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ZĽAVOVÉ KUPÓNY
Zľavové kupóny platia iba na zájazdy a termíny uvedené v tomto letáku a dajú sa uplatniť na predajných miestach CK SATUR. Ako hodnota zájazdu sa 
počíta základná cena bez povinných a fakultatívnych doplatkov. Uplatniť sa môžu len na 1 obchodný prípad t.j. pri min. počte 2 osoby v 1/2 izbe; v prípade 
1/1 resp. doubytovania do 1/2 (pričom každá osoba má kupón), je možné uznať 50% jeho hodnoty na osobu. Zľavové kupóny je možné kumulovať iba 
s VERNOSTNÝMI ZĽAVAMI TOP/VIP, nedajú sa použiť na darčekové poukážky a nie je možné vymeniť ich za hotovosť. Viac info a viac poznávacích 
zájazdov nájdete na www.satur.sk. Platnosť kupónov je do do 31.08.2016.

600až
do

KOMFORTNÉ LETY
MALÉ SKUPINY



LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Výletná loď MSC ARMONIA bola postavená 
v roku 2004 a zrekonštruovaná v 
roku 2014. Patrí ku komfortným a 
moderným lodiam s kapacitou 
2579 pasažierov a 976 členov 
posádky. Celkovo má 13 palúb 
(z toho 9 pre pasažierov). K 
vybaveniu lode patrí: MSC 
AUREA SPA wellness a fitnes 
centrum, 3 bazény, 2 vírivky, 
multifunkčné športovisko 
(tenis, basketbal, volejbal), 
minigolf, vonkajšia bežecká 
dráha, divadlo, večerné show, 
disko, kasíno, animácie pre 
deti i dospelých počas celého 
dňa, detské kluby rozdelené 
podľa veku: Baby (0-3 roky), 
Mini (3-6 rokov), Junior (7-11 
rokov), Young (12-14 rokov) 
a Teens (15-17 rokov), LEGO® herňa, CHICCO® herňa, 
videoherňa (PlayStation, Xbox), knižnica, kartáreň, 
nákupná galéria, medicínske centrum, konferenčné 
miestnosti.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú vybavené SAT 
TV, mini barom, telefónom, trezorom, kúpeľňou so 
sprchou a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 24 hod. 
kajutový servis a osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), kajuty s oknom 
(pre 2 až 4 osoby) a kajuty s balkónom (pre 2 až 3 
osoby).
 
STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj v bufetovej 
reštaurácii).

9-dňová luxusná výletná plavba na MSC ARMONIA ****

KUBA A ZÁPADNÝ
KARIBIK

TERMÍN
10. január – 18. január 2017
 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na priamom lete Viedeň – 

Havana – Viedeň, transfer z/do Bratislavy, 
transfery v Havane z/na letisko, 7x 

ubytovanie v kajute s plnou 
penziou, nápoje – vodu, kávu  

a čaj v bufetovej reštaurácii, 
vybrané služby na lodi, prístavné 

poplatky, vstupnú kartu na Kubu na 
prvý vstup, slovenského sprievodcu 

CK SATUR.
  

CENA NEZAHŔŇA
Servisné poplatky 450 EUR/osoba, nápoje 

(možnosť nápojových balíkov), prepitné 
(platba na lodi) 12 USD/dospelá osoba/noc, 6 

USD/dieťa 3-17 r./noc, fakultatívne výlety, cestovné 
poistenie, vstupnú kartu na Kubu na druhý vstup 
(platba priamo na lodi).

ZĽAVOVÝ KUPÓN 200€
10.01. - 18.01.2017 cena
Základné lôžko/vnútorná kajuta 1 598 EUR
Základné lôžko/kajuta s oknom 1 698 EUR
3./4. lôžko dospelá osoba - paušál 1 348 EUR
3./4. lôžko dieťa od 13 do 18 r. - paušál 1 099 EUR
3./4. lôžko dieťa do 13 r. - paušál 999 EUR

KUBA

MEXIKO

Isla de la Juventud

Havana

Costa Maya

Isla de Roatan

HONDURAS

BELIZE

Belize City

Komfortne s austrian airlines a obľúbeným  
sprievodcom Marcelom Šmátralom

ITINERÁR
deň prograM príchod odchod

1. Odlet z Viedne, prílet do Havany, nalodenie – –

2. Havana (Kuba) – 23:55

3. na mori – –

4. Belize (Belize) 08:00 17:00

5. Isla de Roatan (Honduras) 08:00 17:00

6. Costa Maya (Mexiko) 07:00 14:00

7. Isla de la Juventud (Kuba) 09:00 15:00

8. Havana, vylodenie, odlet z Viedne 09:00 –

9. Prílet do Viedne – –
 



1 –  2 deň

Odlet z Budapešti, prílet na Kubu (Varadero), transfer 
do hotela. Program začneme prehliadkou kubánskej 
metropoly Havany. Moderná univerzita a Námestie 
revolúcie v kontraste s UNESCO 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 
– replika amerického vzoru, bývalý 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 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. Možnosť večernej návštevy 
známeho kabaretu (za poplatok, odporúčame 
objednať vopred v CK).

3 deň

Presunieme sa do oblasti Piňar del Rio, ktorá 
je známa masívnymi vápencovými útvarmi 
mogotmi, s množstvom krasových útvarov a jaskýň 
a predovšetkým najlepších tabakových plantáží na 
svete.  Navštívime miestneho výrobcu tabaku, zistíme, 
podľa čoho sa pozná tá pravá cigara pre pánov 
a dámy a ktoré cigary sú najkvalitnejšie. Cesta nás 
povedie do údolia Viňjales so zastávkou na vyhliadke 
„Los Jasmines“, odkiaľ uvidíme celé údolie, navštívime 
jaskyňu Cueva del Indio, preplavíme sa na starovekých 
lodičkách podzemnou riekou v útrobách jaskyne. 
Nesmieme vynechať známu kubánsku maľbu na skale 
Mural of the Prehistory. Návrat do Havany. 

4 deň

Cesta nás povedie do starého koloniálneho mesta 

Trinidad, so zastávkou v Guama na krokodílej 
farme a v dedinke Taino. Zastavíme sa v nádhernom 
mestečku Cienfuegos, ktoré je známe aj prívlastkom 
„Perla juhu“. Vďačí zaň kráse svojho historického 
centra, kde si pozrieme park Jose Martího, hlavné 
námestie obkolesené reprezentatívnymi stavbami 
a architektonickými skvostami z 19. a 20. storočia, 
mestské divadlo a významný Palacio de Valle.

5 –  6 deň

Trinidad, romantické koloniálne mestečko sa teší 
patronátu UNESCO od roku 1988. Návšteva miestneho 
múzea, pestrofarebné uličky plné hráčov domina, 
baseballu a konských povozov bez jediného auta.  
Môžeme ochutnať tradičný koktail z trinidadského 
rumu a sirupu z cukrovej trstiny. Vydáme sa cestou 
lemovanom plantážami cukrovej trstiny do Santa 
Clary, miesta posledného odpočinku národného 
hrdinu „Che“ Guevaru. Vykoľajený vlak označujúci 
rozhodujúce momenty Kubánskej revolúcie. Silvester 
strávime na Varadere.

7 –  11 deň

Oddych na vyhlásených plážach s bielym pieskom 
na Varadere, pohodlie all inclusive hotela, kubánsky 

13-dňový letecký zájazd

KUBA TO NAJLEPŠIE  
ALL INCLUSIVE

rum, ľadové mojito, cuba libre, večerné show, hodiny 
salsy, šnorchlovanie, potápanie, fakultatívne výlety, 
miestne trhy.  

12 –  13 deň

Záverečný deň na oddych, transfer na letisko, odlet do 
Budapešti. 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Budapešti. Transfer BA – 

letisko - BA. Miestne transfery. 3x ubytovanie 
v Havane v  4* hoteli s polpenziou, obedy 
počas výletov, 2x ubytovanie v Trinidade,  

6x ubytovanie na Varadere v 4* hoteloch 
s all inclusive. Vstupné do pamiatok a múzeí podľa 
programu. Hodinová jazda na starých amerických 
autách. Slovensky/česky hovoriaci miestny sprievodca 
CK SATUR počas okruhu.

CENA NEZAHŔŇA 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 590 EUR. Možnosť 
doplatku na 5* hotel Melia Varadero resp. podobný  
od 250 EUR/pobyt, cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 550 EUR. Vstupná turistická karta 
22 EUR.
 
POZNÁMKA
Niektoré múzeá alebo tabakové fabriky môžu byť 
počas sviatkov zatvorené.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ZĽAVOVÝ KUPÓN 550€TerMínY a cenY
26.12.2016 - 07.01.2017 13 dní 2 698 EUR

Vinales

Havana

Trinidad

Santa Clara

Varadero

Cienfugeos

KUBA

all Inclusive služby  
s pobytom pri mori



1 deň

Odlet z Viedne do New Yorku. Už na ceste z letiska nás 
určite prekvapí obrovské množstvo žltých taxíkov. Po 
New Yorku ich jazdí viac ako 13 tisíc. Prvé prieskumy 
Veľkého jablka.

2 deň

Kolekcia naj mrakodrapov: Flatiron Building - 
žehlička, v mnohých publikáciách uvádzaná ako 
najvyššia budova svojej doby, no nebola dokonca 
nikdy ani najvyššou budovou NY. V čom teda spočíva 
jej unikátnosť? Empire State Building - v minulosti 
považovaná za ôsmy div sveta, z ktorej je vidieť 
Manhattan ako na dlani. Držala status najvyššej 
budovy sveta bezkonkurenčných 40 rokov. Rockefeller 
Center - zažite pravú zábavu v štýle Love in the city 
v niektorom z barov okolo Rockefellerovho centra 
alebo Radio City. St. Patrick’s Cathedral a zelené pľúca 
mesta – Central Park, ktorý sa tiahne v dĺžke 4,1 
kilometra, 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 zavraždený John Lennon.

3 deň

Socha Slobody na Ellis Island je jedinečným 
symbolom amerického sna, slobody a demokracie, 
ktorá majestátne stojí v newyorskom prístave. Pre 
milióny ľudí, ktorí prišli do Ameriky s nádejou na 
lepší život, je symbolom otvorenosti tejto krajiny. 
Pochodeň, ktorú drží newyorská dáma v ruke, bola 
prvou vecou, ktorú uvideli, 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 významných 
divadiel. Wall Street – centrum svetového finančníctva 
s najdôležitejšou budovou, Newyorskou burzou 
cenných papierov. Každý pracovný deň mení majiteľov 
akcií v hodnote cca 35 miliárd dolárov. Socha G. 
Washingtona na schodisku pred Federal Hall označuje 

miesto, kde prvý americký prezident zložil prísahu. 
Ground zero - plastika zemského glóbusu  
a večný oheň pripomínajúci 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 talianskej kuchyne a kávy. SoHo – kedysi 
prázdne priemyselné ulice SoHo dnes lemujú galérie, 
lokály, kaviarne, reštaurácie a drahé butiky. Greenwich 
Village - dedina slávnych mien. Silvester strávime na 
Times Square.

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 – oblečenie, doplnky, kozmetiku, 
športový tovar, kožuchy, bytové doplnky, nábytok.  
V blízkosti Ground Zero, kde stáli newyorské dvojičky, 
máme otvorený ďalší nákupný raj – Century 21 

7-dňový letecký zájazd

NEW YORK BIG
APPLE

so záplavou značkového oblečenia za diskontné, 
polovičné i štvrtinové ceny. Parfumy, kozmetika, 
doplnky, topánky, dámske, pánske i detské oblečenie, 
športové potreby. Ak zatúžite po bielizni Victoria´s 
Secret, Calvin Klein, džínsoch Levi´s, po dostupných 
origináloch od Manola Blahnika, môžete ich mať. 
Nákupy si vychutnáte aj v SoHo, na známych módnych 
adresách East Village a Lower East Side. Vuitton, 
Fendi, Prada a 5th avenue. Prípadne návšteva múzeí 
podľa Vášho výberu: Metropolitan Museum of Art 
- otvorené bolo v r. 1870, v súčasnosti sa radí medzi 
najväčšie múzeá na svete, Guggenheim Museum 
- sedem poschodovú kužeľovú budovu navrhol 
vynikajúci americký architekt Frank Lloyd Wright, 
Guggenheimove múzeum je zamerané na umelecké 
diela 19. a 20. storočia.

6 –  7 deň

Check-out z hotela. Individuálny program. Transfer 
na letisko, prílet do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – New York  
a späť, 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
Vybavanie ESTA formulára (18 EUR), miestnu 
dopravu v New Yorku, vstupy a fakultatívne 
výlety (muzikálové predstavanie na Broadway, 
vyhliadková plavba loďou). Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 490 EUR, cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 470 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ZĽAVOVÝ KUPÓN 300€TerMínY a cenY
28.12.2016 - 03.01.2017 7 dní 1 398 EUR

New York

Washington

USA

K anada

Silvester na 
Times Square

Komfortne priamym 
letom s austrian airlines



1 –  2 deň

Odlet z Viedne. Prílet do Bangkoku. Vitajte v „krajine 
úsmevov“ a nikdy nespiacom veľkomeste Bangkok. 
Presunieme sa do hotela a oddýchneme si po dlhom 
lete. Večera v typickej miestnej reštaurácii.

3 deň

Po raňajkách v hoteli nás bude čakať prehliadka 
Bangkoku. Počas poldenného výletu navštívime tri 
najslávnejšie chrámy Bangkoku: Kráľovský palác, 
jedna z najkrajších ukážok starovekého bohatstva. 
Skladá sa z viacerých budov používaných pri rôznych 
príležitostiach: Pohrebný palác, Prijímací palác, Trónna 
sála, Korunovačná sála, Kráľovský hosťovský dom a 
krásny chrám Smaragdového Budhu „Wat Phra Kaew“; 
„Wat Po“ je najrozsiahlejší chrám Bangkoku, nachádza 
sa tu socha Ležiaceho Budhu, chrám je známy aj ako 
domov thajských masáží; Wat Trimitr je domovom 
grandiózneho Zlatého Budhu (5,5 tony rýdzeho zlata). 
Obed a večera v miestnej reštaurácii. Poznámka: počas 
návštevy Kráľovského paláca sa vyžaduje vhodné 
oblečenie.

4 deň

Raňajky. Presun do mesta Ayuthaya, bývalého 
hlavného mesta Thajska (1350 - 1767). Pozrieme si 
impozantné ruiny niekdajšieho centra kráľovstva. 
Navštívime chrám Wat Mongkol Borpith s gigantickou 
bronzovou sochou a tri stredoveké pagody v 
chráme Wat Phra Srisanpetch, ktorý bol svojho 
času najväčším chrámom v meste Ayuthaya a bol 
používaný ako kráľovský chrám/palác niekoľkých 
kráľov. Ďalej navštívime slávny chrám Wat Chai 
Wattanaram na brehu rieky. Naobedujeme sa v 
miestnej reštaurácii a budeme pokračovať do mesta 
kde prenocujeme.
 
5 deň

V skorých doobedňajších hodinách budeme 
pokračovať z mesta Tak do Chiang Mai, „ruže severu“. 

Navštívime impozantný Wat Doi Suthep, ktorý je 
dominantou mesta. Finálny výstup vedie cez Naga, 
spolu 306 schodov. Pokocháme sa nádherným 
výhľadom na mesto. Obed v miestnej reštaurácii.
Silvester v Chiang Mai so silvestrovskou večerou.

6 deň

Po raňajkách odídeme smerom na sever do slonieho 
campu, kde uvidíme, ako slony pracovali v džungli po 
celé stáročia. Budeme ohromení silou a obratnosťou 
týchto zvierat. Budeme mať možnosť vidieť i to ako 
sa kúpu v rieke a relaxujú. Záujemcovia si môžu užiť 
i jazdu na slonoch (fakultatívna aktivita za doplatok). 
Ďalej navštívime farmu s orchideami. Naobedujeme sa 
v miestnej reštaurácii a navštívime miestnu remeselnú 
štvrť Sankampaeng. 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. 
Naobedujeme sa v miestnej reštaurácii. Pokračujeme 
prehliadkou historického parku Sukhothai, ktorého 
názov v doslovnom preklade znamená „Úsvit šťastia“. 

13-dňový letecký zájazd

SEV. THAJSKO PO STOPÁCH  
KRÁĽOVSKÝCH MIEST

Sukhothai bolo prvým hlavným mestom Thajska 
(1238 - 1376). Prejdeme sa udržiavaným a atraktívnym 
parkom. Neskôr navštívime Wat Sri Chrum s 
obrovským sediacim Budhom. Presunieme sa do 
mesta Phitsanulok.
 

8 deň

Dopoludnia navštívime Wat Maha Dhat. 
Naobedujeme sa v miestnej reštaurácii a 
presunieme sa naspäť do Bangkoku. 
 
9 deň

Po raňajkách transfer na ostrov Koh Chang.  
Relax na pláži.

10 –  13 deň

Oddych v hoteli pri pláži, kúpanie, fakultatívny 
program. Presun na letisko v Bangkoku a odlet  
do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA – letisko – BA. 
Ubytovanie v 4* hoteloch počas poznávacej časti  
a v 4* hoteli na ostrove Koh Chang. Polpenziu/plnú 
penziu počas poznávacej časti, raňajky počas pobytu 
na pláži, 1x tradičnú thajskú večeru, silvestrovskú 
večeru. Všetky prehliadky a transfery podľa programu. 
Služby miestneho a slovensky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a aktivity. Doplatok za 
jednolôžkovú izbu 480 EUR, cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 490 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ZĽAVOVÝ KUPÓN 500€TerMínY a cenY
27.12.2016 - 08.01.2017 13 dní 2 598 EUR

Thajsko

Mjanmarsko

Kambodža

Laos

Bangkok

Ayutthaya

Tak

Chiang Mai
Lampang

Sukhothai
Phitsanulok

Koh Chang

Silvester v historickom srdci Thajska  
a relax na plážach národného parku 
ostrova Koh chang



1 –  2 deň

Odlet z Budapešti. Prílet do Hongkongu vo večerných 
hodinách, transfer do prístavu a presun loďou do 
Macaa, bývalej portugalskej kolónie. Ubytovanie, 
oddych po dlhom lete. Prvé okúzlenie týmto 
magickým kúskom zeme.

3 deň

Počas prehliadky Macaa si prezrieme jeden z jeho 
najväčších chrámov Kun Lam a skelet St. Paul 
Cathedral, symbol Macaa, najväčší katolícky kostol 
v Ázii (po požiari v roku 1835 sa zachovala len masívna 
kamenná fasáda). Spoločná prechádzka po Largo de 
Senado – ústredný bod mesta, obklopený budovami 
v portugalskom štýle. Prechádzka po hlavnej ulici 
Avenida de Almeida Ribero, zastavíme sa i na Lotus 
Garden Square. Na veži Macao Tower budeme 
mať príležitosť si vyskúšať chôdzu po presklenej 
plošine vo výške 338 metrov nad zemou. Pokračovať 
budeme prehliadkou Senátneho námestia, čínskeho 
chrámu A-MA a Guia Fortress – prvého námorného 
majáku v Ázii. Macao nie je len historická pevnosť, 
ponúka i svoju zábavnejšiu tvár v podobe nákupných 
promenád, luxusných hotelov a kasín. Macao vám 
ukáže ešte ligotavejšiu tvár hazardu - vitajte v Oriental 
Las Vegas! Sprievodca Vás ochotne zasvätí do tajov 
Black Jacku či radšej skúsite štastie v rulete?

4 deň

Po raňajkách výlet na ostrov Taipa. Vychutnáme 
si prechádzku štýlovými malebnými uličkami, kde 
budeme mať možnosť ochutnať pre túto oblasť typické 
a celosvetovo vyhlásené koláče a cukrovinky. Okrem 
histórie sa tu nachádzajú mnohé dalšie zaujímavé 
miesta ako napríklad kolosálne The Venetian Casino 
s obchodnou promenádou, Macau Jockey Club, kde sa 
konajú známe konské dostihy, či Taipa Houses Museum 
– múzeum domov a tradičnej architektúry Macaa. Nocľah 
v Macau, kde strávime aj Silvester.

5 deň

Dnes sa presunieme do prístavu, transfer loďou do 
Hongkongu, ktorý bol do roku 1997 pod britskou 
správou a celosvetovo ho charakterizujú najmä 
mrakodrapy. Naša prehliadka začne vyhliadkou na 
mesto z vrcholu Victoria Hill – z nadmorskej výšky 
552 m n.m. sa nám naskytne dychberúci pohľad, ktorý 
ocenia nielen fotografi. Zrelaxujeme sa v niektorom 
z mnohých verejných parkov. Zastavíme sa i pri 
Repulse Bay. Večer prvé ochutnávky miestnych 
špecialít. Fascinujúca laserová show a nocľah 
v Hongkongu.

6 –  9 deň

Tieto dni budeme mať jedinečnú možnosť si naplno 
vychutnať toto kozmopolitné mesto so všetkým 
čo ponúka: jedinečná panoráma mrakodrapov, 
slávny vtáčí a jadeitový trh, možnosť navštíviť 
jedno z mnohých múzeí či operu (po dohode so 
sprievodcom), Avenue Stars dizajnovanú podľa 
hollywoodskeho vzoru. Dostatok času na nákupy. Ak 
by nás už tieto náhodou omrzeli, Hongkong ponúka 
okrem iného i Disneyland, Morský park či zábavné 

10-dňový letecký zájazd

HONGKONG-MACAO POKLADY
JUŽNEJ ČÍNY MALAJZIA

centrum Fisherman's Wharf. Navštívime Victoria 
Harbour – úžinu medzi Kowloon a samotným 
ostrovom, kde sa rozprestiera Hong Kong, známu 
sochu Budhu Lantau a čínsky chrám Man Mo. Vo 
večerných hodinách objavíme tie najlepšie food 
markety na celom svete.

10 deň

Po raňajkách transfer na letisko, odlet do Budapešti. 
Transfer do Bratislavy.

Poznámka: Možnosť predĺženia zájazdu do Taiwanu. 
Viac info v CK SATUR.

POZNÁMKA
Počas sviatkov môžu byť niektoré múzeá, pamiatky  
a fabriky zatvorené.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Budapešti. Transfer BA – letisko 
– BA. Ubytovanie v kvalitných 3*/4* hoteloch 
s raňajkami počas pobytu v Hongkong – Macao, 
lodný transfer, všetky pozemné transfery, plavby 
loďou a vstupy podľa programu, služby miestneho 
a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety, miestnu dopravu v Hong Kongu 
(metro, MHD). Príplatok za jednolôžkovú izbu 485 EUR, 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 460 EUR. Povinné prepitné pre 
miestnych sprievodcov, nosičov a vodičov  
(platba na mieste).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ZĽAVOVÝ KUPÓN 400€

Hongkong

Macao

Hainan

Čína

Taiwan

TerMínY a cenY
28.12.2016 - 06.01.2017 10 dní 1 898 EUR

Laserová show v hongkongu zapísaná  
v guinnessovej knihe rekordov ako bonus!

Sprevádza aleš Tvrdý – dvojnásobný držiteľ 
ocenenia bloger roka v kategórii cestovanie



1 –  3 deň

Odlet z Viedne, prílet do Singapuru. Koloniálna 
časť v kontraste s luxusnými modernými budovami, 
indická a čínska štvrť. Pre záujemcov návšteva 
moderného kasína a vyhliadka z ultramodernej 
budovy Marina Bay Sands. Dáte prednosť jazde 
na Singapore Flyer s neodolateľným výhľadom na 
panorámu Singapuru alebo si vychutnáte Fish spa? 
Fakultatívne výlet na odpočinkový ostrov Sentosa 
za kúpaním a polihovaním na pláži, podmorským 
svetom, či návšteva Universal Studios Singapore 
s množstvom atrakcií a rôznymi show. Návšteva 
Supertree Grove, ktoré patria medzi top 5 atrakcií, 
ktoré treba nielen vidieť, ale aj zažiť. Tieto ikonické 
super stromy merajú 25 až 30 metrov a predstavujú 
vertikálnu záhradu, ktorá je dizajnovaná s prístreškami 
tak, aby cez deň poskytovala príjemný tieň a v noci 
zase nezabudnuteľný koncert svetla a hudby. Urobíme 
si tiež výlet na vrchol jedného z týchto ikonických 
„Supertrees“ a necháme sa ohromiť krásnym 
výhľadom do záhrady a panorámu Marina Bay. 
Prejdeme sa tiež po 22 metrov vysokej Skyway, ktorá 
predstavuje 128 metrov dlhý chodník spájajúci dva z 
týchto super stromov.  

4 deň

Po raňajkách presun do koloniálneho mesta 
Melaka. Kultúrny kaleidoskop histórie, pozostatky 
portugalských kolonistov. Táto kedysi malá rybárska 
dedinka na polceste medzi Indiou a Čínou je v 
súčastnosti vyhľadávaným turistickým uzlom. 
Čaká nás prehliadka historického centra mesta 
-  zrúcaniny kostola sv. Pavla s pozostatkami sv. 
Františka Xaverského, centrum zaradené pod svetové 
dedičtvo Unesco, pevnosť Famosa, námorné múzeum.  
Silvester, ubytovanie a nocľah v Melake.

5 –  9 deň

Celodenný výlet do Kuala Lumpur. Poznávanie 
malajskej metropoly. Priblížime si koloniálnu 

minulosť na námestí svornosti Merdeka, zásady 
islamu v modrej mešite Masjid Negara a miestnu 
formu hinduizmu v jaskynných chrámoch Batu 
Caves. Remeselné zručnosti miestnych majstrov 
budeme obdivovať v cínovej továrni a batikovej 
dielni. Nesmieme vynechať ani slávne Lake Gardens, 
kde navštívime záhradu orchideí a vtáčí park. Vo 
večerných hodinách presun do plážového rezortu v 
blízkosti Melaky. Ubytovanie. 

6 –  9 deň

V týchto dňoch nás čaká už len zaslúžený relax na 
na krásnych malajzijských plážach s možnosťou 
fakultatívnych výletov (potápanie, šnorchlovanie, 
lodné výlety na nedaleký ostrov Pulau Besar). Možnosť 
návštevy zábavného parku Ayer Keron (vstupné sa 
hradí na mieste) či prehliadka tradičných malajských 
domčekov. 

10 deň

Raňajky, check-out z hotela, transfer na letisko  
v Singapure. Odlet do Viedne. 

11-dňový letecký zájazd

POKLADY
JUŽNEJ ČÍNY MALAJZIA SINGAPUR-MELAKA-KUALA LUMPUR

HISTóRIA, NÁKUPY A PLÁŽE

11 deň

Prílet do Viedne, transfer do Bratislavy.

VEDELI STE, ŽE
Singapur má jeden z najvyťaženejších prístavov na 
svete a zároveň podľa počtu cestujúcich osemnáste 
najvyťaženejšie letisko. Singapur je mestský štát s 
rozlohou 626 km2. Krajina je chudobná na nerastné 
suroviny a trpí nedostatkom pitnej vody, ktorú treba 
privážať. V roku 1965 sa Singapur stal samostatným 
štátom, dovtedy bol súčasť federatívnej republiky 
Malajzie a predtým britskou kolóniou. Až polovica 
obyvateľov rozpráva aj po anglicky. V oblasti životných 
nákladov patrí medzi najdrahšie mestá na svete,  
v Ázii mu patrí tretie a vo svete desiate miesto. 

Malajzia je ekonomicky i politicky stabilná krajina  
a jej obyvatelia tu spolu  žijú v harmonickej zhode. 
Západná časť leží na južnej časti Malajského 
polostrova a 600 km vzdialená východná časť v 
severnej časti ostrova Kalimantan (Borneo), oddelená 
Juhočínskym morom.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA – letisko – BA. 
Všetky transfery. Ubytovanie v 3* a 4* hoteloch s 
raňajkami. Vstupy do pamiatok podľa programu. 
Miestny sprievodca a sprievodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy a večere. Fakultatívne výlety a vstupy, prepravu 
metrom v Singapure. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
485 EUR. Prepitné. Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 490 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ZĽAVOVÝ KUPÓN 450€

Singapur
Melaka

Kuala Lumpur

Indonézia

Malajzia

Vietnam

Thajsko

TerMínY a cenY
29.12.2016 - 08.01.2017 11 dní 2 198 EUR

2 ázijské tigre intenzívne  
a relax na malajzijských plážach 



1 –  2 deň

Odlet z Bratislavy/Viedne,  prílet na Srí Lanku, do hlavné-
ho mesta Colombo. Vitajte v tejto čarokrásnej a tajomnej 
krajine plnej mýtov a legiend.  Z letiska nás cesta povedie 
do oblasti Sigiriya. Zastavíme sa v sloňom sirotinci 
v Pinnawala, kde žije približne 70 slonov vrátane tých 
najhravejších a najrozkošnejších sloních mláďat, zachrá-
nených po rôznych zraneniach z džungle. Ich kŕmenie 
z fľašiek 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 alebo „Pev-
nosť v oblakoch“, skala týčiaca sa strmých 200 m nad 
okolitý terén, patrí medzi tie najväčšie zaujímavosti a od 
roku 1982 je zapísaná v zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Na tejto pevnosti sa odohral príbeh 
zrady a boja o moc, ktorý môžeme čítať zo zvyškov 
kráľovského paláca. 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. Mestom prechádzalo množstvo za-
vlažovacích kanálov, bolo tam postavených množstvo 
chrámov a sôch Budhu. Fakultatívne možnosť návštevy 
niektorého z Národných parkov – slonie safari. 

4 deň

Dambulla. Zlaté jaskynné chrámy v Dambulle pova-
žujú mnohí za najspirituálnejšie miesto na Srí Lanke.  
Vstup do jednotlivých jaskýň je zo 100 m vysokého 
skalného masívu, ktorý otvára pohľad na nádhernú 
panorámu krajiny. Cestou z Dambully do Kandy 
navštívime dedinu Matale, ktorá je plná záhrad s ko-
rením a miestnym ovocím. Dozvieme sa podrobnosti 
o pestovaní jednotlivých 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 Mali-
gawa - Chrám Budhovho zubu. Večerná prehliadka 
chrámu a návšteva typického predstavenia kandyjskej 
tanečnej skupiny.

5 deň

Navštívime kráľovské botanické záhrady Peradeniya, 
kde najlepšie spoznáme bohatstvo a rozmanitosť 
miestnej flóry. Následne sa presunieme do „Malého 
Anglicka“ – horskej oblasti Nuwara Elyia a rovno-
menného mestečka, ktoré je kráľovstvom najlepšieho 
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 čajovníkovými 
plantážami. Návšteva továrne na čaj, kde sa vyrába ten 
najlepší čaj na svete – jedinečná možnosť ochutnať 
šálku pravého cejlónskeho čaju. Silvester v Nuwara 
eliya so silvestrovskou večerou.

6 deň

Kitulgala, nádherné miesto na západe krajiny, ukryté 
uprostred hustej vegetácie preslávil predovšetkým 

9-dňový, resp. 11-dňový letecký zájazd

SRÍ LANKA IDEÁLNA
KOMBINÁCIA SRÍ LANKA & MALDIVY

film „Most cez rieku Kwai“ – aj dnes ešte môžete 
vidieť miesto, kde stál. Mesto je známe i náleziskami 
pozostatkov prehistorických živočíchov a skeletov 
neznámych civilizácii. Veľkým lákadlom je rafting 
(možné zakúpiť na mieste u sprievodcu). A pred nami 
je už cesta do plážového rezortu.

7 –  9 deň* /  11 deň

Pobyt na pláži, možnosť ďalšieho individuálneho 
poznávania. Bratislava - predposledný deň transfer na 
letisko do Colomba. Odlet do Európy. Viedeň – posled-
ný deň v ranných hodinách transfer na letisko a odlet.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Bratislavy s prestupom v Dubaji 
alebo priamym letom z Viedne. Transfer BA – letisko 
– BA (pri odlete z Viedne). Všetky miestne transfery. 
4x ubytovanie počas okruhu v kvalitných 3* hoteloch 
s polpenziou, vstupy do pamiatok, vystúpenie kandyj-
skej tanečnej skupiny. 3x/5x ubytovanie počas pobytu 
v 4* hoteli s polpenziou. Sprievodca CK SATUR počas 
okruhu.  Silvestrovský večer.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy. Prepitné. Fakultatívne aktivity. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 430 EUR (odlet z Viedne), 550 EUR 
(odlet z Bratislavy). Možnosť all inclusive len počas 
pobytovej časti za doplatok 130 EUR/odlet VIE,  
180 EUR/odlet BA. Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 450 EUR/odlet z Viedne, 390 EUR/
odlet z Bratislavy. Vstupné víza (ETA kód) 40 EUR. 

POZNÁMKA
Počas sviatkov môžu byť niektoré múzeá, pamiatky  
a fabriky zatvorené.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ZĽAVOVÝ KUPÓN 400€
TerMínY a cenY
27.12.2016 - 06.01.2017 (BA) 11 dní 1 898 EUR
27.12.2016 - 04.01.2017 (VIe) 9 dní 2 198 EUR
Detský paušál (BA) 11 dní 1 099 EUR
Detský paušál (VIe) 9 dní 1 329 EUR

Srí Lanka

Kandy

Kitulgala
Nuwara Eliya

Dambulla

Polonnaruwa
Sigiriya

Pinnawala

Colombo

Negombo

Waduwa / Kalutara

naJ poznávačka pre celú rodinu

priamy let z Viedne alebo 
s prestupom z Bratislavy



1 –  2 deň

Odlet z Viedne,  prílet na Srí Lanku, do hlavného 
mesta Colombo. Po prílete sa zoznámime s touto 
čarokrásnou a tajomnou krajinou. Oddych 
a ubytovanie po ceste – Negombo.

3 deň

Dambulla. Zlaté jaskynné chrámy v Dambulle 
považujú mnohí za najspirituálnejšie miesto na Srí 
Lanke.  Mystickú atmosféru miesta vytvára až 150 
sôch Budhu a množstvo farebných fresiek na stenách. 
Vstup do jednotlivých jaskýň je zo 100 m vysokého 
skalného masívu, ktorý otvára pohľad na nádhernú 
panorámu krajiny. 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. Mestom prechádzalo množstvo zavlažovacích 
kanálov, bolo tam postavených množstvo chrámov 
a sôch Budhu. Do dnešného dňa sa zachovali pomníky 
slávnych, ktoré slúžia ako modliace miesta.

4 deň

Sigirya čiže „Levia hora“, trón kráľa Kasyapa alebo 
„Pevnosť v oblakoch“, skala týčiaca sa strmých 
200 m nad okolitý terén, patrí medzi tie najväčšie 
zaujímavosti a od roku 1982 je zapísaná v zozname 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na tejto 
pevnosti sa odohral príbeh zrady a boja o moc, ktorý 
môžeme čítať zo zvyškov kráľovského paláca a fresiek 
dievčenských postáv. Po „levích schodoch“ vystúpime 
až na vrchol tohto mimoriadneho monumentu. 
Popoludní možnosť fakultatívneho výletu Safari na 
džípoch  alebo slonie safari.

5 deň

Cestou do Kandy navštívime dedinu Matale, 
ktorá je plná ajurvédických záhrad s korením 
a miestnym ovocím. Príchod 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 Budhovho zubu. Večerná 
prehliadka chrámu a návšteva typického predstavenia 
kandyjskej tanečnej skupiny. Silvester strávime  
v Kandy.

6 deň

Navštívime kráľovské botanické záhrady Peradenyia, 
kde najlepšie spoznáme bohatstvo a rozmanitosť 
miestnej flóry.  Cestou sa zastavíme v sloňom sirotinci 
v Pinnawala, 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. Prelet na Maldivy.

7 –  11 deň

Čaká nás pobyt na nádhernách plážach tropického 
raja na Maldivách s polpenziou. Palmy, tyrkysové more 
a pláže s jemným pieskom. Predposledný deň odlet do 
hlavného mesta Male a následný odlet do Európy.

11-dňový letecký zájazd

SRÍ LANKA & MALDIVY POZNÁVANIE  
A ODDYCH

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA – letisko – BA. 
Miestne transfery. 4x  ubytovanie v 3* hoteloch 
s polpenziou na Srí Lanke, vstupy do pamiatok podľa 
programu. Miestny prelet na Maldivy. 4x ubytovanie 
s polpenziou v 4* hoteli na Maldivách. Slovensky/
česky hovoriaci sprievodca počas okruhu a asistencia 
česky hovoriaceho zástupcu po prílete a pri odlete  
z Male.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy. Prepitné. Fakultatívne aktivity. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 920 EUR. Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 550 EUR. Vstupné víza (ETA kód)  
40 EUR. 

OSTATNÉ PRÍPLATKY
Príplatok za plnú penziu na Maldivách: 120 EUR
Príplatok za all inclusive na Maldivách: 280 EUR

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ZĽAVOVÝ KUPÓN 600€

Kolombo

Male Atol

Srí Lanka

Maldivy

TerMínY a cenY
27.12.2016 - 06.01.2017 11 dní 2 798 EUR

Intenzívne poznávanie  
a relax na Maldivách



1 –  2 deň

Odlet z Bratislavy do Ománu. Prílet do hlavného mesta 
Ománu Muscat v skorých ranných hodinách, transfer 
do plážového hotela v oblasti Mussanah, ubytovanie. 
Užijeme si voľný deň na pláži.

3 deň

Deň bude venovaný spoznávaniu hlavného mesta 
Muscat. Začneme najväčším lákadlom mesta a to 
mešitou Sultána Qaboosa s  5-timi minaretmi, 
ktorú stavali až 6 rokov a je známa najmä nádherným 
lustrom zo Swarovského kryštálov a kobercom 
zdobiacim hlavnú modlitebňu, ktorý bol vyrobený 
z pravého perzského hodvábu. Exteriér mešity 
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 zjednávaním. 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 
pevnosťami Jalali a Mirani, pozrieme si mestské 
brány, rezidenciu sultána Qaboosa (zvonku) a prístav. 
Prehliadku zakončíme pri Royal Opera House.

4 deň

Po raňajkách sa vydáme na okruh Nakhl – Wadi Bani 
Khalid – Wahiba. Nakhl znamená „ďatlová palma“ 
a toto pomenovanie dostalo toto staré mesto podľa 
okolia, ktoré je  posiate plantážami ďatlovníkov. Práve 
z tejto oblasti pochádzajú najkvalitnejšie ománske 
ďatle. Pozrieme si mesto, prejdeme sa starým centrom 
k impozantnej pevnosti Naklh Fort, ktorá je najvyššie 
položenou pevnosťou v Ománe. Naša cesta bude 
pokračovať do oázy Wadi Bani Khalid, kde budeme 
sledovať kontrast púšte a nádhernej oázy v severnej 
časti Ománu, s priezračnou vodou v jazierkach 
a palmovým porastom. Pozrieme 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.

5 deň

Z púšte nás cesta povedie do mestečka Bahla. Je 
to malé mesto cca 40 km od Nizwy. Je domovom 
najznámejšej ománskej pevnosti (UNESCO), ktorú ak 
chcete dokonale spoznať, musíte jej venovať niekoľko 
hodín. Nebudú chýbať ani miestni remeselníci. Za 
návštevu určite stojí i osamote stojaci hrad Jabreen. 
Poslednou zastávkou bude horské mestečko Al 
Hamra, ktoré nám pomôže si svojou atmosférou 
predstaviť, ako sa niekedy v tejto oblasti žilo. Silvester 
strávime v Nizwa.

6 deň

Do centra Nizwy vedie vyschnuté údolie wádi plné 
veľkých kameňov. Mesto bolo po dlhé roky známe 
ako najkonzervatívnejšie miesto celého Ománu a aj 
keď sa postupom času otvorilo, stále má tento primát. 
Hrdo nesie prezývku „perla islamu“ a práve sem sa 
v nepokojnom začiatku 20. storočia uchýlila frakcia 
imámov s myšlienkou ovládnuť strednú časť krajiny. 
Za návštevu stojí impozantná pevnosť zo 17. storočia, 
ktorej 40 m vysoká veža sa vypína nad celkovou 

8-dňový letecký zájazd

OMÁN PO CESTÁCH OBCHODNÍKOV  
S KADIDLOM DUBAJ

architektúrou. Pozrieme sa i na tradičný trh, kde sa 
dá kúpiť takmer všetko – od ománskeho striebra, 
halwa, tradičné dýky a mnoho iných suvenírov. 
Zastavíme sa i v dedinke Birkat al Mawz, ktorá sa 
preslávila pestovaním banánov. Je tu niekoľko veľmi 
zaujímavých starých domov a mešita zo 17. storočia. 
Táto dedinka je vstupnou bránou do Wadi Madaeen.

7 –  8 deň

Pobyt v plážovom hoteli v oblasti Mussanah. Odlet 
v skorých ranných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Bratislavy s prestupom v Dubaji. 
Miestne transfery. 5x 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 niektorých výletov. Služby slovensky 
hovoriaceho sprievodcu CK SATUR a miestneho 
sprievodcu. Vstupy a výlety podľa programu.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 570 EUR. Prepitné pre vodičov 
a sprievodcov. Fakultatívne výlety. Možnosť doplatiť 
polpenziu 150 EUR. Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 420 EUR. Vstupné vízum do Ománu 
cca 15 USD (platí sa na mieste). Povinný doplatok za 
silvestrovskú večeru (bez nápojov) 70 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ZĽAVOVÝ KUPÓN 400€

Omán

SAE

Muscat

Nizwa
Wadi Bani
Khalid

Bahla

Indický oceán

TerMínY a cenY
27.12.2016 - 03.01.2017 8 dní 2 098 EUR

Zážitková noc v púšti

S odletom z Bratislavy



1 deň

Odlet z Bratislavy, 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. Transfer do hotela.

2 deň

Po raňajkách sa vydáme objavovať najznámejší emirát 
Dubaj, ktorý vyrástol z púšte v neuveriteľne krátkom 
čase. Nahliadneme do tajov dávnych štvrtí Bastakia a 
Deira, vyfotíme si belostnú mešitu Jumeirah. Na vod-
nom taxíku Abra sa prevezieme cez dubajskú zátoku 
Dubai Creek, prejdeme sa trhom s korením a známym 
trhom so zlatom „Gold souk“, kde budeme môcť 
obdivovať najväčší zlatý prsteň na svete. Vystúpime na 
najvyššiu vežu sveta, 828 metrov vysokú Burj Khalifa, 
ktorá je súčasťou najväčšieho nákupného centra Dubai 
Mall a z ktorej sú neuveriteľné výhľady na celý Dubaj. 
Už len samotný presun najrýchlejším výťahom na svete 
je veľkým zážitkom.  Zastavíme sa aj pri najznámejšom 
hoteli sveta Burj Al Arab. Popoludní nás čaká adrena-
línový zážitok, púštne safari. Zažijeme adrenalínovú 
jazdu po piesočnatých dunách, v kempe nahliadneme 
do života beduínov, pomaľujeme sa henou, vyskúšame 
si miestne tradičné odevy a vodnú fajku. Zavŕšením dňa 
bude výborná večera a vystúpenie brušnej tanečnice.

3 deň

Dopoludnia strávime čas s malými tučniakmi v Ski 
Dubai. Deti si ich budú môcť pohladkať, dozvedia 
sa o ich živote, uvidia ich kŕmenie a zabavia sa na ich 
neuveriteľných kúskoch. Presunieme sa na Palmový 
ostrov a nejaký čas strávime v najväčšom vodnom 
parku na Strednom východe Aquaventure. Jedinečný 
svet zábavy s bazénmi, toboganmi, umelými vlnami, 
detským hradom s rôznymi šmykľavkami a mnohými 
ďalšími vodnými atrakciami. Nezabudnuteľným zážit-
kom najmä pre deti je návšteva Dolphin Bay, umelo 
vybudovaná lagúna s delfínmi, kde sa deti za pomoci 
inštruktorov dostanú do úzkeho kontaktu s týmito 

milými tvormi (vstup je za poplatok, v prípade záujmu 
odporúčame rezervovať si vstup vopred v CK alebo 
hneď po príchode u sprievodcu). V podvečerných 
hodinách si vychutnáme plavbu s výbornou večerou 
na typickej drevenej lodi po Dubai Creeku, kocha-
júc sa nádhernými scenériami mesta pri západe slnka.

4 deň

Tento deň bude veľkým zážitkom najmä pre malých 
pretekárov a oteckov. Pred nami je totiž návšteva 
jednej z najväčších atrakcií Emirátov a zároveň naj-
väčšieho indoorového tematického parku na  svete  
– Ferrari World v Abu Dhabi. Každému členovi rodiny 
ponúka zábavu, chvíle relaxu i adrenalínu. Dozvieme 
sa celú históriu stajne Ferrari, virtuálne, ako piloti lie-
tadla navštívime domov Ferrari – Taliansko, zajazdíme 
si s najväčšími svetovými šampiónmi, na trenažéroch 
si osobne vyskúšame rýchlosť monopostov. Tí odváž-
nejší vyskúšajú rýchlodráhu Formula Rossa, pre deti je 
pripravený Junior GT, kde si môžu na malých autíčkach 
urobiť školu šoférovania, zažijú 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 znač-
kou Ferrari. Pred nami je ešte krátka prehliadka mesta 
Abu Dhabi a návšteva najväčšej a najkrajšej mešity  
 emirátoch - Sheikh Zayed Mosque.

8-dňový letecký zájazd

DUBAJ SVET FANTASTICKÝCH 
ATRAKCIÍ

5 –  6 deň

V dopoludňajších hodinách sa presunieme do emirátu 
Ras Al Khaimah. Ubytujeme sa v plážovom hoteli. 
Pobyt na pláži alebo možnosť fakultatívneho výletu 
k brehom polostrova Musandam, nachádzajúci sa na 
hraniciach sultanátu Omán. Navštívime typickú dedin-
ku Dibba, preslávenú výrobou drevených lodí Dhows, 
nalodíme sa na arabskú plachetnicu, kde nás čaká 
výborný obed, šnorchlovanie, plávanie v kryštálovo 
čistých vodách a zábava v rytmoch arabskej hudby. 
Večer so silvestrovskou večerou. 

7 –  8 deň

Relax na pláži, kúpanie, šnorchlovanie alebo nákupy. 
Transfer na letisko a odlet v ranných hodinách  
do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Bratislavy. Miestne transfery. 
4x ubytovanie v 4* mestskom hoteli s polpenziou 
v Dubaji, 3x ubytovanie v 4* plážovom hoteli v Ras Al 
khaimah s all inclusive. Výlety a vstupy: Dubaj City 
tour, Burj Khalifa, púštne safari, tučniaci v Ski 
Dubai, Dhow cruise, Aquaventure, výlet do Abu 
Dhabi, Ferrari World, mešita. Silvestrovský večer. 
Služby miestneho sprievodcu a delegáta CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne aktivity mimo programu. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 420 EUR. Možnosť priplatiť ubyto-
vanie v 5* hoteli Double Tree by Hilton Marjan Island 
s all inclusive počas pobytu v Ras Al Khaimah 495 EUR. 
Cestovné poistenie. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 330 EUR, turistická taxa (platí sa 
priamo v hoteli na recepcii), vratný depozit za izbu. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ZĽAVOVÝ KUPÓN 400€

Abu Dhabi

Dubaj

Ras Al-Khaimah
polostrov Musandam

Spojené Arabské Emiráty

TerMínY a cenY
27.12.2016 - 03.01.2017 8 dní 1 898 EUR
Detský paušál 8 dní 1 099 EUR

noVInKa – all Inclusive služby 
počas pobytu pri mori za cenu 
polpenzie



1 deň

Odlet z Viedne. Prílet do Maroka, do nádherného 
a azda najznámejšieho z kráľovských miest, do Ma-
rakéša. Marakéš (UNESCO) je druhé najstaršie z krá-
ľovských miest a je právom nazývané aj „Perlou juhu“. 
Pozrieme si najväčšie pamiatky mesta (podľa času) 
– 70 m vysoký minaret Koutoubia, Menara a záhrady, 
hrobky dynastie Saadian a palác Bahia. V prípade 
záujmu návšteva záhrad Majorelle (za poplatok na 
mieste) s hrobom majstra módy Yves Saint Laurenta 
(prehliadka mesta bude pokračovať potom 7. deň).

2 deň

V tento deň nás čaká dlhá cesta, presunieme sa do 
mesta Casablanca, ktoré je známym priemyselným 
centrom a centrom obchodu. Krátka prehliadka 
nám zahrnie námestie Spojených národov, medinu, 
námestie Mohameda V., okolie kráľovského paláca a re-
zidenčnú štvrť Anfa, Al Diab corniche a okolie mešity 
Hassana II. Následne sa vydáme na cestu do neobyčajne 
zeleného mesta Rabat, kde si pozrieme nádhernú starú 
časť mesta, Kasbah Oudaya, Hasanovu vežu a mešitu 
(len zvonku), mauzóleum Mohammeda V. a Mechouar 
(známe opevnenie okolo kráľovského paláca). 

3 deň

Presunieme sa do Meknes (UNESCO). Navštívime 
„Marocké Versailles“, ktoré bolo založené v 17. storočí, 
spoznáme najkrajšiu marockú 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 Volu-
bilis. Príchod do Fez v neskorých večerných hodinách, 
kde strávime aj Silvester.

4 deň

Ráno bude venované prehliadke mesta Fez (UNESCO), 
ktoré je právom považované za kolísku vzdelania 
a kultúry. Navštívime hrobky dynastie Merinides, 
uchváti nás miestny bazár, kde sa budeme predierať 

úzkymi uličkami medzi oslíkmi a necháme sa uniesť 
množstvom farieb a vôní, navštívime Medersas, meši-
tu Karouine a fontánu Nejjarine. Počas prechádzky sa 
stretneme aj s miestnymi výrobcami suvenírov, ktoré 
si budeme môcť zakúpiť.

5 deň

Po skorých raňajkách sa vydáme na cestu do mesta 
Erfoud. Budeme prechádzať berberskou dedinou 
Immouzer du Kandar, cez cédrové lesy sa presunieme 
masívnym horstvom stredného Atlasu s nádhernými 
scenériami k jazeru Dait Aoua, prejdeme známym stre-
diskom zimných športov Ifrane, narazíme na ďalšiu 
berberskú dedinu Azrou, ktorá je známa svojimi ruč-
nými výrobkami z dreva a tkanými kobercami. Cestou 
nás čaká ešte mesto Errachidia a nádherné údolie Ziz s 
množstvom malých opevnených dediniek. 

6 deň

V skorých ranných hodinách možnosť fakultatívneho 
výletu na džípoch a ťavách na pieskové duny (veľmi 
obľúbený výlet), pozorovanie východu slnka nad 
púšťou. Po raňajkách sa vydáme na cestu do mesta 
Tinerhir. Prechádzať budeme nádhernými oázami, 
až sa dostaneme ku kaňonu Todra, kde medzi 300 m 

8-dňový letecký zájazd

MAROKO KRIŽOVATKA  
FARIEB A VÔNÍ

vysokými strmými skalnými útesmi vedie úzka cesta 
široká len 20 m, čo je nezabudnuteľným zážitkom. 
Pokračujeme údolím Dades s množstvom paliem a 
záhrad. Cestou „Tisícich Kasbahov“ sa dostaneme do 
mesta Ouarzazate.

7 deň

Podľa záujmu navštívime filmové štúdiá (vstup za po-
platok cca 50 AED) a 30 km vzdialený Ait Benhaddou 
Kasbahs „pieskový zámok“ (UNESCO), najdokonalejšiu 
ukážku tradičného predsaharského života. Vďaka svo-
jej neopakovateľnej atmosfére sa stal súčasťou filmov 
Lawrenc z Arábie, Múmia, Alexander, Sedem rokov v 
Tibete a mnohých ďalších. Cez priesmyk Tizi n´Tichka 
sa dostaneme opäť do Marakéša, kde navštívime 
najznámejšie námestie Djemaa El Fna, ktoré cez deň 
funguje ako miestny súk a večer sa mení na veľmi zau-
jímavé miesto plné hudobníkov, rozprávačov, artistov, 
zaklínačov hadov a stánkov s miestnymi špecialitami. 

8 deň

Čaká nás posledný deň v tejto krajine plnej farieb 
a vôní. Pred nami je už len transfer na letisko a odlet 
do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA – letisko – BA. 
Miestne transfery. 7x ubytovanie v 4* hoteloch  
s polpenziou, výlety a vstupy podľa programu, služby 
slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 150 EUR. Stravu 
a nápoje neuvedené v programe. Fakultatívne aktivity.  
Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 320 EUR. Povinné prepitné 30 EUR 
(platí sa na mieste po prílete sprievodcovi CK SATUR).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ZĽAVOVÝ KUPÓN 200€TerMínY a cenY
29.12.2016 - 05.01.2017 8 dní 998 EUR

Maroko

Casablanca

Meknes
Fez

Ouarzazate
Erfoud

Rabat

Marrakech

najpoznávačka s priamym 
letom z Viedne

Zažite to naJ z Maroka 
intenzívne za 8 dní


