelných letov, ktoré môžu 
byť priame, alebo s prestupom, či 
medzipristátím. cK v týchto prípa-
doch vystupuje ako sprostredko-
vateľ dopravných služieb a cestu-
júci sú povinní riadiť sa predpismi 
jednotlivých spoločností. na zák-
lade predpisov a  dohôd platných 
v medzinárodnej leteckej doprave 
si cK vyhradzuje možnosť zmeny 
miesta odletu, trasy letu, medzi-
pristátia, leteckej spoločnosti, typu 
lietadla a  letového plánu. Presne 
platné časy odletu a príletu budú 
uvedené vo vašich cestovných 
dokladoch. rešpektujte pokyny 
cK, kde je presne uvedený čas, 
kedy sa pred plánovaným odle-
tom treba dostaviť k odchodu na 
zájazd. v prípade oneskorenia ale-
bo omeškania cK nezodpovedá 
za vzniknuté komplikácie a  klient 
nemá nárok na žiadnu kompen-
záciu ani v  prípade nevycesto-
vania. odlet, resp. prílet sa môže 
uskutočniť v akomkoľvek čase, tak  
v  ranných ako aj nočných hodi-
nách. let môže z hľadiska dĺžky tr-
vania čiastočne aj celkovo presaho-
vať do nasledujúceho dňa. lety sa 
uskutočňujú v časoch stanovených 
leteckými spoločnosťami, pričom 
naša cK nemá možnosť ovplyvniť 
ich. vo výnimočných situáciách sa 
môže stať, že dôjde k zmene od-
letových časov iba niekoľko hodín 
pred plánovaným odletom, ale-
bo k  dlhšiemu meškaniu lietadla. 
tieto skutočnosti však nemôže 
ovplyvniť žiadna cK, sú spôsobe-
né okrem počasia a  technických 
problémov hlavne preplnenosťou 
vzdušných koridorov. v  prípade 
možností sa budeme snažiť vás  
o  všetkých takýchto skutočnos-
tiach vopred informovať. za časové 
posuny začiatku a konca čerpania 
služieb, ako aj za služby nevyčer-
pané z dôvodu meškania dopravy 
cK nenesie zodpovednosť, a preto 
neposkytuje finančnú ani žiadnu 
inú náhradu. Keďže cK nemá mož-
nosť 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 niekoľkohodi-

novým meškaním. Klient berie na 
vedomie, že po dobu pobytu v od-
letových a príletových halách, ako 
aj v lietadle, preberá zodpovednosť 
letecká spoločnosť. Klient je povin-
ný riadiť sa jej pokynmi. za stratu 
alebo poškodenie batožiny počas 
leteckej prepravy plne zodpovedá 
letecká spoločnosť. Pokiaľ príde  
k  strate alebo poškodeniu bato-
žiny, musí byť táto skutočnosť 
nahlásená ihneď po zistení na prí-
slušnom mieste na letisku a  spí-
saný protokol (P.i.r.), v  opačnom 
prípade váš nárok na náhradu za 
vzniknutú škodu zaniká. náklady 
spojené s vybavovaním reklamácie 
hradí klient. Uvedené nepríjemnosti 
môžete zmierniť uzatvorením zod-
povedajúcej poistnej zmluvy, kto-
rú vám sprostredkuje aj naša cK.  
v  závislosti od podmienok kon-
krétnej leteckej spoločnosti je zme-
na mena spoplatnená, najmenej 
vo výške 50 eUr/osoba. všetky 
letecké poznávacie okruhy boli vy-
tvorené a naplánované na základe 
aktuálnych a dostupných letových 
poriadkov leteckých spoločností 
(ČSa, turkish airlines, air Berlin, 
austrian airlines, British airways, 
air france, KlM, Qatar airways, 
emirates, German Wings a  pod.)  
k  31. 10. 2015. ak nie je uvedené 
inak, ku všetkým leteckým okru-
hom zabezpečujeme na letiská 
Schwechat a Budapešť autobuso-
vé transfery. Povinný servisný po-
platok zahŕňa letiskové poplatky, 
bezpečnostné taxy a  iné poplat-
ky súvisiace s  vykonaním leteckej 
dopravy. PalivovÉ a  ServiSnÉ 
PrÍPlatKy cK je oprávnená v sú-
lade s § 741c občianskeho zákon-
níka zvýšiť jednostranným úkonom 
cenu zájazdu v prípade, že dôjde 
k  zvýšeniu dopravných nákladov 
vrátane cien pohonných látok ale-
bo k  zvýšeniu platieb spojených 
so zabezpečovanou dopravou.  
v  prípade nutnosti zavedenia pali-
vového príplatku, prípadne zvýše-
nia servisných poplatkov bude cK 
postupovať v  súlade so zmluvnými 
podmienkami travel, a.s.

auTObuSOvá dOprava
autobusová doprava je pri sku-
pinových poznávacích zájazdoch 
zahrnutá v  cene s  nástupom  

a výstupom v Bratislave a vo vy-
braných termínoch aj s nástupom 
a  výstupom v  Košiciach, pokiaľ 
nie je v  katalógu uvedené inak. 
Pri väčšine zájazdov cK ponú-
ka 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 vy-
užitie. nástupné miesta budú ob-
sluhované pri minimálnom počte 
7 účastníkov v danom nástupnom 
mieste. v prípade, že daný počet 
nebude dodržaný, má cK právo 
zmeniť, resp. zrušiť miesto nástu-
pu, a to i v krátkej dobe pred od-
chodom zájazdu. záväzné stano-
visko o (ne)realizovaní zvozu bude 
účastníkom oznámené najneskôr 
7 dní pred odchodom na zájazd. 
nerealizácia alebo zrušenie služby 
zvozu / rozvozu neoprávňuje ob-
jednávateľa k zrušeniu zájazdu bez 
stornopoplatkov 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 ponú-
ka účastníkom zájazdu možnosť 
zaplatenia si služby „garantovaný 
zvoz / rozvoz“. cena doplatku za 
túto službu je síce vyššia, ale pri 
jej zaplatení garantuje klientovi ne-
zrušenie tejto doplnkovej služby. 
v prípade zaplatenia si tejto služ-
by, klient má nárok na zrealizova-
nie zvozu a rozvozu aj pri menšom 
počte účastníkov. avšak v prípade 
zaplatenia 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 rea-
lizáciu zvozu z daného miesta. Pre 
dopravu účastníkov na autobu-
sové poznávacie zájazdy využíva 
cK kvalitné autobusy lUX - vy-
bavenie: klimatizácia, Wc, video, 
chladnička, tónované sklá, opierky 
na nohy, sklopne podnosy, indivi-
duálne osvetlenie, aBS, aSr (typ 
autobusu Man, Mercedes, neoplan 
resp. iné alebo mikrobusy (typ 
Mercedes Sprinter , volkswagen 
crafter viP editon) – vybavenie: 

všeoBecnÉ inforMÁcie K zÁJazdoM



klimatizácia, video, individuálne 
osvetlenie, aBS, aSr, tónované 
sklá, v type crafter navyše chlad-
nička, opierky na nohy a  sklopne 
podnosy. Každé vozidlo má určitý 
batožinový priestor, preto batoži-
nový 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 dôvo-
dov nemôžu sedieť na predných 
sedadlách. Pri prideľovaní miest 
v autobuse sa snaží brať do úva-
hy termín prihlásenia sa na zájazd 
a  vek jednotlivých účastníkov. Ku 
všetkým autokarovým zájazdom, 
príp. kombinovaným zájazdom 
let/BUS ponúkame možnosť do-
platku za miestenku v  autobuse: 
7 eUr/osoba (v prednej časti au-
tokaru - prvá polovica). Číslovanie 
sedadiel je rozdielne podľa typu 
a veľkosti autobusu, preto sa číslo 
svojho sedadla cestujúci dozvie až 
pri nástupe do autobusu.

vLaSTná dOprava
Klient, ktorý použije vlastnú dopra-
vu, sám zodpovedá za dodržanie 
termínu nástupu a  ukončenia zá-
jazdu, a teda aj čerpanie, resp. ne-
čerpanie zabezpečených služieb.

baTOŽIna
vaša batožina je počas prepra-
vy uskladnená v  batožinovom 
priestore autobusu alebo lietadla. 
za príručnú batožinu a  ostatné 
osobné veci zodpovedáte počas 
prepravy sami. Upozornenie: pe-
niaze, cestovné doklady a iné cen-
né predmety nie sú predmetom 
poistenia.

ceSTOvnÉ pOISTenIe
cK vám ponúka rôzne typy po-
istenia za doplatok. najvhodnejší 
typ poistenia zájazdu vám odpo-
ručia pracovníci na všetkých po-
bočkách. Poistná zmluva vzniká 
priamo medzi objednávateľom 
zájazdu a poisťovňou, čo znamená, 
že prípadnú poistnú udalosť rieši 
objednávateľ priamo s poisťovňou. 
v prípade poistnej udalosti cK nie 
je oprávnená posudzovať existen-
ciu, prípadne výšku uplatňova-
ných nárokov z poistného vzťahu.  
v  rámci rozsahu komplexného 
cestovného poistenia je okrem 
iného zahrnuté aj poistenie pre 
prípad, že vám vzniknú náklady 
v súvislosti s odstúpením od zmlu-
vy o  obstaraní zájazdu v  prípade 
nehody alebo ochorenia. v prísluš-
ných podkladoch poisťovne, ktoré 

objednávateľ dostane pri uzavretí 
zmluvy o  obstaraní zájazdu, sú 
uvedené podrobnosti o podmien-
kach a rozsahu poistenia. Upozor-
ňujeme klientov, aby si pred zača-
tím zájazdu podrobne a dôkladne 
preštudovali poistné podmienky 
poisťovne!

upOZOrnenIa
cK má právo pred začatím zá-
jazdu alebo aj počas jeho konania 
operatívne a podľa potreby zmeniť 
program, trasu alebo iné skutoč-
nosti, uvedené v  katalógu alebo  
v informáciách pre zájazd, pričom 
v  týchto prípadoch postupuje 
presne v  zmysle zmluvných pod-
mienok (výhrada zmeny progra-
mu). Samotná realizácia skupi-
nového zájazdu je podmienená 
dosiahnutím minimálne počtu  
v prípade autokarového zájazdu - 
30 účastníkov a v prípade letecké-
ho zájazdu - 15 účastníkov (výhra-
da 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 zodpoved-
nosť. akékoľvek zľavy si môžete 
uplatňovať výhradne pri rezervácii 

pobytu a  nie je možné si ich ná-
rokovať dodatočne po podpise 
zmluvy o obstaraní zájazdu. vaše 
želania, ktoré sa uvádzajú do po-
známok v  zmluve o  obstaraní 
zájazdu (ubytovanie vedľa vašich 
známych a iné) sa budeme snažiť 
splniť, nemôžeme ich však z  ka-
pacitných dôvodov garantovať.  
v prípade nesplnenia vašich požia-
daviek, nevzniká nárok na žiadnu 
kompenzáciu. akékoľvek reklamá-
cie týkajúce sa fakultatívnych vý-
letov je nevyhnutné riešiť v mieste 
pobytu. ceny zájazdov v katalógu 
sú uvádzané v  eurách, pokiaľ nie 
je uvedené inak. cena zájazdu sa 
môže do dátumu plánovaného 
odjazdu vplyvom rôznych sku-
točností meniť. cena leteckých 
zájazdov v  katalógu je určená  
v závislosti od výšky ceny letenky  
v  príslušnej ekonomickej triede 
danej leteckej spoločnosti na da-
nom lete a v prípade jej obsadenia 
sú vyššie triedy za doplatok. Pred 
cestou si vždy skontrolujte plat-
nosť cestovných dokladov, pretože 
väčšina krajín vyžaduje platnosť 
cestovného pasu minimálne 6 me-
siacov po návrate domov.

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. druh prípojového autokaru menusí byť zhodný s dru-
hom dopravy pri konkrétnom zájazde. cestovná kancelária SatUr si vyhradzuje právo zmeny trasy a nástup-
ných miest prípojov k zájazdu.

pOĎaKOvanIe
do katalógu boli použite fotografie od: czech tourism, Periscope, Peter Suja, Jana Konkoľová, Salzkammergut, Burgenland, tourismus,  
Mdlf / Jean francois tripelon - Jarry, crt Bourgogne / 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,  
liang chen, lenka Gondová, štefan Kardoš, Petra Klvačová-cooper, Katarína Kulinová, Ľubomír liska, vladimír Mego, Pavol Petrík,  
lenka Řezníčková, Jiří Smrkovský, Katarína Strihová, zuzana zátopková, tibor zlievsky, zuzana zwiebel, Mária Puškelová, daniela šantavá,  
Bern tourism, luzern tourism, centre des Monuments nationaux, flandern tourismus, www.aletcharena.ch, www.jungfrau.ch a partnerské 
spoločnosti. © Seefestspiele Mörbisch/Jerzy Bin, © heldenberg Josef Stefan, © Stift altenburg/Schewig fotodesign, Kindergeburtstage_©_SKB_
agentur zolles, Kindermuseum 1_©_SKB, © family Park, © Kinderwelt Kittenberger gardens, © eckartsau, © Schloss hof, © die Garten tUlln,  
© www.christmasmarket.at_photo_G. fally, © rene Jagersberger/most-media.at, © Grafenegg, irelands content pool, Íslandsstofa Promote iceland, 
veľvyslanectvo Maďarskej republiky.



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 

spoločnosť 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 uzatvo-
rila, alebo osoba, 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 pod-
písanej zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou ces-
tovnou kanceláriou 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 
obstarávateľa (podľa čl. I. bod 3 týchto podmienok) nie je splnomocnená (oprávnená) dohodnúť s objednávate-
ľom 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 
objednávateľa 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 doklady a informácie, ktoré objednávateľ od obstarávateľa obdrží alebo na základe ktorých objed-
návateľ 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 poskytne 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 obozná-
mil 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, elektronickej 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 definovaným 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 poskytnutie 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 obsta-
rávateľom 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 splnením 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 podpísaní 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 
obstarávateľa 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 obsta-
rávateľ oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je po-
vinný 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 objedná-
vateľom 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 ozná-

mení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo 
začiatkom čerpania 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 pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú 
za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných 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 ne-
možnosť zmeny pôvodného objednávateľa. Obstarávateľ si účtuje za každú zmenu objednávateľa a/alebo služieb 
administratívny poplatok vo výške skutočne vzniknutých nákladov, 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 záväzný-
mi 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 

poskytnutie 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 po-
skytnutím nesprávnych a neúplných údajov obstarávateľovi vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade obstarávateľ 
nezodpovedá 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 prípa-
de 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 
správnosť 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 po-
trebné cestovné 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 po-
skytnutie, čím objednávateľ 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 dopravnom 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 
personálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolu-
cestujúcim 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 

adresu 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 

zmluvy, je obstarávateľ povinný zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutoč-
nosti 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 objedna-
né 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%, obstarávateľ navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Objednávateľ má prá-
vo 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 objedná-
vateľovi 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 objek-

tívnych 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 ubyto-
vanie 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, 

zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku ne-
obvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného tech-
nickými poruchami, 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 
predovšetkým 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 oznáme-

ním, 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 kalkulované 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 objedná-

vateľovi právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bez-
odkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu obstarávateľa, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písomný 
záznam. Objednávateľ 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 predchá-
dzajúceho bodu 1. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, 
zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými 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 objedná-
vateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné 
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné 
nedostatky 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, 
poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými pred-
pismi platnými pre leteckú dopravu.

VIII. POISTENIE PROTI INSOLVENTNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre po-

tenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté 
náhradné plnenie (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 

prípadov, 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 pod-

mienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby 
uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Obstarávateľ nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejne-
ných 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 informo-
vať 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 obstarávate-
ľom, 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 lik-
vidácie 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 ponu-
kových 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.



the charming way to fly

Miami 

NADŠENIE
myAustrian ma so svojou srdečnou posádkou dopraví do Miami,  
kde sa stále niečo deje. Práve tu si môžem užívať život naplno.

NOVINKA
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ZoZnam predajných miest

ZoZnam vybraných autoriZovaných predajcov

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

BORy MAll 
lamač 6780
840 02 Bratislava
02/3260 23 87
bory@satur.sk

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

GAllERIA EUROVEA
Pribinova 8
811 01 Bratislava
02/2091 52 65
eurovea@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
CITy ARéNA TRNAVA NC
Kollárova 20
917 01 Trnava
033/321 18 61
cityarena@satur.sk

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

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

Nájdete nás  
na facebooku

BANSKÁ BYSTRICA
KORAl TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.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
BON POINT
Priemyselná 8
0911940954
ingrid.madejova@gmail.com

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

DUBNICA NAD VÁHOM
CESTOVKA FlIPPER
OS Máj 1420
042/4426017
info@cestovkaflipper.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
CK Travel & Fly
Kováčska 57
055/671 4661
info@travelfly.sk 

EDEN
Hlavná 70
ca@eden.sk
0905902164

VEVA  travel
Alžbetina 5
0911 996 573
info@ckveva.sk

LEVICE
ÁČKO – travel.sk
Na bašte 5
036/6319093
levice@acko-travel.sk

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

MALACKY
CK POHODA
Jánošíková 1
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 FUTURE
Pribinovo námestie 3
0915 797 253
info@ckfuture.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

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CK ĽUBICA
letná 51
0903200741
cklubica@stonline.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
CA DJK TOUR
Popradská 659/6
052/4326620
djk@djk.sk

CORADO
levočská 3
0905905798
corado@slnet.sk

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

TOPOĽČANY
CK TOP-DENT PlUS
M.R. Štefánika 2/6, 
pasáž Centrum
0918998768
topdentplus@topdentplus.sk

TREBIŠOV
CA AGI
M.R.Štefánika 1632/39
0915857234
agi.trebisov@gmail.com

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

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

VRANOV nad TOPĽOU
CA CORAl
Námestie slobody 2
057/4426142
coral_ca@stonline.sk 

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

ZVOLEN
GlOBAlTOUR
Nám. Slobody 2013
045/5402581
globaltour@globaltour.sk



ú p r i m n e : 

čo vás tu ešte držÍ?

www.satur.sk




