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WWW.SATUR.SK         PONUKY@BA.SATUR.SK     CALL CENTRUM 0850 333 333

   V pohodlí domova si vyberte,  kam, kedy a koľkí  si chcete ísť s nami oddýchnuť, rozhodnite sa pre niektorú z poskytovaných služieb, skontrolujte výslednú cenu 
a vytvorte si rezerváciu. Platbu na základe prideleného rezervačného čísla realizujte prevodným príkazom alebo ihneď prostredníctvom služby Tatrapay.

   Online rezervácie môžete využívať nonstop.
   Online rezervácie obsahujú vždy aktuálnu ponuku.
   Cez Online rezervácie máte nonstop prístup k aktuálnym cenám a zľavám

POHODLNÝ NÁKUP POZNÁVACÍCH ZÁJAZDOV 
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SATUR VÁS ZBALÍ ...

KOMFORTNÉ 
POZNÁVANIE 

PRE VÁS 
A VAŠE DETI

ODCHODY 
Z KOŠÍC

CESTOVATEĽSKÉ 
PREMIETANIA

ZÁŽITKOVÉ 
POZNÁVANIE 

   zájazdy v malých skupinách so sprievodcom 
s max. počtom 16 osôb

   poznávacie zájazdy s pobytom pri mori v 3* a 4* 
hoteloch s polpenziou alebo all inclusive službami

  ubytovanie v hoteloch v centre mesta
  autobusové poznávanie bez nočných jázd

   individuálne poznávanie vlastným autom, na 
požiadanie so sprievodcom

   poznávanie z paluby luxusnej lode so slovenským 
sprievodcom

  city breaky s hotelom podľa výberu
  vypracovanie itineráru na mieru

  nevšedné zážitky pre celú rodinu
   zábavné parky  - Disneyland, Asterix park, Europark 

a kráľovstvo legových kociek, Maerchenpark, Tropikárium
   vodné parky  - Eisen Wurzen v Rakúsku, Aquaworld 

v Budapešti

   ZOO – Viedeň, Safari park Dvůr Králové
   adventné zájazdy – Na sobích saniach k Santa Clausovi, 

Budapešť – Mikulášska nádielka
   už aj pre rodiny s deťmi – Plavba Canal du Midi, 

Islandský pozdrav, Island – 7 divov  

   odlety z Budapešti s transferom z Košíc v cene do 
Paríža, Ríma, Istanbulu a Neapolu

   odlety priamo z Košíc na Korfu a do Andalúzie a Portugalska

   garantované odchody autobusových zájazdov z Košíc 
vo vybraných termínoch

   každú nedeľu večer prinášame v Cestovateľskom 
lesnom kine v bratislavskom Horskom parku divákom 
zaujímavé rozprávanie a fotografi e aj z najrozličnejších 
kútov Európy, nielen exotiky 

   podrobnejšie informácie o programe 
na www.cestoklub.sk

   dozviete sa aj to, kde je v Amsterdame najlepší coff ee 
shop, že na Islande má na ceste ovca vždy prednosť 
alebo ako sa na Cypre zrodila z morskej peny nádherná 
Afrodita – tipy od prednášajúcich, ktorí vidia aj do 
zákulisia ...

FIREMNÝ A VIP 
SERVIS

   motivačné fi remné dovolenky a teambuilding
   služobné cesty po celej Európe podľa vašich požiadaviek
   cesty pre obchodných cestujúcich s VIP servisom
   semináre, veľtrhy, konferencie, výstavy

   zľavy pre veľkoodberateľov
   výletné plavby do celej Európy s renomovanými 

lodnými spoločnosťami
   zájazdy na mieru

   gurmánske špeciality a vínne cesty 
   shopping – Rím, Miláno, Neapol, Paríž, Londýn, 

Barcelona, Istanbul
   turistika, rafting, safari, trekking a národné parky
   karnevaly, Valentín, Veľká noc, adventy, Silvester, 

   hudobné večery a kultúrne zážitky, púte, literatúra, 
architektúra 

   kvetinové festivaly a obľúbené Biele noci
   plavby plachetnicou a riečne plavby 
   víkendové poznávanie

Uvody poznavanie 2012 v2.indd   4Uvody poznavanie 2012 v2.indd   4 10/26/11   5:26 PM10/26/11   5:26 PM



5
5

PLAVBY LO
Ď

O
U

PLAVBY LO
Ď

O
U

KLIENTI SATUR KLUBU
Všetci naši stáli zákazníci, ktorí dostali členskú kartu SATUR KLUB, majú na základe jej predloženia nárok 
na základnú 3% zľavu na zájazdy z tohto katalógu, ktoré inak nie sú zľavnené resp. extra zľavu 3%, počas 
trvania ponuky „Zliav za včasný nákup“. 
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... NA NAJVYŠŠIE ZĽAVY !

ZÁJAZDY OZNAČENÉ  SYMBOLOM  

OSTATNÉ ZÁJAZDY

   Pri kúpe zájazdu označeného symbolom „Bonus“ do 31.12.2011, 
získate bonusovú poukážku v hodnote 10,- EUR za každých 100,- EUR 
zaplatených na osobu.

   Vzťahuje sa na  zájazdy, ktorých základná cena bez povinných 
a ostatných doplatkov je v hodnote nad 500,- EUR. Bonus získate 
len za zájazdy  zakúpené v sieti pobočiek CK SATUR.

   Túto poukážku môžete použiť na nákup vlastných zájazdov a pobytov 
CK SATUR uvedených v katalógoch CK SATUR. Bonus je možné kumulovať 
so zľavou 3% pre držiteľov klubových kariet a so zľavou 2% pre seniorov.

   Platnosť poukážok je do 31.12.2012 a môžu byť použité len 
v pobočkách CK SATUR.

   Viac informácii vo všetkých pobočkách CK SATUR a na www.satur.sk 

DO 31. 12. 2011 7% 
DO 28. 02. 2012 5%  pre termíny po 10. 04. 2012

DO 31. 03. 2012 3%  pre termíny po 01. 07. 2012

pri leteckých zájazdoch termín odletu, pri zájazdoch autobusovou dopravou termín odchodu

INÉ ZĽAVY 

PRE SENIOROV
Ak dovŕšite vek 60 rokov v kalendárnom roku, v ktorom cestujete s nami 
na zájazd, máte nárok na zľavu 3% zo základnej ceny vybraného zájazdu 
z tohto katalógu, mimo zľiav za včasný nákup.

PRE MLADÝCH
Zľava pre držiteľov karty ISIC a EURO<26 2%  zo základnej ceny 
vybraného zájazdu z tohto katalógu, mimo zľiav za včasný nákup.

SKUPINOVÉ ZĽAVY
Ak plánujete isť na zájazd ako partia minimálne 10 priateľov, kolegov alebo 
známych, už máte nárok na zľavu zo základnej ceny vybraného zájazdu.
2% pri skupine 10 - 20 plne platiacich osôb
3% pri skupine 21 a viac plne platiacich osôb

Pri skupine viac ako 40 plne platiacich osôb (okrem skupinovej zľavy) 
cestuje aj 41. osoba zdarma - hradí iba povinné poplatky
Plne platiaca osoba je klient, ktorý zaplatil 100% ceny zájazdu uvedenú 
v katalógu. Plne platiaca osoba nie je dospela osoba alebo dieťa na 
prístelke čerpajúce percentuálnu zľavu alebo platiace detský paušál.

ZĽAVA ZA VČASNÝ NÁKUP AŽ 15 %
Pri kúpe vášho zájazdu pritom stačí zaplatiť len 50%-nú zálohu z ceny vami vybraného 

zájazdu a zvyšok môžete doplatiť najneskôr 46 dní pred nástupom.

ZÁJAZDY OZNAČENÉ  SYMBOLOM

Informácia o zľavách za včasný nákup vo všetkých pobočkách CK SATUR. 

– BONUSOVÝ ZÁJAZD ZDARMA  BONUS

+ 3%  zľava pre držiteľov členských kariet SATUR KLUB

+ 3%   zľava pre zájazdy označené symbolom  

+ 2%   zľava pre seniorov (vek 60 r. a viac) alebo pre 
mladých (držiteľov karty ISIC a EURO<26)

Všetky vyššie uvedené zľavy je možné uplatniť iba na zájazdy z tohto katalógu s termínom odchodu po 1.1.2012. Tieto zľavy nie sú kumulovateľné s inými zľavami, ak nie je uvedené inak, a vzťahujú 
sa len na základnú cenu dospelej osoby na základnom lôžku a dospelej osoby alebo dieťaťa na prístelke, nevzťahujú sa na povinné a iné doplatky a ani na detské paušály a paušály pre dospelých 
a je možné ich uplatniť v súlade s platnými zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch a pobytoch CK SATUR. Zľavy za včasný nákup sa nevzťahujú na plavby loďou, okrem plavieb so slovenským 
sprievodcom. Klient má právo si uplatniť ten typ zľavy, ktorý je v súlade s podmienkami akcie pre neho najvýhodnejší. Žiadnu z vyššie uvedených zliav nie je možné uplatniť dodatočne.
Dátum vydania katalógu: október 2011. 

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

MARCEL ŠMÁTRALA 
Študent škandinavistiky  a dokonalý znalec celého 
severu Európy. Sála  z neho nadšenie pre akúkoľvek z 
týchto krajín  a nenútený zmysel pre humor. Okrem 
histórie  a faktov sa od neho dozviete tie najväčšie  
„pikošky“ z navštívených miest. Verte či neverte, ale 
Marcel sa dohovorí v 14 európskych jazykoch.

ZDENĚK DONNER 
Špecialista na Taliansko. Znalec talianskej histórie, 
kultúry, bláznivých  talianskych pomerov. Pravý 
opak Talianov, distingvovaný, dochvíľny, organi-
začný talent. Možno práve preto mu táto krajina 
tak prirástla k srdcu. Vždy pripravený naučiť vás 
a ukázať vám to NAJ. 

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 Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku, Beneluxe, ale aj v 
talianskych Dolomitoch. 

PETER SUJA
Náruživý fotograf a jeho fotoaparát cestuje s ním. 
Nekonečná encyklopédia vedomostí. Len tak 
z rukáva vám vytiahne správnu odpoveď. Na 
otázku Aká je vaša obľúbená destinácia? odpovie 
s úsmevom – všetky.

ANNA VASEKOVÁ 
Francúzsko alebo Taliansko... Podľahla obom! 
Parížskemu Montmartre aj rímskej Fontane di Trevi, 
francúzskemu šansónu i talianskej opere, korzic-
kým horám aj sicílskym sopkám. Miluje slnko, more, 
vône a farby Stredomoria, atmosféru slávnych miest 
a úplne najradšej sa o všetko podelí s rovnako nad-
šenými ľuďmi. Jej „deformáciou“ v pozitívnom zmysle 
slova, je pátranie po zaujímavých faktoch, informá-
ciách a pozoruhodných príbehoch.

CHRIS CHILOVÁ 
Už jej exotické meno môže trochu napovedať, 
že jej srdcovkou je španielsky jazyk a kultúra. 
Španielsko považuje za svoj druhý domov. Naučí 
Vás, ako najlepšie spoznať krajinu, ktorú spolu 
navštívite, či chápať ľudí, ktorých na spoločných 
cestách stretnete. Z tváre jej úsmev neschádza. 
Prídete sa presvedčiť?

ZUZANA KUTLÍKOVÁ 
Máte radi históriu a umenie? Súvislosti medzi jed-
notlivými obdobiami a krajinami, vývoj spoločnosti 
a jej premeny, to všetko vám počas zájazdu vysvetlí 
Zuzka. Špecializuje sa na nemecky hovoriace krajiny 
a zájazdy zamerané na deti, ktoré má veľmi rada. 

MÁRIA SIMANOVÁ 
Dáma, vždy v správnom čase na správnom mieste. 
Španielčina a Španielsko alebo taliančina a Taliansko 
sú jej láskami, ktorých sa nevzdá. Zavedie Vás nielen 
do historických  pamiatok, ale aj na temperamentnú 
stredomorskú „Siestu“.  

EVA LACHKOVIČOVÁ 
Miluje južné Taliansko, strávila tam niekoľko rokov 
života a práve preto sú Kampánia a Kalábria jej 
druhým domovom – má ich zmapované ako vlast-
nú dlaň. Ukáže Vám všetky tváre oboch regiónov, 
zavedie Vás i na najlepšiu zmrzlinu Tartuffo v Pizzo 
Calabro. Náruživá turistka miluje hory a adrenalíno-
vé športy, “čím vyššie tým lepšie“, preto ju môžete 
stretnúť i na našich turistických zájazdoch. Pohyb 
je základom jej existencie.

KATKA STRIHOVÁ
Večne usmievavá, milovníčka južanského životného 
štýlu. Stretnete ju na cestách po Iberijskom polostrove. 
Ukáže vám presne to, čo má sama rada – originálne 
miesta, zastrčené uličky či pochúťky miestnej kuchyne 
a to všetko prešpikované pravou latino iskrou!

HANA ŠKOLKAYOVÁ 
Francúzsky hovoriaca pravá dáma, vždy perfektne 
nahodená a pripravená splniť Vaše predstavy o prí-
jemnom poznávacom zájazde. Veselá a priateľská 
nálada, to sú jej hlavné devízy. Prácu jej uľahčuje 
krédo: „Ľudia majú nechať svoje starosti doma a 
nasávať atmosféru navštívenej krajiny....“. Vyskúšajte sa 
ponoriť do umeleckého ovzdušia Paríža práve s ňou.

MARIANA HOZLÁROVÁ 
„Do you speak English?“ Ak aj nie vy, tak Mariana 
určite áno. Aj práve preto si obľúbila Britské ostro-
vy. Prekvapí vás svojimi rozsiahlymi vedomosťami 
z ich dejín a nakazí vás svojou láskou k tamojšej 
zelenej nedotknutej prírode.

JAROSLAVA GLUTOVÁ
Francúzsky jazyk a kultúra napĺňajú celý jej život. 
Tlmočenie, preklady, poznávacie zájazdy. S ľahkosťou 
Vás prevedie cez labyrint chodieb v Louvri, ukáže 
Vám tie najluxusnejšie obchody na slávnej Champs 
Elysées či rozpovie históriu „naj“ pamiatok počas plav-
by po rieke Seina. A v závere dňa pripraví Vaše chuťové 
bunky na vychýrenú francúzsku kuchyňu. Bon appétit!

NAŠI SPRIEVODCOVIA
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Česko
PREDVIANOČNÁ NÁLADA VO 
VÝCHODNÝCH ČECHÁCH 2 dni V-17
VLČNOV - “JÍZDA KRÁLŮ” 1 deň V-20

Dánsko
NA TRASE KODAŇ-OSLO 4 dni str. 90

Fínsko
NA SOBÍCH SANIACH 
K SANTA CLAUSOVI 5 dní str. 84
FÍNSKOM A LAPONSKOM NA 
NORDKAPP 10 dní str. 85

Francúzsko
LITERÁRNE TAJOMSTVÁ PARÍŽA 
S DADOM NAGYOM 4 dní str. 26
PARÍŽ KRÁĽOVSTVO PARFUMU 
 4 dni str. 27
PARÍŽ DE LUXE 4 dni str. 27
PARÍŽ - ZÁZRAKY FRANCÚZSKEJ 
ARCHITEKTÚRY 4 dni str. 28
BRETÓNSKO- KELTSKÁ MYSTIKA 10 dní str. 30
ZÁMKY NA LOIRE 
PRE FAJNŠMEKROV 5 dní str. 31
OKÚZLUJÚCE PROVENSÁLSKO 9/6 dní str. 32
KARNEVAL V NICE KOMFORTNE 3 dni str. 33
LURDY - VLAKOM DO MESTA 
ZÁZRAKOV 8 dní str. 34
FRANCE GOURMET 5 dní str. 37
CANAL DU MIDI - NECHAJTE 
TO PLÁVAŤ! na želanie str. 37

Holandsko
DIVADLO PRÍRODY – FLORIÁDA 2012 
A HOLANDSKÁ KLASIKA 5 dní str. 22

Chorvátsko
GASTRONOMICKÁ CESTA PO JUŽNEJ 
DALMÁCII A HERCEGOVINE 10 dní str. 68

Island
ISLANDSKÝ POZDRAV 6 dní  str. 78

Korfu
Z OSTROVA PRINCEZNY SISSI 
DO ANTICKÉHO GRÉCKA 11 dní str. 72

Korzika
KORZIKA - OSTROV PRE KAŽDÉHO
 8 dní str. 35

Madeira
GRAND TOUR MADEIROU 8 dní str. 39

Maďarsko
VEĽKÁ MAĎARSKÁ NÍŽINA 3 dní str. 113

Nemecko
DRÁŽĎANY - FLORENCIA SEVERU
 4 dni str. 98
HAMBURG - BRÁNA 
DO SVETA 3/4 dni str. 98
UNESCO - PAMIATKY 
NEMECKA 7 dní str. 99
VÍKEND V MNÍCHOVE 3 dni str. 101
VÍKEND V BERLÍNE 4 dni str. V-6
PREDVIANOČNÁ NÁLADA 
V NORIMBERGU 2 dni str. V-6

Pobaltie
KLENOTY POBALTSKÝCH 
ŠTÁTOV A PETROHRADU 12 dní str. 82

Poľsko
HISTORICKÉ MESTÁ POĽSKA 7 dní str. 92
VROCLAV - MAGICKÉ MESTO 3 dni str. 92
KLENOTY JUŽNÉHO 
POĽSKA - UNESCO 4 dni str. 93

Portugalsko
LISABON - MESTO 
MOREPLAVCOV 3 dni str.  39

Rakúsko
RAKÚSKE MESTÁ, JAZERÁ 
A HORY  3 dni str. 102

TULLNSKÉ ZÁHRADY 1 deň V-7

VODNÝ PARK EISENWURZEN – 
VODA A VŠETKO OKOLO NEJ 
PRE MALÝCH I VEĽKÝCH 1 deň V-11

PRÍRODNÝ PARK HOHE WAND 1 deň V-11

RAXALPE – NAJSTARŠOU 
KABÍNOVOU LANOVKOU 
V RAKÚSKU 1 deň V-12

MEDLINNGTAL A 
WASSERLOCHKLAMM - 
KRÁĽOVNÁ TIESŇAV 
V RAKÚSKU 1 deň V-12

VÝLET NA SNEŽNÝ VRCH 
“SCHNEEBERG” 1 deň V-12

VÍKEND PRE LABUŽNÍKOV 2 dni V-13

PO STOPÁCH RODU ESTERHÁZY 2 dni V-13

“CISÁRSKY” ADVENT 
V BÁDENE 1 deň V-17

ADVENT NA HRADE 
FORCHTENSTEIN 1 deň V-17

Rodos
Z KRAJINY POLMESIACA NA OSTROV 
RODOS A SYMI 12 dní str. 73

Rusko
NA TRASE MOSKVA-PETROHRAD
 7 dní str. 80
PETROHRAD A PLAVBA 
LADOŽSKÝM JAZEROM 6 dní  str.  81

Slovinsko
SVETOVÉ UNIKÁTY SLOVINSKA 
A NÁVŠTEVA TERSTU
 4 dni str. 66
SLOVINSKO - JERUZALEMSKÁ 
VÍNNA CESTA 4 dni str. 66

Španielsko
ANDALÚZIA A JUŽNÉ PORTUGALSKO - 
KRAJINY NÁMORNÍKOV 11/12 dní str. 40

GRAND TOUR ŚPANIELSKOM 13 dní str. 41

ŠPANIELSKE POKLADY UNESCO 8 dní str. 42

FARBY ŠPANIELSKÉHO VÍNA 4 dní str. 45

ZÁPADNÉ STREDOMORIE 
S MALORKOU A IBIZOU 8 dní str. 46

POTULKY IBÉRIOU 9 dní str. 47

Škótsko
ŠKÓTSKO - LOCH NESS A WHISKY, 
ORKNEJE  8 dní str. 18

Taliansko
TALIANSKE CHUŤOVKY FERRARI 
A SEGAFREDO 3 dni str. 51

JAZERÁ NA POMEDZÍ TALIANSKA 
A ŠVAČIARSKA 5 dní str. 53

TOSKÁNSKO DE LUXE - VÍNO 
A ČOKOLÁDA AMADEI  3 dni str. 56

PERLY JUŽNÉHO TALIANSKA 8 dní str. 60

POTULKY KAMPÁNIOU 6 dní  str. 60

Veľká Británia
NA TRASE LONDÝN - PARÍŽ 
RÝCHLOVLAKOM EUROSTAR 7 dní str. 11

KENT - ZÁHRADA ANGLICKA 4 dni str. 12

MALEBNÝ DEVON A CORNWALL 7 dní str. 13

LAKE DISTRICT&YORKSHIRE - 
RAJ PRE UMELCOV I TURISTOV 5 dní str. 14

V HISTORICKOM SRDCI 
ANGLICKA 5 dní str. 14

TO NAJLEPŠIE Z BRITÁNIE 8 dní str. 15

7

HORÚCE NOVINKY
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S A T U R  T R A D I Č N E  D O B R Á  D O V O L E N K A

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

UBYTOVANIE
Pri individuálnych poznávacích zájazdoch 
klienti majú možnosť výberu ubytovania 
v 2, 3, 4 a 5* hoteloch a penziónoch. 
Účastníci skupinových poznávacích zájaz-
dov sú ubytovaní v hoteloch strednej kate-
górie alebo penziónoch, v izbách s vlast-
ným príslušenstvom. Všetky uvedené ceny 
(ak nie je uvedené inak) sa vzťahujú na 
1 osobu v dvojlôžkovej, resp. v trojlôžkovej 
izbe, pričom tretie lôžko, hlavne v mestských 
hoteloch, môže byť vyklápacia, vyťahovacia 
alebo poschodová posteľ. Za jednolôžkové 
izby je nutné zaplatiť doplatok, uvedený 
v cenníku. Prípadnej žiadosti o doobsadenie 
do dvojlôžkovej izby sa SATUR vždy snaží 
vyhovieť, avšak v prípade nedoobsadenia 
alebo neúčasti druhej osoby vám nevzniká 
nárok na vrátenie zaplateného doplatku.

SPRIEVODCOVIA
Každý zájazd sprevádza skúsený sprievod-
ca, ktorý podáva odborný výklad najmä 
počas cesty a na povolených miestach. Vo 
väčšine európskych miest majú oprávnenie 
sprevádzať a podávať detailný výklad jedine 
miestni sprievodcovia. Pri jednotlivých zájaz-
doch je uvedené, či sú služby miestnych 
sprievodcov poskytované a zahrnuté v cene 
alebo nie.

BATOŽINA
Vaša batožina je počas prepravy usklad-
nená v batožinovom priestore autobusu. 
Za príručnú batožinu a ostatné osobné 
veci zodpovedáte počas prepravy sami. 
Upozornenie: peniaze, cestovné doklady 
a iné cenné predmety nie sú predmetom 
poistenia.

UPOZORNENIA
SATUR má právo pred začatím zájazdu alebo 
aj počas jeho konania operatívne a podľa 
potreby zmeniť pogram, trasu alebo iné sku-
točnosti, uvedené v katalógu alebo v infor-
máciách pre zájazd, pričom v týchto prípa-
doch postupuje presne v zmysle zmluvných 
podmienok (výhrada zmeny programu). 
Samotná realizácia skupinového zájazdu je 
podmienená dosiahnutím minimálne počtu 
30 účastníkov zájazdu (výhrada minimál-
neho počtu účastníkov), v prípade jeho 
nedosiahnutia má SATUR právo zájazd zrušiť, 
najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd. 
Za cenné veci ponechané na izbe nenesie 
hotel ani CK zodpovednosť. Akékoľvek zľavy 
si môžete uplatňovať výhradne pri rezervácii 
pobytu a nie je možné si ich nárokovať 
dodatočne po podpise Zmluvy o obstara-
ní zájazdu. Vaše želania, ktoré sa uvádzajú 
do poznámok v Zmluve o obstaraní zájaz-
du (ubytovanie vedľa vašich známych...) sa 
budeme snažiť splniť, nemôžeme ich však 
z kapacitných dôvodov garantovať. V prípa-
de nesplnenia vašich požiadaviek, nevzniká 
nárok na žiadnu kompenzáciu. Akékoľvek 
reklamácie týkajúce sa fakultatívnych výle-

tov je nevyhnutné riešiť v mieste poby-
tu. Ceny zájazdov v katalógu sú uvádzané 
v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak. 

OSTATNÉ
Do katalógu boli použité fotografie od: Czech 
Tourism, Periscope, Peter Suja, Tomáš Kubuš, 
Martina Lukáčová, Emília Izakovičová, Jana 
Konkoľová, Miriam Gampe, Salzkammergut, 
Burgenland, Tourismus, MDLF / Jean François 
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, 
Stéfan Kraus, ATOUT FRANCE, Eva Rosiková, 
Paulína Böhmerová.

CESTOVNÉ POISTENIE 
CK SATUR vám ponúka rôzne typy pois-
tenia za doplatok. Najvhodnejší typ pois-
tenia zájazdu vám odporučia pracovníci 
na všetkých pobočkách CK SATUR. Poistná 
zmluva vzniká priamo medzi objednávate-
ľom zájazdu a poisťovňou, čo znamená, že 
prípadnú poistnú udalosť rieši objednávateľ 
priamo s poisťovňou. V prípade poistnej uda-
losti CK nie je oprávnená posudzovať existen-
ciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov 
z poistného vzťahu. V rámci rozsahu kom-
plexného cestovného poistenia je okrem 
iného zahrnuté aj poistenie pre prípad, že 
Vám vzniknú náklady v súvislosti s odstúpe-
ním od Zmluvy o obstaraní zájazdu v prípade 
nehody alebo ochorenia. V príslušných pod-
kladoch poisťovne, ktoré objednávateľ dosta-
ne pri uzavretí Zmluvy o obstaraní zájazdu, 
sú uvedené podrobnosti o podmienkach 
a rozsahu poistenia. Upozorňujeme klien-
tov, aby si pred začatím zájazdu podrobne 
a dôkladne preštudovali poistné podmienky 
poisťovne!

LETECKÁ DOPRAVA
Leteckú dopravu poskytujú renomované 
letecké spoločnosti formou charterových 
letov alebo pravidelných letov. Satur v týchto 
prípadoch vystupuje ako sprostredkovateľ 
dopravných služieb a cestujúci sú povinní 
riadiť sa predpismi jednotlivých spoločnos-
tí. Na základe predpisov a dohôd platných 
v medzinárodnej leteckej doprave si CK 
SATUR TRAVEL vyhradzuje možnosť zmeny 
miesta odletu, trasy letu, medzipristátia, 
leteckej spoločnosti, typu lietadla a letového 
plánu. Presné platné časy odletu a príletu 
budú uvedené vo vašich cestovných dokla-
doch. Rešpektujte pokyny CK, kde je pres-
ne uvedený čas, kedy sa pred plánovaným 
odletom treba dostaviť na letisko. V prípade 
oneskorenia alebo omeškania CK nezod-
povedá za vzniknuté komplikácie a klient 
nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani 
v prípade nevycestovania. Prvý a posledný 
deň leteckých zájazdov je určený na prepra-
vu a nie na samotný zájazd. Odlet, resp. prílet 
sa môže uskutočniť v akomkoľvek čase, tak 

v ranných ako aj nočných hodinách. Let 
môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne aj cel-
kovo presahovať do nasledujúceho dňa. Lety 
sa uskutočňujú v časoch stanovených letec-
kými spoločnosťami, pričom naša cestovná 
kancelária nemá možnosť ovplyvniť ich. Vo 
výnimočných situáciách sa môže stať, že 
dôjde k zmene odletových časov iba niekoľ-
ko hodín pred plánovaným odletom alebo 
k dlhšiemu meškaniu lietadla. Tieto skutoč-
nosti však nemôže žiadna cestovná kance-
lária ovplyvniť, sú spôsobené okrem počasia 
a technických problémov hlavne prepl-
nenosťou vzdušných koridorov. V prípade 
možnosti sa budeme snažiť vás o všetkých 
takýchto skutočnostiach vopred informovať. 
Za časové posuny začiatku a konca čerpania 
služieb, ako aj za služby nevyčerpané z dôvo-
du meškania dopravy, CK nenesie zodpoved-
nosť, a preto neposkytuje finančnú ani žiad-
nu inú náhradu. Keďže CK nemá možnosť 
ovplyvniť pripadné zmeny spojené s letec-
kou prepravou, táto skutočnosť neoprávňuje 
klienta na zrušenie zájazdu a uplatňovanie si 
akýchkoľvek nárokov voči CK. Pri plánovaní 
ďalších ciest a prípojov je potrebné počítať 
s niekoľkohodinovým meškaním. Klient berie 
na vedomie, že po dobu pobytu v odletových 
a príletových halách, ako aj v lietadle, preberá 
zodpovednosť letecká spoločnosť. Klient je 
povinný riadiť sa jej pokynmi. Za stratu alebo 
poškodenie batožiny počas leteckej prepravy 
plne zodpovedá letecká spoločnosť. Pokiaľ 
príde k strate alebo poškodeniu batožiny, 
musí byť táto skutočnosť nahlásená ihneď 
po zistení na príslušnom mieste na letisku 
a spísaný protokol (P.I.R.), v opačnom prípade 
váš nárok na náhradu za vzniknutú škodu 
zaniká. Náklady spojené s vybavovaním rekla-
mácie hradí klient. Uvedené nepríjemnosti 
môžete zmierniť uzatvorením zodpovedajú-
cej poistnej zmluvy, ktorú vám sprostredkuje 
aj naša cestovná kancelária. V závislosti od 
podmienok konkrétnej leteckej spoločnosti je 
zmena mena spoplatnená, najmenej vo výške 
50 €/os. Všetky letecké poznávacie okruhy 
boli vytvorené a naplánované na základe 
aktuálnych a dostupných letových poriad-
kov leteckých spoločností, ČSA, Turkish 
Airlines, Air Berlin, Austrian Airlines, British 
Airways, Air France, KLM, German Wings 
a iné k 15. 10. 2011. Zmena letových časov 
vyhradená. Ku všetkým leteckým okruhom 
zabezpečujeme tranfery na letiská Schwechat 
a Budapešť, ak nie je uvedené inak. 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Autobusová doprava je pri skupinových 
poznávacích zájazdoch zahrnutá v cene 
s nástupom a výstupom v Bratislave a vo 
vybraných termínoch s nástupom a výstu-
pom v Košiciach, pokiaľ nie je v katalógu 
uvedené inak. Pri väčšine zájazdov SATUR 
ponúka za doplatok možnosť využitia zvo-
zového autobusu s nástupom a výstupom 
podľa vopred stanovenej trasy, pričom si ale 
vyhradzuje právo zrušenia tejto doplnkovej 

služby zvozov v prípade malého záujmu 
o jej využitie. Nástupné miesta budú obslu-
hované pri minimálnom počte 10 účastníkov 
v danom nástupnom mieste. V prípade, že 
daný počet nebude dodržaný, má cestovná 
kancelária právo zmeniť, resp. zrušiť miesto 
nástupu, a to i v krátkej dobe pred odcho-
dom zájazdu.
Záväzné stanovisko o (ne)realizovaní zvozu 
bude účastníkom oznámené najneskôr 
7 dní pred odchodom na zájazd. Nerealizácia 
alebo zrušenie služby zvozu/rozvozu neo-
právňuje objednávateľa k zrušeniu zájazdu 
bez stornopoplatkov a ani mu nevzniká 
nárok na úhradu cestovného do a z mies-
ta nástupu na poznávací zájazd. Príslušná, 
objednávateľom už zaplatená cena za zvoz 
mu vrátená.
Výnimku tvoria tzv. garantované zvozy. CK 
SATUR ponúka účastníkom zájazdu mož-
nosť zaplatenia si služby „garantovaný zvoz/
rozvoz“. Cena doplatku za túto službu je síce 
vyššia ale pri jej zaplatení CK SATUR garantuje 
klientovi nezrušenia tejto doplnkovej služby. 
V prípade zaplatenia si tejto služby klient má 
nárok na zrealizovanie zvozu a rozvozu aj 
pri menšom počte účastníkov. Avšak v prí-
pade 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 realizáciu zvozu z daného 
miesta. Pre dopravu účastníkov na autobu-
sové poznávacie zájazdy využíva CK kvalitné 
luxusné autobusy LUX vybavené - klimati-
zácia, WC, video, chladnička, tónované sklá, 
opierky na nohy, sklopné podnosy, indivi-
duálne osvetlenie, ABS, ASR (typ autobusu 
Karosa HD 12, Man, Mercedes resp. Neoplan). 
Každé vozidlo má určitý batožinový priestor, 
preto batožinový limit na osobu je maximál-
ne 15 kg na osobu. Všetci účastníci zájazdu, 
vrátane detí, musia mať svoje miesto na 
sedenie. Deti do 12 rokov z bezpečnost-
ných dôvodov nemôžu sedieť na predných 
sedadlách. Pri prideľovaní miest v autobuse 
sa SATUR snaží brať do úvahy termín prihlá-
senia sa na zájazd a vek jednotlivých účast-
níkov. Ku všetkým autokarovým zájazdom 
ponúkame možnosť doplatku za miestenku 
v autobuse: 7 EUR/osoba (v prednej časti 
autokaru -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 dopravu, sám 
zodpovedá za dodržanie termínu nástupu 
a ukončenia pobytu, a teda aj čerpanie, 
resp. nečerpanie zabezpečených služieb. Pri 
plánovaní cesty je potrebné vziať do úvahy, 
že nástup na ubytovanie je možný v poo-
bedňajších hodinách a v deň odchodu je 
treba izby uvoľniť v dopoludňajších hodi-
nách. Presné časy budú uvedené v pokynoch 
na cestu.

TRASA 1 TRASA 2 TRASA 1 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 30 EUR Žilina ZA 20 EUR 30 EUR Humenné HU 15 EUR 23 EUR

Prešov PO 37 EUR 56 EUR Zvolen ZV 18 EUR 27 EUR Pov. Bystrica PB 18 EUR 27 EUR Michalovce MI 10 EUR 15 EUR

Poprad PP 33 EUR 50 EUR Žiar nad Hronom ZH 17 EUR 26 EUR Trenčín TN 15 EUR 23 EUR Prešov PO 10 EUR 15 EUR

L. Mikuláš LM 30 EUR 45 EUR Prievidza PD 16 EUR 24 EUR Nové M. n.Váhom NM 11 EUR 17 EUR Košice KE 0 EUR

Ružomberok RK 26 EUR 39 EUR Partizánske PR 14 EUR 21 EUR Piešťany PN 10 EUR 15 EUR

Martin MT 24 EUR 36 EUR Topoľčany TO 12 EUR 18 EUR Trnava TT 5 EUR 8 EUR

Žilina ZA 20 EUR 30 EUR Nitra NR 9 EUR 14 EUR Bratislava BA 0 EUR 0 EUR

Pov. Bystrica PB 18 EUR 27 EUR Trnava TT 5 EUR 8 EUR

Trenčín TN 15 EUR 23 EUR Bratislava BA 0 EUR 0 EUR

Nové M. n.Váhom NM 11 EUR 17 EUR

Piešťany PN 10 EUR 15 EUR

Trnava TT 5 EUR 8 EUR

Bratislava BA 0 EUR 0 EUR

TRASY PRÍPOJOV V SR K POZNÁVACÍM ZÁJAZDOM AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

POZNÁMKA: Presné miesto nástupu a čas odchodu autokaru sa dozviete 7 dní pred odchodom na zájazd. Všetky vyššie uvedené prípoje je možné využiť iba k zájazdom CK Satur Travel. 
Druh prípojového autokaru menusí byť zhodný s druhom dopravy pri konkrétnom zájazde. Cestovná kancelária si vyhradzuje právo zmeny trasy a nástupných miest prípojov k zájazdu.
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CENY VSTUPOV DO OBJEKTOV 
KRAJINA/
MESTO VSTUP MENA/

CENA
ANGLICKO GBP

Londýn
Buckingham Palace - štátne 
miestnosti

18,00

Buckingham Palace - kráľovská 
galéria

9,25

Katedrála Sv. Pavla 14,50

London Eye 18,60

Madame Tussaud´s 28,80

Tower of London 19,80

Tower Bridge 7,00

Westminster Abbey 16,00

Sherlock Holmes Museum 6,00

Stonehenge Stonehenge kamenný kruh 6,90

Windsor zámok 17,00

York York Minster - katedrála 9,00

Liverpool The Beatles Story - múzeum 15,95

Stratford Upon 
Avon

Shakespearov dom a dom Anne 
Hathaway 

15,50

Bath Rímske kúpele 12,50

Salisbury katedrála 4,25

Yorkshire Whitby Abbey - opátstvo 6,00

Fountains Abbey 8,15

V srdci Anglicka Hatfield House and park 9,00

Cambridge King’s College 6,50

Warwick Warwick castle - hrad 16,80

Woodstock Blenheim Palace 13,20

Kent Sissinghurst Gardens - záhrady 11,00

Leeds Castle - hrad 18,50

Hever Castle a záhrady 14,00

Chartwell House a záhrady 
(Winston Churchill)

11,80

Scotney Castle Garden - záhrady 9,00

Portsmouth Portsmouth historické doky 21,50

Winchester Winchester - katedrála 6,50

Plymouth
Mount Edgecumbe - sídlo a 
záhrady

7,20

Bodmin Lanhydrock House a záhrady 11,20

Falmouth Trebah Gardens - záhrady 8,00

Marazion St.Michaels Mount - pevnosť 7,00

Porthcurno Bay
Minack Theatre - prírodný 
amfiteáter

4,00

Tintagel Tintagel Castle 5,50

Glastonbury Glastonbury - opátstvo 6,00

Wells Wells - katedrála 6,00

BENELUX EUR

Amsterdam Anna Frank - dom 9,00

Oude kerk 5,00

Rijksmuseum 12,50

Múzeum V. van Gogha 14,00

Múzeum Madame Tussaud´s 21,00

plavba po Grantoch 7-12

Heineken Experience 15,00

Einhoven Van Abbe Museum 9,00

Keukenhof kvetinovy park 14,50

Venlo
Floriada 2012 - 1-dňový lístok 
s lanovkou

30,00

Antverpy Rubensov dom 8,00

Múzeum Rembrandta 12,50

Brusel Atomium 11,00

Bruselská radnica 3,00

Park Mini Europe 13,40

Brugy Belfort - veža 8,00

Gent Gravensteen 8,00

Luxemburg Palais Grand Ducal 6,00

ČESKO CZK

Loket hrad 90,00

Buchlovice zámok 120,00

Buchlov hrad 120,00

Litomysl zámok 120,00

Sterberk hrad 125,00

Kost hrad 100,00

Kroměříž arcibiskupský zámok 140,00

Vranov nad Dyjí zámok 120,00

Bítov hrad 120,00

Mikulov zámok 100,00

Telč zámok 110,00

Červená Lhota zámok 90,00

Český Krumlov hrad a zámok 150,00

Český Šternberg zámok 100,00

Pernštejn hrad 120,00

Orlík hrad 90,00

Karlove Vary múzeum Becherovky 100,00

Dvůr Králové Safari 170,00

Hluboká zámok 150,00

Karlštejn hrad  170,00

Konopište zámok 140,00

Lednice zámok 150,00

skleník 65,00

Valtice zámok 120,00

Moravský kras Katerinská jaskyňa 80,00

Punkenví jaskyňa 170,00

Kladruby kláštor 170,00

KRAJINA/
MESTO VSTUP MENA/

CENA
DÁNSKO DKK

Tivoli zábavný park 95,00

Kronborg hrad 95,00

FÍNSKO EUR

Helsinki Suomenlinna 8,00

skanzen Seurasaari 44,00

Muzeum dizajnu 8,00

Tallin Kadriorg - palac a muzeum 4,80

FRANCÚZSKO EUR

Asterix Park zábavný park 39,00

Avignon Pápežský palác 10,50

Most St. Benezet 4,50

Haut 
Koenigsbourg

pevnosť 8,00

Cluny kláštor 7,00

zámok Cormatin 9,00

Disneyland zábavný park 51,00

Marseille Ostrov Iff 8,00

Mt. St. Michele opevnenie 8,50

Paríž Eiffelova veža 13,40

Invalidovňa, hrob Napoleona 9,00

Louvre 10,00

Loď Seina 8,00

Grevin múzeum voskových figurín 21,00

Saint Chapelle 8,00

Versailles - zámok 18,00

Víťazný oblúk 9,50

Notre Dame 3,00

zámok Malmaison 7,00

zámok Veaux le Vicomte 14,00

Conciergerie 7,00

Sea Life zábavný park 16,00

Zámky na Loire Amboise 10,00

Blois 8,00

Du clos Lucé - Leonardo da Vinci 12,50

Chambord 9,50

Chenouceau 10,50

Cheverny 7,70

Chinon 7,00

Fontainebleau 12,50

Ussé 13,00

Villandry 9,50

Monaco Oceanografické múzeum 12,50

palác Grimaldiovcov 9,00

Antibes Picassovho múzeum 6,00

Dijon zámok Clos de Vouget 4,10

Beaune
Hôtel Dieu - stredoveká 
nemocnica

6,70

Rouen Múzeum Jany z Arky 5,00

Mont Saint 
Michel

kláštor 9,00

CHORVÁTSKO HRK

Krka národný park 95,00

Paklenica národný park 40,00

Plitvice národný park 110,00

ÍRSKO EUR

Blarney hrad 10,00

Dublin Múzeum pivovaru Guinnes 14,40

Clonmacnoise kláštor 6,00

ISLAND EUR

Blá Lónid kúpele Blá Lónid 30,00

MAĎARSKO HUF

Budapešť Rybárska bašta 400,00

Bazilia s. Štefana 1600,00

Topicarium 2300,00

Vidámpark 4700,00

ZOO 2100,00

Aquaworld 2500,00

Aggtelek jaskyňa  1900,00

Miskolctapolca Barlangfurdo - kupele 1900,00

Ostrihom bazilika  800,00

Godollo kaštieľ 1800,00

Komarno Monostor pevnost 1100,00

Pannonhalma opatstvo 1800,00

MALTA EUR

Valletta katedrála Sv. Jána 6,00

archelogicke muzeum 5,00

NEMECKO EUR

Bavorské zámky Hohenschwangau 10,50

Neuschwanstein 12,00

Linderhof 8,50

Heidelberd zrucanina zámku 5,00

Berlín Pergamon múzeum 18,00

Europa Park zábavný park 36,00

Legoland zábavný park 37,00

Postupim zámok Sanssouci 12,00

Terezin koncentračný tábor 3,00

Dresden penvost Konigstein 6,00

Moritzburg zamok 7,00

NÓRSKO NOK

Oslo Viking museum 60,00

KRAJINA/
MESTO VSTUP MENA/

CENA
POĽSKO PLN

Krakov Wawel 25,00

National Museum 18,00

Osvienčim Koncentračný tábor 10,00

Vielička Soľná baňa 68,00

Gdynia ocenárium 24,00

Malbork hrad 19,00

PORTUGALSKO EUR

Lisabon Torre de Belem 5,00

Hieronymov kláštor 7,00

Socha Krista 5,00

Výťah Santa Justa 5,00

Hrad Castelo de Sao Jorge 7,00

Evora Capela dos Ossos - kaplnka kosti 1,00

Sintra Palacio Nacional 7,00

Porto Kostol Sao Francisco 3,50

Coimbra Univerzita 7,00

Alcobaca Kláštor 6,00

Madeira Funchal - botanická záhrada 4,00

Monte - jazda v prútených košoch 14,50

RAKÚSKO EUR

Bad Ausee Festival narcisov 14,00

Bad Ischl Kaiservilla 13,00

Eisenwurzen Vstup do parku 11,00

Eisenstadt Zámok Esterházy 7,50

Hallstatt Soľná baňa 24,00

Heiligenkreutz Kláštor 7,30

Innsbruck zámok Ambras 10,00

Swarovski muzeum 9,50

Hofburg 8,00

Jener Lanovka 20,80

Korutánsko Lanovka Kaisergurg 18,00

Lanovka na Schareck 11,50

Klagenfurt Minimundus 13,00

Klosterneuburg Kláštor 9,50

Krimml Vodopády 2,50

Mariazell Bazilika  3,00

Výrobňa perníkov 6,50

Lanovka Bűrgeralpe 15,90

Medlingtal Vstup do údolia 5,50

Melk Kláštor 11,50

Neusiedlersee 
park

Maerchen park (3-99r.) 18,00

Orlie hniezdo Bus + výťah 15,50

Raxalpe Lanovka 1 cesta 11,10

Rokliny Vorderkaserklamm 3,50

Liechtensteinklamm 4,00

Medvedia roklina 3,50

Wasserlochklamm 5,00

Salzburg Arcibiskupská Katedrála 5,00

Hellbrunn zámok 9,50

Pivovr Steigls Brau Welt 9,00

Mozartov rodný dom 7,00

Hohensalzburg 10,50

Ľadová jaskyňa Eisriesenwelt 19,00

Hohenwerfen 14,00

Schneeberg Lanovka Salamander  20,20

Tulln Vstup na výstavu 11,00

Viedeň Albertina 9,50

Belveder horný + dolný 14,00

Detské múzeum Schőnnbrunn 7,00

Dom morí 12,50

Karlskirche 6,00

Múzeum motýľov 5,50

Stephansdom 3,50

Umelecko-historické múzeum 12,00

Zámok Schőnbrunn Grand Tour 19,50

ZOO 14,00

Zámky a hrady Artstetten 6,50

Eckartsau 9,00

Eggenberg 6,00

Forchtenstein 6,00

Grafenegg 4,00

Gűssing 6,10

Halbturn 10,00

Heidenreichstein 5,00

Laxenburg 12,00

Raabs 5,00

Zámky a hrady Rappotenstein 7,00

Rosenau bei Zwettl 4,00

Rogendorf 4,00

Rosenburg 12,00

Schloss Hof 10,00

Zwettl Kláštor 9,00

RUSKO RUB

Sankt Petersburg Ermitáž 400,00

Chrám Vzkriesenie Krista 250,00

Moskva štátna klenotnica 700,00

Tretyakov galeria 450,00

SLOVINSKO EUR

Postojna jaskyňa Postojnska 22,00

Predjamsky hrad 9,00

KRAJINA/
MESTO VSTUP MENA/

CENA
Ljublana hrad 5,00

Bled NP Triglav 5,00

hrad 8,00

ŠKÓTSKO GBP

Edinburgh
Palace of Holyroodhouse

10,75

Camera Obscura 9,95

Mary Kings Close 12,00

Edinburgh Castle 15,00

Falkirk Wheel 7,95

Stirling kaštieľ 13,00

Eilean Donan kaštieľ 6,00

Dunvegan kaštieľ 9,00

Dunrobin kaštieľ 9,00

Melrose Melrose Abbey - opátstvo 5,50

Roslin Rosslyn Chapel - kaplnka 7,70

Orkneje Skara Brae - neolitické sídlisko 6,90

Maes Howe - mohyla 5,50

ŠPANIELSKO EUR

Ávila Katedrála 4,00

Barcelona Akvárium 17,75

FC Barcelona Sieň slávy 19,00

Gaudiho Casa Batló 18,15

Casa Milá 12,50

Katedrála Sagrada Familia 12,50

Palác Reial Major 7,00

Múzeum Picasso 10,00

Cordoba Alcazar 4,00

Mezquita 9,00

El Escorial
Kráľovský palác s miestnym 
sprievodcom

20,00

Figueres Múzeum S. Dalího 12,00

Gerona Katedrála 5,00

Granada
Alhambra s miestnym 
sprievodcom

29,00

Madrid Kráľovský palác 8,00

Thyssen Bornemisza múzeum 9,00

Prado - múzeum 11,00

Parque de atracciones 29,90

Reina Sofia - centrum umenia 7,00

Štadión Santiago Barnabeu 9,00

Montserrat Lanovka - spiatočný lístok 9,00

Múzeum 8,00

Salamanca Katedrála 4,60

Univerzita 2,30

Sevilla La Giralda - katedrala 8,00

Reales Alcazares - palac 7,50

Segovia Alcazar 3,50

Toledo Katedrála 8,00

Valladolid Hrad Coca 3,00

ŠVAJČIARSKO CHF

Bodensee Ostrov Mainau 15,90

Broc Nestlé, fabrika 10,00

Chamonix Aguille du Midid 42,50

Matterhorn Matterhorn pas 90,00

lanovka Gornegratt 76,00

Brig Stockalpenschloss 8,00

Ženevsé jazero zámok Chillon 12,00

Gruyeres zámok   9,50

Meersburg kastiel 8,50

ŠVÉDSKO SEK

Štockolm Drottningholm palac 80,00

Nobelovo muzeum 70,00

Aquarium 100,00

Junibacken - čarovný svet 345,00

TALIANSKO EUR

Benátky Dožací palác 16,80

Bazilika sv. Marka 4,00

Verona dom Julie 3,00

Florencia Galéria Uffizi 14,00

Medicejská kaplnka 9,00

Dóm 8,00

Bargello museum 4,00

Galleria delĺ Accademia 6,50

Museo Archeologico 4,00

Pisa Šikmá veža 17,00

Pompeje archeologický areál 11,00

Parma Torrechiara 5,00

Milano Teatro alla Scala Museum 5,00

kostol Santa Maria delle Grazie - 
posledna vecera

9,00

Castello Sforzesco museum 3,00

Rím Anjelský hrad 8,50

Koloseum 15,50

Vatikánske múzeá 15,00

Forum Romanum 12,5

TURECKO YTL

Istanbul Topkapi 15,00

Aya Sofia 20,00

Dolmabahce palac 20,00

Goreme skalna jaskyna 10,00

Uvedené ceny sú informatívne a platné k vydaniu tohto katalógu. 
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S A T U R  T R A D I Č N E  D O B R Á  D O V O L E N K A

LETECKY        CITY BREAK        SHOPPING        SILVESTER

001 LONDÝNSKE NAJ 
VE

ĽK
Á 

BR
IT

ÁN
IA

„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. V Londýne budete mať vždy 
čo robiť, vidieť, navštíviť, ochutnať, vyskúšať, zažiť a vždy dôvod vrátiť sa. Zažite jedinečnú atmosféru mesta, ktoré v roku 2012 bude žiť 
Olympiádou.

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 expozície anglických korunovačných 
klenotov a historickej zbrojnice v Tower of London, 
odchod na ubytovanie.
2. deň: Raňajky, pokračovanie v prehliadke 
mesta – Hyde Park, Buckingham Palace, St. James’s 
Park,  Houses of Parliament, Big Ben, Westminster 
Abbey, London Eye, Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus. V prípade dostupnosti možnosť sledovať 
výmenu stráži pred Kráľovským palácom. Návrat na 
ubytovanie.
3. deň: Raňajky, výlet nadzemným vlakom alebo 
loďou do Greenwichu, prehliadka Kráľovského 
observatória, nultý poludník, v popoludňajších 
hodinách prehliadka Britského múzea a návšteva 
štvrte Kensington. Fakultatívne večera v typickom 
anglickom pube a návrat do hotela.

4. deň: Po raňajkách voľno na nákupy na známej 
Oxford Street, Bond Street, či na návštevu múzeí 
Prírodovedno-historického, Vedecko-techického, 
Madame Tussaud’s alebo Múzea Sherlocka Holmesa 
na svetoznámej adrese 221B Baker Street. Transfer na 
letisko a odlet, transfer do Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

POZNÁMKA: Pri 5-dňových zájazdoch sa program 
rozšíri o  vybraný tematický okruh, resp. doplní 
o návštevu Windsoru – sídla kráľovskej rodiny.
NÁŠ TIP: 
Ku klasickému zájazdu si môžete vo vybrať tematicky 
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 autentickou 

atmosférou: Camden Town, China town, Hinduistický 
chrám príp. iné, fakultatívne balíček večerí vybraných 
svetových kuchýň.
Londýn Plus Imperiálny Londýn – návšteva 
palácov: Buckinghamský Palác, Hampton Court, 
Tower of London.
Londýn Plus Olympiáda – v duchu Olympiády 
a športu (prehliadka okolia Olympijskej dediny, návšteva 
štadiónu vo Wembley/ resp.Chelsea al. iného).

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Londýn – Viedeň, transfer Bratislava - Schwechat - 

Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, 3x, resp. 
4x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR. V termíne * je v cene 1 večera v typickom 
anglickom pube.
CENA NEZAHŔŇA: Prepravu počas pobytu v 
Londýne, vstupy a komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 98 EUR/3 noci, 
128 EUR/4 noci, za večeru v typickom anglickom 
pube 20 EUR, za silvestrovskú večeru 78 EUR, za 
balíček 4 večerí vybraných kuchýň 108 EUR, návšteva 
muzikálového predstavenia od 45 EUR.

LE MEDRIDIEN PICCADILLY 5*

Moderný, renovovaný luxusný hotel situovaný 
v blízkosti stanice metra Piccadilly Circus. Najbližšia 
stanica metra: Piccadilly Circus, cca 2 minúty od 
hotela.

HOLIDAY INN REGENTS 4*

Štýlový moderný hotel nachádzajúci sa v centre 
Londýna. Neďaleko Regents Parku, Madame 
Tussauds, Londýnskej ZOO a v ľahkej dostupnosti na 
Oxford Street.  

THE BLOOMSBURY PARK 3*

Príjemný a komfortný hotel, ktorý sa nachádza 
približne 3 bloky od Britského múzea. V blízkosti 1km 
je známe trhovisko Covent Garden, čínska štvrť China 
Town a SOHO.  

COLUMBIA 2*

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

Cena v EUR za izbu a noc s anglickými raňajkami 

Dvojlôžková izba od  257 EUR

Jednolôžková izba od 211 EUR

Cena v EUR za izbu a noc s anglickými raňajkami 

Dvojlôžková izba od  159 EUR

Jednolôžková izba od 152 EUR

Cena v EUR za izbu a noc s anglickými raňajkami 

Dvojlôžková izba od  145 EUR

Jednolôžková izba od 138 EUR

Cena v EUR za izbu a noc s anglickými raňajkami 

Dvojlôžková izba od  109 EUR

Jednolôžková izba od 92 EUR

78CVBL01 TRASA LONDÝN PLUS OSOBA V 1/2

*22.2. - 26.2. Jarné prázdniny BA + múzeá 498

*22.3. - 25.3., 5.5. - 8.5. BA 458

6.6. - 10.6., 19.9. - 23.9. BA + Olympiáda, + imperiálny 498

31.10. - 4.11. Jesenné prázdniny BA + kozmopolitná metropola 498

13.12 .- 16.12.  Advent BA + shopping 458

29.12. - 2. 1.2013 Silvester BA 668

Naše tipy na váš City break v Londýne:

Uvedené ceny sú orientačné, konkrétne ceny závisia od termínu a obsadenosti hotela.

Zľava XXL
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LETECKY ALEBO AUTOBUSOM  

NOVINKA        LETECKY        

003 LONDÝN S VÝLETOM DO WINDSORU A OXFORDU

Oxford street, Regent street alebo moderných 
nákupných centrách. Transfer na letisko, prílet do 
Schwechatu a transfer do Bratislavy.

PROGRAM BUS: 
1.deň a 6.deň: tranzit cez Rakúsko, Nemecko, 
Belgicko, Francúzsko.
2.deň – 5.deň: je program identický s programom 
leteckého zájazdu dní 1.-4. s tým, že v podvečer 
5.dňa sa z Greenwichu pokračuje do Doveru na 
trajekt a ďalej nočný tranzit späť na Slovensko.

Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Autokarovú resp. spiatočnú leteckú 
dopravu do Londýna, trajekt Calais –Dover – Calais 
resp. transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
transfer letisko – hotel – letisko, celodenný 
autokarový výlet do Windsoru a Oxfordu, 3x resp. 
4x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Prepravu počas pobytu v 
Londýne, vstupy, plavbu po Temži, komplexné 
cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR. 
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 98 EUR za 
3 noci, resp. 128 EUR za 4 noci, za 1 večeru 
v typickom anglickom pube  20 EUR, za miesto 
v prednej polovici autokaru 7 EUR.

5-dňový letecký zájazd / resp. 6-dňový 

autokarový

PROGRAM LET: 
1.deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Londýna a transfer do hotela. Pešia 
prehliadka mesta – Buckingham Palace (v prípade 
dostupnosti možnosť sledovať výmenu stráží pred 
Kráľovským palácom), St. James’s Park, Houses of 

Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, London 
Eye, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Covent 
Garden, Ubytovanie. 
2. deň: Raňajky. Pokračovanie v prehliadke Londýna. 
Hyde Park, Kensington Gardens, štvrť Kensington, 
Royal Albert Hall a Albert Memorial, obchodný dom 
Harrods, Prírodovedno-historické, Vedecké múzeum, 
fakultatívne návšteva iných múzeí.
3. deň: Raňajky, odchod do historického Oxfordu 
– sídla najstaršej britskej univerzity, prehliadka 
mesta. Pokračovanie do Windsoru – sídla kráľovskej 
rodiny (prehliadka kráľovských priestorov a kaplnky). 
Fakultatívne večera v typickom anglickom pube. 
Návrat do hotela.
4. deň: Raňajky. Pokračovanie v prehliadke mesta 
– časť city. Katedrála sv. Pavla, Shakespeare´s 
Globe, Tower Bridge, Tower of London. Fakultatívne 
vyhliadková plavba loďou po Temži do Greenwichu. 
Prehliadka Kráľovského Observatória, nultý poludník, 
návrat do hotela.
5. deň: Raňajky. Fakultatívne návšteva Britského 
múzea, Národná galéria alebo nákupy na známej 

002 NA TRASE LONDÝN – PARÍŽ RÝCHLOVLAKOM EUROSTAR

7-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet do Londýna, po prílete transfer 
do hotela, začiatok prehliadky mesta, časti City 
– St. Paul’s Cathedral, Tower Bridge, fakultatívne 
prehliadka expozície anglických korunovačných 
klenotov a historickej zbrojnice v Tower of London. 
Ubytovanie.
2. deň: Raňajky, pokračovanie v prehliadke 
mesta – Hyde Park, Buckingham Palace, St. James 
Park,  Houses of Parliament, Big Ben, Westminster 
Abbey, London Eye, Trafalgar Square,  Piccadilly 
Circus. V prípade dostupnosti možnosť sledovať 
výmenu stráži pred Kráľovským palácom. Návrat na 
ubytovanie.
3. deň: Po raňajkách možnosť návštevy Britského 
múzea, príp. voľno na nákupy na známej Oxford 

Street (v prípade pracovných dní) či na návštevu 
Národnej galérie, múzea voskových fi gurín Madame 
Tussauds alebo Múzea Sherlocka Holmsa na 
svetoznámej adrese 221 B Baker Street. Plavba loďou 
do Greenwichu (prehliadka Kráľovského observatória, 
nultý poludník). Odchod na ubytovanie.
4. deň: Raňajky, odchod na vlakovú stanicu. Odchod 
rýchlovlakom Eurostar z Londýna do Paríža. Príchod 
do Paríža, autokarová okružná jazda Parížom, výstup 
na Eiff elovu vežu. Ubytovanie.
5. deň: Raňajky, pešia prehliadka centrom Paríža 
– Centre Pompidou, brucho Paríža – Les Halles, 
Cité – Notre Dame, kaplnka Sainte-Chapelle, 
Justičný palác, v podvečerných hodinách 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 historických 
a moderných pamätihodností francúzskej metropoly 
– Invalidovňa, Champs Elysées, Víťazný oblúk, 
námestie Place Concorde a rad ďalších, fakultatívne 
výlet loďou po Seine, návrat 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.
Zmena letových miest, odletových časov a programu 
vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – Londýn 

a Paríž – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – 
Bratislava, letisko – hotel – letisko, hotel – vlaková 
stanica – hotel, vlakový lístok 2.triedou Eurostar 
Londýn – Paríž, 3x ubytovanie v hoteli 3* v Londýne, 
3x ubytovanie v hoteli 3* v Paríži, 6x raňajky, 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a miestnu dopravu 
v Londýne a Paríži, komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR. 
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 208 EUR, za plavbu 
po Seine 8 EUR, za predstavenie v kabarete Moulin 
Rouge 108 EUR (bez večere), s večerou  158 EUR.   
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

VEĽKÁ BRITÁNIA78CVBL02 TRASA OSOBA V 1/2

28.8. - 3.9. BA 948

78CVBK01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

18.4. - 22.4.(let) BA 628

15.5. - 20.5. (bus) 1-2-3 388

3.10. - 7.10.(let) BA 628

...každé z nich má svoju unikátnu atmosféru, dodnes pretrvávajúce tradície a celosvetovo známe architektonické skvosty. Užijete si 
nekonečný výhľad na celé mesto z vyhliadkového London Eye a prejdete sa po Tower Bridge. V "meste svetiel" sa zabavíte v kabarete 
Moulin Rouge a zažijete oveľa viac! Dve najvýraznejšie hlavné mesta Európy sú od seba vzdialené len 2,5 hodiny jazdy rýchlovlakom. 

BONUS

V E Ľ K Á   B R I T Á N I A

Oxford

Windsor
London 
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LETECKY        HIT ROKA 2011 

NOVINKA        LETECKY 

005 TAJOMSTVÁ JUŽNÉHO ANGLICKA

3500 pred n. l., UNESCO). Na záver dňa prechádzka 
v jednom z najstarších anglických kúpeľných miest 
Bath, založenom Rimanmi. Ubytovanie.
4. deň: Raňajky, pokračovanie do Windsoru – sídla 
kráľovskej rodiny (prehliadka kráľovských priestorov 
a kaplnky). Návšteva univerzitného mestečka 
Cambridge a predovšetkým vybraných historických 
fakúlt známej univerzity (založenej v 13. st.), kam sa 
hlásia študenti z celého sveta. Fakultatívne plavba po 
riečke Cam. Odchod na ubytovanie
5. deň: Raňajky, prehliadka Londýna (podľa 
časových možností Buckingham Palace, Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Tower 
Bridge, príp. ďalšie). Transfer na letisko a odlet na 
Schwechat, následne transfer do Bratislavy.

Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Londýn - Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – 
Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu,  
4x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a plavby, komplexné 
cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 108 EUR, za 
4 večere 88 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

5-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer na letisko Schwechat pri Viedni, 
odlet do Londýna. Presun do Canterburry, sídla 
duchovnej hlavy cirkvi. Mesto je tiež spojené 
s menom a pôsobením sv. Augustína, ktorý 
priniesol na Britské ostrovy kresťanstvo. Prejazd do 

Brightonu, najbližšieho „londýnskeho“ letoviska pri 
mori, známeho svojimi starobylými uličkami Lanes 
a kráľovským pavilónom (návšteva). Odchod na 
ubytovanie.
2. deň: Raňajky, odchod do slávneho prístavu 
Portsmouth (prehliadka historických dokov, možnosť 
prehliadky expozície lodí Victory, ktorá sa zúčastnila 
námorných bitiek pod velením admirála Nelsona 
a Mary Rose, vlajková loď Henryho VIII). Cez New 
Forest odchod k ohromujúcemu južnému pobrežiu 
v blízkosti zaujímavého skalného útvaru Durdle Door 
a Lullworth Cove, návšteva kamenej dedinky Corfe. 
Ubytovanie.
3. deň: Raňajky, návšteva historického Salisbury 
(v gotickej katedrále je vystavený slávny dokument 
Magna Charta z r. 1215, najvyššia kostolná veža 
v Británii – 123 m), pokračovanie k tajomnému 
Stonehenge (megalitický kamenný kruh z roku 

004 KENT – ZÁHRADA ANGLICKA

maličkého zámku z 13.storočia, Hever Castle, 
domova Anne Boleyn, manželky Henryho VIII. Útulný 
interiér, záhrady, tudorské domy pre služobníctvo 
a hostí. Neskôr v dome Winstona Churchilla – 
Chartwell House môžete obdivovať fotografi e, knihy, 
zariadenie z čias štátnikovho života ako aj jeho 
maľby, či vlastne vytvorené záhrady, ktoré odrážajú 
Churchillovu lásku k prírode. Popoludní nás čaká 
Scotney Castle garden, ktorého pýchou sú azalky, 
rododendróny okolitý park a lesy. Ubytovanie.
4.deň: O tom, že Angličania sú majstri vo svojich 
parkoch a záhradách sa môžete presvedčiť aj 
v hlavnom meste. Okružná panoramatická 
prehliadka Londýna, Buckinghamský palác, Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Trafalgar 

Square, Picadilly Circus, katedrála sv.Pavla, Tower 
Bridge a Tower of London. Odlet do Viedne. 
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Londýn - Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – 
Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu,  
3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK 
SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie. 
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 98 EUR, za 
3 večere 68 EUR.

4-dňový letecký zájazd

1.deň: Po prílete do Londýna sa vydáme do 
Canterbury, sídla hlavy anglikánskej cirkvi, kam 
v r.597 vyslal pápež sv. Augustína, aby obrátil 
anglosasov na kresťanskú vieru. Pešia prehliadka 
mesta s impozantnou katedrálou. Pokračovanie 
do Doveru, hlavného prístavu a vstupnej brány 
pre trajekty z kontinentálnej Európy do Británie. 

Na príchodiacich turistov už zdiaľky zapôsobia 
tunajšie biele útesy. Vďaka strategickej polohe hral 
Dover dôležitú úlohu v obrane krajiny. Fakultatívne 
návšteva hradu v Doveri, ktorý sa týči na vrchole 
vysokých útesov. Ubytovanie.
2.deň: Vita Sackville-West a Sir Harold Nicolson 
v 30.rokoch minulého storočia netušili, koľko ľudí 
z celého sveta bude nadšených i po toľkých rokoch 
z „ich“ zámockej záhrady v Sissinghurst. Označovaná 
za najromantickejšiu záhradu, skladá sa z menších 
oddelených priestorov, ktoré hrajú farbami 
a pretekajú sa v kráse počas všetkých ročných období. 
Prestávku na obed si spravíme v obľúbenom rezorte 
kráľovnej Viktórie Royal Tunbridge Wells. Popoludní 
navštívime Leeds Castle, postavený na 2 ostrovoch 
rieky Len v srdci Kentu. Hrad hostil kráľov, lordov 
a dámy takmer po 900 rokov. Návrat na ubytovanie.
3.deň: Dnešná cesta nás zavedie najprv do 
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78CVBL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.5. - 27.5. BA 648

Prečo je kráľovský pavilón v Brightone postavený v indickom štýle? Čo predstavuje megalitický kamenný kruh Stonehenge? Aké 
tajomstvá skrývajú historické doky v prístave Portsmouth? Prečo študenti v Cambridge nemôžu chodiť po tráve? Nájdite s nami 
odpovede zahalené rúškom tajomstva a spoznávajte krásy južného Anglicka.

Vzrušujúci pre milovníkov histórie i krásnych záhrad: viete, že svoju prezývku si Kent pripísal vďaka obrovskému množstvu ovocných 
sadov? Čaká na vás výber najkrajších záhrad Kentu, Katedrála v Canterbury, Biele útesy v Doveri, domov Winstona Churchilla, zachovalé 
hrady i zrúcaniny a ďalšie skvosty juhovýchodného Anglicka.

78CVBL04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

1.7. - 5.7. BA 698

V E Ľ K Á   B R I T Á N I A

London

Chartwell
Hever Castle

Cranbrook

Leeds Castle

Dover

Canterbury

CanterbuCanterburrry
Stonehenggee
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Portsmouth
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London 
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Door

Windsor

VEĽKÁ BRITÁNIA
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006  MALEBNÝ DEVON A CORNWALL 
IMPRESIE ROSAMUNDE PILCHEROVEJ 

7-dňový letecký zájazd 

1.deň: Po prílete do Londýna sa vydáme smerom 
do Winchestru, v ktorého veľkolepej stredovekej 
katedrále sa nachádza biblia kráľa Jakuba z 12.
storočia, nástenné maľby a stredoveké plastiky. 
Pokračovať budeme ďalej na juhozápad cez 
Dorchester do Exeteru. Po ceste prejdeme cez 
Charmouth, vstupnú bránu jurského pobrežia, ktoré 
tvoria prastaré dramatické útesy, fosílie, prekrásna 
scenéria. Lyme Regis, historické prímorské mestečko, 
prezývané „perla Dorsetu“   a jeho rybársky prístav 
Cobb harbour, obkolesený malebným pobrežím, 
ktoré bolo zaradené do svetového historického 
dedičstva. Deň ukončíme v Exeteri, hlavnom meste 
Devonu, ktorý si napriek charakteru veľkomesta 
zachoval svoj šarm. Impozantná normánska 
katedrála, hodinová veža, železný most a iné 
zaujímavé stavby striedajú veľké zelené plochy 
parkov. Ubytovanie a večera.
2.deň: Z Exeteru budeme pokračovať na juh cez 
národný park Dartmoor. Žulová náhorná rovina s 
vresoviskami je preslávená aj vďaka románu Sira 
A.C.Doyla Pes Baskervilský. Po príchode do Plymouth 
sa vydáme do bývalého grófskeho sídla zo 
16.storočia Mount Edgecumbe. Hrdo sa rozkladá 
na 350 hektároch krajinárskeho parku polostrova a 

bol jednou z lokalít fi lmov Rosamunde Pilcherovej. 
Fakultatívne návšteva historického domu a záhrad. 
Pokračovať budeme do prístavného mesta Plymouth 
s dlhou tradíciou námorného loďstva ako aj pálenice 
známeho Plymouth Ginu. Pešia prehliadka mesta, 
nábrežie, The Hoe, Royal Citadel Karla II., secesné 
mestské kúpalisko zasadené do mora, dláždené 
uličky v prístave. Ubytovanie, večera.
3.deň: Ráno prejdeme cez rieku Tamar do Cornwallu. 
Prvou zastávkou sú tradičné malebné rybárske 
dedinky Looe a Polperro. Čas vychutnať si vôňe a 
farby malebného prístavu a škrekot čajok, navštíviť 
„Múzeum rybárstva a pašeráctva“ alebo si vychutnať 
šálku 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 dojmy 
v každom návštevníkovi. Presun do Truro, dejiska 
ďalšieho z príbehov Rosamunde Pilcherovej. Krátka 
prehliadka mesta, katedrála, Ubytovanie, večera.
4.deň: Dnes sa vyberieme na najjužnejšie miesto 
Británie, Lizard point. Pri troche šťastia z Lizard point 
môžeme zhliadnuť tulene. Prejdeme ku Kynance 
Cove, malebnej zátoke s tyrkysovo modrou vodou 
a zaujímavými skalnými útvarmi. Ďalšou zastávkou 
budú záhrady Trebah Gardens s bohatou subtropickou 

vegetáciou. Deň ukončíme v prístavnom mestečku 
Falmouth, ktorý vďaka ústiu 7 riek patrí medzi 
najhlbšie prístavy na svete. Prehliadka mesta, 
fakultatívne návšteva Námorného múzea, hradu 
Pendennis alebo výlet loďkou do St.Mawes. Návrat 
na hotel, večera.
5.deň: Deň začneme v zálive Mount Bay, kde 
sa z mora týči impozantná hora Sv. Michala,  na 
ktorej pôvodne benediktínski mnísi vybudovali 
malé opátstvo. Počas odlivu k nej prejdeme pešo 
po vydláždenom chodníku, pri prílive loďkou. 
Pokračovať budeme k najzápadnejšiemu bodu 
Veľkej Británie, Land’s End, kde sa o robustné útesy 
príkro spadajúce do mora rozbíjajú vlny Atlantického 
oceánu. Po ceste navštívime Minack Theatre, 
amfi teáter vytesaný do útesov s kúzelným výhľadom 
na záliv Porthcurno Bay. Posledným cieľom dnešného 
dňa je St.Ives, mesto umelcov. Nachádza sa tu 
Barbara Hepworth Museum a Scuplture Garden, Tate 
St.Ives a množstvo drobných umeleckých galérií v 
krivoľakých uličkách a rybárskych domčekoch. Práve 
nezvyčajne jasné svetlo sem priťahuje umelcov z 
celého sveta. Ubytovanie, večera.
6.deň: Dnešný deň je spojený s kráľom Artušom, 
ktorý sa podľa legendy narodil v Tintagel. K zrúcanine 
hradu na skalných útesoch a vedú 2 strmé schodištia. 
Fakultatívne návšteva hradu s panoramatickými 
výhľadmi. Zastávka v historickej dedinke Boscastle 
chránenej od mora vysokými bridlicovými útesmi. 
Nezabudnuteľné scenérie divokého pobrežia 

Atlantiku. Pokračovanie do Glastonbury, kde je 
údajne pochovaný kráľ Artuš a následne do Wells s 
biskupským palácom a impozantnou katedrálou z 
12.storočia. Ubytovanie a večera v okolí Bath.
7.deň: Pešia prehliadka historického mesta 
Bath s rímskymi kúpeľmi. Následne sa vydáme k 
megalitickému kamennému kruhu Stonehenge. 
Našou poslednou zastávkou bude mestečko 
Salisbury. Veľkolepá stredoveká katedrála má 
najvyššiu kostolnú vežu v Británii (123m) a nachádza 
sa v nej originál dokumentu Magna Charta z r.1215. 
Transfer na letisko. Odlet do Viedne. 

Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Londýn - Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu,  6x 
ubytovanie v hoteli 3* s polpenziou, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a plavby, komplexné 
cestovné poistenie. 
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 178 EUR.

.

VEĽKÁ BRITÁNIA

78CVBL05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.6. - 30.6. BA 1098

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.

BONUS
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Penzance
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VEĽKÁ BRITÁNIA
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NOVINKA        LETECKY        VEĽKÁ NOC

NOVINKA        LETECKY        NÁRODNÉ PARKY

008 V HISTORICKOM SRDCI ANGLICKA

5-dňový letecký zájazd

1.deň: Po prílete do Londýna bude našou prvou 
zastávkou jedno z najveľkolepejších jakubovských 
sídiel z roku 1611, Hatfi eld House. Časť paláca 
a pozemkov vlastnil Henry VIII. Práve tu sa v r.1558 
Alžbeta dozvedela o svojom nástupe na trón. 
Pokračovať budeme do historického univerzitného 
mesta Cambridge. Mesto vybraných historických 
fakúlt univerzity založenej v 13. st., kam sa hlásia 
študenti z celého sveta. Pešia prehliadka mesta, 

fakultatívne návšteva King’s college, založenej 
Henrichom VI. v roku 1441 a jej kaplnky, s gotickou 
architektúrou. Fakultatívne plavba po riečke Cam. 
Presun do Warwickshire. Ubytovanie, fakultatívne 
večera.
2.deň: Ráno navštívime hrad Warwick, ktorý 
je jedným z najzachovalejších a najkrajších 
stredovekých hradov v krajine. Zachovalé interiéry 
a dokonale zilustrovaný niekdajší život za hradnými 
múrmi od čias normanov až dodnes. Popoludní 
sa presunieme do druhého najnavštevovanejšieho 
mesta Británie, Stratford upon Avon. Rodný dom 
velikána svetovej drámy Williama Shakespeara, 
tudorské centrum, fakultatívne návšteva 
malebného domčeka s krásnou tudorskou záhradou 
Shakespearovej manželky Anny Hathawayovej. 
Ubytovanie, faktulatívne večera.
3.deň: Po raňajkách budeme pokračovať cez 
malebný kraj Cotswold. Zvlnené kopce a doliny 
a v nich malebné domčeky, kostolíky, a krčmičky 
z cotswoldského zlatohnedého vápenca a dreva 
vytvárajú idylický obraz anglického vidieka. 

Zastavíme sa v trhovom mestečku Chipping 
Campden. Hlavnú ulicu lemujú do zlata sfarbené 
domy zo 14. až 17.storočia s obchodíkmi, 
starožitnosťami, krčmičkami a čajovňami. Ďalej 
môžeme obdivovať pokojné malebné dedinky 
ako Stow-on-the-Wold, Bourton-on-the-Water, 
Bibury. Vo Woodstock navštívime Blenheim Palace, 
majstrovské dielo anglickej barokovej architektúry 
a rodisko Sira Winstona Churchilla. Nádherné 
pozemky a vodná záhrada sa rozprestierajú na 
viac ako 754 hektároch. Palác je dodnes obývaný 
vojvodom z Marlborough. Ubytovanie, fakultatívne 
večera.
4.deň: Dnes navštívime „mesto zasnených 
veží“, mesto prvej univerzity v Anglicku, Oxford. Pešia 
prehliadka mesta, Sheldonian Theatre, Radcliff e 
Camera, Most vzdychov a možstvo historických 
fakúlt, s najznámejšou Christ Church college. 
Popoludní návšteva kráľovského sídla vo Windsore. 

Prehliadka kráľovských priestorov a kaplnky. 
Ubytovanie v okolí Londýna.
5.deň: Raňajky. Panoramatická prehliadka Londýna. 
Houses of Parliament, Westminster, Buckingham 
Palace, katedrála St.Pauls, Tower a Tower Bridge a iné. 
Podľa časových možností osobné voľno. Transfer na 
letisko, odlet.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Londýn – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu,  
4x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie. 
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 128 EUR, za 
polpenziu 68 EUR.

007 LAKE DISTRICT A YORKSHIRE - RAJ UMELCOV I TURISTOV

5-dňový letecký zájazd

1.deň: Odlet do Liverpoolu. Po prílete sa vydáme 
smerom na sever do oblasti národného parku Lake 
District. V južnom cípe jazera Windermere v Lakeside 
nastúpime na historický vlak a budeme pokračovať 
železničkou, ktorá preváža cestujúcich už od roku 
1869 do Haverthwaite. Popri jazere Coniston Water 
prejdeme do malebnej dedinky Hawkeshead 
s tradičnými bielenými domami. Úzke vidiecke 
cestičky smerom na sever nás dovedú až do 

Grasmere, ktoré básnik William Wordsorth opísal ako 
„najkrajšie miesto aké človek našiel“. Fakultatívne 
návšteva básnikovej Dove Cottage. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.
2. deň: Po raňajkách budeme objavovať krásy Lake 
District. Pozrieme si prehistorický kamenný kruh 
Castlerigg standing stones, odkiaľ sa presunieme na 
brehy jazera Ullswater, označovaného za najkrajšie 
z cumbrijských jazier. Cez priesmyk Kirstone sa 
dostaneme k jazeru Windermere, kde si vychutnáme 
si ležérnu plavbu po jazere. Z Bowness-on-
Windermere, obľúbeného turistického centra 
s viktoriánskymi rezidenciami bohatých obchodníkov 
z 19.storočia sa vydáme do Yorkshire. Prejdeme cez 
národný park Yorkshire Dales s výraznými údoliami 
a vysoko položenými vresoviskami. Navštívime 
pôsobivé zrúcaniny benediktínskeho opátstva 
Fountains Abbey s vodnou záhradou, ktoré bolo 
do 12.storočia najbohatším opátstvom Británie. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky. Dnešný deň strávime prevažne na 
pobreží Severného mora. Cez národný park North 

York Moors sa dostaneme do historicky bohatého 
rybárskeho 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, keď tu býval pri písaní románu Dracula. 
Z Whitby sa dostaneme ľahkou 2,5hodinovou pešiou 
túrou (11km) pozdĺž útesov do malebnej rybárskej 
dedinky Robin Hood’s Bay. Strmé úzke uličky 
dláždené mačacími hlavami, malebný prístav. Cestou 
späť do Yorku sa zastavíme v obchodnom mestečku 
Pickering. Návrat na ubytovanie. Fakultatívne večera.
4. deň: Dnes patrí stredovekému Yorku. Pešia 
prehliadka mesta, zachovalé mestské hradby 
lemujúce takmer celé centrum mesta, vstupné brány 
do mesta, úzke dláždené uličky Shambles, najväčšia 
gotická katedrála severne od Álp, York Minster. 
Fakultatívne návšteva katedrály, Cliff ords Tower, alebo 
Vikingského múzea Jorvik, ktoré sa nachádza na 

mieste niekdajšej vikingskej osady. Podvečer odchod 
smerom do Liverpoolu. Ubytovanie. Fakultatívne 
večera.
5.deň: Raňajky. Odlet do Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Spiatočnú leteckú dopravu do 
Liverpoolu, spiatočný transfer z Bratislavy na letisko 
v prípade odletu z letiska mimo Bratislavy, 
autokarovú dopravu počas pobytu, plavbu po jazere 
Windermere, 1 cestu historickou železnicou, 
4x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 148 EUR, za 
4 večere 68 EUR.
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5.4. - 9.4.  Veľká noc BA 748
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4.9. - 8.9. BA 768
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NOVINKA        LETECKY

009  TO NAJLEPŠIE Z BRITÁNIE

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer na viedenské letisko Schwechat, 
odlet do Londýna. Prehliadka mesta:  Buckingham 
Palace (v prípade dostupnosti možnosť sledovať 
výmenu stráži pred Kráľovským palácom), St. James’s 
Park,  Houses of Parliament, Big Ben, Westminster 
Abbey, London Eye, Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus, Covent Garden. Ubytovanie.
2. deň: Raňajky, pokračovanie v prehliadke mesta 
časť City – St. Paul’s Cathedral, Tower Bridge, 
fakultatívne prehliadka expozície anglických 
korunovačných klenotov a historickej zbrojnice 
v Tower of London. Popoludní výlet nadzemným 
vlakom alebo loďou do Greenwichu, prehliadka 
Kráľovského observatória, nultý poludník. Návrat na 
ubytovanie. 
3. deň: Raňajky. Odchod z Londýna do slávneho 
univerzitného mesta Cambridge, 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. Zachovalé hradby s mestskými bránami, 
krivoľaké dláždené uličky Shambles, najväčšia 
gotická katedrála severne od Álp, York Minster. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Dokončenie prehliadky Yorku. Fakultatívne 
návšteva katedrály York Minster, vikingského 
múzea, Cliff ord’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 večera, ubytovanie.
5. deň: Z Liverpoolu sa vydáme do neďalekého 
Chesteru, so svojim 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 najslávnejších miest Anglicka, 
rodisko Williama Shakespeara. Prehliadka tudorského 
mestečka na rieke Avon, ktorú lemujú stromy 
a parky. Fakultatívne návšteva Shakespearovho 
rodného domu a domčeka jeho manželky Anny 
Hathawayovej. Ubytovanie v okolí Stratfordu, 
fakultatívne večera.  
6. deň: Po raňajkách budeme pokračovať cez 
malebný kraj Cotswolds. Zvlnené kopce a doliny, 
domčeky, kostolíky, a krčmičky z cotswoldského 
zlatohnedého vápenca vytvárajú idylický charakter 
krajiny. Cez ústie rieky Severn sa dostaneme do 

krajiny červeného draka, Walesu. Navštívime hlavné 
mesto Cardiff . Hrad a historické centrum 
s viktoriánskymi domami kontrastuje s moderným 
centrom v Cardiff  Bay, v staro-novom prístave. 
Pýchou mesta je i Millennium Stadium, štadión, 
ktorý pri svojom otvorení v r. 1999 hostil svetový 
pohár v rugby a bude hrať svoju úlohu tiež počas 
londýnskej Olympiády 2012, ako hostiteľ futbalových 
súťaží. Ubytovanie v okolí Bath.
7.deň: Raňajky. Prehliadka najstaršieho kúpeľného 
mesta v Anglicku Bath, založeného Rimanmi. 
Vďaka elegantným architektonicky zaujímavým 
mestským budovám v palládiovskom štýle, mesto 
zažilo najväčšiu slávu v 18.storočí. Fakultatívne 
návšteva múzea Rímskych kúpeľov. Pokračovanie 
do historického Salisbury, kde v gotickej katedrále 
s najvyššou kostolnou vežou v Británii je vystavený 
slávny dokument Magna Charta z r. 1215. Na záver 
presun k tajomnému Stonehenge (megalitický 
kamenný kruh z roku 3000 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 letisko a odlet do Viedne, transfer do 
Bratislavy. (Podľa časových možností v deň odchodu 
dopoludnia možnosť návštevy londýnskych múzeí, 
galérií alebo čas na výhodné nákupy). 
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Londýn – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu,  
7x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a plavby, komplexné 
cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 198 EUR, za 
7 večerí 158 EUR.

VEĽKÁ BRITÁNIA
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Najlepšie chuťovky spoza kanála La Manche: sídlo kráľovskej rodiny vo Windsore, stupňujúca sa atmosféra olympijského Londýna, 
úžasný stredoveký York, múzeum The Beatles v Liverpoole či futbalový štadión v Cardiff e, rodisko Shakespeara Stratford upon Avon, 
vlnité kopce a kamenné domčeky idylického anglického vidieka, tajomný prehistorický Stonehenge a oveľa viac. Spoznajte, aké je ležať 
si na šťavnatom anglickom trávniku, či vychutnávať si pintu piva v tradičnom anglickom pube.
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010  ŠKÓTSKO
LOCH NESS A WHISKY

 

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Prílet do Edinburghu. Cestu za poznaním 
škótskej histórie a kultúry začneme v monumentálnej 
Rosslyn Chapel. Vyznačuje množstvom nádherných 
kamenárskych prác opradených legendami a je 
dejiskom poslednej kapitoly knihy Dana Browna 
Da Vinciho kód. Opátstvo Melrose Abbey je ďalšou 
zastávkou. Jedno z najbohatších škótskych opátstiev 
ukrývajúce srdce Roberta I. Večerná prechádzka 
Edinburgom. Ubytovanie.
2. deň: Raňajky. Stredoveký Edinburgh, všeobecne 
pokladaný za jedno z najúžasnejších miest na svete. 
V hlavnom meste Škótska sa vydáme po dláždenej 
Royal Mile – Kráľovskej míli okolo katedrály St. Giles 
až k palácu Holyrood, ofi ciálnej škótskej rezidencii 
kráľovnej. Edinburghský hrad po stáročia menil 
svoju funkciu - od pevnosti cez kráľovský palác 
až po štátnu väznicu. Dnes ukrýva korunovačné 
kamene, pamiatku na škótskych kráľov, ulúpené 

a neskôr navrátené Angličanmi. Fakultatívne 
možnosť návštevy „Camera Obscura“ – fantastickej 
interaktívnej prezentácie o histórii mesta, alebo 
„Mary Kings Close“ – svet tajomných podzemných 
ulíc, kde od 17.storočia zastal čas. Návrat na 
ubytovanie.
3. deň: Raňajky. Pozrieme si Falkirk Wheel, prvý 
unikátny otáčavý lodný výťah na svete. Spája 
prieplavy Union a Fort & Clyde tak, aby zabezpečil 
plynulý prechod medzi Glasgowom a Edinburgom. 
Návšteva stredovekého mesta a ohromujúceho 
hradu Stirling, ktorý podľa legendy vytrhol z rúk 
kráľ Artuš Anglosasom. Cestou na sever sa na 
brehu najväčšieho škótskeho jazera Loch Lomond 
zastavíme v rozprávkovej dedinke Luss. 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 masívy, okolo 
hlbokých kaňonov. Ubytovanie, fakultatívne večera.

4. deň: Raňajky. Možno sa nám podarí zazrieť 
odfukujúci vlak na Glenfi nnan Viaducte, 
jednokoľajovom železničnom moste, ktorého 
unikátnosť využili aj pri natáčaní fi lmu o Harry 
Potterovi. Prestávka vo Fort William - vstupnej brány 
do Škótskej vysočiny a vyhliadka na najvyššiu horu 
Veľkej Británie, Ben Nevis (1 344 m n. m.). Údolím 
Five Sisters sa dostaneme k najfotografovanejšiemu 
hradu ostrova, Eilean Donan Castle, ktorý je akoby 
hradnou strážou pred neďalekým ostrovom Skye. 
Ubytovanie. Fakultatívne večera.
5. deň: Raňajky. Ostrov Skye, najväčší ostrov 
Vnútorných Hebridov, je považovaný za najdivokejší, 
najdrsnejší a zároveň najkrajší zo škótskych ostrovov. 
Čaká nás bizarná krajina polostrova Trotternish, 
podivuhodný terén plný kamenných ihiel 
a veží – Quiraing, 49 m vysoký monolit Old ma 
of Storr, jedinečné útesy Kilt Rock, hrad Dunvegan 
Castle, sídlo vodcov klanu Mc Leodovcov a farebný 
prístav Portree, Prístav kráľa. Návrat na ubytovanie. 
Fakultatívne večera.
6. deň: Raňajky. Na brehu jazera Loch Ness sa 
ocitneme pred zrúcaninami hradu Urquarth, ktorý 
je najideálnejším miestom na pozorovanie záhadnej 
príšery Nessie. V mestečku Drumnadrochit 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 Sutherlandovcov. Väčšina zo 150 
miestností na tomto hrade je sprístupnená verejnosti. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.

7. deň: Raňajky. Zastávka v malebnom mestečku 
Pitlochry obklopenom krásnou prírodou. Aké by 
to bolo Škótsko bez ochutnania pravej whisky? 
Najmenšia tradičná škótska pálenica Edradour 
Destillery nás pozýva na exkurziu s degustáciou. Čaká 
nás St. Andrews, mesto na pobreží Severného mora, 
s rozvalinami kedysi najväčšej škótskej 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: Raňajky. Transfer na letisko v Edinburghu 
a odlet.

Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Spiatočnú leteckú dopravu  do 
Edinburgu, transfer Bratislava – letisko – Bratislava 
(v prípade odletu mimo Bratislavy), autobus resp. 
mikrobus počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 2*/3* 
s raňajkami,  sprievodcu CK Satur.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu  358 EUR, za 
5 večerí 128 EUR.
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17.7. - 24.7. BA 1098

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.

LETECKY        HIT ROKA 2011 
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011   ŠKÓTSKO
LOCH NESS, WHISKY, TURISTIKA

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Prílet do Edinburghu. Cestu za poznaním 
škótskej histórie a kultúry začneme v monumentálnej 
Rosslyn Chapel. Vyznačuje množstvom nádherných 
kamenárskych prác opradených legendami a je 
dejiskom poslednej kapitoly knihy Dana Browna 
Da Vinciho kód. Opátstvo Melrose Abbey je ďalšou 
zastávkou. Jedno z najbohatších škótskych opátstiev 
ukrývajúce srdce Roberta I. Večerná prechádzka 
Edinburgom. Ubytovanie.
2. deň: Raňajky. Stredoveký Edinburgh, všeobecne 
pokladaný za jedno z najúžasnejších miest na svete. 
V hlavnom meste Škótska sa vydáme po dláždenej 
Royal Mile – Kráľovskej míli okolo katedrály St. Giles 
až k palácu Holyrood, ofi ciálnej škótskej rezidencii 
kráľovnej. Edinburghský hrad po stáročia menil 
svoju funkciu - od pevnosti cez kráľovský palác 
až po štátnu väznicu. Dnes ukrýva korunovačné 

kamene, pamiatku na škótskych kráľov, ulúpené 
a neskôr navrátené Angličanmi. Fakultatívne 
možnosť návštevy „Camera Obscura“ – fantastickej 
interaktívnej prezentácie o histórii mesta, alebo 
„Mary Kings Close“ – svet tajomných podzemných 
ulíc, kde od 17.storočia zastal čas. Návrat na 
ubytovanie.
3. deň: Raňajky. Pozrieme si Falkirk Wheel, 
prvý unikátny otáčavý lodný výťah na svete 
(fotozastávka). Návšteva ohromujúceho hradu 
Stirling, ktorý podľa legendy vytrhol z rúk kráľ Artuš 
Anglosasom. Presun 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 MacDonaldovcov), pomedzi horské 
masívy, okolo hlbokých kaňonov. Práve tu nás čaká 
prvá škótska turistika (cca 3 hod.). Ubytovanie, 
fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky. Celodenný výstup na najvyššiu 

horu Veľkej Británie Ben Nevis (1344 m n.m.). (túra 
č. 2, cca 8 hod.). Pre tých menej zdatných sa naskytá 
oddychový deň vo Fort William, vstupnej bráne 
Škótskej vysočiny. Návrat na ubytovanie. Fakultatívne 
večera.
5. deň: Raňajky. Údolím Five Sisters (fotozastávka) 
sa dostaneme k najfotografovanejšiemu hradu 
ostrova, Eilean Donan Castle, ktorý je akoby hradnou 
strážou pred neďalekým ostrovom Skye, najväčšieho 
ostrova Vnútorných Hebridov. Skye je považovaný 
za najdivokejší, najdrsnejší a zároveň najkrajší 
zo škótskych ostrovov. Čaká nás bizarná krajina 
polostrova Trotternish, podivuhodný terén, plný 
kamenných ihiel a veží – Quiraing, 49 m vysoký 
monolit Old ma of Storr (túra č. 3, cca 2 hod.), 
jedinečné útesy Kilt Rock a farebný prístav Portree, 
Prístav kráľa. Ubytovanie na ostrove Skye 
a fakultatívne večera.
6. deň: Raňajky. Na brehu jazera Loch Ness sa 
ocitneme pred zrúcaninami hradu Urquarth, ktorý 
je najideálnejším miestom na pozorovanie záhadnej 
príšery Nessie. V mestečku Drumnadrochit 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 Sutherlandovcov. Väčšina zo 150 
miestností na tomto hrade je sprístupnená verejnosti. 
Ubytovanie. Fakultatívne večera.
7. deň: Raňajky. Zastávka v malebnom mestečku 
Pitlochry, obklopenom krásnou prírodou. Aké by 

to bolo Škótsko bez ochutnania pravej whisky? 
Najmenšia tradičná škótska pálenica Edradour 
Distillery nás pozýva na exkurziu s degustáciou. Čaká 
nás St. Andrews, mesto na pobreží Severného mora, 
s rozvalinami kedysi najväčšej škótskej 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. Fakultatívne 
večera.
8. deň: Raňajky. Transfer na letisko v Edinburghu 
a odlet.

Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Spiatočnú leteckú dopravu  do 
Edinburgu, transfer Bratislava – letisko – Bratislava 
(v prípade odletu mimo Bratislavy), autobus resp. 
mikrobus počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 2*/3* 
s raňajkami,  miestneho sprievodcu počas turistiky č. 
1 a 2 a sprievodcu CK Satur.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 358 EUR, za 
5 večerí 128 EUR.

ŠKÓTSKO

78CVBL10 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

26.7. - 2.8. BA 1098

Kraj pôsobivých hôr, roklín, údolí, jazier, zaujímavých skalných útvarov, strmých útesov a neraz nevľúdnych a drsných klimatických 
podmienok v kombinácii s unikátnym historickým dedičstvom Škótov. Hlavné mesto   Edinburgh, pôsobivé zrúcaniny hradov, bizarná 
krajina polostrova Trotternish, Loch Ness, najmenšia tradičná pálenica whisky Edradour Distillery, celodenný výstup na Ben Nevis, 
najvyššiu horu Veľkej Británie a ďaľšie pešie túry a zaujímavosti nielen pre turistov.

STREDNE NÁROČNÁ TURISTIKA        LETECKY        HIT ROKA 2011
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NOVINKA        LETECKY        

012  ŠKÓTSKO 
– LOCH NESS, WHISKY, ORKNEJE

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet do Edinburghu. Cestu za poznaním 
škótskej histórie a kultúry začneme v monumentálnej 
Rosslyn Chapel. Vyznačuje množstvom nádherných 
kamenárskych prác opradených legendami a je 
dejiskom poslednej kapitoly knihy Dana Browna 
Da Vinciho kód. Opátstvo Melrose Abbey je ďalšou 
zastávkou. Jedno z najbohatších škótskych opátstiev 

ukrývajúce srdce Roberta I. Večerná prechádzka 
Edinburgom. Ubytovanie.
2. deň: Po raňajkách sa vydáme k Falkirk Wheel. 
Prvý unikátny otáčavý lodný výťah na svete. Spája 
prieplavy Union a Fort & Clyde tak, aby zabezpečil 
plynulý prechod medzi Glasgowom a Edinburgom. 
Návšteva stredovekého mesta a ohromujúceho hradu 
Stirling, ktorý podľa legendy vytrhol z rúk kráľ Artuš 
Anglosasom. Ubytovanie v oblasti mestečka Pitlochry, 
obklopeného krásnou prírodou. Fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky. Návšteva najmenšej tradičnej 
škótskej pálenice Edradour Destillery. Exkurzia 
s degustáciou. Pokračovanie k jazeru Loch Ness, kde 
pri zrúcanine hradu Urquarth môžeme skúsiť šťastie, či 
sa nám podarí uzrieť Lochnesskú príšeru. V mestečku 
Drumnadrochit sa nachádza informačné centrum, 
ktoré je zasvätené práve Nessie. Pokračovať budeme 
do Inverness, kde sa v Scottish Kilmaker Visitors Centre 
oboznámite s históriou a tradíciami škótskych kiltov. 
Ak sa zaujímate o históriou tartanov a ich výrobu, 

alebo máte chuť si vybrať zo širokej škály kvalitných 
škótskych pletených výrobkov, navštívte tkáčske dielne 
James Pringle Weavers of Inverness. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.
4. deň: Po raňajkách navštívime hrad Dunrobin Castle 
alias škótsky Neuschwanstein, ktorý je od 13.st. sídlom 
rodu Sutherlandovcov. Väčšina zo 150 miestností na 
tomto hrade je sprístupnená verejnosti. Pokračovanie 
do najsevernejšej časti Škótska. Trajekt na Orkneje. 
Počas cesty trajektom je možné vidieť Old Man of Hoy 
(137m) vysoký skalný útvar z červeného pieskovca 
na západnom pobreží ostrova Hoy. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.
5. deň: Raňajky. Orkneje patria k najcennejším 
archeologickým lokalitám v Európe. Prehliadka 
ostrovov, neolitické sídlisko Skara Brae, megalitická 
stavba Ring of Brodgar, záhadné kamene Standing 
Stones of Stennes, kamenná mohyla Maes Howe 
z r.2000 pred Kristom, normanská katedrála St.Magnus 
v Kirkwall. Fakultatívne večera v Kirwall. Neskoro večer 
nalodenie na nočný trajekt, ubytovanie v kabínach.
6. deň: Ráno príchod trajektu do Aberdeen, 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 škótskej 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 Edinburgu. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

7. deň: Raňajky. Stredoveký Edinburgh, všeobecne 
pokladaný za jedno z najúžasnejších miest na svete. 
V hlavnom meste Škótska sa vydáme po dláždenej 
Royal Mile – Kráľovskej míli okolo katedrály St. Gilese 
až k palácu Holyrood, ofi ciálnej škótskej rezidencii 
kráľovnej. Edinburghský hrad po stáročia menil svoju 
funkciu - od pevnosti cez kráľovský palác až po štátnu 
väznicu. Dnes ukrýva korunovačné kamene, pamiatku 
na škótskych kráľov, ulúpené a neskôr navrátené 
Angličanmi. Fakultativne možnosť návštevy „Camera 
Obscura“ – fantastickej interaktívnej prezentácie 
o histórii mesta, alebo „Mary Kings Close“ – svet 
tajomných podzemných ulíc, kde od 17.storočia zastal 
čas. Návrat na ubytovanie.
8. deň: Raňajky. Transfer na letisko v Edinburghu 
a odlet do Bratislavy resp. Viedne/Budapešti. 
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Spiatočnú leteckú dopravu do 
Edinburgu, autobus resp. mikrobus počas pobytu, 
6x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, 
1x ubytovanie v kajute s raňajkami na trajekte 
z Orknejí, transfer Bratislava – letisko – Bratislava 
(v prípade odletu mimo Bratislavy), sprievodcu 
CK Satur.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 358 EUR, za 
5 večerí 128 EUR
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9.6. - 16.6. BA 1098
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Š K Ó T S K O

Čerešničkou na torte zvanej Škótsko sú v tomto prípade Orkneje. Vyberte sa s nami až na úplný sever škótskej pevniny a stadiaľ na 
ostrovy Orkneje. Neolitické sídlisko Skara Brae, megalitické kamene Ring of Brodgar, Standing Stones of Stennes, množstvo miestnych 
a sťahovavých vtákov, niekoľko druhov tuleňov, delfíny, veľryby - raj pre milovníkov histórie, archeológie a divej prírody.

BONUS
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013  ÍRSKO – ZELENÝ OSTROV

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet do Dublinu. Krátka autobusová 
prehliadka hlavného a zároveň najväčšieho prístavu 
Írska. Návšteva múzea Guiness pivovaru, kde si každý 
môže načapovať svoju vlastnú „pintu“ piva. Odchod 
na ubytovanie.
2. deň: Raňajky, pešia prehliadka hlavného mesta 
Írska: Phoenix Park – najväčší verejný park v Európe, 
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“, kde sa môžete pokochať všetkými typmi 
prírodných scenérií, ktoré robia zelený ostrov takým 
príťažlivým. Zastávka v jednom z údolí grófstva 
– Glendalough, kde už v ranom stredoveku sv. 
Kevin založil kláštor a okolité usadlosti. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, odchod do prístavného mestečka 
Youghal (krátka zastávka). Návšteva pálenice 
najpredávanejšej írskej whisky na svete Jameson 

v mestečku Midleton (prehliadka spojená 
s ochutnávkou). Pokračovanie do prístavu Cobh, 
ktorý bol v roku 1912 poslednou zastávkou parníka 
Titanic (niekdajšia prístavná budova, mólo, po 
ktorom nastupovali poslední pasažieri). Presun 
do  historicky najstaršieho írskeho mesta Cork. 
Ubytovanie, fakultatívne večera a večerná prechádzka 
mestom.
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 tunajších mestečkách (Ladies View či Sneem…). 
Polostrov Kerry patrí k najmalebnejším oblastiam 
Írska. Odchod na ubytovanie v mestečku Killarney, 
fakultatívne večera a večerná prechádzka mestom.
5. deň: Raňajky, zastávka na stredovekom hrade 
Bunratty, ktorý vďaka zrekonštruovanému interiéru 
dodnes hostí stredoveké bankety. Blízky ľudový park 
zasa dokumentuje život obyvateľov v minulosti cez 

dobové domčeky, chalúpky a farmy. Pokračovanie 
ku Cliff s of Moher, 8 km pásu pobrežia 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 holých vápencových skál, medzi 
ktorými boli odkryté megalitické hroby a stavby z 
doby kamennej. Ubytovanie v okolí mesta Galway, 
fakultatívne večera.
6.deň: Raňajky, prejazd oblasťou jazier a riek, 
močiarov a hôr – to je región Connemara, 
najdivokejšia a najromantickejšia časť Írska, kde 
sa stále hovorí historickou galštinou. Zastávka pri 
jednom z najdôležitejších írskych kláštorov, kde boli 
pochovávaní aj králi – Clonmacnoise. Prejazd do 
Severného Írska, Londonderry, kde bol podľa legendy 
založený prvý kláštor. Ubytovanie.
7.deň: Návšteva Giant Causeway, Obrovho 
chodníka - obrovské stĺpovité skalné útvary 
vulkanického pôvodu a Carrick-a-rede hojdací 
ľanový most zavesený 25m nad morskou hladinou. 
Pokračovanie do Belfastu. Prehliadka mesta. Zastávka 
v Monasterboice, kláštorný komplex z 5.storočia 
s prekrásnymi  kamennými krížmi. Cesta naspäť 
do hlavného mesta, ubytovanie v okolí Dublinu, 
fakultatívne večera.
8. deň: Skoré raňajky, transfer na letisko, odlet.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Spiatočnú leteckú dopravu do 
Dublinu, transfer Bratislava – letisko – Bratislava 
(v prípade odletu mimo Bratislavy), dopravu 
mikrobusom resp. autokarom počas okruhu, 
7x ubytovanie vhoteli 2*/3* s raňajkami, ochutnávku 
whisky, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 228 EUR, 
doplatok za 6 večerí  138 EUR.

ÍRSKO
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3.8. - 10.8. BA 998
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Ostrov, kde cesty sú natoľko zaujímavé ako samotný cieľ. Ostrov, kde tráva je vždy zelená a ľudia priateľskí, pohostinní s jedinečným 
zmyslom pre humor. Objavte Dublin, Cork, Galway, Belfast - mestá nasiaknuté históriou, malebnú krajinu v grófstve Kerry, zachovalé 
hrady a zrúcaniny kláštorov s monumentálnymi keltskými krížami, mohutné útesy Cliff s of Moher na západnom pobreží či Obrov 
chodník v Severnom Írsku. Choďte tam, kde vás Írsko zavedie. 

Zľava XXL
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015 POTULKY BENELUXOM

6-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách 
(z Bratislavy o 21.00 h), tranzit cez Rakúsko 
a Nemecko.
2. deň: V dopoludňajších hodinách príchod do 
Luxemburského veľkovojvodstva, pokračovanie do 
hlavného mesta Luxemburg. Pešia prehliadka mesta 
– veľkovojvodský palác Palais Grand Ducal, jazdecká 

socha veľkovojvodu Viliama II. na námestí Place 
Guillaume, katedrála Notre Dame, námestie Place 
d’Armes, Európske centrum na Kirchbergu s výškovou 
budovou Európskeho parlamentu 
a Európskeho súdneho dvora. Pokračovanie do 
Bruselu, ubytovanie v okolí.
3. deň: Raňajky, odchod do Antwerp, centra 
diamantového priemyslu a obchodu (krátka 
prehliadka mesta). Prehliadka Bruselu (areál EXPO 
a Atómium, Európska štvrť, Justičný palác, Radnica, 
soška cikajúceho chlapčeka Manneken–Pis, kostol 
Notre Dame de la Chapelle, Kráľovský palác a iné).
Ubytovanie.
4. deň: Raňajky, pokračovanie do historického 
mesta Delft so svojráznymi úzkymi uličkami, hrubou 
dlažbou a pôvabnými štítovými meštiackymi 
domami, známeho výrobou delftskej keramiky, 
krátka zastávka v DenHaagu (Binnenhof, pešia 
zóna, budova Medzinárodného súdneho dvora), 
pokračovanie do skanzenu Zaanse Schans (veterné 
mlyny, výroba drevákov, syráreň, zelené drevené 
domčeky zo 17. a 18. storočia), odchod na 
ubytovanie.

5. deň: Raňajky, odchod k hrádzi Afsluitdijk, ktorá 
rozdeľuje záliv Zuiderzee na dve časti. Z jednej 
strany hrádze sa nachádza morská slaná voda a 
z druhej strany je umelo vytvorené sladkovodné 
jazero. Presun do Amsterdamu – fakultatívne plavba 
loďou po grachtoch, Kráľovský palác, fakultatívne 
návšteva Ríšskeho múzea, ktoré sústreďuje bohaté 
zbierky holandského maliarstva, alebo Múzea 
Vincenta van Gogha resp. múzea Madame Tussaud´s, 
alebo Heineken experience. V neskorších večerných 
hodinách odchod na Slovensko.
6. deň: Návrat na Slovensko v poludňajších 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.
POZNÁMKA: V termíne označenom * je v 4. 
deň programu miesto návštevy Den Haag a Delft 

návšteva druhého najväčšieho mesta Holandska – 
Rotterdam. Počas 1,5 hod. okružnej plavby spoznáme 
prístavné časti v centre mesta: veža Euromast (185 
m), neobvyklá moderná architektúra obytných budov 
v tvare kocky Het Potlood – Ceruzka a Erasmusbrug 
(Parkinsonov most) a  5. deň dopoludnia návšteva 
svetoznámeho tradičného syrového trhu v meste 
Alkmaar. Popoludní Amsterdam.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 3x 
ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3*, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, plavby a komplexné 
cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 89 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

014 BELGICKO V KOCKE

piva či fl ámska špecialita Moules–frites, šťavnaté 
ustrice varené v bielom víne s cibuľkou, podávané 
s typickými belgickými hranolčekmi. To všeko a ešte 
viac na nás čaká počas dňa. Prehliadka mesta – 
množstvo cenných svetských aj cirkevných stavieb, 
Behijnhof, tržnica Halle, veža Belfort so zvonkohrou, 
Kaplnka sv. Krvi, kostol Walburgkerk a iné. Návrat na 
ubytovanie.
4. deň: Raňajky, prehliadka hlavného mesta 
Belgicka– Brusel (Atómium, jedno 
z najzachovalejších námestí sveta Grote Place, 
Justičný palác, Radnica, svetoznámy symbol Bruselu, 
cikajúci chlapček Manneken-Pis, kostol Notre Dame 
de la Chapelle, Kráľovský palác), krátka zastávka na 

mieste poslednej Napoleonovej bitky vo Waterloo. 
V neskorých popoludňajších hodinách odchod na 
Slovensko.
5. deň: Návrat na Slovensko v dopoludňajších 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 60 EUR, za 
miesto vprednej polovici autokaru 7 EUR.

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách, tranzit cez Rakúsko a Nemecko. 
2. deň: Príchod do Gentu, mesta, ktoré sa už 
v stredoveku považovalo za konkurenta Paríža. 
Prehliadka – Kostol a Most sv. Michala, Radnica, 
domy, kde pôvodne sídlili cechmajstri, tržnica a iné, 
prehliadka hradu Gravensteen. V popoludňajších 
hodinách sa presunieme do Antwerp, veľkého 
európskeho prístavu na rieke Selde, centra 

diamantového priemyslu a obchodu, rodiska 
fl ámskeho maliara Van Dycka a domova významného 
maliara P. P. Rubensa. Práve na jeho počesť sa v meste 
každoročne v auguste koná Rubensov trh– Rubens 
Grote Markt. Odrazu akoby sme sa preniesli do 16. 
storočia a atmosféra tohto obdobia nás úplne pohltí. 
Obchodníci v tradičných dobových kostýmoch, 
hudba, dobrá nálada a stánky plné najrozličnejších 
produktov od miestnych špecialít cez oblečenie až po 
antikvariátne kúsky. Ubytovanie.
3. deň: Raňajky, Bruggy – Benátky severu, 
nedotknuté rozprávkové stredoveké mesto, najväčší 
skvost Beneluxu. Pouliční umelci, galérie, plavba 
po vodných kanáloch, v ktorých sa lesknú odrazy 
okolitých kamenných domov. Kľukaté uličky 
s obchodmi s výbornou belgickou čokoládou – 
pralinky, fantastické čerstvo pripravené wafl e, 
vynikajúca zmrzlina, 400 rôznych druhov belgického 
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78CBEB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

12.8. - 16.8. 2-3 276

78CBEB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

23.3. - 28.3. 1-2-3 298

6.8. - 11.8. * 1-2-3 324

1.10. - 6.10. 1-2-3 358

Počas výletu vás čaká to najlepšie z belgickej minulosti i súčastnosti. Historický Gent, stredoveké rozprávkové Bruggy popretkávané 
kanálmi - svetové dedičstvo UNESCO, Rubensove Antwerpy, či Európske centrum v Bruseli. Vedeli ste, že v Belgicku majú až 400 druhov 
piva? Alebo si radšej pochutnáte na lahodných čokoládových pralinkách?
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LETECKY

LETECKY

016 NA TRASE BRUSEL – PARÍŽ

5-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet do Bruselu - hlavného mesta Belgicka, 
sídla Európskej únie, centra svetoznámych výrobcov 
výbornej belgickej čokolády a praliniek. Prehliadka 
námestia Grote Place (UNESCO), ktoré sa každé 
2 roky na 4 dni zmení na kvetinový koberec; Radnica 
– považovaná za najkrajšiu verejno-administratívnu 
budovu Belgicka; Manneken Pis – soška Cikajúceho 
chlapčeka, symbol mesta; Pasáž sv. Huberta – 
slávnostne otvorená kráľom Leopoldom I. sa honosí 
titulom prvej obchodnej pasáže Európy; svetoznámy 
kostol Notre Dame de la Chapelle; monumentálny 
Justičný palác, Kráľovský palác – ofi ciálna rezidencia 
kráľovskej rodiny; Katedrála sv. Michala – belgický 
národný kostol s ukážkou brabantskej gotiky. Večer 
môžete ochutnať fl ámsku špecialitu moules–frites, 
šťavnaté ustrice varené v bielom víne s cibuľkou, 
podávané s typickými belgickými hranolkami a zapiť 
jedným zo 400 rôznych druhov belgického piva. 
Ubytovanie.
2. deň: Raňajky. Pohodlne sa vyvezieme 

rýchlovýťahom do najvyššej kupoly Atómia 
a pokocháme sa nádherným výhľadom na Brusel 
z vtáčej perspektívy. 165 miliárd-krát zväčšený 
model molekuly železa s deviatimi navzájom 
prepojenými oceľovými guľami, každá s priemerom 
18 m, bol zhotovený pri príležitosti svetovej výstavy 
EXPO 1958. Tak ako Eiff elova veža v Paríži, Atómium 
sa stalo dominantou Bruselu. Návšteva Európskej 
a Parlamentnej štvrte – obrej zaklenutej budovy 
Európskeho parlamentu so sieňou pre 700 politikov, 
ktorej sa medzi Bruselčanmi hovorí „caprice des 
dieux“ (božský rozmar). Tak ako mnohí politici a 
zamestnanci Európskej štvrte, aj my si doplníme 
zásoby energie v oáze zelene najkrajšieho z projektov 
kráľa Leopolda II. – v Parku du Cinquantenaire. 
Návrat do hotela.
3. deň: Raňajky. Odchod rýchlovlakom Eurostar do 
Paríža. Okružná autokarová prehliadka francúzskej 
metropoly (napr. Champs Elysées, Víťazný oblúk). 
Výstup na Eiff elovu vežu, fakultatívne návšteva 
obrazovej galérie Louvre. Odchod na ubytovanie.
4. deň: Raňajky, odchod autobusom do Versailles 

(návšteva Kráľovského zámku a záhrad), prechod 
modernou štvrťou La Défense. Presun na návštevu 
pohrebiska francúzskych kráľov v Saint Denis. 
Montmartre – známy kabaret Moulin Rouge, 
bazilika Sacré Coeur, námestie umelcov Place du 
Tértre, fakultatívne výlet loďou po Seine, návrat na 
ubytovanie.
5. deň: Raňajky, dokončenie prehliadky centra Paríža 
– námestie Place Concorde, Place Vendôme, Hotel 
Ritz, kostol La Madeleine, Opera, Centre Pompidou, 
brucho Paríža – Les Halles, Cité – Notre Dame, 
kaplnka Sainte-Chapelle. Transfer na letisko a odlet.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň/
resp. Budapešť – Brusel a Paríž – Viedeň/resp. 
Budapešť, transfer Bratislava – letisko – Bratislava, 

rýchlovlak Eurostar 2.trieda Brusel – Paríž, 
2x ubytovanie v hoteli 2*/3* v Paríži, 2x ubytovanie 
v hoteli 3* v Bruseli, 4x raňajky, transfer letisko 
– hotel v Bruseli, transfer hotel – letisko v Paríži, 
poldennú autobusovú prehliadku v Paríži, poldenný 
autokarový výlet do Versailles, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, plavby, mestskú 
dopravu v Paríži a Bruseli a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 78 EUR za 
predstavenie v kabarete Moulin Rouge 108 EUR, za 
plavbu loďou po Seine 8 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

017 Z KRAJINY TULIPÁNOV DO KRAJINY ČOKOLÁDY

7-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet do Eindhovenu. Krátka zastávka 
v meste, autobusová prehliadka moderných 
architektonických skvostov (Admirant, veža Vesteda, 
Van Abbe museum alebo Evoluon). Pokračovanie 
v ceste do rodného mesta stredovekého maliara 
Hieronymusa Boscha, do Den Boschu. Prechádzka 
centrom s románsko-gotickou katedrálou sv. Jána. 
Ubytovanie.
2. deň: Raňajky. O tom, že jar je obdobím farieb 

dúhy, nás presvedčí jeden z NAJ kvetinových parkov 
na svete – Keukenhof. Rozprestiera sa na 32 ha 
lesoparku a pýši sa viac ako 7 miliónmi cibuľových 
kvetín. Pokračovať budeme do kráľovského 
sídelného mesta Den Haag (Kráľovský palác, budova 
Medzinárodného súdneho dvora, pešia zóna). Krátka 
zastávka v letovisku Scheveningen, prechádzka po 
pobreží. Ubytovanie.
3. deň: Raňajky. Odchod do Alkmaaru na 
svetoznámy tradičný syrový trh pred budovou váh zo 
14. storočia, pokračovanie do skanzenu holandských 
tradícií v Zaanse Schans– veterné mlyny, výroba 
drevákov, ukážka výroby syrov s možnosťou nákupu, 
drevená architektúra zo 17.a 18.storočia, zástavka 
v starobylej rybárskej osade Volendam. Ubytovanie.
4. deň: Raňajky, príchod do hlavného 
mesta Holandska – Amsterdamu, plavba po 
amsterdamských grachtoch, pešia prehliadka 
mesta – živá pešia zóna Damrak, Námestie 
Dam–NieuwMarkt, Radnica, Kráľovský palác, štvrť 
červených svetiel, kvetinový trh, Rembrandtov 
pomník, fakultatívne návšteva múzeí Vincenta van 

Gogh, Rijksmuseum. Návrat na ubytovanie.
5. deň: Raňajky. Rotterdam – druhé najväčšie mesto 
Holandska, najväčší európsky prístav (Europort). 
Počas 1,5 hod. okružnej plavby spoznáme prístavné 
časti v centre mesta. Prejdeme okolo najvyššej 
budovy mesta – veže Euromast (185 m), objavímene 
obvyklú modernú architektúru obytných budov 
v tvare kociek Het Potlood – Ceruzka a Erasmusbrug, 
most, ktorému hovoria mestni obyvatelia 
Parkinsonov most. Zastavíme sa v Kinderdijk 
(UNESCO), pri slávnej skupine 19 veterných mlynov, 
ktoré slúžili na odčerpávanie vody z Alblasserwaardu. 
Ubytovanie.
6. deň: Raňajky. Bruggy – Benátky severu, 
nedotknuté rozprávkové stredoveké mesto, najväčší 
skvost Beneluxu. Plavba po vodných kanáloch, 
v ktorých sa lesknú odrazy okolitých kamenných 
domov. Kľukaté uličky s obchodmi s výbornou 
belgickou čokoládou, čerstvé wafl e, 400 rôznych 

druhov belgického piva či fl ámska špecialita 
Moules–frites. Prehliadka mesta. Ubytovanie.
7. deň: Raňajky. Brusel – hlavné mesto Belgicka, 
sídlo Európskej únie, sídlo desiatok výrobcov 
belgickej čokolády a praliniek. Atómium, Grote Place 
(UNESCO), Radnica, Manneken Pis, Justičný palác, 
Kráľovský palác, gotická Katedrála sv. Michala. Odlet 
a transfer do Bratislavy. 
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Budapešť – 
Eindhoven a Brusel – Budapesť, transfer Bratislava 
–letisko – Bratislava, 6x ubytovanie v hoteli 3* 
s raňajkami, autokar počas okruhu, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a plavbu loďou, 
komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125.EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 198 EUR.

BELGICKO
HOLANDSKO

78CBEL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

2.6. - 6.6. BA 648

78CBEL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

9.5. - 15.5. BA 748

Zľava XXL

BONUS
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019 DIVADLO PRÍRODY – FLORIÁDA 2012 A HOLANDSKÁ KLASIKA

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 7.00 h), tranzit cez Rakúsko 

a Nemecko. Ubytovanie v okolí Düsseldorfu.
2. deň: Raňajky. Transfer do Venlo, dejiska 6. ročníka 
Floriády - výstavy kvetov, rastlín a záhradníctva, 
ktorá sa koná raz 10 rokov. „Staňte sa súčasťou 
divadla prírody“ motto Floriády 2012.   Divadlo, kde 
nie ste len divákom, ale sami hráte hlavnú úlohu 
spolu s prírodou. Divadlo, v ktorom sa učíte o prírode 
a od prírody. 5 tematických okruhov na 66 hektároch: 
Životné prostredie, Zelená energia, Relax a liečenie, 
Vzdelanie a inovácie, Svetové pódium. Po návšteve 
Floriády presun z Venlo smerom na sever, ubytovanie.
3. deň: Raňajky, návšteva historického mesta Delft 
so svojráznymi úzkymi uličkami, hrubou dlažbou 
a pôvabnými štítovými meštiackymi domami, 
známeho výrobou delftskej keramiky, prehliadka 
kráľovského sídelného mesta Den Haagu - Kráľovský 
palác, budova Medzinárodného súdneho dvora, pešia 
zóna. Pokračovanie do skanzenu holandských tradícií 

v Zaanse Schans – veterné mlyny, výroba drevákov, 
ukážka výroby a ochutnávky syrov s možnosťou 
nákupu, drevená architektúra zo 17. a 18.storočia. 
Krátka návšteva starobylej rybárskej osady Volendam. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Odchod k hrádzi Afsluitdijk, ktorá rozdeluje 
záliv Zuidersee na dve časti, z jednej strany je 
morská voda, z druhej strany sladkovodné umelo 
vytvorené jazero. Pokračovanie do Amsterdamu. 
Fakultatívne plavba po amsterdamských grachtoch, 
pešia prehliadka mesta – živá pešia zóna Damrak, 
Námestie Dam–Nieuw Markt, Radnica, Kráľovský 
palác; nákupná ulica Kalverstraat, kvetinový trh, 
Rembrandtov pomník, fakultatívne návšteva múzeí 

Vincenta van Gogha a Rijskmuseum – najväčšie 
štátne múzeum v Holandsku, individuálne voľno. Vo 
večerných hodinách odchod na Slovensko.
5. deň: Návrat na Slovensko v dopoludňajších hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3*, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a plavby, komplexné 
cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 90 EUR, za 
2 večere 40 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

018 ROZKVITNUTÉ HOLANDSKO – KVETINOVÉ KORZO

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 6.00 h), tranzit cez Rakúsko 
a Nemecko, ubytovanie v okolí Bruselu v Belgicku.
2. deň: Raňajky, z krajiny čokolády a praliniek sa 
presuniemedo Holandska, kráľovstva syrov, tulipánov 
a veterných mlynov. Zastavíme sa v Kinderdijk 
(UNESCO), pri slávnej skupine 19 veterných mlynov, 

ktoré v minulosti slúžili na odčerpávanie vody 
z Alblasserwaardu. O tom, že apríl je obdobím farieb 
dúhy, rozkvitajúcich púčikov tulipánov, narcisov 
a hyacintov, nás presvedčí jeden z NAJ kvetinových 
parkov na svete – Keukenhof. Rozprestiera sa na 32 
ha lesoparku a pýši sa viac ako 7 miliónmi cibuľovín. 
Po jedinečnom zážitku odchod na ubytovanie v okolí 
Amsterdamu, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, odchod na Bloemencorso, 
prehliadka alegorických kvetinových vozov, kde 
fantázia nemá hraníc, ktorá sa koná raz ročne na 
trase Noordwijk – 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 rybárskej 
osady Volendam (krátka pešia prechádzka). Návrat 
do hotela, fakultatívne večera.

4. deň: Raňajky, príchod do hlavného mesta 
Holandska – Amsterdam, fakultatívna plavba po 
amsterdamských grachtoch, pešia prehliadka mesta 
– živá pešia zóna Damrak, Námestie Dam-Nieuw 
Markt, Radnica, Kráľovský palác; nákupná ulica 
Kalverstraat, kvetinový trh, Rembrandtov pomník, 
fakultatívne návšteva múzeí Vincenta van Gogha 
a Rijskmuseum – najväčšie štátne múzeum 
v Holandsku, možnosť návštevy pivovaru Heineken, 
individuálne voľno. Vo večerných hodinách odchod 
na Slovensko.
5. deň: Návrat na Slovensko okolo poludnia. 
Zmena programu vyhradená.

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: Za 1/1 izbu 90 EUR, za 
2 večere 40 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.
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19.4. - 23.4. 1-2-3 326

78CBEB04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

30.5. - 3.6. 1-2-3 320

5.9. - 9.9. 1-2-3 340

Vychutnajte si naplno vôňe a farby jari v rozkvitnutom Holandsku. Kvetinový park Keukenhof očarí nekonečnou paletou farieb 
a historická skupina 19 veterných mlynov Kinderdijk (UNESCO) bude pózovať vášmu fotoaparátu rovnako ako alegorické kvetinové 
vozy počas kvetinovej šou Bloemencorso.

Šanca, ktorá sa naskytne len raz za desať rokov! Navštívte Floriádu 2012 vo Venlo a „staňte sa súčasťou divadla prírody“, tak znie motto 
6. ročníka medzinárodnej výstavy kvetov, rastlín a záhradníctva. Celodenná návšteva Floriády spojená s poznávaním najatraktívnejších 
miest, pamiatok a zaujímavostí Holandska.
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LETECKY        VEĽKÁ NOC

2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA        PLNÁ PENZIA        WELLNESS        ANIMÁCIE                 

021 5 HLAVNÝCH MIEST ZÁPADNEJ EURÓPY NA COSTA MAGICA ****

LOĎ A JEJ VYBAVENIE: COSTA MAGICA bola 
postavená v r. 2004. Kapacita lode je 3780 
pasažierova 1100 členov posádky. Celkovo má 17 
palúb(z toho 14 pre pasažierov). Vybavenie lode: 
wellness centrum, 4 bazény, 5 víriviek, multifunkčné 
športové ihrisko, vonkajšia bežecká dráha, divadlo, 
kasíno, disko, tobogán, internet point, knižnica, 
obchodné centrum, detský bazén, detský klub, 
videoherňa, 4 reštaurácie a 11 barov.

UBYTOVANIE: Elegantne zariadené kajuty sú 
vybavené regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, 
minibarom, telefónom, trezorom. Kúpeľne sú 
vybavené vaňou alebo sprchovacím kútom, toaletou, 
sušičom na vlasy a kozmetikou. 24 h kajutový servis 
a pre suity osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné, s oknom, s balkónom a suity. K dispozícii 
sú aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty majú 
kapacitu maximálne 4 osoby.
STRAVOVANIE: Plná penzia + polnočný bufet 
okrem nápojov (možnosť nápojových balíčkov).
DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU: Letecká alebo 
individuálna. Viac informácií dostanete vo vašej CK.

TERMÍNY 
A 01. jún 2012
B   09. jún 2012
C    17. jún a 25. jún 2012, 03. júl 2012 

28. august 2012
D   11. júl a 19. júl 2012, 20. august 2012
E   27. júl 2012, 04. august a 12. august 2012

ITINERÁR Príchod Odchod
1. deň: Amsterdam (Holandsko)  16.00
2. deň: Hamburg – Berlín (Nemecko) 10.00        
3. deň: Hamburg – Berlín (Nemecko)   02.00
4. deň: Kodaň (Dánsko) 08.00  17.00 
5. deň: Oslo (Nórsko) 09.00 16.00
6. deň: na mori   
7. deň: Le Havre – Paríž (Francúzko) 08.00 20.00
8. deň: Dover – Londýn (Veľká Británia) 08.00 19.00
9. deň: Amsterdam (Holandsko) 09.00

CENA ZAHŔŇA: 8 x ubytovanie v kajute s plnou 
penziou a polnočným bufetom bez nápojov, vybrané 
služby na lodi. 

CENA NEZAHŔŇA: Dopravu do/z prístavu, 
prístavné poplatky (125 EUR/os.), prepitné (56 EUR/
dosp.os., 28 EUR/dieťa 14-17r.), fakultatívne výlety, 
komplexné cestovné poistenie.
POZNÁMKA: Ceny plavieb sú uvedené v eurách, 
pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku dňu 
vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností 
sa môžu počas jeho platnosti meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od 
stavu predaja, takže platné ceny vami vybratej plavby 
vám budú oznámené v čase jej výberu. 

020 AMSTERDAM PLNÝ PREKVAPENÍ

4-dňový letecký zájazd

1. – 2. deň: Transfer z Bratislavy na letisko 
Schwechat, odlet do Amsterdamu, presun do hotela, 
plavba po amsterdamských grachtoch a začiatok 
pešej prehliadky mesta: kostol Saint Nicolaas, 
významný symbol Amsterdamu, Nieuwmarkt 
s trhom so starožitnosťami a budovou Waag – 
najstaršie zachovaný hradný objekt mesta, kde sa 
v minulosti konali verejné popravy, štvrť červených 
svetiel, živá pešia zóna Damrak, námestie Dam s 
Kráľovským palácom (dodnes navštevovaným pri 
ofi ciálnych príležitostiach kráľovnou), kostol Nieuwe 
Kerk. Návšteva múzea Madame Tussaud´s, kde 
okrem voskových fi gurín a pohyblivých exponátov na 
vás čaká jedinečný výhľad na mesto. Ubytovanie.
3. deň: Raňajky, fakultatívne vlakom návšteva 

skanzenu Zaanse Schans – veterné mlyny, výroba 
drevákov, remeselná výroba, ukážka výroby 
a ochutnávky syra s možnosťou nákupu, drevená 
architektúra zo 17.a 18. storočia, príp. individuálne 
voľno, v popoludňajších hodinách návrat do 
Amsterdamu, Begijnhof – skryté nádvorie so zeleňou 
a lemované úzkymi domami, ktoré vyniká najstarším 
dreveným domom Amsterdamu, kvetinový trh 
a Rembrantove námestie. Návrat do hotela.
4. deň: Raňajky, návšteva Rembrandtovho 
domu, v ktorom umelec žil, učil a vytvoril mnoho 
z jeho najznámejších obrazov, fakultatívne 
návšteva diamantových dielní, múzea Van Gogha, 
Rijksmuseum – najväčšie štátne múzeum 
v Holandsku (s rozsiahlou kolekciou diel holandských 
majstrov), resp. individuálne voľno, presun na letisko, 
odlet do Viedne (Schwechat). Transfer do Bratislavy. 

Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Amsterdam –Viedeň, transfer Bratislava – 
Schwechat – Bratislava, 3x ubytovanie v 3* hoteli 
s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.  
CENA NEZAHŔŇA: Prepravu počas pobytu v 
Amsterdame, vstupy, transfer v Amsterdame letisko 
– hotel – letisko (platí sa na mieste), komplexné 
cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 88.EUR, za 
fakultatívny výlet do Zaanse Schans 15 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

HOLANDSKO

75CFCC10 - TERMÍNY A B C D E

Uvádzacia cena v EUR/os.

Základné lôžko/vnútorná kajuta 949 1 109 1 189 1 269 1 349

Základné lôžko/kajuta s oknom 1 149 1 309 1 389 1 509 1 589

Základné lôžko/kajuta s balkónom 1 309 1 469 1 549 1 669 1 749

3./4. lôžko dospelý 569 669 709 759 809

3./4. lôžko dieťa do 18 r. 0 0 0 0 0

Oslo

Kodaň

Hamburg / Berlín

Amsterdam

Le Havre / Paríž

Doner / 
Londýn

78CBEL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

6.4. - 9.4. Veľká noc BA 498

Malá rybárska dedinka na brehoch rieky Amstel, z ktorej po niekoľkých storočiach vyrástlo najväčšie fi nančné a kultúrne centrum 
Holandska. Grachty, mosty, bicykle, krivé natesno nastavané a vzájomne sa podopierajúce meštiacke domy, plávajúci kvetinový trh, 
múzeá, kaviarne, bary, reštaurácie.... Osobitú atmosféru Amsterdamu jednoducho treba zažiť!

Zľava XXL
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CITY BREAK        SHOPPING

022  PARÍŽ

„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 už 
v 18.storočí francúzsky matematik, fyzik a fi lozof Jean 
Le Rond d’Alembert. 
Akoby sa odvtedy zmenilo iba pramálo. Francúzsko 
je stále jedinečná a pôvabná krajina elegancie, 
umenia, kultúry, fi lozofi e ale aj módy, chutí a vôní. 
Určuje trendy v takmer každej oblasti života. 
Táto európska veľmoc dokáže vyťažiť zo svojho 
potenciálu naozaj maximum.  Krajina obklopená 
zo západu búrlivým Atlantickým oceánom a z juhu  

Stredozemným morom s azúrovými plážami, krajina 
s najvyšším vrcholom Európy – Mont Blancom, 
krajina vápencových a žulových pohorí, splavných 
riek, jaskynných systémov, dramatických kaňonov 
a krajina s najväčšou európskou piesočnou dunou.
Nielen na prírodné krásy je Francúzsko bohaté. 
História je tu zapísaná v každom kameni, počínajúc 
megalitickými náleziskami v Bretónsku, pokračujúc 
zámkami na Loire, končiac modernými stavbami ako 
Eiff elova veža alebo La Défense. Malebné  dedinky, 
opevnené „orlie hniezda“, kláštory, opátstva, hrady 
a zámky. Z každej parížskej uličky dýcha umenie, 

či spomenieme šansoniérku Edith Piaf, alebo 
spisovateľov ako Victor Hugo, Honoré de Balzac, 
Boris Vian, Tristan Tzara a ďalších. Literárnym svetom 
vás s nami po Paríži bezpečne prevedie Dado Nagy. 
Ani na slávnych maliarov nesmieme zabudnúť, kto 
z vás by nepoznal napr.Renoira? Monet, Van Gogh, 
Degas, Matisse, sú len ďalšie z plejády zvučných 
mien. Na našich cestách odhalíme čo najviac z týchto 
tajomstiev. Slávna francúzska gastronómia je tiež 
neodmysliteľnou súčasťou našich zájazdov. S nami 
zažijete to najlepšie - ochutnávky podľa oblastí, 
bretónske „galletes“, korzické „paides morts“, „socca“ 

z Nice, „bouillabaise“, francúzske syry od výmyslu 
sveta, svetoznáme vína ako „Champagne“v mieste 
pôvodu, „Beaujolais“ v oblasti Beaujeau, ustrice 
priamo v prístavoch, slimáky na slimačej farme... 
S nami sa dostanete vždy až k podstate. 
Francúzska móda dozaista učarovala nejednej dáme. 
Spomeňme okrem slávnej Coco Chanel, ktorá naplnila 
svoj „americký sen“, napríklad módnych velikánov 
ako Christian Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, 
Jean Paul Gaultier... Vyrazte si s nami na dámsky výlet 
zameraný na parfumy a shopping do Paríža!

FR
AN

CÚ
ZS

KO

Začítajte sa do pestrej ponuky našich zájazdov do Francúzska, v ktorých si každý príde na svoje. Na cesty s deťmi máme pripravený 
Disneyland, pre väčších Paríž na mnoho spôsobov, voňavé Provensálsko, mystické Bretónsko, drsnú Korziku, elegantnú Loire, 
gurmánske Burgundsko, karnevalové Nice, literárnu cestu s Dadom Nagyom... ešte ste si nevybrali? Tak skúste To najlepšie z Francúzska, 
kde sa dotknete všetkých oblastí. Do Francúzska sa jednoducho musíte zamilovať! Ako vraví Honoré de Balzac: „Najväčším šťastím 
človeka je, keď môže žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť!“ VIVE LA FRANCE!

MERCURE MONTMARTRE 3*

Kompletne zrenovovaný hotel v rušnej oblasti 
Montmartre a pešej vzdialenosti od Sacre Coeur a 
Moulin Rouge. 
Komfortne zariadené izby sú plne klimatizované 
a odhlučnené.

CLARION COLLEC OPERA 4*

Moderný a komfortný hotel vo výbornej lokalite 
medzi Opéra Garnier a Montmartre. Prestížne 
obchodné domy Printemps & Galeries Lafayette, 
možstvo reštaurácií, kaviarní a kín sa nachádza 
v pešej vzdialenosti.

BEST WESTERN RIVIERA 3*

Hotel v šýle „Belle Epoque“ situovaný priamo v centre 
mesta, 10 minút chôdze od pláže a pár minút 
k vlakovej stanici. Kompletne renovovaný, pohodlne 
vybavené a klimatizované izby sú vybavené TV 
a Wi-Fi pripojením na internet.

NH NICE 4*

Kvalitný, moderný kompletne renovovaný hotel. 
Moderné mramorové lobby s pohodlnými kreslami 
ponúka príjemné posedenie. Izby sú stredne veľké, 
veľmi moderné s drevenými podlahami a modernými 
kvetinovými dekoráciami. 

Cena v EUR za izbu a noc s raňajkami 

Dvojlôžková izba od  139 EUR

Jednolôžková izba od 139 EUR

Cena v EUR za izbu a noc s raňajkami 

Dvojlôžková izba od  182 EUR

Jednolôžková izba od 169 EUR

Cena v EUR za izbu a noc s raňajkami 

Dvojlôžková izba od  120 EUR

Jednolôžková izba od 100 EUR

Cena v EUR za izbu a noc s raňajkami 

Dvojlôžková izba od  152 EUR

Jednolôžková izba od 150 EUR

Naše tipy na váš City break v Paríži: Naše tipy na váš City break v Nice:

Uvedené ceny sú orientačné, konkrétne ceny závisia od termínu a obsadenosti hotela.
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VEĽKÁ NOC        SILVESTER

LETECKY        VALENTÍN        SILVESTER        VEĽKÁ NOC        AJ Z KOŠÍC

024 PARÍŽ – MESTO SNOV

023 POTULKY PARÍŽOM

4-dňový resp. 5-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Paríža, po prílete okružná prehliadka  
mesta, ubytovanie. V popoludňajších hodinách 
začneme pešiu prehliadku mesta návštevou 324 
metrov vysokej Eiff elovej veže, s výhľadom pri dobrej 
viditeľnosti až do vzdialenosti 67 km. Invalidovňa. 
Návrat do hotela.  
2. deň: Raňajky, odchod autobusom do Versailles 
(návšteva Kráľovského zámku a záhrad). 
Pokračujeme v pešej prehliadke: Víťazný oblúk, 
Elyzejské polia (Champs Elysées), 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 pamätihodnosti – kaplnka 

Sainte Chapelle, Conciergerie 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 kabaret 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 a prílet na Schwechat, transfer 
do Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

POZNÁMKA: Pri dlhom okruhu sa program rozloží 
do 5 dní. 
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – Paríž – 
Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
transfer letisko – hotel – letisko, okružnú jazdu po 

Paríži, poldenný výlet do Versailles, 3x, resp. 
4x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Prepravu počas pobytu v Paríži 
okrem uvedenej, vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR. 
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 128 EUR 
(4 noci), 118 EUR (3 noci). Plavba loďou po Seine 
8 EUR, predstavenie v kabarete Moulin Rouge 108 
EUR bez večere, 158 EUR s večerou, za silvestrovskú 
večeru 118 EUR.

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska (z Bratislavy cca 
o 14.00 h), tranzit cez Rakúsko a Nemecko.
2. deň: V ranných hodinách príchod do Paríža. 
Prehliadku začneme výstupom na Eiff elovu vežu, 
odkiaľ prejdeme na pravý breh rieky Seiny. Pozrieme 
si Víťazný oblúk, Elyzejské polia (Champs Elysées), 
Námestie svornosti (Place de la Concorde), Place 
Vendôme s hotelom Ritz, kostol La Madelaine, Operu 
a iné. Odchod na ubytovanie.
3. deň: Raňajky. Odchod autobusom do Versailles 
(návšteva Kráľovského zámku a záhrad). Cez 
modernú štvrť La Défense sa vrátime do centra 
a pokračujeme v prehliadke na Montmartri: známy 
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 – Notre Dame, 
Justičný palác, kaplnka Sainte Chapelle, Conciergerie, 
návšteva slávnej obrazovej galérie Louvre, príp. 

individuálne voľno. Vo večerných hodinách odchod 
na Slovensko.
5. deň: Návrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách (cca 14.00 h).
Zmena programu vyhradená.

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 58 EUR, plavba 
loďou po Seine 8 EUR, miesto v prednej časti 
autokaru 7 EUR.

78CFRL01 TRASA OSOBA V 1/2, resp. v 1/3

11.2. - 14.2. Valentín BA 398

6.4. - 9.4. Veľká noc BA 528

5.5. - 8.5., 13.5. - 16.5., 24.5. - 27.5., 31.5. - 3.6. BA 448

21.6. - 24.6. BA 448

8.8. - 12.8. KE 488

29.8. - 1.9. BA 448

13.9. - 16.9., 27.9. - 30.9. BA 448

27.10. - 30.10. BA 448

30.12.-2.1.2013 Sivester BA 528

78CFRB05 TRASA OSOBA V 1/2 

14.3. - 18.3. 1-2-3 248

5.4. - 9.4. Veľká noc 1-2-3 248

28.4. - 2.5. 1-2-3 248

12.5. - 16.5. 1-2-3 248

4.7. - 8.7. 1-2-3 248

5.9. - 9.9. 1-2-3 248

10.10. - 14.10. 1-2-3 248

14.11. - 18.11. 1-2-3 248

28.12. - 1.1.2013 Silvester 1-2-3 248

FRANCÚZSKO

Francúzska metropola Paríž je mestom pre každého. Prídu si v ňom na svoje milovníci umenia a módy), pamiatok, múzeí a obrazární 
(Louvre, Notre-Dame, Versailles a mnohé ďalšie), labužníci i bohémovia. Kto by odolal francúzskemu „savoir vivre“, parížskym kaviarňam,  
voňavým pekárňam „boulangerie“, farebným cukrárňam „pâtisserie“, kvalitným francúzskym vínam a syrom od výmyslu sveta? 

Zľava XXL
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NOVINKA        LETECKY        GURMÁNI        KULTÚRNY ZÁŽITOK        LITERATÚRA

025   LITERÁRNE TAJOMSTVÁ PARÍŽA S DADOM NAGYOM

4-dňový letecký zájazd

1. deň: „Umelecká minulosť a súčasnosť Paríža“
Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, odlet 
do Paríža, po prílete začíname autobusovou 
prehliadkou. Zastavíme vo štvrti Belleville, ktorá je 
dejiskom románov Daniela Penaca. Živá multietnická 
štvrť a sídlo mnohých umelcov, štvrtí ateliérov, 
galérií a kaviarní si zamilujete ako každý Parížan. 
Pokračujeme na cintorín Père Lachaise, miesto 
odpočinku mnohých významných umelcov: Honoré 
de Balzac, Jean-Baptiste Poquelin Molière, Marcel 
Proust, Jean Cocteau, Paul Éluard, Oscar Wilde, ale 
aj Edith Piaf, Jim Morrison, Maria Callas, Isadora 
Duncan, Frederik Chopin a ďalší. Aj my vzdáme česť 
ich pamiatke a priblížime si ich tvorbu. Presun na 
ubytovanie a pokračovanie v literárnych diskusiách. 
2. deň: „Obdobie umeleckej avantgardy po prvú 
svetovú vojnu“. Raňajky. Dnešný deň zasvätíme 
spoznávaniu parížskej štvrte Montmartre. Uličky 
nám porozprávajú svoje príbehy. Ulica Lepic, kde 
na treťom poschodí v dome číslo 54 žil aj Vincent 

van Gogh so svojim bratom Theom. Dom číslo 98 
bol útočiskom Louis-Ferdinanda Céline.  Aj dnes 
má však ulica Lepic čo ponúknuť – fi lmári Amélie 
z Montmartru situovali mnohé scény práve do týchto 
exteriérov. V ďalšej uličke Cite Veron si priblížime 
dielo Borisa Viana a na Pigalle a bulvári Clichy, 
kde mal svoj ateliér Pablo Picasso sa prenesieme 
aj medzi maliarov. Nemôžeme vynechať ani 
legendárnu umeleckú kaviareň Guerbois  na bulvári 
des Batignolles a provokujúce surrealistické diskusie 
možno zažijeme v slávnej Le Café Cyrano na Place 
Blanche, kde mali v obľube tráviť svoje večery Man 
Ray, Tristan Tzara, Louis Aragon, René Crevel, Max 
Ernst, Dalí a ďalší. Cintorín na Montmartri možno nie 
je taký slávny, ale ukrýva mnohé mená mnohých 
známych umelcov, napr. Emile Zola, Alexandre 
Dumas ml., Edgar Degas. Návrat na ubytovanie 
a pokračovanie v literárnych rozpravách. 
3. deň: „Obdobie umeleckej avantgardy po prvej 
svetovej vojne“. Raňajky. Zameriame sa na štvrte 
Saint Germain de Prés a Montparnasse. Odhalíme, 
kde sa zrodila ťažisková postava súčasnej divadelnej 

tvorby Kráľ Ubu (Alfred Jarry) a navštívime slávne 
kníhkupectvá na ulici Odeon. Na Rue de Fleurus 
si porozprávame o „literárnom salóne“ Gertrúdy 
Steinovej, kde sa objavil dokonca aj Ernest 
Hemingway, Pablo Picasso či Henri Matisse. V Café 
Les Deux Magots, podľa ktorého je pomenovaná aj 
významná francúzska literárna cena, stačí spomenúť 
len pár zvučných mien ako Jacques Prévert, Jean-
Paul Sartre, Simone de Beauvoir, André Breton či 
André Gide. Návrat na ubytovanie a pokračovanie 
literárneho večierka. 
4. deň: „Parížske centrá vzdelanosti“ Raňajky. Dnes 
sa budeme túlať štvrťou francúzskej vzdelanosti 
Quartier Latin, kde sa až do Francúzskej revolúcie 
hovorilo výhradne po latinsky. Dodnes sa tu 
nachádza mnoho škôl a žije tu veľa študentov 
a akademikov. Pokračujeme najslávnejšou 
francúzskou univerzitou – Sorbonnou. Po Rue 
Descartes, kde svojho času bývali Paul Verlain 

a Ernest Hemingway prejdeme až na Place du 
Pantheón, miesto preslávené svojimi kvalitnými 
antikvariátmi. Rozlúčka s Parížom, presun na letisko, 
návrat domov. 
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – Paríž – 
Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
transfer letisko – hotel – letisko, okružnú jazdu 
po Paríži, 3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR, literárny výklad Dada Nagya.  
CENA NEZAHŔŇA: Prepravu počas pobytu v Paríži 
okrem uvedenej, vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.  
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 188 EUR, plavba 
loďou po Seine 8 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

Dado Nagy, známy milovník kvalitnej literatúry, vám ukáže neznámu tvár Paríža. Odhalíme literárne tajomstvá známych aj neznámych 
štvrtí ako Montmartre, Saint Germain, Montparnasse, Belleville a ďalších. Svojim skúseným okom a zaujímavým rozprávaním vás Dado 
prevedie obľúbenými ulicami, kaviarňami, kníhkupectvami. Zaujíma vás literatúra? Toto je zájazd pre vás!

78CFRL02 TRASA OSOBA V 1/2 

14.6. - 17.6. BA 598

FR
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NOVINKA        LETECKY        VSTUPY V CENE        SHOPPING        KULTÚRNY ZÁŽITOK

NOVINKA        LETECKY        VSTUPY V CENE        SHOPPING        KULTÚRNY ZÁŽITOK

027 PARÍŽ DE LUXE 

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet do Paríža. Po prílete okružná 
poznávacia jazda mestom, ubytovanie. 
V popoludňajších hodinách začiatok pešej prehliadky 
Paríža. Ostrov Cité - Notre Dame, kaplnka Sainte-
Chapelle, Justičný palác, Centre Pompidou, brucho 
Paríža – Les Halles, návrat do hotela. Večerná 
návšteva kabaretu Moulin Rouge s večerou.
2. deň: Raňajky. Deň začneme v modernej štvrti 
La Défense. Popoludní pokračujeme v pešej 
prehliadke - Place de la Concorde, Hotel Ritz,  kostol 
La Madelaine, Place Vendôme, Louvre. Plavba loďou 
po Seine. Návrat na ubytovanie. 
3. deň: Raňajky, celodenný výlet do Versailles 
(UNESCO). Bývalé kráľovské sídlo je považované 
za vrchol barokovej architektúry. Často býval 
napodobňovaný, no kópie nikdy nedosiahli kvalitu 
originálu. Je symbolom vlády a moci muža, ktorý sa 

026 PARÍŽ KRÁĽOVSTVO PARFUMU 

4-dňový letecký zájazd

1. deň:  Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Paríža. Po prílete poznávacia okružná 
jazda mestom, ubytovanie. Popoludnie venujeme 
shoppingu v modernej štvrti La Défense, v jednom 
z najväčších európskych shopping centier. Po 
nákupoch návrat na ubytovanie. Ako si vychutnávať 
umenie s pohárom kvalitného francúzskeho vína 
si môžu gurmáni vyskúšať večer vo štvrti Saint-
Germain-de-Prés, plnej umeleckých ateliérov. „Vive 
la France!“
2. deň: Raňajky. Počas pešej prechádzky sa nám 
odkryje Place de la Concorde, slávny Hotel Ritz,  
kostol La Madelaine a Place Vendôme, kde zavítame 
aj do rodinnej parfumérie. Podarí sa vám vybrať si 
správny parfum? Popoludní máte ďalšiu šancu pri 

návšteve Múzeum parfumu Fragonard, svetoznámej 
značke pochádzajúcej z kolísky vôní – mesta Grasse. 
Večerná návšteva legendárneho kabaretu Moulin 
Rouge. Návrat na ubytovanie. 
3. deň: Raňajky. Dnes zavítame do Fondation Pierre 
Bergé – Yves Saint Laurent, domu legendárneho 
návrhára YSL. „Musée des arts décoratifs“ nám 
odhalí dizajnové novinky. Popoludní sa zoznámime 
s tradičnými pamätihodnosťami Paríža. Navštívime 
ostrov Cité s Notre Dame a kaplnkou Sainte-Chapelle. 
Plavba loďou po Seine. Nezabudnite si pripraviť 
špeciálny visiaci zámok, ktorý zamknete na moste 
Pont des Arts, aby Vaša láska vydržala na večnosť. 
Večer možnosť fakultatívne navštíviť privátny ateliér 
luxusnej značky Thierry Mugler (koná sa len pri 
väčšom počte záujemcov). Návrat na ubytovanie.
4. deň: Raňajky. Z výšky Eiff elovej veže si 

vychutnáme rozlúčkový výhľad na Paríž. Odchod na 
letisko, odlet z Paríža, prílet do Viedne, transfer do 
Bratislavy.
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu, transfer Bratislava 
– Schwechat – Bratislava, letisko – hotel – letisko, 
3x ubytovanie v 4*hoteli, kabaret Moulin Rouge 
s večerou, plavbu po Seine, vstupy, služby sprievodcu 
CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA: Ateliér Thierry Mugler, 
komplexné cestovné poistenie, prepravu počas 
pobytu v Paríži okrem uvedenej.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.  
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 188 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

78CFRL03 TRASA OSOBA V 1/2 

26.4. - 29.4. BA 898

FRANCÚZSKO

Už Katarína Medicejská vedela, že ženy potrebujú kvalitné vône. Exkluzívny zájazd pre náročných. 
Mesto luxusných parfumov a exkluzívnych značiek. 

Exkluzívny zájazd pre náročných. V Paríži si prídu na svoje milovníci kvalitného vína, fantastických syrov, luxusných značiek 
a obdivovatelia francúzskeho šarmu. 

78CFRL04 TRASA OSOBA V 1/2 

28.6. - 1.7. BA 898

sám nazýval Kráľ Slnko. Popoludní pohľad na celý 
Paríž z výšky nenávidenej i milovanej Eiff elovej veže. 
Návrat na ubytovanie. 
4. deň: Raňajky. Posledná rozlúčka s Parížom, 
transfer na letisko, odlet z Paríža a prílet na 
Schwechat, transfer do Bratislavy.
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu, transfer Bratislava 
– Schwechat – Bratislava, 3x ubytovanie 
v 4* hoteli, kabaret Moulin Rouge s večerou, plavbu 
po Seine, letisko – hotel – letisko, dopravu do 
Versailles, vstupy, služby sprievodcu CK SATUR. 
CENA NEZAHŔŇA: Komplexné cestovné poistenie, 
prepravu počas pobytu v Paríži okrem uvedenej.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.  
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 188 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

BONUS
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S A T U R  T R A D I Č N E  D O B R Á  D O V O L E N K A

NOVINKA        LETECKY        ARCHITEKTÚRA

BEZ NOČNÝCH JÁZD

029 PARÍŽ – ZÁZRAKY FRANCÚZSKEJ ARCHITEKTÚRY

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Paríža (UNESCO), ubytovanie. Počas
pešej prechádzky sa nám odkryje Place de la
Concorde, Place Vendôme, Hotel Ritz, kostol 

La Madelaine, Opera. Po slávnom bulvári Champs-
Elysées sa presunieme okolo Víťazného oblúka 
k najznámejšiemu parížskemu symbolu – Eiff elovej 
veži. Z výšky si vychutnáme pohľad na Paríž, mesto, 
ktoré nikdy nespí. Odchod na ubytovanie.
2. deň:  Raňajky, čaká nás deň v ríši snov a 
romantiky. Zámok, ktorý Napoleon I. nazval „dielom 
storočí“, viac ako nádherný – Fontainebleau 
(UNESCO). Jeden z najpopulárnejších zámkov, 
bývalé letné sídlo francúzskych kráľov. Odhalíme 
jeho zákutia a komnaty, poprechádzame sa parkom, 
pokocháme sa pohľadom na veľký počet vodných 
plôch a záhradných pavilónov. Popoludní návšteva 
najprepychovejšieho zámku svojej doby Château de 
Vaux–le-Vicomte. Zámok najmocnejšieho dvorného 
fi nančníka Foqueta bol vzorom pre architektúru 
zámku a záhrad vo Versailles. Jeho lesk a krása 
nakoniec spôsobili aj jeho pád - Ľudovít XIV. nechal 
Fouqueta uväzniť, zámok skonfi škoval a slávnych 

architektov nechal vypracovať návrh na svoj nový 
zámok. Návrat na ubytovanie.
3. deň: Raňajky, celodenný výlet do Versailles 
(UNESCO), ktoré je neodmysliteľne spojené 
s obdobím baroka, absolutizmom a Ľudovítom 
XIV. Bývalé kráľovské sídlo, považované za vrchol 
barokovej architektúry. Často býval napodobňovaný, 
no kópie nikdy nedosiahli kvalitu originálu. Je 
symbolom vlády a moci muža, ktorý sa sám 
nazýval Kráľ Slnko. Po návrate do Paríža fakultatívne 
vyhliadková plavba po Seine. Návrat na ubytovanie. 
4. deň: Raňajky, pokračujeme v pešej prehliadke. 
Na ostrove Cité sa budeme venovať parížskej 
architektúre stredoveku - Notre Dame, kaplnka 

Sainte-Chapelle.  Slávna obrazáreň Louvre. Transfer 
na letisko, odlet z Paríža, transfer do Bratislavy. 
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu, transfer Bratislava 
– Schwechat – Bratislava, letisko – hotel – letisko, 
dopravu do Versailles a Fontainebleau, 3x ubytovanie 
v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, doprava po Paríži, 
komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 88 EUR, za 
plavbu loďou po Seine 8 EUR.

028 PARÍŽ A OKOLIE

CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 156 EUR, za 

plavbu loďou po Seine 8 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

Paríž ako ho nepoznáte. Úchvatný, úžasný, veľkolepý! Ohromujúci, ospevovaný a obdivovaný... A tiež záhadný, romantický, 
s neopakovateľnou atmosférou. Mesto miest, kde sa prelína história s jedinečným šarmom. 

78CFRB04 TRASA OSOBA V 1/2 

11.5. - 16.5. 1-2-3 378

2.6. - 7.6. 1-2-3 378

11.8. - 16.8. 1-2-3 378

3.10. - 8.10. 1-2-3 378

78CFRL05 TRASA OSOBA V 1/2 

11.10. - 14.10. BA 478

FR
AN

CÚ
ZS

KO

Štrasburg – Paríž – Versailles

6-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 7.00 h), tranzit cez Rakúsko a 
Nemecko, vo večerných hodinách príchod do hotela 
2. deň: Raňajky, prehliadka Štrasburgu, 
presláveného najmä svojou gotickou katedrálou, 
starým mestom s typickými strechami, časťou Petite 
France a sídlom Európskeho parlamentu. Z metropoly 
Alsaska pokračovanie do Paríža. Ubytovanie.
3. deň: Raňajky, pešia prehliadka mesta - Notre 

Dame, Conciergerie, La Chapelle, Justičný palác, 
Latinská štvrť, brucho Paríža – Les Halles, Place 
Vendôme, Hotel Ritz, kostol La Madeleine, Opera, 
plavba loďou po Seine a návrat do hotela.
4. deň: Raňajky, pokračovanie v prehliadke 
(Luxemburské záhrady, Eiff elova veža, Invalidovňa, 
možnosť návštevy obrazovej galérie Louvre, ďalej 
Place Concorde, Champs Elysées, Víťazný oblúk).  
Montmartre so známym kabaretom Moulin Rouge, 
bazilikou Sacré Coeur a námestím umelcov Place du 
Tértre), návrat do hotela.
5. deň: Raňajky, odchod autobusom do Versailles 
(návšteva Kráľovského zámku a záhrad), prechod cez 
modernú štvrť La Défense a odchod na ubytovanie 
v okolí Metz.
6. deň: Raňajky, odchod z Francúzska, tranzit 
cez Nemecko a Rakúsko, príchod na Slovensko vo 
večerných hodinách (cca 21.30 h).
Zmena programu vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
5x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

Paríž Štrasburg

Metz
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PRE DETI        HIT ROKA 2011

LETECKY        PRE DETI        HIT ROKA 2011        VEĽKÁ NOC

031 PARÍŽ, DISNEYLAND A ASTERIX PARK

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v popoludňajších 
hodinách(z Bratislavy o 14.00 h), tranzit cez Rakúsko 
a Nemecko.
2. deň: príchod do Paríža v ranných hodinách, 
návšteva Asterix Parku (celodenná návšteva parku – 
vstupné si každý hradí sám), vo večerných hodinách 
odchod na ubytovanie.
3. deň: Raňajky, pešia prehliadka francúzskej 
metropoly (Eiff elova veža, Notre Dame, Sainte – 
Chapelle, možnosť individuálne navštíviť obrazovú 
galériu Louvre, fakultatívne plavba loďou po Seine). 
Fakultatívne večera, vo večerných hodinách odchod 
na ubytovanie.
4. deň: Raňajky, odchod do Disneylandu (celodenná 
návšteva parku – vstupné si každý hradí sám), 
v neskorších hodinách odchod na Slovensko.

5. deň: Tranzit cez Nemecko a Rakúsko, návrat na 
Slovensko v popoludňajších hodinách.

Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy do zábavných parkov, 
komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1 večeru v Paríži 18 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR, za 
plavbu loďou po Seine  8 EUR.

030 DISNEYLAND – SEN NIELEN PRE NAJMENŠÍCH

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer na letisko vo Viedni, odlet do 
Paríža. Po prílete autokarová prehliadka 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  (celodenná 
návšteva parku – vstupné si každý návštevník hradí 
sám), v neskorších večerných hodinách návrat do 
hotela.
3. deň: Raňajky, odchod do Disneylandu (celodenná 
návšteva parku – vstupné si každý návštevník hradí 
sám), možnosť individuálnej návštevy Asterix Parku, 

v neskorších večerných hodinách návrat do hotela.
4. deň: Raňajky, odchod do Paríža – pešia 
prehliadka mesta (Eiff elova veža), v popoludňajších 
hodinách transfer na letisko, odlet z Paríža, prílet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

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

CENA NEZAHŔŇA: Vstupy do zábavných parkov, 
komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR. 
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu138 EUR, za 
plavbu loďou po Seine 8 EUR.

Disneyland pri Paríži, ktorý bol slávnostne otvorený v roku 1982, je vhodný aj pre najmladších účastníkov a ponúka pestrú paletu zábavy 
– od najjednoduchších až po náročné adrenalínové atrakcie. Tvoria ho tri časti: Disney Village  (dedinka), Disney Parc (atrakcie) a Walt 
Disney Studios (štúdiá). Disney Parc sa delí na päť častí – krajín: Krajina Fantázie (Fantasyland), Dobrodružná krajina (Adventureland), 
Krajina Divokého Západu (Frontierland), Hlavná ulica (Main Street) a Krajina Objavov (Discoveryland). Uvidíte zámok Šípkovej Ruženky, 
zablúdite v labyrinte Alice v Krajine zázrakov, odveziete sa adrenalínovou horskou dráhou Indiana Jonesa, zažijete prepadnutie mesta 
Pirátmi z Karibiku a mnoho ďalších atrakcií.

Ideálny zájazd pre malých aj veľkých. Navštívime čarovné mesto miest Paríž a zároveň budeme venovať pozornosť 
aj našim ratolestiam v najlepších francúzskych zábavných parkoch: Disneyland a Asterix Park. 

 

78CFRL50 TRASA OSOBA V 1/2, resp. v 1/3 DIEŤA DO 12 R. NA PRÍST.

6.4. - 9.4. Veľká noc BA 448 388

5.7. - 8.7., 29.8. - 1.9. BA 428 388

1.11. - 4.11. Jesenné prázdniny BA 428 388

78CFRB50 TRASA OSOBA NA 1. A 2. L. OSOBA NAD 12 R. NA PRÍST. OSOBA DO 12 R. NA PRÍST.

5.5. - 9.5. 1-2-3 248 238 188

5.8. - 9.8. 1-2-3 248 238 188

FRANCÚZSKO
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S A T U R  T R A D I Č N E  D O B R Á  D O V O L E N K A

NOVINKA        KULTÚRNY ZÁŽITOK        HUDOBNÝ ZÁŽITOK

LETECKY

033 BRETÓNSKO – KELTSKÁ MYSTIKA 

032 NORMANDIA A BRETÓNSKO

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko. Návšteva 
Rouen – rodného mesta francúzskych klasikov 
Flauberta a Corneilla (prehliadka historického centra 
vrátane Múzea Jany z Arku), Alabastrové pobrežie. 
Ubytovanie.
2. deň: Raňajky. Prejazd mostu Le Pont de 
Normandie, ktorý patrí k unikátnym technickým 
a architektonickým zázrakom, zastávka v 
stredovekom rybárskom mestečku Honfl eur, 
pokračovanie pobrežím do oblasti vylodenia 
spojeneckých vojsk v roku 1944 (deň D). Návšteva 
mestečka Arromanches, s vojenským múzeom, 

názorným prehľadom a priebehom jednotlivých 
operácií. Krátka zastávka v Caen, kde sa nachádza 
pamätník vylodenia, prechádzka historickým 
centrom. Ubytovanie.
3. deň: Raňajky. Prehliadka kláštora Mont Saint 
Michel (UNESCO) umiestneného na žulovej skale 
v zátoke, ktorá sa počas prílivu a odlivu striedavo 
stáva ostrovom alebo skalou v piesku. Prvá 
bretónska zastávka patrí príťažlivému pirátskemu 
mestečku Saint Malo. Čaká nás prechádzka po jeho 
majestátnych hradbách a uličkách historického jadra. 
Ubytovanie.
4. deň: Raňajky. Cez hrádzu najväčšej prílivovej 
elektrárne na svete sa vydáme na cestu k mysu Cap 

Fréhel. Neďaleko uvidíme pevnosť Fort la Latte. 
Po prechode pohorím Monts d´Arée s nádhernými 
panorámami a oblasťou „farných dvorov“ 
a veľkolepých cirkevných monumentov sa 
dostaneme až na Côte de Granit Rose – Ružové 
pobrežie. Ubytovanie. 
5. deň: Raňajky. Navštívime malebné 
historické kamenné mestečko Locronan. Prejazd 
k najzápadnejšiemu bodu Francúzska – mys Pointe 
du Raz, 70 m vysokej skale obmývanej vodami 
Atlantického oceánu, miestom smutne presláveným 
množstvom stroskotaných lodí. Prehliadka starého 
mesta Quimper. Ubytovanie.
6. deň: Raňajky. Pokračujeme do stredovekého 
rybárskeho prístavu Concarneau s „Ville Close“ – 
malým opevneným historickým mestom okupujúcim 
malý ostrovček v zátoke. Po zastávke na divokom 
pobreží polostrova Quiberon prejdeme do Carnacu, 
lokality 3 000 menhirov z obdobia 4. – 2. tis. pred 

n.l. Prejazd okolo Morbihanského zálivu do mesta 
Vannes, ktoré preslávili Dumasovi Traja mušketieri. 
Ubytovanie. 
7. deň: Raňajky. Návšteva mesta Rennes, hlavného 
mesta Bretónska, ktoré vyniká umením a kultúrou 
(prehliadka, príp. individuálne voľno). Ubytovanie. 
8. deň: Presun do Paríža a odlet do Viedne, transfer 
do Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – Paríž – 
Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
autokar resp. mikrobus počas pobytu, 7x ubytovanie 
v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 158 EUR.

10-dňový autokarový zájazd

1.deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(okolo 7:00). Vo večerných hodinách príchod na 
ubytovanie v okolí Štrasburgu.
2.deň: Raňajky. Prehliadka Štrasburgu (gotická 
katedrála, Petite France, sídlo Európskeho 
parlamentu). Presun do Rennes, hlavného mesta 
Bretónska, ktoré vyniká umením a kultúrou 
(prehliadka). Ubytovanie. 
3.deň: Raňajky. Presun do mystického lesa 
Broceliande, kde si urobíme vychádzku po stopách 
kráľa Artuša. Práve v týchto miestach vraj Artuš 
získal od jazernej víly Viviane svoj legendárny meč 
Excalibur. Pani jazera si okolo prstu dokázala omotať 
i slávneho čarodejníka Merlina a na mieste ich 

prvého stretnutia dodnes vyviera bájny prameň 
večnej mladosti. Ubytovanie. 
4.deň: Raňajky. Prehliadka mesta Vannes, ktoré 
bolo kedysi centrom bretónskej únie (prehliadka). 
Presun k mestu Lorient, ktoré založila v 17. storočí 
Francúzska východo indická spoločnosť a stalo 
sa jedným z najdôležitejších prístavov. Počas 
našej návštevy sa koná najväčší keltský Festival 
Interceltique. Ubytovanie. 
5.deň: Raňajky. Po zastávke na divokom pobreží 
polostrova Quiberon prejdeme k ďalšej jedinečnej 
atrakcii Bretónska – menhirom. Prehliadka lokality 
Carnac, ktorá ukrýva 3 000 menhirov z obdobia 4. – 
2. tis. pred n.l. Tieto podivné kamenné monumenty 
neznámeho pôvodu uchovávajú do dnešných čias 
svoje prehistorické tajomstvá. Megalitické nálezisko 

Locmariaquer v Morbihanskom zálive. Večer si 
možno vychutnáme aj poriadny sobotný bretónsky 
„fest noz.” Ubytovanie. 
6.deň: Raňajky. Navštívime stredový rybársky 
prístav Concarneau („Ville Close“). Prejazd 
k najzápadnejšiemu bodu Francúzska – mys Point 
du Raz, 70 m vysokej skale obmývanej vodami 
Atlantického oceánu, miestom smutne presláveným 
množstvom stroskotaných lodí. Nevynecháme ani 
malebné historické kamenné mestečko Locronan.  
Prehliadka starého mesta Quimper. Ubytovanie.
7.deň: Raňajky. Na polostrove Crozon sa zastavíme 
v prístave Camaret-sur-Mer obdivovať Tour Vauban 
(UNESCO), skvostu vojenskej architektúry z obdobia 
Ľudovíta XIV. Po prechode pohorím Monts d´Arée 
s nádhernými panorámami sa dostaneme až na Côte 
de Granit Rose – Ružové pobrežie. Mys Cape Fréhel, 
červenou farbou pretkaný vysoký útes strmo sa 
vypínajúci z morských vĺn nám ponúkne výnimočné 

výhľady. Cez hrádzu najväčšej prílivovej elektrárne 
na svete sa dostaneme až k  príťažlivému pirátskemu 
mestu Saint Malo. Ubytovanie. 
8.deň: Raňajky, odskočíme si do Normandie - 
prehliadka kláštora Mont Saint Michel (UNESCO) . 
Rozlúčka s Bretónskom, posledné “galette“ zapijeme  
chutným „cidre“. Ubytovanie.
9.deň: Raňajky, odchod z Bretónska, presun do 
okolia Metz. Ubytovanie.
10.deň: Raňajky, popoludní návrat na Slovensko. 
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 9x 
ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 220 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

78CFRL06 TRASA OSOBA V 1/2 

1.5. - 8.5. BA 998

78CFRB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

7.8. - 16.8. 1-2-3 698
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NOVINKA        LETECKY        ARCHITEKTÚRA

LETECKY ALEBO AUTOBUSOM        ARCHITEKTÚRA

035 ZÁMKY NA LOIRE PRE FAJNŠMEKROV

5-dňový letecký zájazd

1.den: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Paríža vo večerných hodinách. Presun do 
Blois, ubytovanie.
2.deň: Raňajky. Začíname prehliadkou nádherného 
renesančného zámku v Blois. Presunieme sa k zámku 
Chaumont, ktorý dramaticky čnie na útese nad 
Loirou, kde si pozrieme aj slávne luxusné stajne z 19.
storočia. Na záver dňa navštívime Galerie de Portraits 
s 327 portrétmi významných osobností na zámku 

Beauregard . Návrat na ubytovanie v Blois.
3.deň: Raňajky, v interiéroch zámku Langeais si 
urobíme predstavu o tom, ako to tu naozaj vyzeralo 
v 15.a 16.storočí, nesmieme pritom vynechať 
ani najstaršie väzenie vo Francúzsku z roku 944. 
Pokračujeme elegantným zámkom Azay-le Rideau, 
romanticky postavenom na jazere. V záhradách 
zámku Chenonceau si pripomenieme Dianu de 
Poitiers, milenku Henricha II., a jej pomstychtivú 
sokyňu Katarínu Medicejskú. Pri 60 metrovej galérii 
sa posunieme v čase do obdobia druhej svetovej 
vojny, keď práve tieto miesta tvorili hranice medzi 
okupovaným a vichistickým Francúzskom.  Návrat na 
ubytovanie v Blois.
4.deň: Raňajky, do  roku 1429 sa prenesieme 
v trónnej sieni hradu Chinon, kde Jana z Arcu 
spoznala Karla VII.v dave dvoranov a dosadila 
ho na francúzsky trón.  V Saumur, sídle Národnej 
jazdeckej školy, navštívime zámok Ľudovíta XI.z 
13.storočia a tajomný stredovek pocítime na vlastnej 
koži v unikátnom podzemí hradu Breze. Návrat na 
ubytovanie v Blois.

5.deň: Raňajky, v ranných hodinách transfer na 
letisko, prílet do Viedne a transfer do Bratislavy.
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: leteckú dopravu Viedeň – Paríž – 
Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
dopravu mikrobusom, resp.autobusom počas pobytu, 

4x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy do zámkov, komplexné 
cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR. 
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 108 EUR. 
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

034 ZÁMKY NA LOIRE

6-dňový autokarový zájazd / 

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v popoludňajších 
hodinách (z Bratislavy o 14.00 h), tranzit cez Rakúsko 
a Nemecko.
2. deň: V ranných hodinách príchod do Paríža, kde 
si priblížime historické súvislosti. Pešia prehliadka 
mesta zahŕňajúca hlavné pamätihodnosti ako Notre 
Dame, Sainte Chapelle, Eiff elova veža, či Champs 
Elysées. Fakultatívne plavba po Seine. Odchod na 
ubytovanie v okolí Blois, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, údolie rieky Loiry je pozdĺž 

svojho toku lemované mnohými hradmi, zámkami 
a malebnými miestami. S poznávaním začneme 
na zámku Villandry, jednom z najkrajších zámkov 
vo Francúzsku, známeho svojimi nádhernými 
terasovými záhradami, pokračovanie k zámku 
Ussé, nazývaného aj Zámkom Šípkovej Ruženky 
(prehliadka zámku a záhrad). Neunikne nám 
ani renesančný zámok Amboise, názorný doklad 
premien francúzskej architektúry. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky. Kde žil a bol pochovaný slávny 
a tajomstvami opradený Leonardo da Vinci, zistíme 
na zámku Clos Lucé. Pokračujeme návštevou 
Cheverny, zámku presláveného nádhernými 
interiérmi a anglickým parkom. Nenecháme si ujsť 
ani najväčší renesančný zámok na rieke Loire – 
Chambord.  Odchod do hotela, fakultatívne večera.
5. deň: Raňajky, presun do Versailles. Zámok 
Versailles je totiž neodmysliteľne spojený so 
zásadnými historickými medzníkmi – obdobím 
baroka, absolutizmom a panovaním Ľudovíta 
XIV. Bývalé kráľovské sídlo je považované za 

vrchol barokovej architektúry. Zámok býval často 
napodobovaný, no kópie nikdy nedosiahli kvalitu 
originálu. Je symbolom vlády a moci muža, ktorý sa 
sám nazýval Kráľ Slnko. V podvečerných hodinách 
odchod na Slovensko.
6. deň: Návrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách (cca 13.00 h ).
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

POZNÁMKA: Pri leteckom zájazde začína program 
v 2.deň uvedeného programu príletom do Paríža 
a presunom na ubytovanie. 3.,4. a 5.deň programu 
sú identické, v 5.deň v poobedňajších hodinách 
presun na letisko a návrat domov.

CENA ZAHŔŇA: 3x ubytovanie v hoteli 2*/3* 
s raňajkami, sprievodcu CK SATUR, pri autobusovom 
zájazde - dopravu luxusným autokarom, pri leteckom 
zájazde - leteckú dopravu Viedeň – Paríž – Viedeň, 
transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
autokarovú dopravu počas pobytu.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy do zámkov, komplexné 
cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Pri leteckom zájazde 
letiskové poplatky 125 EUR. 
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 3 večere 54 EUR, za 
plavbu loďou po Seine 8 EUR. Pri autobusovom 
zájazde:  miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR, 
doplatok za 1/1 izbu 85 EUR. Pri leteckom zájazde 
doplatok za 1/1 izbu 85 EUR.
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78CFRB02 (BUS) TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

9.6. - 14.6. 1-2-3 328

78CFRL07 (LET) TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

17.4. - 20.4. BA 598

78CFRL07 TRASA OSOBA V 1/2 

20.4.-25.4. BA 668
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NOVINKA        LETECKY ALEBO AUTOBUSOM        BEZ NOČNÝCH JÁZD        S POBYTOM PRI MORI

036  OKÚZĽUJÚCE PROVENSÁLSKO
 

9-dňový autokarový zájazd / 

6-dňový letecký zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 8.00 h), tranzit cez Rakúsko a 
Švajčiarsko, ubytovanie vo Francúzsku.
2. deň/ 1.deň : Raňajky. Prehliadka pôvabného 
mestečka Annecy, s príjemnou atmosférou 17.storočia. 
Pokračujeme na ceste do Provensálska. Zastávka 
v dedinke Roussillon, preslávenej náleziskom okru 
všetkých odtieňov. Slávnu „okrovú cestu“ si nenecháme 
ujsť. Presun na nálezisko Village de Bories, s malými 
domčekmi postavenými bez malty. Práve v takýchto 
domoch žili miestni obyvatelia pravdepodobne už 
v dobe bronzovej. Vychutnáme si aj panoramatické 
výhľady na „village perché“ (orlie hniezo) Gordes 
a fotogenické opátstvo Abbaye de Senanque. Presun 
na ubytovanie.
3. deň/ 2.deň : Raňajky, príchod do „pápežského 
mesta“ – Avignon (prehliadka historických pamiatok 
– Opera, Pápežský palác, Rocher des Doms, Starý 

most, Kaplnka sv. Mikuláša). V popoludňajších 
hodinách presun k unikátnej pamiatke – rímskemu 
mostu Pont du Gard, legendárnemu technickému 
dielu z roku 19 pred Kristom. Návrat na ubytovanie.
4. deň / 3.deň : Raňajky, cez Saint Rémy, rodné 
mesto mysliteľa Michela de Nostre-Dame známeho 
ako Nostradamus, sa dostaneme k ruinám rímskeho 
osídlenia Glanum. Pre fanúšikov Van Gogha možnosť 
navštíviť liečebňu Saint Paul de Mausolé, kde slávny 
maliar odpočíval a liečil sa. Pokračujeme do Baux 
de Provence na prehliadku majestátnej stredovekej 
pevnosti. Popoludní navštívime Camargue, národný 
park v delte Rhôny (fakultatívne plavba loďou), 
jedinečná fl óra i fauna (ružoví plameniaci, stáda 
divokých bielych koní), odchod do hotela. 
5. deň / 4.deň : Raňajky, Presun do hlavného 
pôsobiska Van Gogha, historického mesta Arles, kde 
sa každoročne konajú zvláštne býčie preteky. 
Pre záujemcov návšteva rímskeho amfi teátra 
a divadla, katedrály St. Trophime. Popoludní sa 
vydáme po stopách Paula Cézanna do ďalšieho 
typického provensálskeho mesta Aix-en-Provence. 
Mestu sa hovorí aj „mesto vody“, vďaka termálnym 
prameňom, ktoré zlákali už Rimanov a tiež vďaka 
mnohým mestským fontánam. Odchod do hotela. 
6. deň / 5.deň : Raňajky, odpočinok v príjemnom 
mestečku Cassis na brehu Stredozemného mora. 
Pre záujemcov možnosť plavby loďou okolo 
„provensálskych fj ordov Calanques“. 

7. deň / 6.deň : Pri leteckom zájazde: Raňajky, 
presun do Nice. Odlet do Viedne a návrat domov. 
Pri autobusovom zájazde: Raňajky, celodenný výlet 
s ohromujúcimi výhľadmi  do kaňonu Gorges du 
Verdon, ktorého steny miestami dosahujú až hĺbky 
700 metrov. Zastávka pri jazere Saint Croix. Odchod 
na ubytovanie. 
8. deň: Raňajky. Odchod do Monaka. Rozlohou je 
menšie ako londýnsky Hyde Park, hustota obyvateľstva 
na meter štvorcový je najvyššia na svete. Porsche je tu 
viac ako bežné auto, v prístave kotvia najluxusnejšie 
jachty, sú tu noblesné palácové hotely a kaviarne, 
Casino, do ktorého je vstup prísne kontrolovaný, 
veľkolepé Oceánografi cké múzeum, kniežací 
palác vládnucej rodiny Grimaldiovcov (prehliadka, 
individuálne voľno), presun do Talianska. Ubytovanie.
9. deň: Raňajky. Odchod na Slovensko, návrat vo 
večerných hodinách (cca 22:00 h).
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

ATOBUSOVÝ ZÁJAZD
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
8x ubytovanie v hoteli 2* / 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 236 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

LETECKÝ ZÁJAZD
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – Nice– 
Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
dopravu mikrobusom, resp.autobusom počas 
pobytu, 5x ubytovanie v hoteli 2* / 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR. 
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.  
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 148 EUR. 

Krajina ostrého slnka a žiarivých farieb, ktoré učarovali nejednému maliarovi. Rímske pamiatky, azúrové pobrežie, gurmánske špecialitky 
a kvalitné víno. Krajina, ktorá vás nenechá ľahostajnými.

Marseille
Azurové pobrežie

Arles
Les Baux de Provence

River Verdon

Avignon

NP Camargue

Pont du Gard

Monako

AnnecyGrenoble

78CFRL10 (LET) TRASA OSOBA V 1/2 

10.4. - 15.4. BA 848

28.8. - 2.9. BA 848

78CFRB03 (BUS) TRASA OSOBA V 1/2 

16.6. - 24.6. 1-2-3 638
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HIT ROKA 2011        S POBYTOM PRI MORI

NOVINKA        LETECKY        KARNEVAL        KVETINOVÝ FESTIVAL        KULTÚRNY ZÁŽITOK

038 ZA KRÁSAMI FRANCÚZSKEJ RIVIÉRY

8-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v popoludňajších 
hodinách (z Bratislavy o 14.00 h), tranzit cez Rakúsko 
a Taliansko.
2. deň: V ranných hodinách príchod do Monaka 
(pešia prehliadka – Kniežací palác, Katedrála, 
Oceánografi cké múzeum, Historické múzeum, 
Kasíno, príp. individuálne voľno s možnosťou 
kúpania). Vláčikom sa odvezieme do Monte Carla 
– najznámejšej a najbohatšej časti Monackého 
kniežatstva. Presun na ubytovanie.

3. deň: Raňajky, autobusová prehliadka Nice, 
vstupnej brány na Azúrové pobrežie (ruský kostol, 
františkánsky kostol, pozostatky galsko-rímskeho 
mesta na vrchu Cimiez). Popoludní pešia prehliadka 
(Staré Mesto, Opera, Promenade des Anglais, 
Hotel Negresco, a ďalšie). Jedli ste už „socca“? 
Gurmánske ochutnávky na tradičnej tržnici. Návrat 
na ubytovanie.
4. deň: Raňajky, odchod do Saint Tropez – 
prehliadka mesta od jachtárskeho prístavu až po 
historickú pevnosť, možnosť výletu loďou po zátoke, 
príp. individuálne voľno. Cesta vinárskou oblasťou, 

ktorá učarovala aj súčasnej hviezde fi lmového 
plátna Johnymu Deppovi, až do horskej dedinky 
Ramatuelle, kde trávil prázdniny so svojimi deťmi 
idol ženských sŕdc 50.rokov - Gérard Philipe. Možnosť 
ochutnávky a nákupu vína v miestnej vinotéke. 
Návrat do hotela.
5. deň: Raňajky, odchod k typickej stredovekej 
pevnosti na skale Saint Paul de Vence, pokračovanie 
panoramatickou Napoleonovou cestou do horského 
mestečka vôní Grasse (návšteva výrobne parfumov 
s možnosťou nákupu). Poobede presun do Cannes, 
mesta presláveného  každoročným fi lmovým 
festivalom. Pešia prechádzka mestom, Palais des 
Festivals, Boulvard de la Croisette, návrat do hotela.
6. deň: Raňajky, výlet do malebného historického 
mesta Antibes, ktoré je ďalšou z obľúbených letných 
destinácií na Francúzskej riviére (prehliadka starého 
mesta, Picassove múzeum, fakultatívne návšteva 

delfi nária alebo aquaparku), odpočinok na pláži, 
návrat do hotela.
7. deň: Raňajky, pobyt pri mori na Riviére, vo 
večerných hodinách (cca 19.00 h) odchod na 
Slovensko.
8. deň: Návrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách (cca 13.00 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
5x ubytovanie v hoteli 2* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 172 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

037 KARNEVAL V NICE KOMFORTNE

3-dňový letecký zájazd

1.deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Nice vo večerných hodinách. Presun na 
ubytovanie.
2.deň: Raňajky, Nice je jedno z najmodernejších 
útočísk Európy. Slávna 5 kilometrov dlhá Promenade 
des Anglais, architektonické skvosty baroka, kostoly, 
kláštory, kaplnky, umelecké galérie, gurmánske trhy 

plné ovocia, zeleniny, francúzskych syrov, či rezaných 
kvetov. Pešia prehliadka starého mesta.  Popoludní 
obrovský kvetinový sprievod na Promenade des 
Anglais. Vozy vysoké až 20 metrov, zdobené tisíckami 
kvetín , tvoriace nádherné farebné mozaiky.  Pôvabné 
živé modely, muži aj ženy, oblečení v prepychových 
kostýmoch s extravagantnými ozdobami a maskami 
vytvorenými špeciálne pre túto príležitosť.  Množstvo 
kvetín roztrúsených po celej dĺžke sprievodu, 

pestrofarebné lupene padajúce ako farebný dážď 
do davu divákov. Večer „Sprievod svetiel“, ktorý 
rozžiari celé srdce francúzskej riviéry  Nice. Návrat 
na ubytovanie. 
3.deň:  Raňajky. Doobeda návšteva neďalekého 
mestečka Menton s čarovnou „Slánosťou citrónu“. 
Pozrieme si obrovské stavby, dekoratívne sochy, 
obrazy ale aj vážne umelecké diela, vyhotovené 
úplne celé iba z citrusových plodov. U nás málo 
známa slávnosť, na ktorú budete určite dlho 
spomínať.  Hlavnou atrakciou dňa je obrovský 
Karnevalový sprievod – množstvo dekorovaných 
vozov, gigantických karikatúr, pouličných hudobníkov 
a divadiel z celého sveta. Presun na letisko, odlet na 

letisko Schwechat, návrat domov. 
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – Nice – 
Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
2x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR, dopravu mikrobusom, resp.autobusom 
počas pobytu.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy na festival, komplexné 
cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 68 EUR. 

Francúzska riviéra ako ju nepoznáte. Rok 2012 sa nesie v duchu olympijských športov - alegorické vozy a kvetinové sprievody 
v luxusnom letovisku Nice vytvoria dokonalú festivalovú atmosféru. Čarovné obrazy a nápadité sochy z citrónov a pomarančov 
v Mentone vás prenesú do ríše fantázie. Zažite s nami jedinečný pestrofarebný festival Azúrového pobrežia!

78CFRL08 TRASA OSOBA V 1/2 

25.2. - 27.2. Jarné prázdniny BA 478

78CFRB07 TRASA OSOBA V 1/2 

17.7. - 24.7. 1-2-3 496

FRANCÚZSKO
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HIT ROKA 2011        KULTÚRNY ZÁŽITOK

NOVINKA        KULTÚRNY ZÁŽITOK

039 LURDY – VLAKOM DO MESTA ZÁZRAKOV

1.deň: Odchod vlakom z Bratislavy cca o 7.00 h. 
Príchod do Innsbrucku cca. 14.00 h., prehliadka 
mesta, v popoludňajších hodinách odchod vlaku do 
Marseilles.
2.deň: Príchod do Marseilles v ranných hodinách, 
sv. omša, prehliadka mesta, následne odchod vlaku, 
príchod do Lúrd cca o 16.00h, ubytovanie, večera.

3. - 6.deň: Pobyt v Lurdoch, pútnický program 
(Bazilika Nepoškvrneného počatia, Ružencová 
Bazilika, Podzemná Bazilika sv. Pia X., sv. omša pri 
Jaskyni Zjavenia, Kostol sv. Bernadetty, premietanie 
fi lmov o živote sv. Bernadetty v slovenskom jazyku, 
sviečková a eucharistická procesia s požehnaním 
pre chorých, Krížová cesta, individuálne kúpanie 
v bazénoch s Lurdskou vodou), možnosť 
fakultatívnych výletov, napr. k vrcholkom Pyrenejí 
alebo Atlantickému oceánu.
7.deň: Odchod vlaku do Nevers cca. o 9.00h, 
príchod do Nevers cca o 16.00h, sv. omša, večera, 
odchod do Bratislavy
8.deň: Príchod do Bratislavy cca o 19.00h.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Spiatočnú dopravu vlakom, 
2x nocľah v ležadlových oddieloch s raňajkami, 
transfer z/do stanice k hotelu, 5x ubytovanie 
v Lurdoch v 3* hoteloch v 2 a 3 posteľových izbách 
s plnou penziou, večeru v Nevers, pútnický program 
s turistickým sprievodcom, duchovný a zdravotný 
doprovod, prehliadku miest Marseilles, Innsbruck.
CENA NEZAHŔŇA: Komplexné cestovné poistenie 
a fakultatívne výlety.
POZNÁMKA: Obstarávateľ zájazdu je:

040 TO NAJLEPŠIE Z FRANCÚZSKA

10-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 7.00 h), vo večerných hodinách príchod 
na ubytovanie v okolí mestečka Annecy.
2. deň: Raňajky, pešia prehliadka mestečka Annecy, 
presun do strediska zimných športov Chamonix pod 
Mont Blancom, ubytovanie v okolí Grenoble.
3. deň: Raňajky, prehliadka Grenoble, kde sa narodil 
významný francúzsky spisovateľ Stendhal. Olympijské 

mesto z roku 1968, zasadené medzi vrcholy Álp, 
Chartreuse a Vercors. Ochutnáte aj koláčiky s „noix 
de Grenoble“ či známy likér „Chartreuse“? Presun po 
diaľnici do farebného Provensálska, návšteva mesta 
Orange (prehliadka – starý rímsky Víťazný oblúk a 
antické divadlo). Presun do pápežského mesta Avignon 
(prehliadka – Pápežský palác, známy Avignonský most, 
Kaplnka sv. Mikuláša, najvyšší bod mesta – tzv. Skala 
otcov v pápežských záhradách), ubytovanie v okolí.
4. deň: Raňajky, prehliadka jedného z najväčších 
skvostov rímskej techniky – mostu Pont du Gard 
(UNESCO), visutého kamenného akvaduktu, dlhého 
273 m a vysokého 49 m. Pokračujeme do stredovekej 
pevnosti Carcassone, opevnenej dvojitými hradbami 
a 52 vežami. Presun do Toulouse (prehliadka 
historického centra mesta), pokračovanie na ubytovanie. 
5. deň: Raňajky, zablúdime aj do „mesta vín“ – 
Bordeaux (individuálne voľno na návštevu starého 
mesta so Studňou troch grácií, divadlom, bazilikou 
a množstvom obchodíkov s vínom). Ubytovanie.
6. deň: Raňajky, presun na pobrežie Atlantiku do 
pirátskeho prístavu La Rochelle. Návšteva starého mesta 

s renesančnou radnicou, Hodinovou vežou 
a zaujímavými stredovekými ulicami, možnosť vystúpiť 
na vežu sv. Mikuláša, odkiaľ je výhľad až na pevnosť 
Boyard a okolité ostrovy. Odchod na ubytovanie.
7. deň: Raňajky, pokračujeme do tajomného 
Bretónska, megalitické polia Ménec a Kermario. 
Zastavíme sa na ostrove Quiberon s jeho Côte sauvage 
– Divokým pobrežím. Odtiaľ zamierime na sever do 
nádherného prístavného mesta Saint Malo (prehliadka), 
ktoré bolo dôležitým útočiskom korzárov. Ubytovanie.
8. deň: Raňajky, vstupujeme do Normandie. Začneme 
veľkolepo prehliadkou kláštora Mont-Saint-Michel 
(UNESCO), umiestneného na žulovej skale uprostred 
pohyblivých pieskov a búrlivého Atlantického oceánu. 
Pozrieme si aj mesto Rouen, ktoré má vo francúzskych 
dejinách nezastupiteľné miesto - možnosť navštíviť 
Múzeum Jany z Arcu, katedrálu a najstaršiu uličku 
s hrazdenými stredovekými domami). Ubytovanie. 

9. deň: Raňajky, presun do Paríža (plavba po Seine, 
následne pešia prehliadka – Champs Elysées, Víťazný 
oblúk, kostol Madeleine, Opera, Place Vendôme, Les 
Halles, Centre Pompidou, Notre Dame, Latinská štvrť, 
Saint Chapelle), v neskorých večerných hodinách 
odchod na Slovensko.
10. deň: Návrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách (cca 14.00 h). 
Zmena programu vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
8x ubytovanie v hoteli 2* s raňajkami, sprievodcu CK 
SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 270 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR, plavba loďou 
po Seine 8 EUR.

78CFRV01 TRASA OSOBA V ODDIELI PRE 6 OS.

18.5. - 25.5. BA 769

78CFRB06 TRASA OSOBA V 1/2 

23.6. - 2.7. 1-2-3 638
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Lôžkovým vlakom pohodlne a bezpečne do mesta zázrakov, 6 dní v Lurdoch, prehliadka miest Marseilles a Innsbruck, zastávka 
v kláštore v Nevers s večerou. Možnosť výletov do Pyrenejí a k Atlantickému oceánu.

FRANCÚZKO

TALIANSKO

RAKÚSKO

ŠVAJČIARSKO

NEMECKO

Innsbruck

Lurdy

Nevers

Marseille
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041  KORZIKA - OSTROV PRE KAŽDÉHO

8-dňový letecký zájazd

Korzičanov, špecifi cký ľud italického pôvodu, ktorý 
do dnešných čias používa svoj vlastný „toskánsky“ 
dialekt, preslávila najmä ich hrdosť, odhodlanosť 
a bojovnosť. Veľký korzický hrdina Sampiero Corso, 
ktorý bojoval po boku Henricha II., či vari najznámejší 
rodák z Korziky Napoleon Bonaparte, preslávili 
hrdinskými činmi svoj rodný ostrov po celom svete.  
Legendárna „vendeta“, krvná pomsta, dokonale 
zdémonizovala korzický temperament. Tradičné 

liturgické polyfónne spevy, podobné gregoriánskemu 
chorálu, pozná zaiste každý hudobník.
1. deň: Transfer na letisko, odlet z Viedne, prílet do 
Bastie. Presun do „najkorzickejšieho“ mesta Korziky – 
Corte, situované v samom srdci ostrova, obklopenom 
údoliami Tavignano a Restonica. Prehliadka mesta 
– Citadela, kostol Nanebovstúpenia a malebné 
uličky, ktoré boli počas krátkeho obdobia korzickej 
nezávislosti svedkami najväčšieho rozkvetu korzickej 
vzdelanosti. Prvé stretnutie s „maurskou hlavou“, 
symbolom Korziky, ktorý odteraz budeme stretávať 
na každom kroku. Čierna hlava s bielou šatkou 
a kruhovou náušnicou v uchu je znakom nezávislosti 
a slobody. Ubytovanie. 
2. deň: Raňajky. Celodenný výlet do horského 
masívu korzického vnútrozemia. Pre vysokohorských 
turistov možnosť výstupu na Monte d’Oro (2389 
m). Odpočinková cesta s možnosťou kúpania vedie 
ku Cascade des Anglais, prírodným kaskádam 
s krištáľovo priezračnou vodou. Návrat na ubytovanie. 
3. deň: Raňajky. Opustíme vnútrozemie a kľukatá 
cesta nás zavedie cez priesmyk Col de Vergio 
a rovnomenné korzické lyžiarske stredisko (jediné 
svojho druhu), až do pohodovej prímorskej dedinky 
Porto. Zažijeme aj my ohnivočervený západ slnka 

na pláži, ktorým je Porto také známe? Oddych pri 
kvalitnom korzickom vínku. Ubytovanie.
4. deň: Raňajky. Čakajú nás panoramatické výhľady 
pri presune po západnom pobreží na juh. Dramatické 
žulové útvary Calanches budú lemovať našu cestu 
do rodiska slávneho korzického rodáka Napoleona. 
Ajaccio. Podarí sa nám zažiť aj tradičné korzické 
polyfónne spevy? Prehliadka mesta, ubytovanie. 
5. deň: Raňajky. Pokračujeme ďalej na juh cez 
najvýznamnejšie megalitické nálezisko Filitosa. 
Vedeli ste, že Korzika je osídlená viac ako 7000 rokov? 
Presun do Sartene, nenápadného, zádumčivého 
mestečka, smutne presláveného krvnou pomstou. 
Ubytovanie. 
6. deň: Raňajky. Bonifacio. Atraktívne mesto na 
70 m vysokom  vápencovom brale nad tyrkysovými 
vodami Stredozemného mora. Fakultatívna 
plavba loďou okolo vápencových útesov až ku 
korzickému „zrnku piesku“, pri odlive návšteva 
jaskyne. Prehliadka malebného centra Vielle Ville 

(starého mesta), citadely, pre záujemcov Aragonove 
schodisko, ktoré podľa legendy vytesali Aragonci 
za jednu noc, námornícky cintorín alebo vychádzka 
k majáku Phare de Pertusato. Ochutnáte miestnu 
špecialitku „paides morts“ – chlieb mŕtvych? 
Ubytovanie. 
7. deň: Raňajky. Posledné vychutnávanie korzickej 
atmosféry, odpočinok na pláži. Popoludní presun do 
Bastie.  Ubytovanie. 
8. deň: Raňajky. V ranných hodinách presun na 
letisko, návrat domov. 
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu, transfer letisko 
– Schwechat – letisko, 7x ubytovanie v 2*/3* hoteli 
s raňajkami, dopravu počas poznávacieho okruhu, 
služby sprievodcu CK SATUR. 
CENA NEZAHŔŇA:  Vstupy. Plavbu loďou v meste 
Bonifacio. Komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR. 

78CFRL09 TRASA OSOBA V 1/2 

19.6. - 26.6. BA 1298

28.8.-4.9. BA 1298

FRANCÚZSKOAtraktívny ostrov v Stredozemnom mori, slávny svojím divokým šarmom. Krajina je naozaj dramatická – vnútrozemské pohorie, 
s najvyšším vrcholom Monte Cinto 2710 m a najdlhšou turistickou trasou v Európe GR20, je neodolateľnou výzvou pre každého 
náročného vysokohorského turistu. Nádherné pláže zase lákajú milovníkov prímorských radovánok. Malebné dedinky oslovia každého 
svojou nefalšovanou atmosférou a gurmáni si tiež prídu na svoje pri pohári kvalitného korzického vínka. Korzika je jednoducho ostrov 
pre každého. 

Bastia

Porto
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des Anglais

BONUS
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043 BURGUNDSKO – FRANCÚZSKE ŠPECIALITKY

042 ALSASKO – CESTA FRANCÚZSKYCH VÍN

6-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 7.00 h), tranzit cez Rakúsko 
a Nemecko, vo večerných hodinách príchod do hotela 
v okolí Colmaru.
2. deň: Raňajky, návšteva najzachovalejšieho 
stredovekého mesta Alsaska – Colmar, prehliadka 
malebnej štvrte farebných domov nazývanej Malé 
Benátky (fakultatívne možnosť previezť sa loďkou). 
Pokračovanie po alsaskej ceste vína so zastávkami 
v Kayserberg – rodisku držiteľa Nobelovej ceny 
Alberta Schweitzera, Riquewihr – najkrajšej 
dedinky vínnej cesty, múzea pod holým nebom s 

uličkami dláždenými mačacími hlavami, balkónmi 
rozkvitnutých pelargónií a v romantickom mestečku 
kľukatých uličiek Ribeauvillé, ktoré je hlavným 
mestom ľahkej alsaskej mandľovej bábovky 
Kougelhopf. V dedinke Zellenberg nazrieme do 
vínnych pivníc ukrývajúcich mladé alsaské vína 
(možnosť ochutnávky a nákupu vynikajúcich 
druhov), návrat na ubytovanie.
3. deň: Raňajky, prehliadka pevnosti Haut 
Koenigsbourg, dominanty a pýchy Alsaska, 
panoramatický pohľad na Porýnie zovreté z jednej 
strany Čiernym lesom a z druhej Alpami. Ochutnávka 
suchých bielych alsaských vín v stredovekej dedinke 
Dambach – la – ville a zastávka v malebnom 
mestečku Obernai s takmer kompletným systémom 
opevnení a množstvom uličiek so zachovanými 
stredovekými domami. Ubytovanie v okolí 
Štrasburgu.
 4. deň: Raňajky, odchod do Štrasburgu, mesta, 
prezývaného Križovatka Európy, presláveného najmä 
svojou gotickou katedrálou, starým mestom s 
typickými strechami, časťou Petite France. Štrasburg 

je sídlom Európskeho parlamentu, metropolou 
Alsaska a jeho zákutia spoznáme počas plavby po 
kanáloch rieky Ill. Cez kraj Champagne, ktorý je 
synonymom ušľachtilého perlivého moku, a kde sa 
vínna réva pestovala už za čias rímskeho impéria, 
sa dostaneme do jedného z najkrajších miest tohto 
regiónu – Éperney. Ulice lemované stromoradím 
a obkolesené pahorkami, posiatymi vinicami, 
ukrývajú množstvo atraktívnych pivníc a tradičných 
výrobní šampanského. Práve tu si doprajeme pôžitok 
z pravého šampanského. Odchod na ubytovanie.
 5. deň: Raňajky, v svetovej metropole šampanského 
v Remeši nás uchváti pohľad na veľkolepú gotickú 
katedrálu Notre Dame, v ktorej boli v minulosti 
korunovaní francúzski králi. Po prehliadke mesta sa 
presunieme do starobylého, pôvodne galsko-
románskeho sídla Chalonsen- Champagne, 
s malebnými záhradami a hrazdenými domami. 

Odchod na ubytovanie.
6. deň: Raňajky, odchod na Slovensko, návrat vo 
večerných hodinách (cca 22.00 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
5x ubytovanie v hoteli 2* s raňajkami, 2x ochutnávku 
vína, plavbu loďkou v Štrasburgu, sprievodcu CK 
SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 150 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

6-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách (z 
Bratislavy cca o 7.00 h.). Tranzit cez Rakúsko 
a Švajčiarsko. Ubytovanie vo Francúzsku v okolí Dijon.
2. deň: Raňajky. Dijon, bývalé sídlo burgundských 
vojvodcov a výrobne kvalitnej horčice. Nasajeme 
atmosféru stredovekých ulíc, spoznáme Palais 
des Ducs – Vojvodský palác, kostol Notre Dame, 
postavený v štýle burgundskej gotiky 13.storočia, 
objavíme dijonskú špecialitu pain d´épices, perník s 

medom a korením, ktorý sa podáva s maslom alebo 
džemom. Dostaneme sa na trhovisko, preplnené 
gurmánskymi pochúťkami, lemované kaviarňami 
a reštauráciami. Prejazd úzkym pruhom kopcovitej 
zeme Côte d´Or a Côte de Nuits. Práve odtiaľ 
pochádzajú najlepšie vína Burgundska. Jedinečný 
zámok, zasadený uprostred viníc, Clos de Vougeot, 
ktorý patrí členom rytierskeho rádu Chevalier de 
Tastevin – pokračovateľom vinárskych tradícií svojich 
predkov. Ubytovanie.
3. deň: Raňajky. Prehliadka kláštora Fontenay 
(UNESCO), najpôsobivejší cisterciánsky kláštor. 
Zastávka v Pouilly-en-Auxois na vyhliadkovú plavbu 
po Canal de Bourgogne. Posilníme sa ochutnávkou 
syra v syrárni Brochon. V hlavnom meste vinárstva 
Beaune sa prejdeme po úzkych uličkách a navštívime 
unikátnu stredovekú nemocnicu z 15.storočia  Hôtel 
– Dieu. Práve tu sa každoročne koná veľká akcia vína, 
ktorá určuje ceny predaja počas sezóny (ochutnávka). 
Ubytovanie. 
4. deň: Raňajky. Návšteva mestečka Tournus 
a prehliadka opátstva Saint-Philibert z 11.storočia, 

vrcholného diela románskej architektúry, ktoré 
našťastie nebolo zničené počas Francúzskej revolúcie. 
Presun na jedno z najluxusnejších miest Burgundska 
- zámok Cormatin, ktorý ukrýva prepychové 
apartmány kráľa Ľudovíta XIII. Pokračujeme do Cluny, 
so zvyškami benediktínskeho opátstva, ktoré bolo 
v 12.storočí najvplyvnejšou autoritou kresťanského 
sveta. Ubytovanie. 
5. deň: Raňajky. Panoramatická cesta cez vinárske 
dedinky Beaujolais, rozsiahlu oblasť terasovitých 
kopcov, odkiaľ pochádzajú červené vína s ovocnou 
príchuťou, a kde je dobrým zvykom konzumovať ich 
v skorých denných hodinách. Túto tradíciu musíme, 
samozrejme, dodržať (ochutnávka). Lyon, druhé 
najväčšie mesto Francúzska, nachádzajúce sa 
v regióne Rhône-Alpes. Hlavné centrum obchodu, 
sídlo Interpolu, známe prívlastkom hlavné francúzske 
stredisko gastronómie. Prečo získalo aj titul „mesto 

hodvábu“ a ako sa pričinilo o pomenovanie „mesto 
fi lmu“, sa dozviete počas prehliadky. Ubytovanie.
6. deň: Skoré raňajky, odchod späť na Slovensko. 
Príchod v neskorých večerných hodinách (cca 
22:00 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 5x 
ubytovanie v hoteli 2* s raňajkami, 2x ochutnávku 
vína, 1x návštevu syrárne v Brochon, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 160 EUR.
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78CFRB60 TRASA OSOBA V 1/2

11.9. - 16.9. 1-2-3 488

78CFRB61 TRASA OSOBA V 1/2

18.9. - 23.9. 1-2-3 428Lyon

Beaujec
Cluny
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Cormatin Beaune

Clos de vougeot
Dijon

Abbaye de Fontenay

Pouilly-en-
Fontenay
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Remeš
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Haut Koenigsbourg
Ribeauvillé
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NOVINKA        PLAVBA        INDIVIDUÁLNE POZNÁVANIE

NOVINKA        LETECKY        GURMÁNI        KULTÚRNY ZÁŽITOK

045 CANAL DU MIDI – NECHAJTE TO PLÁVAŤ! 

V čase od mája od septembra môžete absolvovať 
týždňovú plavbu po Canal du Midi, z nástupného 
prístavu Somail až do Carcassone, ktoré patrí 
k najstarším starovekým opevneným mestám 
v Európe. V roku 1997 bolo takisto zaradené do 
zoznamu UNESCO. Na tejto trase Somail-Carcassone 

a späť absolvujete približne 130 kilometrov 
a prejdete dômyselným systémom vzdúvadiel. 

Cenu pripravíme špeciálne pre vás, v závislosti od 
počtu a veku účastníkov (max.8). Vyberieme pre 
vás ideálnu loď (ceny od 829 EUR/prenájom lode 

na týždeň pre 1-2 osoby; od 2239 EUR/prenájom 
lode na týždeň pre max.8+1 osôb), zabezpečíme 
leteckú dopravu do Toulouse (možnosť individuálnej 
dopravy), transfer do prístavu a v prípade záujmu aj 
sprievodcu CK SATUR. 
Zájazdy na mieru podľa Vášho želania.

044 FRANCE GOURMET

5-dňový letecký zájazd

1.deň: Transfer z Bratislavy do Budapešti, odlet 
do Lyonu, krátka prehliadka mesta a presun na 
ubytovanie. Zastávka na slimačej farme. Možná 
ochutnávka francúzskych gurmánskych špecialít. 
Viete čo jete? Ochutnali ste už „verrine“?
2.deň: Raňajky. Navštívime benediktínske opátstvo 
Cluny, založené v roku 910, ktoré sa okamžite 
stalo jedným z najdôležitejších kultúrnych 

a náboženských centier Európy. Po stopách 
benediktínov sa presunieme k románskemu kostolu 
z 11.storočia - Saint Martin v Chapaize. Zastavíme 
sa v Taizé, mestečku preslávenom medzinárodnými 
stretnutiami kresťanskej komunity založenej v roku 
1940 bratom Rogerom. Pokračujeme prehliadkou 
jedného z najkrajších zámkov Burgundska Cormatin 
až do mestečka Tournus, s prehliadkou vrcholného 
diela románskej architektúry kláštorom Saint-
Philibert. Návrat na ubytovanie a príprava na večerný 
program. Podvečer sa presunieme do mestečka 
Beaujeau, aby sme si naplno vychutnali „príchod 
nového Beaujolais 2012“ a zúčastnili sa rituálneho 
otvárania sudu. Ochutnávka prvého vína Beaujolais, 
fakľový sprievod a zábava až do neskorých nočných 
hodín. Návrat na ubytovanie. 
3.deň: Raňajky. Dopoludnia fakultatívne možnosť 
pre odvážnych vzlietnuť helikoptérou nad svahmi 
Beaujolais či z výšky obdivovať Tournus. Spoločne sa 

presunieme ku kláštoru Citeaux založeného v roku 
1098, ktorý dal meno celému cisterciánskemu rádu. 
Uprostred vinohradov navštívime zámok Clos du 
Vougeot, známeho svojim vlastným červeným „grand 
cru“ Vougeot. Ochutnávke dobrého vína a kvalitného 
francúzskeho syra  sa jednoducho nemôžeme 
vyhnúť. Návrat na ubytovanie. 
4.deň: Raňajky. Tento deň zasvätíme poznávaniu 
centra burgundského vinárstva – mestečku Beaune 
a jeho okoliu. Navštívime múzeum vína a známy 
Hôtel-Dieu de Beaune z 15.storočia. Vinohrady na 
úbočiach Côte de Beaune, Tournus a Chardonnay 
nenechajú žiadneho vinárskeho gurmána 
ľahostajným. Návrat na ubytovanie a rozlúčka 
s krajinou dobrého jedla a vína. 

5.deň: Raňajky. Presun na letisko do Lyonu, prílet do 
Budapešti a transfer do Bratislavy. 
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: leteckú dopravu, transfer 
Bratislava – Budapešť – Bratislava, 4x ubytovanie 
v hoteli 2*/3* s raňajkami, dopravu počas okruhu, 
2x ochutnávka vína, 1x ochutnávka syra, návšteva 
slimačej farmy, služby sprievodcu CK SATUR. 
CENA NEZAHŔŇA:  Vstupy. Vyhliadkový let 
helikoptérou (od 50 EUR/ cca.15 minút). Komplexné 
cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR. 
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 98 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

FRANCÚZSKO78CFRL60 TRASA OSOBA V 1/2 

14.11. - 18.11. BA 768

Zájazd pre milovníkov dobrého vínka a francúzskej kultúry. Čaká vás prvé otvorenie sudu Nového Beaujolais 2012, ochutnávky 
kvalitného vína a francúzskych syrov, návšteva slimačej farmy. Krásne a neznáme kláštory, zámky a vinohrady Burgundska. 

Cestujte inak! Ponúkame vám atraktívnu alternatívu k  „bežným“ poznávacím zájazdom. Staňte sa kapitánom lode na splavných 
kanáloch francúzskych riek a vezmite svoju rodinu či priateľov na oddychovú poznávaciu plavbu. Canal du Midi, nazývaný aj „kanál 
dvoch morí“, je úžasné vodné technické dielo, ktoré už v 17.storočí umožnilo prepojiť Stredozemné more s Atlantickým oceánom. 
V roku 1996 bol dokonca zapísaný aj do zoznamu UNESCO. 

Toulouse

Carsassonne
Le Somail

Lyon

MaconCluny
Taizé

Cormatin
Chapaize

Tournus

Beaune

Beaujeu

Clos Du Vougeot

BONUS
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047 PORTUGALSKO – PUTOVANIE ZA VÍNOM

6-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
po prílete do Porta transfer na ubytovanie a podľa 
časových možností začiatok prehliadky mesta. 
Večera. 
2. deň: Raňajky. Ocitáme sa v spleti úzkych 
kľukatých uličiek Porta v štvrti Ribeira (UNESCO), 
navštívime katedrálu Terreido da Sé, v štvrti Barredo 
sa nevyhneme dojmu, že domy nakláňajúce sa do 
strán čoskoro spadnú a budeme sa nadchýnať nad 

honosnou zlatou výzdobou kostola Sao Francisco. 
Fakultatívne 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 znázornených 14 zastavení 
krížovej cesty. Na vrchole, vo výške viac ako 600 
m, sa nám nad krásnym výhľadom doslova zatají 
dych. Pokračovanie do stredovekej Bragy. Už na 
začiatku 6. st. sa stala dôležitým kresťanským 
centrom, jednou zo zaujímavostí je práve tunajšia 
diecéza. Návšteva rodinných viníc Quinta da Aveleda 
(prehliadka záhrad, viníc a ochutnávka vína). Návrat 
na ubytovanie a večera. 
4. deň: Raňajky. Návšteva kolísky portugalského 
národa, mesta Guimarăes (stredoveké pamiatky 
– UNESCO). Práve na miestnom hrade sa narodil 
a vyrástol D. Afonso Henriques, 1. portugalský kráľ 
a bojovník za nezávislosť krajiny. V historickom centre 
uvidíme palác vojvodcov z Bragancy a v ženskom 
kláštore z 10. st. Nossa Senhora da Oliveira budeme 

môcť obdivovať kolekciu náboženských predmetov. 
Zastavíme sa vo vinárskom podniku Casa de Sezim 
(prehliadka + ochutnávka). Návrat na ubytovanie 
a večera. Návšteva predstavenia „fado“ - typický 
hudobný prejav Portugalcov, zhudobnená báseň 
rozprávajúca spravidla smutný príbeh, so sprievodom 
12-strunovej gitary.
5. deň: Raňajky. Cez gotický most ponad rieku 
Cavado sa dostaneme do centra mestečka Barcelos, 
odkiaľ pochádza legenda o kohútovi, ktorý sa stal 
symbolom nielen mesta, ale aj celého Portugalska 
(prehliadka). Pokračujeme na návštevu vinice 
Quinta do Tamariz (prehliadka + ochutnávka). Deň 
zakončíme v letovisku Póvoa Do Varzim, mesta 
povoleného hazardu s piesočnými plážami a rušným 
nočným životom. Návrat na ubytovanie a večera. 
6. deň: Raňajky. Návšteva mesta Amarante, 
ktorého prvá časť názvu znamená po portugalsky 
milovať. Toto atraktívne mestečko, jeho historické 

centrum a hlavne pôvabný oblúkový most Ponte São 
Gonçalo si určite zamilujete aj Vy. Okolie mesta  je 
doslova posiate vinicami, kde sa produkuje mladé 
pološumivé „zelené“ víno – „vinho verde“, typické 
iba pre Portugalsko (ochutnávka). Odlet z Porta do 
Viedne a transfer do Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Porto - Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat - 
Bratislava, autokarovú dopravu počas okruhu, 
5x ubytovanie v hoteli 3 * s polpenziou, 5x 
ochutnávku vína, predstavenie „fado“, miestneho 
sprievodcu v Porte a sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 150 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu  128 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

046 VEĽKÝ OKRUH PORTUGALSKOM

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Prílet do Lisabonu, autobusová okružná 
jazda mestom. Ubytovanie a večera.
2. deň: Raňajky, cesta do stredovekej dedinky 
Óbidos. Ukrýva úzke uličky bielych domčekov 
s terakotovými strechami plné obchodíkov. 
V rybárskej dedinke Nazaré sa poprechádzame po 
pláži. Pokračovať budeme do mestečka Alcobaca 

s najväčším kostolom v Portugalsku (UNESCO) a s 
cisteriánskym opátstvom. Deň ukončíme 
v Batalhe návštevou kráľovského kláštora (UNESCO). 
Ubytovanie a večera.
3. deň: Raňajky. Mesto Coimbra bolo až do 13. st. 
hlavné mesto, má najstaršiu univerzitu Portugalska 
a druhú najstaršiu na svete. Pokračovanie našej 
výpravy smeruje do Porta. Ubytovanie a večera.
4. deň: Raňajky. Bola by škoda odísť z Porta 
a nevidieť katedrálu Terreido da Sé a gotický kostol 
Sao Francisco s honosnou zlatou výzdobou... 
Opúšťame Porto a za chvíľu sa ocitáme pred bránami 
stredovekej Bragy, zastavíme sa na pútnickom mieste 
Bom Jesus do Monte a deň zakončíme ochutnávkou. 
Návrat na ubytovanie. Večera.
5. deň: Raňajky, na ceste do Lisabonu sa zastavíme 
v jednom z najvýznamnejších pútnických miest 
kresťanského sveta – Fátima a v meste Tomar 
(prehliadka). Ubytovanie v Lisabone. Večera.
6. deň: Raňajky, celodenný výlet do okolia Lisabonu 
na trase Sintra – Cabo da Roca a Cascais. Sintra, 
bývalé letné sídlo portugalských kráľov, plné palácov 

rôznych štýlov a krivolakých uličiek s malými 
obchodíkmi je najnavštevovanejším miestom 
Portugalska (UNESCO). Spoznáme portugalské 
Monte Carlo – Estoril. Návrat na ubytovanie 
a večera. Fakultatívne návšteva predstavenia 
typického portugalského hudobného žánru – fado.
7. deň: Raňajky. Lisabon - mesto, na ktoré sa díva 
socha Krista (návšteva), presná replika tej slávnejšej 
v Riu de Janeiro. Prehliadka mesta: starobylá štvrť 
Belém s Kláštorom Hieronymov (manuelskej 
architektúry), veža Torre de Belém (obranná veža 
a maják na rieke Tejo), hrad Castelo de Sao Jorge, 
vyvezieme sa železným výťahom elevador de Santa 
Justa. Návrat na ubytovanie a večera. 
8. deň: Raňajky, individuálne voľno, transfer na 

letisko v Lisabone, odlet do Viedne.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Lisabon – Viedeň (s prestupom), 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: Letiskové poplatky 150 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu  198 EUR, za 
predstavenie „fado“  28  EUR.

78CPTL60 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

30.10. - 4.11. Jesenné prázdniny BA 728

78CPTL01 TRASA OSOBA NA 1. a 2. LÔŽKU OSOBA NA 3. LÔŽKU

5.4. - 12.4. Veľká noc BA 948 848

1.5. - 8.5., 24.5. -  31.5. BA 868 768

5.6. - 12.6. BA 868 768

20.9. - 27 .9. BA 868 768

4.10. - 11.10., 18.10. - 25.10. BA 868 768

Zľava XXL
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P O R T U G A L S K O
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PORTUGALSKO

049 GRAND TOUR MADEIROU 

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet do Funchalu, transfer z letiska do 
hotela. Ubytovanie, večera.
2. deň: Raňajky. Hlavné mesto ostrova sa pýši 
mnohými pamiatkami. Funchal je atraktívne, z veľkej 
časti pôvodne zachovalé mesto. Počas prehliadky 
si vychutnáme kolorit miestnej tržnice, pozrieme si 
farbami hýriacu botanickú záhradu Jardim Botánico, 
navštívime manufaktúru na výrobu výšiviek a deň 
ukončíme ochutnávkou vína v najstarších vínnych 
pivniciach ostrova Oliveiras. Návrat na ubytovanie, 
večera.
3. deň: Po raňajkách celodenný výlet do západnej 
časti ostrova: z Funchalu nás cesta privedie najskôr 

do malebnej rybárskej dedinky Camara de Lobos 
a ďalej ku Cabo Girao – útesu (druhý najvyšší na 
svete) s úchvatným výhľadom. Pobrežie opustíme 
v Ribeira Brava a cez náhornú plošinu Paúl da Serra 
sa dostaneme do malého vinárskeho mestečka 
Porto Moniz, ktoré je známe unikátnymi prírodnými 
kúpeľmi. Popoludní navštívime starobylé mestečko 
Sao Vicente (18. stor.) na severnom pobreží. Návrat 
na ubytovanie, večera.  
4. deň: Raňajky. Prvou zastávkou poldenného výletu 
je vyhliadka Pico dos Barcelos. Cez husté eukalyptové 
lesy sa dostaneme  do Eira do Serrado – jedného 
z najkrajších miest na ostrove s uchvacujúcim 
výhľadom na okolité hory a na dedinku Curral das 
Freiras (Údolie mníšok). Pokračovanie do Monte, 
návšteva barokového pútnického  kostola Nossa 
Senhora , v ktorom pochovali posledného rakúskeho 
cisára Karla  Habsburgského. Vychýrenou sa stala 
miestna atrakcia – jazda v tradičnom dopravnom 
prostriedku -  saniach s prúteným košom, ktorú si 
máloktorý návštevník Monte  nechá ujsť. Návrat na 
ubytovanie, večera, prenocovanie.  

5. deň: Raňajky. Dnes sa vyberieme do východnej 
časti ostrova. Jedno z najobľúbenejších výletných 
miest ostrova je Ribeiro Frio, známe aj chovom  
pstruhov – prehliadka. Pokračovanie do dedinky 
Santana s typickými domčekmi so slamenými 
strechami zvanými Palheiros. Cez priesmyk Portela 
sa dostaneme do malebného údolia Machico, 
na konci ktorého leží druhé najväčšie mesto 
ostrova, kde sa podľa povesti  vylodili objavitelia 
Madeiry. Prehliadka, návrat do Funchalu. Návrat na 
ubytovanie, večera.
6. deň: Raňajky. Individuálne voľno, pobyt pri 
mori, večer typická večera s folklórnym programom 
a panoramatická prehliadka mesta.
7. deň: Raňajky. Vychutnajte si nádhernú prírodu 
počas pohodlnej, ani nie dva a pol hodinovej pešej 
túry popri „Levadach“ – zavodňovacích kanáloch, 
ktoré odvádzajú vodu z hôr na polia na pobreží. 

Návšteva manufaktúry na výrobu prútených 
predmetov, typických pre túto oblasť. Návrat na 
ubytovanie, večera.
8. deň: Raňajky. Transfer na letisko, odlet do Viedne.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Funchal – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, autobus resp. mikrobus počas pobytu, 
7x ubytovanie v hoteli 3 * s polpenziou, ochutnávku 
vína, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA:  Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 150 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu  148  EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

048 LISABON – MESTO MOREPLAVCOV

3-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Lisabonu, unikátneho mesta na konci 
Európy a začiatku Atlantického oceánu. Po prílete 
autobusová okružná prehliadka. S mestom 
plným nádherných pamiatok z dôb objavných 
zámorských výprav sa budeme zoznamovať aj počas 
popoludňajšej pešej prehliadky. Pravý portugalský 
kolorit zažijeme na Praca do Comercio – jednom 
z najväčších a najkrajších námestí Lisabonu a keď 
sa vyvezieme železným výťahom Elevador de Santa 
Justa (podľa návrhu žiaka slávneho staviteľa A. G. 
Eiff ela), starý Lisabon sa nám ukáže ako na dlani. 
Ubytovanie.
2. deň: Raňajky. Lisabon – mesto, na ktoré sa díva 
socha Krista, presná replika tej slávnejšej 

v Riu de Janeiro. Lisabon sa vďaka svojmu prístupu 
k Atlantickému 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 Portugalska, to 
je starobylá štvrť Belém s Kláštorom Hieronymov 
(vrchol manuelskej architektúry s nádhernou 
krížovou chodbou), veža Torre de Belém (pôvodne 
obranná veža a maják na rieke Tejo), maurská 
pevnosť Sao Jorge (úchvatný výhľad na celý Lisabon 
a na rieku Tejo s najdlhším mostom v Európe, ktorý 
meria neuveriteľných 17 kilometrov), odkiaľ vedú 
starobylé uličky do  najstaršej štvrte Alfami, založenej 
Feničanmi. Návrat do hotela. Fakultatívne návšteva 
predstavenia typického portugalského hudobného 
žánru – fado.

3. deň: Raňajky, poldenný výlet do okolia Lisabonu. 
Sintra, bývalé letné sídlo portugalských kráľov, 
plné palácov rôznych štýlov a krivolakých uličiek 
s malými obchodíkmi. Najnavštevovanejšie miesto 
Portugalska, ktoré si právom zaslúžilo zápis do 
zoznamu UNESCO. Návrat do Lisabonu, presun na 
letisko, odlet do Viedne.  
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Lisabon – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 

– Bratislava, autobus počas pobytu, 2 x ubytovanie 
v hoteli 3 * s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY:  Letiskové poplatky  150 
EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY:  Za 1/1 izbu  98 EUR, za 
predstavenie „fado“  28  EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

78CPTL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

14.9. - 16.9. BA 498

78CPTL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

15.4. - 22.4. (Kvetinový Festival) BA 998

3.11. - 10.11. BA 898

São Vicente Santana

Machico

Camacha
Funchal

Monte

Câmara 
de Lobos

Ribeira 
Brava

Ribeiro 
FrioEira do Serrado

Hlavné mesto Portugalska je skutočne výnimočné: krajina, ktorá bola po tisícročia považovaná za koniec poznaného sveta a vtedajší 
Lisabon za bránu do neznámych exotických končín. Snáď aj preto sa tu snúbia architektonické a duchovné premeny významného 
európskeho mesta s vplyvmi exotickej Afriky aj ďalekej Latinskej Ameriky.

BONUS
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S A T U R  T R A D I Č N E  D O B R Á  D O V O L E N K A

NOVINKA        LETECKY        S POBYTOM PRI MORI        POLPENZIA I ALL INCLUSIVE V CENE        AJ Z KOŠÍC

050  ANDALÚZIA A JUŽNÉ PORTUGALSKO 
KRAJINY NÁMORNÍKOV

ŠP
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11 dňový, resp. 12 dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet z Bratislavy / Košíc do Faro. Transfer do 
hotela na pobreží Costa de la Luz.
2. deň: Raňajky. Individuálne voľno pri mori so 
službami all inclusive, možnosť fakultatívnych 
výletov.
3. deň: Raňajky, cesta pokračuje smerom do Sevilly, 
pre svoju krásu nazývanej aj perla Andalúzie, mesta 
extrovertov, ktorí sa vyžívajú vo fl amencu, býčích 
zápasoch, procesiách, fi estach, návštevách barov 
a ochutnávaní tapas. Stred mesta pripomína mozaiku 
divadelných javísk, jedno námestie je tu krajšie ako 
druhé. Pýši sa 3. najväčšou katedrálou v Európe 
(la Giralda), kráľovský palác – Reales Alcázares patrí 
k najstarším v Európe a stále ho využíva aj španielsky 
kráľ. Palác je dokonalým príkladom múdejarskej 
architektúry, majstrovskej kombinácie maurských 
techník a katolíckych symbolov. Preskúmame 
pôvabné uličky a námestia v štvrti Barrio de Santa 
Cruz, nakukneme do obchodíkov a možno si 
vyberieme ten najkrajší darček. Ubytovanie a večera.
4. deň: Raňajky. Výlet  do čarovného regiónu 
Portugalska, do Algarve. Táto oblasť je preslávená 

nielen plážami a oceánom, ale aj svojou typickou 
a nezameniteľnou architektúrou v podobe bielych 
domčekov s ľudovými ornamentmi. Prvou zastávkou 
bude najkrajšie mestečko Algarve -Távira, stojí na 
kopcoch a nad jej úzkymi uličkami sa vypínajú 
kopule a veže 37 kostolov. K pastve pre oko môžeme 
pridať aj niečo pre labužníkov, miestnu špecialitu 
atum, rozvoniavajúci čerstvý tuniak. Prehliadka 
nádherného historického centra mesta turistickým 
vláčikom. Presun do malebného prístavného 
mestečka Lagos. Lagos je najzápadnejším bodom 
nášho výletu a jedným z najvyhľadávanejších 
letovísk v Algarve, pýšiť sa však môže aj historickým 
centrom, ktoré budete mať možnosť spoznať 
prehliadkou z turistického vláčika. Za zmienku stojí 
Kostol sv. Antona s celozláteným barokovým oltárom 
a kachľami z 18. storočia ako aj zvyšky mestského 
opevnenia rímsko - maurského pôvodu. Voľný čas na 
obed. Transfer do hotela. Ubytovanie a večera.
5. deň: Raňajky. Presun z hotela do jednej 
z najdôležitejších ekologických rezervácií v Európe, 
do Národného parku Doňana. Bývalý poľovný 
revír španielskej kráľovskej rodiny  bol v roku 1969 
vyhlásený za Národný park a právom je zapísaný 

medzi prírodné a kultúrne dedičstvo UNESCO. 
Doňana je domovom pre asi 365 druhov vtákov 
a je vyhľadávaná ornitológmi z celého sveta. 
Návšteva Palacia de Acebrón z 20.storočia, kde sú 
zhromaždené všetky informácie o etnografi ckom 
dedičstve Národného  parku Doňana. Prehliadka 
parku  pokračuje zastávkou v malej dedinke 
El Rocio, kde sa nachádza soška miestnej Panny 
Márie Rocijskej a staré moslimské hradby.  Dnešný 
výlet pokračuje návštevou kláštora Santa Mária de 
la Rábida z 15. storočia, kde sa zrodili veľkolepé 
objaviteľské plány janovského moreplavca 
v španielskych službách Krištofa Kolumbusa. Bolo by 
hriechom nenavštíviť repliky troch najvýznamnejších 
Kolumbových plachetníc Santa Maria, Pinta a Niňa 
v prístave Palos de la Frontera. Návrat do hotela. 
Ubytovanie a večera.
6. deň: Raňajky. Výlet do jedného z najznámejších 
miest celej Andalúzie v provincii Cádiz – Jerez de 
la Frontera. Jerez je preslávené temperamentným 
fl amencom, svetovo známymi andalúzskymi 
koňmi, okruhom Formuly 1- Circuito Permanente 
de Jerez, no najmä produkciou unikátneho sherry. 
Na výrobu Brandy de Jerez sa používa len víno 
odrody Airén a zrieť musí práve v oblasti Jerez. 
Pozveme vás na ochutnávku tohto lahodného nápoja 
do známej vínnej pivnice Williams & Humbert. 
Presun  a prehliadka historického centra turistickým 
vláčikom. Historické centrum Jerezu je vyhlásené za 
kultúrnu pamiatku, ukrýva sa v ňom totiž množstvo 

významných historických stavieb. Jednou z nich je 
aj Palacio Duque Garniera z 19. storočia. Dnes tu 
sídli svetovo preslávená Kráľovská škola jazdeckého 
umenia. Za prehliadku stoja aj Arabské kúpele alebo 
dejisko býčích zápasov Plaza de Torros. Voľný čas na 
obed. Návrat do hotela. Ubytovanie a večera.
7. deň:   Raňajky, individuálne voľno so službami all 
inclusive, možnosť fakultatívnych výletov.
8.deň :   Raňajky, individuálne voľno so službami all 
inclusive, možnosť fakultatívnych výletov.
9.deň :   Raňajky, individuálne voľno so službami all 
inclusive, možnosť fakultatívnych výletov.
10.deň:  Raňajky, individuálne voľno so službami all 
inclusive, možnosť fakultatívnych výletov.
11. - 12.deň: Raňajky, hlboký nádych, aby v nás čo 
najdlhšie zostala andalúzska vôňa, prechádzka po 
pláži. Transfer na letisko, prílet do Bratislavy / Košíc.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Bratislava/Košice 
– Faro – Košice/Bratislava, transfer letisko –hotel – 
letisko, služby delegáta, 6x, reps. 7x ubytovanie 
v 4* hoteli s all inclusive službami, 4x ubytovanie 
v 4* hoteli s polpenziou. 
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a fakultatívne výlety 
a komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 
150 EUR/osoba.

78CESL07 POČET DNÍ TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

10.6. - 21.6., 2.9. - 13.9.* 12 dní BA/KE* 1098

21.6. - 1.7.*, 13.9. - 23.9. 11 dní BA/KE* 998

Faro

Lagos

Punta 
Umbria

Tavira
Sevilla
Doñana Park

Jerez de la 
Frontera
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Perly Andalúzie, najvzrušujúcejšie časti pobrežia Costa de la Luz a južného Portugalska  pohltia každého. Mesto Sevilla svojou 
špecifi ckou atmosférou a bohatou históriou, Národný park Doňana zapísaný v UNESCO, Jerez preslávenými svetoznámymi jazdeckými 
koňmi, či unikátnym brandy sherry a v neposlednom rade portugalské letovisko Algarve, či pobyt pri mori so službami all inclusive v 
Punta Umbria. Náš tip na poznávanie s pobytom pri mori na najkrajších španielskych piesočnatých plážach.

Hotel Punta Umbria
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ŠPANIELSKOLETECKY        S POBYTOM PRI MORI        HIT ROKA 2011        POLPENZIA V CENE

051  ANDALÚZIA V RYTMOCH FLAMENCA

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Malagy, mesta voňajúceho vínom a rodiska 
slávneho španielskeho maliara Pabla Picassa. Transfer 
do hotela na pobreží Costa del Sol.
2. deň: Raňajky. Andalúzia – divoká a nehostinná 
Sierra, zelené údolia, nekonečné olivové háje, 
zasnežené vrcholky hôr, modré Stredozemné more, 
oslnivo biele dedinky roztrúsené na vŕškoch, nádych 
maurskej minulosti a nespútaná španielska krv plná 
fl amenca. To všetko nás čaká v nasledujúcich dňoch 
na ceste za kultúrou, zvykmi 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 vtedajšieho známeho 
sveta. Budeme mať možnosť uvidieť jedinú voľne 
žijúcu kolóniu opíc v Európe a prezrieť si prieplav, 
ktorý oddeľuje dva kultúrne tak odlišné kontinenty 
ako je Európa a Afrika. Návrat na 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. Prejdeme cez typické dedinky a mestečká, 

ktorých biela farba je neprehliadnuteľná. 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 španielskeho vína, ochutnávajúc miestne 
„tapas“. Všetko okolo má svoj andalúzsky rytmus, 
vrátane mestečka Arcos de la Frontera, kde si krátko 
vychutnáme tunajšiu atmosféru. V popoludňajších 
hodinách sa zastavíme v najstaršom meste Európy – 
Cádiz – založenom v roku 1100 pred n. l. Feničanmi. 
Harmonické staré centrum s barokovými kostolmi, 
fasádami v jemných pastelových farbách a balkónmi 
z tepaného železa má svoje neopakovateľné čaro. 
Ubytovanie a večera.
4. deň: Raňajky, cesta pokračuje smerom do Sevilly, 
pre svoju krásu nazývanej aj perla Andalúzie, mesta 
extrovertov, ktorí sa vyžívajú vo fl amencu, býčích 
zápasoch, procesiách, fi estach, návštevách barov 
a ochutnávaní tapas. Stred mesta pripomína mozaiku 
divadelných javísk, jedno námestie je tu krajšie ako 
druhé. Pýši sa 3. najväčšou katedrálou v Európe 
(la Giralda), kráľovský palác – Reales Alcázares patrí 
k najstarším v Európe a stále ho využíva aj španielsky 
kráľ. Palác je dokonalým príkladom múdejarskej 
architektúry, majstrovskej kombinácie maurských 

techník a katolíckych symbolov. Preskúmame 
pôvabné uličky a námestia v štvrti Barrio de Santa 
Cruz, nakukneme do obchodíkov a možno si 
vyberieme ten najkrajší darček. Ubytovanie a večera.
5. deň: Raňajky, presun do Córdoby, jedného 
z najnavštevovanejších španielskych miest. Mezquita 
je jediná mešita, ktorá sa zachovala zo španielskeho 
stredoveku 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 rôznofarebnými kvetmi, uličky, 
kde sa sotva zmestí človek a moped... Exteriéry 
Alcázaru. Máte chuť vyskúšať pravé arabské kúpele? 
Odhoďte predsudky a vychutnajte si hodinu 
absolútnej pohody a relaxu. Ubytovanie, večera.
6. deň: Raňajky, presun do poslednej bašty 
arabského panstva na Pyrenejskom polostrove 
– Granady. Pochopíme, prečo mesto tak často 
ospevovali, a prečo o ňom nadšene písali mnohí 
cestovatelia. Katedrála, uličky Albaicínu a vykúkajúce 
vrcholky Sierry Nevady (najmladší národný park 
Španielska), ktoré sú väčšinu roka pokryté snehovou 
prikrývkou. Ubytovanie, večera. Andalúzia bez 
fl amenca nie je Andalúziou. Flamenco – to je druh 
piesne, hry na gitaru a tanca, ktorý symbolizuje jej 
zložitú dušu (fakultatívne predstavenie).

7. deň: Raňajky, čaká nás perla maurskej 
architektúry – Alhambra, palácový a pevnostný 
komplex s úžasnými záhradami Generalife, ktorý bol 
sídlom maurských vládcov Granady (prehliadka). 
Vďaka svojej nádhere a historickej hodnote sa 
prepracoval aj medzi fi nalistov nových sedem divov 
sveta. Odchod na ubytovanie na Costa del Sol, večera.
8. deň: Raňajky, hlboký nádych, aby v nás čo 
najdlhšie zostala andalúzska vôňa, prechádzka po 
pláži. Transfer na letisko, prílet do Viedne a transfer 
do Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Malaga – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, autokar resp. mikrobus počas pobytu, 
7x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 6x večeru, 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, predstavenie fl amenca 
a komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 150 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 158 EUR, za 
vstup do Alhamby 32 EUR.

78CESL04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

1.5. - 8. 5. BA 898

11.10. - 18. 10. BA 898

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. Španielska Andalúzia vám nastaví hneď niekoľko tvárí, 
ktoré si určite zamilujete.

Zľava XXL
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NOVINKA        LETECKY        POLPENZIA V CENE        

LETECKY        HIT ROKA 2011        VEĽKÁ NOC        SHOPPING

053 ŠPANIELSKE POKLADY UNESCO

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Madridu. Prvé zoznámenie s metropolou 
Španielska nám poskytne prehliadka mesta, počas 
ktorej sa necháme očariť všetkými dôležitými 
námestiami: Plaza de Espaňa, kde si pripomenieme 
slávneho spisovateľa Cervantesa prostredníctvom 
súsošia jeho románových hrdinov – Dona Quijota 
a verného sluhu Sancha, Plaza Mayor – námestie 
námestí, centrum života Habsburgovcov 17. storočia 
s historickými budovami, 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 najmodernejšia časť 
mesta. Transfer do hotela, ubytovanie a večera.
2. deň: Raňajky. Tento deň venujeme umeniu. 
Čakajú nás umelecké skvosty v múzeu El Prado (diela 
majstrov ako El Greco, Velázquez, Goya...) a múzeu 
Reina Sofía. Kto by sa príliš nasýtil toľkých kultúrnych 
zážitkov, potrebný oddych mu dopraje park El Retiro s 
botanickou záhradou či Krištáľovým palácom. Návrat 
na ubytovanie. Večera.
3. deň: Raňajky. Odchod do mesta El Escorial, 
návšteva kráľovského paláca - jedného z 
najvýznamnejších kráľovských palácov v Európe, 
ktorý môže konkurovať rozlohou i komplexnosťou 
Versailleskému zámku, hoci na rozdiel od neho 
bol najmä kláštorom a mauzóleom. Popoludní 
prehliadka mesta Ávila, stále dýchajúceho 
stredovekou atmosférou. Presun do Salamancy,  
ubytovanie. Večera.
4.deň: Raňajky. Prehliadka Salamancy, mesta 
známeho najstaršou univerzitou v Španielsku. 

Úzke starobylé uličky dýchajú históriou ale aj 
čulým študentským životom a v meste je naozaj 
čo obdivovať: paláce, katedrály, kostoly a jedno z 
najkrajších hlavných námestí v Španielsku – Plaza 
Mayor. Presun do Valladolidu, ubytovanie a večera.
5.deň: Raňajky. Valladolid: prehliadka historického 
centra mesta, ktoré sa vyznačuje mnohými 
architektonickými pamiatkami z čias gotiky 
a renesancie. Popoludní sa vyberieme 
k rozprávkovému stredovekému hradu Castillo 
de Coca, ktorý je unikátnou ukážkou zachovalej 
architektúry stredovekého Španielska. Presun do 
Segovie, ubytovanie a večera.
6. deň: Raňajky. Segovia, ďalšie stredoveké 
mesto. Svetoznámy je rímsky akvadukt – najdlhší 
a najzachovalejší svojho druhu vôbec. Návrat do 
Madridu. Ubytovanie a večera.
7. deň: Raňajky. Presun z Madridu do Toleda: 
prehliadka historického centra (katedrála, Chrám sv. 

Tomáša, námestie Zocodóver, Múzeum El Greca). 
Prechod cez oblasť La Mancha: pohľad na veterné 
mlyny. Návrat na ubytovanie v Madride. Večera.
8. deň: Voľný program v Madride. Transfer na letisko a 
odlet do Viedne, transfer do Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – Madrid 
– Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – 
Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, autokar, 
resp. mikrobus počas pobytu, 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: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 278 EUR.

052 MADRID - MESTO UMENIA

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Madridu. Prvé zoznámenie s metropolou 
Španielska nám poskytne autobusová prehliadka. 
Necháme sa očariť všetkými dôležitými námestiami, 
ulicou Gran Vía, rozsiahlymi zelenými plochami či 
najkrajšími múzeami. Transfer do hotela 
a ubytovanie.
2. deň: Raňajky. Naše putovanie naprieč históriou 
začneme na Plaza de Espaňa, pripomenieme si 
slávneho spisovateľa Cervantesa prostredníctvom 
súsošia jeho románových hrdinov – Dona Quijota 
a verného sluhu Sancha. Nahliadneme do útrob 
Kráľovského paláca, prestavaného z bývalej arabskej 
pevnosti. Prečo je Katedrála Almudena kontroverzná? 
Uvidíme to na vlastné oči. Plaza Mayor – námestie 

námestí, centrum života Habsburgovcov 17. storočia, 
historické budovy, 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 umeniu. 
Bude nás sprevádzať na každom kroku 1,6 km dlhej 
pasáže, ktorú sa pokúsime zdolať. Začíname na 
námestí Cibeles, mieste, kde sa prelína starý Madrid 
s moderným. Čakajú nás tri umelecké skvosty – 
Múzeum Thyssen – Bornemisza, El Prado (diela 
majstrov ako El Greco, Velázquez, Goya...) a múzeum 
Reina Sofía. Kto by sa príliš nasýtil toľkých kultúrnych 
zážitkov, potrebný 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/h). Fakultatívne možnosť 
večere (typické „tapas“). Návrat na ubytovanie.
4. deň: Raňajky. Ak sa povie Real Madrid, všetci 
vieme, o čom je reč. Poznáme však názov štadióna, 
na ktorom toto futbalové mužstvo hráva svoje 
zápasy? Správne je Santiago Bernabéu, a my si ho 
prehliadneme z úplnej blízkosti. Individuálne voľno, 
príp. možnosť návštevy zábavného parku – Parque 
de atracciones v Casa de Campo, snáď najväčšom 
mestskom parku v Európe. Transfer na letisko a odlet 
do Viedne, transfer do Bratislavy.

Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – Madrid 
– Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – 
Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, okružnú 
autobusovú prehliadku, 3x ubytovanie v hoteli 3* 
v centre s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Prepravu počas pobytu v 
Madride, vstupy a komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu  128 EUR, za 
1 večeru (španielske tapas) 28 EUR.
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6.4. - 9.4. Veľká noc BA 498

28. 9. - 1.10., 19.10.- 22.10. BA 478
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5.5. - 12.5. BA 998

Madrid

Toledo

Segovia

Valladolid

Salamanca

Moderné mesto plné kultúry a umeleckého života ponúka na jednej strane stovky múzeí, galérií i divadiel. Na druhej strane 
temperamentný nočný život a možnosti na nakupovanie. Pokiaľ nechcete ísť za pamiatkami ani za nákupmi, dajte si šálku kávy v jednej 
zo stoviek  kaviarní a len sa kochajte príjemnou atmosférou tohto veľkomesta.

BONUS



054  GRAND TOUR ŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM

13-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 9,00 h), pokračovanie cez Rakúsko, 
Nemecko a Francúzsko do Španielska.
2. deň: V doobedňajších hodinách príchod na 
pobrežie Costa Brava/Costa Maresme, individuálne 
voľno (možnosť pobytu pri mori), ubytovanie 
v hoteli, večera.
3. deň: Raňajky, odchod do Zaragozy – prehliadka 
mesta (Katedrála, námestie Santa María del Pilar, 
mudéjarské kostoly, arabský palác Aljafería, mestská 
tržnica), odchod do Madridu, ubytovanie v okolí 
mesta a večera.
4. deň: Raňajky, odchod na prehliadku Kráľovského 
paláca El Escorial, návrat do Madridu (okružná jazda 
a prehliadka mesta – Puerta del Sol, Plaza Mayor, 
exteriéry Kráľovského paláca, Cervantesov pamätník, 
možnosť návštevy galérie El Prado), návrat na 
ubytovanie a večera.
5. deň: Raňajky, odchod do Toleda – prehliadka 

mesta (katedrála, Chrám sv. Tomáša, námestie 
Zocodóver, Múzeum El Greca), návšteva tradičnej 
toledskej manufaktúry (ozdobné zbrane z toledskej 
ocele, šperky), odchod do Cordoby, ubytovanie 
v okolí mesta a večera.
6. deň: Raňajky, prehliadka Cordoby (mešita, 
exteriéry Alcázaru, Židovské mesto, typické 
„kvetinové“ ulice s arabskými patiami), odchod do 
Sevilly, ubytovanie v okolí a večera. 
7. deň: Raňajky, prehliadka Sevilly (katedrála, 
La Giralda, Zlatá veža, štvrť Santa Cruz s typickými 
patiami, maurský palác Alcázar – exteriéry), odchod 
do Granady, ubytovanie v okolí mesta a večera.
8. deň: Raňajky, prehliadka Granady (katedrála, 
kráľovská kaplnka, Albaicín), poobede prehliadka 
arabského paláca Alhambra so záhradami Generalife. 
Odchod na prehliadku britskej kolónie Gibraltár 
(návšteva najjužnejšieho miesta európskeho 
kontinentu), nočný prejazd na pobrežie Costa Azahar. 
9. deň: V doobedňajších hodinách príchod na 
pobrežie Costa Azahar, Peňíscola (hrad Papa Luna, 

stredoveké mestečko, možnosť kúpania a plavby 
loďou), prejazd na pobrežie Costa Brava/Costa 
Maresme vo večerných hodinách, ubytovanie 
a večera.
10. deň: Raňajky, odchod do Gerony, mesta s jednou 
z najzachovalejších stredovekých židovských štvrtí, 
čarovnými stredovekými hradbami a krásnymi 
románskymi kostolmi (katedrála s vežou Karola 
Veľkého, románske kostoly San Pere de Galligants 
a Sant Nicolau, židovská štvrť, stredoveké hradby). 
Nasleduje odchod do Tossa de Mar, jedného 
z najkrajších letovísk na pobreží Costa Brava (Villa 
Vieja – opevnená časť Tossy – hradby z 12. a 13. st. 
s obrannými vežami, centrum s domami zo 14. až 
17. st., kostol Sant Vincenc). Návrat na ubytovanie 
si môžeme spríjemniť plavbou loďou (fakultatívne), 
večera.
11. deň: Raňajky, prehliadka kláštora Montserrat, 
v popoludňajších hodinách prehliadka Barcelony 
(gotická štvrť, Las Ramblas, Kolumbov pamätník, 
Antonio Gaudí – Sagrada Familia, La Pedrera, Casa 

Batlló, možnosť návštevy morského akvária či múzea 
Pabla Picassa), návrat do hotela, večera.
12. deň: Raňajky, individuálne voľno, 
v popoludňajších hodinách odchod na Slovensko.
13. deň: Návrat do Bratislavy v doobedňajších 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
9x ubytovanie s polpenziou v hoteli 2*/3*, 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 198 EUR, za 
miesto v prednej časti autokaru 7 EUR. Za vstup do 
Alhambry 32 EUR.

78CESB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

27.5. - 8.6. 1-2-3 698

21.8. - 2.9. 1-2-3 698

Madrid

Toledo

Granada

Córdoba

Sevilla

Peñiscola

Costa Brava

Barcelona
Montserrat

Zaragoza

Gibraltár

Gerona

Tossa 
de 
Mar

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.
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056 KATALÁNSKO A ANDORRA

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet z Bratislavy/Viedne do Barcelony/
Gerony, transfer do hotela na pobreží Costa Brava, 
individuálne voľno (možnosť kúpania), večera.
2. deň: Raňajky, odchod na celodenný výlet do 
Barcelony – prehliadka mesta – Gaudího katedrála 
Sagrada Família, okružná prehliadka urbanistických 
skvostov – Gaudího Casa Batlló, Casa Milá, štadión 
futbalového klubu FC Barcelona s možnosťou 
návštevy Siene slávy, vrch Montjuic, Olympijský 
štadión, prístav, možnosť návštevy jedinečného 
morského akvária, pešia prechádzka po preslávenej 

promenáde s pouličnými umelcami Las Ramblas 
a po Gotickej štvrti, vo večerných hodinách návrat do 
hotela, večera.
3. deň: Raňajky, odchod na celodenný výlet na 
najvýznamnejšie pútnické miesto Katalánska – 
horský kláštor Montserrat, návrat do hotela, večera. 
Fakultatívne návšteva predstavenia fl amenca.
4. deň: Raňajky, pobyt pri mori, obed, v 
popoludňajších hodinách výlet do večernej Barcelony 
(návšteva Parku Güell, individuálne voľno na 
návštevu múzeí a nákupy, predstavenie Spievajúce 
fontány). Návrat do hotela.
5. deň: Raňajky, odchod na poldenný výlet do 
Gerony (prehliadka mesta – Židovské mesto, 
Katedrála, domy na nábreží Oňar), 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 – perly 
pobrežia Costa Brava (prehliadka mesta, možnosť 
návštevy Mestského múzea s obrazmi Marca 
Chagalla), návrat do hotela, večera.

7. deň: Raňajky, celodenný výlet do horského 
miništátu v Pyrenejách – Andorry (prehliadka 
hlavného mesta Andorra la Vella, vo večerných 
hodinách návrat do hotela, večera.
8. deň: Raňajky, individuálne voľno (možnosť 
pobytu pri mori), transfer na letisko v Barcelone/
Gerone a odlet do Bratislavy/Viedne, transfer do 
Bratislavy.
Zmena odletových miest,, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase 
Bratislava/Viedeň – Barcelona/Gerona – Bratislava/
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. *Pri KOMBI termíne 
je zahrnutá v cene autokarová doprava na trase 
Bratislava - Costa Brava a letecká doprava na trase 
Barcelona/Gerona - Bratislava/Viedeň.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, fakultatívny výlet do 
Tossa de Mar, predstavenie fl amenca. Komplexné 
cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 150 EUR, 
pri kombi termíne 95 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 128 EUR.

055 NAJKRAJŠIE ZÁKUTIA KATALÁNSKA

6-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet z Bratislavy/Viedne do Gerony/
Barcelony, transfer do hotela na najznámejšie 
pobrežie Španielska – Costa Brava, ubytovanie, 
individuálne voľno (možnosť kúpania), večera.
2. deň: Raňajky. Vari každý z nás pozná najväčšieho 
španielskeho architekta Antónia Gaudího, autora 
fascinujúcej stavby Sagrada Família, či futbalový 
klub FC Barcelona, ktorého domovským štadiónom 

je jeden z najväčších štadiónov sveta – Camp 
Nous. Kopec Montjuic – centrum olympijských 
hier z r. 1992; Las Ramblas, vždy plná ľudí, atrakcií 
a najrozmanitejších aktivít… Gotická štvrť; Katedrála 
sv. Eulálie, najvýznamnejší kostol mesta; Casa Batlló, 
rozprávkovo koncipovaný dom, Casa Milá, prezývaná 
la Pedrera; Sagrada Família – novogotický chrám 
Svätej rodiny; prípadne Akvárium, kde sa môžete 
„ponoriť“ do sveta žralokov, rají, murén, morských 
koníkov... Návrat na ubytovanie. Večera.
3. deň: Raňajky. Po zdolaní opevneného mosta 
z 11. st. a prechodom popod opevnenú bránu 
s padacím mostom sa ocitneme v spleti uličiek 
s mačacími hlavami vybiehajúcimi z námestia 
Plaça Llibertat. Mestečko Besalú, stratené v čase, 
kde obdobie stredoveku začneme vnímať očami 
súčasného cestovateľa. Romantika a gotika. Temné 
úzke kamenné uličky, v ústraní nádherné kláštorné 
kostoly. Návšteva kláštora Monestir de Santa Mariá, 
v meste Ripoll, jednej z najimpozantnejších pamiatok 
katalánskej časti Pyrenejí. Návrat na ubytovanie, 
večera.

4. deň: Raňajky. Rímska Tarragona (UNESCO) – 
postavená na skalnom výbežku nad morom, hlavné 
mesto v rímskom Španielsku. Passeig Arqueológic, 
promenáda medzi rímskym valom z 3. st. p.n.l. 
a vnútorným opevnením časti starého mesta; 
dochované rímske fórum amfi teáter – z horného 
radu sedadiel je vynikajúci výhľad na pobrežie; 22 m 
dlhý a 26 m vysoký rímsky akvadukt, ktorý miestni 
nazývajú El Pont del Diable (Diablov most), Katedrála 
Santa Tecla, dokonalý architektonický dôkaz 
románsko-gotického slohu. Návrat na ubytovanie, 
večera.
5. deň: Raňajky. Cez kopce po úzkej kľukatej ceste 
sa dostaneme do Cadaqués. Biele malebné rybárske 
mestečko, s prístavom z oboch strán zovretým 
skalnými výbežkami do mora, v minulosti priťahoval 
také zvučné mená ako Picasso, Einstein, Dalí. Práve 
Dalí dal tejto dedinke punc umelecko-literárnej 
kolónie s množstvom galérií, ateliérov, elegantných 

reštaurácii a obchodíkov s módou. Návrat na 
ubytovanie, večera.
6. deň: Raňajky, podľa časových možností 
individuálne voľno, transfer na letisko a odlet do 
Viedne/Bratislavy, transfer do Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase 
Bratislava/Viedeň – Barcelona/Gerona – Bratislava/
Viedeň, transfer Bratislava - Schwechat - Bratislava, 
autokarovú dopravu podľa programu, 5x ubytovanie 
v hoteli 2*/3* s polpenziou, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 150 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 98 EUR .
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

ŠP
AN

IE
LS

KO

Madrid

Š P A N I E L S K O
Andorra la Vella

Barcelona

Montserrat

Figueres

Gerona
Costa Brava
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10.6. - 15.6. BA 568
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31.8. - 8.9.  KOMBI* BA 648

8.9. - 15.9., 15.9. - 22.9.  BA 748
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Barcelona

Tarragona
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058 FARBY ŠPANIELSKEHO VÍNA 

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet z Bratislavy/Viedne do Gerony/
Barcelony, transfer do hotela na najznámejšie 
pobrežie Španielska – Costa Brava, ubytovanie, 
individuálne voľno, večera.
2. deň: Raňajky. Výlet do vinárskej oblasti Penedés 

– jednej z najvýznamnejších a najznámejších 
v Katalánsku. Prehliadka vinárstva a ochutnávka 
vína vo Vilafranca del Penedés. Pokračovanie do 
Sant Sedurni d´Anoia, návšteva vinárstva Freixenet, 
najväčšieho výrobcu šumivého vína na svete 
s produkciou 120 miliónov fl iaš ročne. Freixenet 
vyrába vína tradičnou metódou druhotného kvasenia 
vo fľaši – presne tak, ako sa to robí v slávnom 
francúzskom Champagne. Nazrieme do zákulisia 
nadčasovej 5-poschodovej pivnice s niekoľkými 
robotmi a samozrejme ochutnáme i jedinečné 
bublinky z limitovaných či nepredajných sérií. Návrat 
na ubytovanie, večera (typické španielske tapas).  
3. deň: Raňajky. Výlet do Barcelony. Vari každý 
z nás pozná najväčšieho španielskeho architekta 
Antónia Gaudího, autora fascinujúcej stavby Sagrada 
Família, či futbalový klub FC Barcelona, ktorého 
domovským štadiónom je jeden z najväčších 

štadiónov sveta – Camp Nous. Kopec Montjuic – 
centrum olympijských hier z r. 1992; Las Ramblas, 
otvorené javisko, na ktorom sa predvádzajú akrobati, 
mímovia, žongléri, pouliční muzikanti, vždy plná 
ľudí, atrakcií a najrozmanitejších aktivít… Gotická 
štvrť; Katedrála sv. Eulálie, najvýznamnejší kostol 
mesta; Casa Batlló, rozprávkovo koncipovaný dom so 
strechou pripomínajúcou chrbát obrovského jaštera, 
zatiaľ čo stĺpy dole nohy slona; Casa Milá, prezývaná 
la Pedrera; Sagrada Família – novogotický chrám 
Svätej rodiny; prípadne Akvárium, kde sa môžete 
„ponoriť“ do sveta žralokov, rají, murén, morských 
koníkov... Návrat na ubytovanie, večera.
4. deň: Raňajky, podľa časových možností 
individuálne voľno, transfer na letisko a odlet do 

Viedne/Bratislavy, transfer do Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase 
Bratislava/Viedeň – Barcelona/Gerona – Bratislava/
Viedeň, transfer Bratislava - Schwechat - Bratislava, 
autokarovú dopravu podľa programu, 3x ubytovanie 
v hoteli 3* s polpenziou, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie. 
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 98 EUR .
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

057 BARCELONA – FC BARCELONA ALEBO GAUDÍ

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet z Bratislavy/Viedne do Barcelony/
Gerony, transfer do hotela. Začneme návštevou 
Parc Guëll (UNESCO), záhradného komplexu 
plného nekonvenčných stavieb od geniálneho 
katalánskeho architekta Antoni Gaudího, ktoré meno 
je neodmysliteľne späté s týmto kozmopolitným 
mestom. Las Ramblas je otvorené javisko, na ktorom 
sa predvádzajú akrobati, mímovia, žongléri, pouliční 
muzikanti, vždy plná ľudí, atrakcií a najrozmanitejších 
aktivít (večerná prechádzka).
2. deň: Raňajky, pokračovanie v prehliadke mesta: 
Hospital de S. Pau (prekrásny príklad secesnej 
architektúry uvedený aj v UNESCO); Sagrada Família 
– novogotický chrám Svätej rodiny, ktorý sa stal 
symbolom Barcelony; ďalšie významné diela od 
Gaudího ako Casa Batlló, rozprávkovo koncipovaný 

dom so strechou pripomínajúcou chrbát obrovského 
jaštera a stĺpy dole nohy slona či Casa Milá, 
prezývaná la Pedrera; futbalový štadión Camp Nou je 
domovom pre svetový tím FC Barcelona; Olympijský 
štadión, centrum olympijských hier z r. 1992.; 
námestia Plaça d´Espanya a Plaça d´Catalunya. 
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 obkolesené palmami; Plaça Sant 
Jaume s radnicou a palácom generality; Katedrála 
sv. Eulálie a katedrála Santa Maria del Mar; Palác 
Reial Major – sídlo barcelónskych kniežat a neskôr 
arabských vládcov; Picassovo múzeum. Fakultatívne 
možnosť večere (typické „tapas“). Návrat do hotela.
4. deň: Raňajky, fakultatívne návšteva akvária, kde 

sa môžete ponoriť do sveta žralokov, rají, murén, 
morských koníkov, príp. návšteva nadácie Joan Miró 
(múzeum moderného umenia), resp. individuálne 
voľno. Transfer na letisko, prílet do Bratislavy, resp. 
Viedne a následný transfer.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Bratislava/Viedeň 
– Barcelona/Gerona – Bratislava/Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, transfer – hotel 
– letisko, 3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Prepravu počas pobytu v 

Barcelone, vstupy. Komplexné cestovné poistenie
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 98  EUR, za 
1 večeru (španielske tapas) 28 EUR.

ŠPANIELSKO

78CESL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

4.10. - 7.10. BA 478

78CESL60 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

7.6. - 10.6. BA 498

Poznajte jedno z najpopulárnejších miest Európy - starobylú, živú a rozmanitú Barcelonu s  plejádou originálnych architektonických 
stavieb A. Gaudího, unikátnymi gotickými pamiatkami, múzeami s významnými dielami Picassa a Miróa i známou Ramblou – ulicou, 
ktorá je malým mestom v meste s typickou atmosférou. Užite si výhodný shopping kvalitných svetových značiek.

Vychutnajte si vynikajúce katalánske víno plné energie, slnko a srdečné úsmevy miestnych vinárov, ako aj neopakovateľnú atmosféru 
hlavného mesta Katalánska Barcelony.

BarcelonaVilla Franca del Penedés

Sant Sadurní d’Anoia

Costa Brava
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NOVINKA        2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA        SLOVENSKÝ SPRIEVODCA        PLNÁ PENZIA         

059  ZÁPADNÉ STREDOMORIE S MALORKOU A IBIZOU
LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA MSC SINFONIA ****
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LOĎ A JEJ VYBAVENIE: MSC SINFONIA bola 
postavená v r.  2002. Kapacita lode je 1554 
pasažierov a 700 členov posádky. Celkovo má 
13 palúb (z toho 9 pre pasažierov), ktoré sú 
pomenované podľa symfónií najznámejších 
európskych skladateľov. Vybavenie lode: MSC AUREA 
SPA a fi tnes centrum, bazény, vírivky, kaderníctvo, 
kozmetika, multifunkčné športoviská, vonkajšia 
bežecká dráha, divadlo, večerné show, disko, kasíno, 
animácie, detské kluby, Play Station herňa, knižnica, 
Wi-Fi za poplatok, obchody, 2 reštaurácie a 7 barov.
UBYTOVANIE: Elegantne zariadené kajuty sú 
vybavené regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, 
minibarom, telefónom, trezorom. Kúpeľne sú 
vybavené vaňou alebo sprchovacím kútom, toaletou, 
sušičom na vlasy a kozmetikou. 24 h kajutový servis 
a pre suity osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné, s oknom a suity s balkónom. K dispozícii sú 
aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty majú kapacitu 
maximálne 4 osoby.
STRAVOVANIE: Plná penzia + polnočný bufet 
okrem nápojov (možnosť nápojových balíčkov).
DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU: Letecká, autobusová 
alebo individuálna. Možnosť rezervácie parkovania 
v prístave a zakúpenie transferov letisko-prístav-
letisko od spoločnosti MSC Crociere. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK. 

ITINERÁR   Príchod Odchod
1. deň: Janov (Taliansko)  16.00
2. deň: Civitavecchia/Rím (Taliansko) 09.30 19.30
3. deň: Salerno (Taliansko) 08.00 14.00
4. deň: La Goulette / Tunis (Tunisko) 09.00 14.00
5. deň: Ibiza (Španielsko) 17.00 
6. deň: Ibiza (Španielsko)  02.00
6. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 10.00 18.00
7. deň: Marseille (Francúzko) 13.00 19.00
8. deň:  Janov (Taliansko) 09.00

TERMÍNY
NALODENIE / VYLODENIE KAŽDÝ PIATOK
A  20. apríl a 27. apríl 2012
 04. máj, 11. máj a 18. máj 2012 
 28. september 2012
 05. október a 12. október 2012
B 25. máj 2012
 01. jún 2012
 07. september, 14. september a 21. september 2012
C 08. jún, 15. jún, 22. jún 2012
 06. júl 2012
 31. august 2012
D 13. júl, 20. júl a 27. júl 2012
 03. august, 10. august a 17. august 2012
E SLOVENSKÝ SPRIEVODCA
 29. jún 2012 a 24. august 2012

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Rím
Prehliadka mesta s obedom (96 EUR)
Rím a barok (76 EUR) 
Antická Ostia (46 EUR) 
Rím a Vatikánske múzeá (87 EUR) 

Salerno
Starorímske Pompeje (51 EUR) 
Panoramatická prehliadka pobrežia Amalfi  (57 EUR) 
Grécke chrámy archeologickej lokality Paestum 
(40 EUR) 

Tunis
Carthage a Medina ( 50 EUR) 
Shopping tour (50 EUR) 

Ibiza
Panoramatický okruh ostrovom (36 EUR)

Malorka
Prehliadka mesta Palma de Mallorca (50 EUR)
Vodný park Marineland (59 EUR) 
Cyklotúra po ostrove (53 EUR)
Výlet katamaránom (53 EUR) 

Marseille
Po stopách grófa Monte Christo (58 EUR) 
Avignon a Marseille (77 EUR) 
Aix en Provance (48 EUR) 

V každom prístave počas plavby je možný výber 
z niekoľkých fakultatívnych výletov. Uvedené ceny 
sú orientačné. 

CENA ZAHŔŇA: 7 x ubytovanie v kajute s plnou 
penziou a polnočným bufetom bez nápojov, 
prístavné poplatky, vybrané služby na lodi. 
CENA NEZAHŔŇA: dopravu do prístavu, prepitné 
(49 EUR/dosp.os., 24,50 EUR/dieťa 14-17r.), 
fakultatívne výlety, komplexné cestovné poistenie.
POZNÁMKA: Ceny plavieb sú uvedené v eurách, 
pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku dňu 
vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností 
sa môžu počas jeho platnosti meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od 
stavu predaja, takže platné ceny vami vybratej plavby 
vám budú oznámené v čase jej výberu. 

75CFMS04  TERMÍNY A B C D E *

Uvádzacia cena v EUR / os.  

Základné lôžko/vnútorná kajuta 499 549 649 799 858

Základné lôžko/kajuta s oknom 679 799 899 1 029 1098

Základné lôžko/suita s balkónom 999 1 099 1 199 1 399 1428

3./4. lôžko dospelý 469 529 579 729 738

3./4. lôžko dieťa do 18 r. - paušál 0 0 119 119 119

* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube

Janov

Rím

Salerno

Tunis

Ibiza
Malorka

Barcelona

Marseille
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060  POTULKY IBÉRIOU LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 

NA MSC MAGNIFICA****+, MSC POESIA****+

LOĎ A JEJ VYBAVENIE : MSC MAGNIFICA 
reprezentuje moderný dizajn a najnovšie trendy. 
Postavená bola v r. 2010. Kapacita lode je 2518 
pasažierov a 1259 členov posádky. Celkovo má 
16 palúb (z toho 13 pre pasažierov). MSC POESIA 
je zmesou špičkovej technológie, elegantného 
prostredia, vzrušujúcej zábavy a vynikajúcich 
špecialít medzinárodnej kuchyne. Postavená bola 
v r. 2008. Kapacita lode je 2550 pasažierov a 1027 
členov posádky. Celkovo má 16 palúb (z toho 13 pre 
pasažierov). K vybaveniu lodí patria: MSC AUREA SPA 
a fi tnes centrum, 2 bazény, 8 víriviek, kaderníctvo, 
kozmetika, multifunkčné športoviská, vonkajšia 
bežecká dráha, divadlo, večerné show, disko, kasíno, 
animácie, detské kluby, Play Station herňa, Formula 1 
simulátor, knižnica, Wi-Fi za poplatok, obchody, 
4 reštaurácie a 8 barov.
UBYTOVANIE: Elegantne zariadené kajuty sú 
vybavené regulovateľnou klimatizáciou, SAT 
TV, minibarom, telefónom, trezorom. Kúpeľne 
sú vybavené vaňou alebo sprchovacím kútom, 
toaletou, sušičom na vlasy a kozmetikou. 24 h 
kajutový servis a pre suity osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné, s oknom, s balkónom a suity. 
K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty 
majú kapacitu maximálne 4 osoby, na lodi MSC 
MAGNIFICA rodinné suity pre 5 osôb.

STRAVOVANIE: Plná penzia + polnočný bufet 
okrem nápojov (možnosť nápojových balíčkov).
DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU: Letecká, autobusová 
alebo individuálna. Možnosť rezervácie parkovania 
v prístave a zakúpenie transferov letisko-prístav-
letisko od spoločnosti MSC Crociere. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK. 

ITINERÁR   Príchod Odchod
MSC MAGNIFICA 

1. deň:  Janov (Taliansko)  17.00
2. deň:  na mori 
3. deň:  Malaga (Španielsko) 09.30 17.30
4. deň:  Lisabon (Portugalsko) 13.00 19.00 
5. deň:  na mori 
6. deň:  Casablanca (Maroko) 07.00 19.00
7. deň:  na mori
8. deň:  Barcelona (Španielsko) 09.00 14.00
9. deň: Janov (Taliansko) 09.00 

TERMÍNY MSC MAGNIFICA

A 04. november, 12. november a 20. november 2012
B   25. september 2012

03.október  a 11. október 2012
19. október a 27. október 2012

ITINERÁR   Príchod Odchod
MSC POESIA 

1. deň:  Janov (Taliansko)  17.00
2. deň:  na mori  
3. deň:  Malaga (Španielsko) 09.30 17.30
4. deň:  Lisabon (Portugalsko) 13.00 19.00 
5. deň:  na mori 
6. deň:  Casablanca (Maroko) 07.00 19.00
7. deň:  na mori
8. deň:  Barcelona (Španielsko) 09.00 14.00
9. deň: Janov (Taliansko) 09.00 

TERMÍNY MSC POESIA

A 10. apríl,
C  02. apríl 2012
D 18. apríl 2012 – SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

FAKULTATÍVNE VÝLETY

Malaga
Prehliadka Malagy (45 EUR)
Alhambra (99 EUR) 
Jaskynné maľby v Cuevas de Nerja (45 EUR)

Lisabon
Výlet do Fatimy (93 EUR)
Queluz, Sintra a Lisabon (92 EUR) 
Prehliadka mesta (48 EUR) 

Casablanca
Marrakech (123 EUR)
Casablanca a Rabat (120 EUR)
Prehliadka mesta a mešita Hassana II. (56 EUR)
Stredoveké mesto Fez (120 EUR) 

Barcelona
Barcelona a štadión Nou Camp (48 EUR)
Po stopách Antonia Gaudího (43 EUR) 
Prehliadka mesta a nákupy (45 EUR)

V každom prístave počas plavby je možný výber 
z niekoľkých fakultatívnych výletov. Uvedené ceny 
sú orientačné.

CENA ZAHŔŇA: 8 x ubytovanie v kajute s plnou 
penziou a polnočným bufetom bez nápojov, vybrané 
služby na lodi, prístavné poplatky.
CENA NEZAHŔŇA: dopravu do prístavu, 
prepitné (56 EUR/dosp.os., 28 EUR/dieťa 14-17r.), 
fakultatívne výlety, komplexné cestovné poistenie.
POZNÁMKA: Ceny plavieb sú uvedené v eurách, 
pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku dňu 
vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností 
sa môžu počas jeho platnosti meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od 
stavu predaja, takže platné ceny vami vybratej plavby 
vám budú oznámené v čase jej výberu. 
  

TALIANSKO

75CFMS02 a 75CFMS03 - TERMÍNY A B C D*

Uvádzacia cena v EUR / os.

Základné lôžko/vnútorná kajuta 499 599 679 659

Základné lôžko/kajuta s oknom 799 899 889 899

Základné lôžko/kajuta s balkónom 949 1 049 969 1 099

Základné lôžko/suita 1 699 1 799 1979 RQ

3./4. lôžko dospelý 399 499 599 499

3./4. lôžko dieťa do 18 r. 0 0 0 0

* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube

Janov

BarcelonaLisabon

Casablanca

Malaga
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CITY BREAK        SHOPPING        ARCHITEKTÚRA

URČITE NEVYNECHAJTE:

Vatikán – štát v meste. Najdôležitejšie centrum politiky a náboženstva, ktoré v tajných archívoch ukrýva 
obrovské bohatstvo a množstvo tajomstiev.
Antico Cafe Greco – najstaršia kaviareň v Ríme, založená v roku 1760, kde si môžete ako skutočný Talian 
vychutnať ranné presso: pozor, zásadne postojačky !
Koloseum – zrúcanina starovekého štadióna, v prachu ktorého zomrelo pre potešenie rozmaznaných Rimanov 
mnoho udatných gladiátorov. Dnes ich osudy pripomínajú herci pred vstupom do areálu.

Ulica Via Condoti, vedúca od Španielskeho námestia k Via del Corso, s butikmi plnými tovaru od 
najvýznamnejších módnych tvorcov, obchodíkmi s  oblečením a  doplnkami udávajúcimi trendy, či módnymi 
vychytávkami, ktoré sa u nás objavia najskôr tak o šesť mesiacov.
Sixtínska kaplnka – nádherná kaplnka so svetoznámymi renesančnými freskami je už 450 rokov dejiskom 
konklávy, teda voľby pápeža, ktorú ohlasuje biely dym stúpajúci z komína. Svetoznáma stropná freska od 
Michelangela zobrazuje históriu stvorenia. 
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Ťažko povedať, čo vám v Ríme najviac vyrazí dych: či arogantná okázalosť Vatikánu, nadčasovosť Fóra, maximálna rýchlosť Fiatu 
Bambino, milióny mačiek v Koloseu, pokus o prechod cez väčšiu križovatku, alebo účet za vaše Cafe Latte...  Správajte sa ako miestni a 
ponorte zmysly do všetkých pôžitkov, ktoré mesto ponúka: od veľkého vzrušenia z pocitu storočí búrlivej histórie až po malé, ale silné 
opojenie z gaštanovej zmrzliny v horúci deň.

TAORMINA 2*

Hotel je situovaný v blízkosti Opery a železničnej 
stanice Termini. K dispozícii je výťah. Hotel má 
23 jednoducho zariadených izieb s vlastným 
príslušenstvom, TV, telefónom a kúrením. Každú 1/2 
izbu možno obsadiť až 4 osobami.  
Individuálny transfer: Z letiska premáva autobus 
na železničnú stanicu Termini.

PANAMA GARDEN 3*

Leží v jednej z exkluzívnych štvrtí mesta, v tichosti 
parku „Villa Ad“. Najbližšia autobusová stanica je 
300 m, cca 20 minút do centra. K dispozícii je garáž. 
Podávajú sa kontinentálne raňajky, formou bufetu. 
Hotel má 47 izieb, s vlastným príslušenstvom, 
sušičom na vlasy, TV, mini barom, klimatizáciou, 
trezorom.
Individuálny transfer: Z letiska premáva autobus 
na železničnú stanicu Termini.

STARHOTELS METROPOLE 4*

Komfortný hotel situovaný v blízkosti všetkých dôležitých 
pamätihodností a železničnej stanice Termini. K dispozícii 
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 príslušenstvom, sušičom na vlasy, rádiom, 
TV, telefónom, minibarom, trezorom, rýchlovarnou 
kanvicou, kúrením a klimatizáciou. Možnosť rezervácie 
bezbariérových a priestranných de luxe izieb na vyžiadanie.

BEST WESTERN RIVOLI 4*+

Elegantný menší hotel s atraktívnou polohou, je situovaný 
v rezidenčnej a luxusnej časti starého mesta, v blízkosti Villa 
Borghese a len 2 km od Piazza del Popolo. V blízkosti hotela 
sa nachádza zastávka na Piazza Pitagora, odkiaľ je priame 
spojenie so stanicou Termini. Raňajky sa podávajú formou 
bufetu s čerstvým ovocím a koláčikmi. Elegantne zariadené 
dvojlôžkové izby s kúpeľňou, sušičom na vlasy, trezorom a 
Wi - Fi zdarma. Niektoré izby majú minibar a SAT TV.

Naše tipy na váš City break v Ríme:

Cena v EUR za noc s raňajkami v 1/2

PO-ŠT PIA-NE

1.2. - 15.3. 33 33

16.3. - 31.3. 43 43

1.4. - 30.6. a 1.9. - 31.10. 59 59

1.7. - 31.8. 49 49

Cena v EUR za noc s raňajkami v 1/2

PO-ŠT PIA-NE

1.2. - 28.2. 46 33

1.3. - 31.3. a 1.7. - 31.8. 49 43

1.4. - 30.6. a 1.9. - 31.10. 78 49

Cena v EUR za noc s raňajkami v 1/2

PO-ŠT PIA-NE

1.2. - 8.3. a 13.7. - 31.8. 88 88

9.3. - 31.3. 133 119

1.4. - 12.7. a 1.9. - 31.10. 143 143

Cena v EUR za noc s raňajkami v 1/2

PO-ŠT PIA-NE

1.2. - 8.3. a 13.7. - 31.8. 108 108

9.3. - 31.3. 153 153

1.4. - 12.7. a 1.9. - 31.10. 163 163

CENA SPIATOČNEJ LETENKY VRÁTANE LETISKOVÝCH POPLATKOV: Viedeň-Rím-Viedeň od 149 EUR.
ŠPECIÁLNA PONUKA: Transfer z letiska: Možnosť transferu z letiska Fiumicino k rezervovanému hotelu.
CENA ZA TRANSFER: 24 EUR / 1 smer.
PRIVÁTNY TRANSFER Z LETISKA: Doprava z letiska na hotel 1–3 osoby 81 EUR/ 1 smer.
RÍM V NOCI, CCA 2 HOD.: Prehliadka nočného mesta. Výklad viacjazyčne. Denne od hotela cca 19.15.
CENA: 31 EUR / os.. Pobytová taxa 2 EUR/os./deň (platí sa na mieste).

ROMA PASS
3-dňová turistická karta, poskytujúca zľavy návštevníkom rímskych múzeí. Do akýchkoľvek prvých dvoch 
múzeí je vstup zadarmo, pri návšteve ďalších atrakcií je potrebné sa kartou preukázať a pri predaji vstupeniek 
požadovať zľavu. Dá sa kúpiť v turistických informačných centrách, v múzeách, ktoré s kartou spolupracujú. Platí 
tri dni, od jej prvého využitia. 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: 
28 EUR.

Uvedené ceny sú orientačné, konkrétne ceny závisia od termínu a obsadenosti hotela.
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063 RÍM - VEČNÉ MESTO II.

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v popoludňajších 
hodinách (z Bratislavy cca o 14.00 h), tranzit cez 
Rakúsko.
2. deň: V ranných hodinách príchod do Ríma, 
prehliadka Vatikánu – Námestie sv. Petra, Bazilika 
sv. Petra s možnosťou výstupu na kupolu, odkiaľ je 
krásna vyhliadka na Rím a Vatikán, Vatikánske múzeá 
(individuálna návšteva), Anjelský hrad (individuálna 
návšteva), odchod na ubytovanie v okolí Ríma, 
fakultatívne večera.

3. deň: Raňajky, pokračovanie v prehliadke Ríma 
(rímske katakomby, rímske baziliky, Bazilika sv. 
Pavla a Santa Maria Maggiore), návrat do hotela, 
fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky, dokončenie pešej prehliadky 
(Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Benátske 
námestie s pamätníkom Viktora Emanuela II., 
Trajánovo fórum, Pantheon). Vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko.
5. deň: Návrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách (cca 14:00).
Zmena programu vyhradená.

POZNÁMKA: V termíne označenom * odchod a 
návrat na Slovensko z/do Košíc.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3* v okolí 
Ríma, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Cestovné poistenie, vstupy a 
komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 40 EUR, za 2 
večere 32 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

062 RÍM - VEČNÉ MESTO I.

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma 
a na jeho spoznávanie nestačí celý život. Odchod 
z Bratislavy na letisko Schwechat, odlet do Ríma, 
transfer do hotela, ubytovanie, začiatok pešej 
prehliadky Ríma so sprievodcom (Fontána di Trevi, 
Benátske námestie, Španielske námestie so známymi 
Španielskymi schodmi a iné).
2. deň: Raňajky. Spoznáme Koloseum, Forum 
Romanum, Kapitol, Benátske námestie 

s pamätníkom Viktora Emanuela II., Trajánovo fórum, 
Pantheon. Ubytovanie.
3. deň: Raňajky. Prehliadka Vatikánu – hlavné mesto 
katolíckej cirkvi, najmenší nezávislý štát na svete. 
Námestie sv. Petra, Bazilika sv. Petra 
s možnosťou výstupu na kupolu, odkiaľ sa 
ponúka bezkonkurenčný výhľad na Rím a Vatikán, 
Vatikánske múzeá a Sixtínska kaplnka, Anjelský hrad 
(individuálna návšteva). Návrat na ubytovanie.
4. deň: Raňajky. Talianska móda je rozoznateľná na 
prvý pohľad, je plná života, dominujú jej kvalitné 

materiály, elegantné strihy, tvary a doplnky. Na ulici 
Via Condoti, ktorá vedie od Španielskeho námestia 
k Viadel Corso, sa možno radi necháte vyprovokovať 
ponukou svetoznámych značiek Armani, Prada, 
Cavalli, Gucci, Missoni. Tým, ktorým nakupovanie 
až tak veľa nehovorí a radšej objavujú historické 
poklady, ukáže náš sprievodca ďalšie skryté poklady 
Večného mesta. Transfer na letisko, odlet do Viedne 
a následne transfer do Bratislavy.
Zmena odletových miest,  letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň/Budapešť 
– Rím – Viedeň/Budapešť, transfer z Bratislavy/
Košíc* na letisko a späť, transfer letisko – hotel 
– letisko, 3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR. 
CENA NEZAHŔŇA: Prepravu počas pobytu v Ríme, 
cestovné poistenie, vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 115 EUR. 
Pobytová taxa 2 EUR/os./deň (platí sa na mieste).
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 98 EUR.

VEĽKÁ NOC        VYBRANÝ TERMÍN Z KOŠÍC

78CITL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

11.2. - 14.2. Valentín BA 298

6.4. - 9.4. Veľká noc BA 498

5.5. - 8.5., 24.5. - 27.5., 7.6. - 10.6. BA 448

17.5. - 20.5. KE* 448

13.9. - 16.9., 27.9. - 30.9. BA 448

4.10. - 7.10., 11.10. - 14.10.* BA/KE* 428

21.6. - 24.6., 1.11. - 4.11., 15.11. - 18.11. BA 398

5.7. - 8.7. BA 348

78CITB10 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

5.4. - 9.4. Veľká noc 1-2-3 248

12.5. - 16.5. 1-2-3 234

29.8. - 2.9.* 4 234

4.7. - 8.7. 1-2-3 234

5.9. - 9.9. 1-2-3 234

10.10. - 14.10. 1-2-3 234

28.12. - 1.1.2013 Silvester 1-2-3 248

Zľava XXL
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065 FLORENCIA - KRÁĽOVNÁ RENESANCIE

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet z Viedne do Florencie/Pisy (UNESCO). 
Prehliadka Pisy, mesta presláveného vďaka Námestiu 
zázrakov (Piazza dei Miracoli) a jeho štyrom 
dominantám – Dóm, baptistérium, Camposanto 
a Šikmá veža, ktorej odklon vrchnej časti od päty je 
viac ako 4 metre. Ubytovanie v kúpeľnom mestečku 
Montecatini Terme.
2. deň: Raňajky. Presun do umeleckej metropoly 
sveta– Florencie, kolísky renesancie. Mená 
ako Botticelli, Donatello, Petrarca, či geniálny 
Michelangelo urobili z Florencie jedno z najväčších 
centier umenia na svete. Prehliadneme si Palazzo 
Vecchio na námestí Piazza della Signoria, 
kostol Santa Croce, ktorý ukrýva hroby Galilea, 
Michelangela, Machiavelliho, honosne zdobený 
Dóm, baptistérium a Medicijskú kaplnku. Prejdeme 

sa najstarším dochovaným mostom mesta Ponte 
Vecchio, pristavíme sa pri Palazzo Pitti a oddýchneme 
si v záhradách Giardino di Boboli. Vychutnáme si 
západ slnka nad riekou Arno, pohľad na vzdialené 
toskánske kopce a neopakovateľnú scenériu 
Florencie. Odchod na ubytovanie.
3. deň: Raňajky. Pre milovníkov umenia sa otvárajú 
brány minulosti: Uffi  zi -- najväčšia obrazová 
galéria v Taliansku je klenotnicou talianskeho 
renesančného maliarstva, ktorú za niekoľko 
storočí nazhromaždila rodina Medici. Bargello, 
druhé najvýznamnejšie fl orentské múzeum chráni 
jedinečnú zbierku renesančných plastík. Objavíte 
tu Donatelovu sochu sv. Juraja, Michelangelovu 
jedinú známu bustu Brutta či výstredný bronzový 
zverinec od Giambologni. Galleria dell´Accademia 
sa pýši originálom Michelangelovho Dávida, Museo 
Archeologico vlastní vynikajúcu zbierku etruských, 

gréckych, rímskych a egyptských artefaktov. A ak 
by to bolo pre niekoho málo, stačí sa ešte raz prejsť 
ulicami Florencie s otvorenými očami. Je plná 
nádherných zákutí, ktoré si v spomienkach odnesiete 
domov. Návrat na ubytovanie.
4. deň: Skoré raňajky. Transfer na letisko a odlet do 
Viedne resp. Budapešti. Transfer do Bratislavy.
Zmena odletového miesta,  letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – 
Florencia/Pisa – Viedeň, transfer Bratislava– Viedeň 
– Bratislava, transfer letisko – hotel– letisko, 

prepravu vlakom do Florencie, 3x ubytovanie s 
raňajkami v hoteli 3 *, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Prepravu počas pobytu vo 
Florencii, vstupy a komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 115 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 98 EUR, vstupné 
do galérie Uffi  zi 15 EUR (doporučujeme si objednať 
pri kúpe zájazdu).

064 POKLADY TALIANSKEJ HISTÓRIE

6-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v skorých ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 7.00 h). Tranzit cez 
Rakúsko do Talianska, ubytovanie v okolí Florencie.
2. deň: Raňajky. Príchod do umeleckej metropoly 
sveta– Florencie, kolísky renesancie, domova 
Machiavelliho a Michelangela. Prejdeme sa 

historickým centrom, prehliadneme si Dóm, Palazzo 
Vecchio na námestí Piazza della Signoria so sochou 
Dávida od Michelangela, Medicijskú kaplnku, 
uvidíme známy most Ponte Vecchio. Popoludní 
odchod smerom na Rím, ubytovanie v blízkom okolí 
Ríma. Fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky. Prehliadka Vatikánu – hlavné mesto 
katolíckej cirkvi, najmenší nezávislý štát na svete 
s vlastnou poštou, menou, novinami, rozhlasovou 
stanicou, armádou a švajčiarskou gardou chrániacou 
bezpečnosť pápeža. Námestie sv. Petra, Bazilika sv. 
Petra s možnosťou výstupu na kupolu, odkiaľ sa 
ponúka bezkonkurenčný výhľad na Rím a Vatikán, 
Vatikánske múzeá a Sixtínska kaplnka so stropnými 
freskami od Michelangela (individuálna návšteva), 
Anjelský hrad (individuálna návšteva). Návrat na 

ubytovanie. Fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky. Hovorí sa, že všetky cesty vedú do 
Ríma a na jeho spoznávanie nestačí celý život. Naše 
cesty skutočne viedli a opäť vedú do mesta, ktoré podľa 
legendy založili v roku 753 pred n.l. Romulus a Remus, 
bratia, ktorých na Palatínskom pahorku odkojila vlčica. 
Počas pešej prehliadky spoznáme Koloseum, Kapitol, 
Benátske námestie, Trajánovo fórum, Pantheon. Návrat 
na ubytovanie. Fakultatívne večera.
5. deň: Raňajky. Dokončenie prehliadky Ríma 
(rímske katakomby, Bazilika sv. Pavla a Santa Maria 
Maggiore). Návrat do hotela. Fakultatívne večera.

6. deň: Skoré raňajky, odchod na Slovensko. Príchod 
v neskorých večerných hodinách (cca 22.00 h).
Zmena programu vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
5x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3*, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Pri ubytovaní v Ríme 
pobytová taxa 2 EUR/os./deň (platí sa na mieste).
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 79 EUR, za 5 večerí 
65 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

TA
LI

AN
SK

O

Rím

Florencia

78CITB08 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

5.5. - 10.5. 1-2-3 388

5.8. - 10.8. 1-2-3 365

78CITL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

5.4. - 8.4. Veľká noc BA 498

20.9. - 23.9. BA 498

Nezabudnuteľná cesta po stopách Machiavelliho, Michelangela, Donatella, Botticelliho a ďalších velikánov. Florencia, v ktorej kostoloch, 
múzeách a palácoch sa ukrývajú najväčšie umelecké poklady sveta. V Ríme navštívime Koloseum, v Sixtínskej kaplnke si na vlastné oči 
pozrieme svetoznámu fresku Zrodenie Adama a na záver nezabudneme vhodiť mincu do fontány Di Trevi, aby sme si zabezpečili, že 
táto návšteva Ríma, nie je zďaleka posledná.

Zavítame do kolísky renesancie, v ktorej kostoloch, múzeách a palácoch sa ukrývajú najväčšie umelecké poklady sveta.  Prejdeme 
sa malebnými uličkami pozdĺž rieky Arno cez najstarší fl orentský most Ponte Vecchio a ponorení do zvukov a obrazov sa spolu 
prenesieme do minulosti.

Zľava XXL

Zľava XXL
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067 NAJKRAJŠIE MESTÁ TALIANSKA

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 8.00 h), tranzit cez Rakúsko, zastávka 
pri jazere Wörthersee s možnosťou návštevy parku 
Minimundus – tzv. Sveta v malom, s miniatúrnymi 
modelmi známych rakúskych a medzinárodných 
stavieb, pokračovanie v ceste do Talianska, 
v podvečerných hodinách príchod do oblasti Benátok, 

ubytovanie v hoteli, fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky, odchod do Benátok, kde podľahnete 
kúzlu svojrázneho mesta, s ulicami zaliatymi vodou, 
v ktorom stopy slávnej minulosti objavíte na každom 
kroku, prehliadka: Dóžací palác, Most vzdychov, 
Námestie sv. Marka s Bazilikou sv. Marka, Hodinová 
veža, most Ponte di Rialto, pokračovanie smerom 
na Florenciu, ubytovanie v hoteli v okolí Florencie, 
fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky. Príchod do umeleckej metropoly 
sveta – Florencie, kolísky renesancie a domova 
Machiavelliho a Michelangela. Prejdeme sa historickým 
centrom, prehliadneme si Dóm, Palazzo Vecchio na 
námestí Piazza della Signoria so sochou Dávida od 
Michelangela, Medicijskú kaplnku a uvidíme známy 
most Ponte Vecchio. Popoludní odchod smerom na Rím, 
ubytovanie v hoteli v blízkom okolí Ríma, fakultatívne 
večera.

4. deň: Raňajky. Hovorí sa, že všetky cesty vedú do 
Ríma a na jeho spoznávanie nestačí celý život. Naše 
cesty skutočne vedú do Ríma, na toto mesto máme 
však iba 1 deň, počas ktorého absolvujeme prehliadku 
historických pamätihodností (Vatikán – Námestie sv. 
Petra s Bazilikou sv. Petra, Koloseum, Forum Romanum, 
Kapitol, Fontána di Trevi, Benátske námestie, Španielske 
námestie so známymi Španielskymi schodmi, 
Pantheon, námestie Piazza Navona s Fontánou štyroch 
riek, námestie Piazza Colonna). V neskorých večerných 
hodinách odchod na Slovensko.

5. deň: Návrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3*, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a vaporetto. Komplexné 
cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 58 EUR, za 3 
večere 39 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

066 TALIANSKE CHUŤOVKY FERRARI A SEGAFREDO 

3-dňový letecký zájazd

1. deň: V ranných hodinách prílet do Bologne, 
prehliadka starobylého centra, pýšiaceho sa krásnou 
stredovekou mozaikou tehlových arkád, veží, 
kostolov, palácov a jedinečných múzeí (námestie 
Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno s Neptúnovou 
fontánou, gotická radnica, Palác di Enzo, katedrála 
San Pietro, námestie Santo Stefano s rovnomennou 
bazilikou, dominanty mesta - veže Asinelli a Garisenda, 

Palác dell’Archiginnasio). V priebehu prehliadky si 
oddýchneme a doplníme sily na obede v jednej z 
miestnych reštaurácií. Prehliadku ukončíme aperitívom 
v bare v centre mesta. Odchod na ubytovanie v hoteli v 
Bologni, fakultatívne večera.
2. deň: Po raňajkách odchod do Maranella, kde 
navštívime múzeum svetoznámej automobilovej 
značky Ferrari.  Okrem krásnych nablýskaných tátošov 
si budeme môcť prezrieť množstvo fotografi í a trofejí, 
pochádzajúcich zo všetkých kútov sveta. Po prehliadke 
sa naobedujeme v reštaurácií Cavallino priamo oproti 
areálu múzea, ktorá je rajom pre všetkých fanúšikov 
značky Ferrari.  Po obede odchod do blízkeho mesta 
Modena, rodiska zakladateľa spoločnosti Ferrari – Enza 
Ferrariho ako aj svetoznámeho tenoristu Luciana 
Pavarottiho.  Navštívime malebné historické centrum 
a vrátime sa späť do hotela v Bologni.  Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3. deň: Po raňajkách sa vydáme do mestečka Ferrara 
(pamiatka UNESCO). Prehliadku začneme ochutnávkou 
kávy Segafredo v tradičnej kaviarni.   Prejdeme sa 
zachovalým stredovekým jadrom s najdôležitejšími 
pamiatkami (hrad, Katedrála di San Giorgio, niekdajšia 
židovská štvrť Ghetto, Via delle Volte - jedna z najlepšie 
zachovaných stredovekých ulíc v Európe, a ďalšie).  Na 
záver nášho putovania si doprajeme sladký zážitok v 
podobe návštevy miestnej súkromnej čokoládovne, 
kde ochutnáme čokoládové bonbóny od výmyslu sveta 
(napr. plnené pivom).  Okrem toho, že tieto sladké 
dobroty ochutnáme, dozvieme sa aj to, ako vznikajú.  
Vo večerných hodinách transfer na letisko.  
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – Bologna 
– Viedeň, transfer Bratislava – Viedeň – Bratislava, 
autokarovú dopravu počas pobytu, 2 x ubytovanie v 
hoteli 3* s raňajkami, 1 x tradičný obed v reštaurácii 
Cavallino, 1 x obed v miestnej reštaurácií, 1 x 
ochutnávka kávy Segafredo, 1 x ochutnávka čokolády 
Rizzati,  1 x aperitív v bare v centre Bologne a 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 115 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 58 EUR, za 2 
večere 35 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

TALIANSKO

Benátky

Wörthersee

Florencia

Rím

Bologna

Ferrara
Modena

78CITL60 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

4.7. - 6.7. BA 498

78CITB06 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

28.4. - 2.5. 1-2-3 288

2.6. - 6.6. 1-2-3 288

11.8. - 15.8. 1-2-3 277

3.10. - 7.10. 1-2-3 277

Premeňte svoje detské sny o červenom Ferrari na skutočnosť počas návštevy múzea tejto kultovej talianskej automobilovej značky. 
Vyskúšajte pravú chuť talianskej kávy Segafredo ako aj chuť delikátnej talianskej čokolády. Okúsili ste už čokoládové bonbóny plnené 
pivom? Že nie? Tak  už nemáte na čo čakať.

Spoznajte tri krásne talianske mestá, každé so svojráznym charakterom a nezabudnuteľnou atmosférou – vodou zaliate romantické 
Benátky, renesančnú Florenciu plnú umeleckých diel nevyčísliteľnej hodnoty a legendami opradený Rím, doslova prehustený 
historickými pamiatkami.  
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BEZ NOČNEJ JAZDY SPÄŤ

069 TO NAJLEPŠIE Z TALIANSKA

7-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách 
(z Bratislavy cca o 19.00 h), tranzit cez Rakúsko do 
Talianska.
2. deň: V ranných hodinách príchod do Florencie, 

pešia prehliadka (námestie Piazza Signoria so sochou 
Dávida, Most zlatníkov, Galéria Uffi  zi, Dómske 
námestie), popoludní odchod smerom na Rím, 
ubytovanie v hoteli v okolí Ríma, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, odchod autobusom do Ríma, 
prehliadkaVatikánu (Námestie sv. Petra, Bazilika 
sv. Petra s možnosťou výstupu na kupolu, príp. 
individuálna prehliadka Vatikánskych múzeí, 
fakultatívne možnosť zúčastniť sa na audiencii 
Sv. Otca), vo večerných hodinách návrat do hotela, 
fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky, odchod autobusom do Ríma, pešia 
prehliadka mesta (Koloseum, Forum Romanum, 
Kapitol, Fontána di Trevi, Benátske námestie, 
Španielske námestie so známymi Španielskymi 
schodmi, Pantheon, námestie Piazza Navona s 
Fontánou štyroch riek, námestie Piazza Colonna), 
v popoludňajších hodinách odchod smerom na 

Perugiu, ubytovanie v hoteli v okolí.
5. deň: Raňajky, odchod do Assisi, 
najvýznamnejšieho stredovekého pútnického 
mesta v Taliansku, prehliadka mesta, pokračovanie 
do San Marina, jedného z európskych miništátov 
(prehliadka, individuálny program, možnosť 
nákupov), vo večerných hodinách ubytovanie 
v hoteli, fakultatívne večera.
6. deň: Raňajky, odchod do Benátok, prehliadka 
mesta (Dóžací palác, Most vzdychov, Námestie sv. 
Marka s Bazilikou sv. Marka, Hodinová veža, most 
Ponte di Rialto a iné), vo večerných hodinách odchod 
na Slovensko.

7. deň: Návrat na Slovensko v skorých ranných 
hodinách (cca 6.00 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
4x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3*, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Vstupné do galérie Uffi  zi 
15 EUR (nutné objednať pri kúpe zájazdu), za 1/1 
izbu 69 EUR, za 4 večere 52 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

068 TALIANSKO – VYSNENÁ KOMBINÁCIA

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v neskorých večerných 
hodinách (z Bratislavy o 21.00 h), tranzit cez Rakúsko 
do Talianska.
2. deň: V ranných hodinách príchod do Verony 
– kolísky romantiky, mesta Rómea a Júlie, pešia 
prehliadka, presun do Padovy, stredovekého strediska 

umenia a vzdelávania (2. najstaršia univerzita 
v Európe), dnes známeho predovšetkým bazilikou 
Sant´Antonio, odchod na ubytovanie, fakultatívne 
večera.
3. deň: Raňajky, odchod do mesta najlepších 
talianskych jedál – Bologne, sídla najstaršej 
univerzity v Európe, prehliadka starobylého centra, 
pýšiaceho sa krásnou stredovekou mozaikou 
tehlových arkád, veží, kostolov, palácov a jedinečných 
múzeí. Pokračovanie do Ravenny, centra svetového 
mozaikárstva, najkrajších byzantských 
a ranokresťanských pestrofarených mozaík západnej 
Európy, bývalého hlavného mesta Západorímskej 
ríše, prehliadka (mauzóleum cisára Theodoricka, hrob 
Danteho Allighieri, Palazzo Comunale, Baptistérium, 
Arcibiskupský palác). Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky, odchod do Benátok, vstupnej 

brány Orientu, kde podľahnete kúzlu svojrázneho 
mesta s ulicami zaliatymi vodou, prehliadka 
(Dóžací palác, Most vzdychov, Námestie sv. Marka 
s Bazilikou sv. Marka, Hodinová veža, most Ponte 
di Rialto), fakultatívne poldenný výlet loďou na 
benátske ostrovy Murano a Burano. Na ostrove 
Murano prehliadka výrobne známeho muránskeho 
skla, Burano je centrom benátskeho čipkárskeho 
priemyslu. Odchod na ubytovanie. Fakultatívne 
večera.
5. deň: Raňajky, v skorých ranných hodinách odchod 
na návštevu Miramare, bieleho zámku na brehu 
Jadranského mora, presun do Terstu, prístavného 
mesta pri hraniciach so Slovinskom, prehliadka, 

v popoludňajších hodinách odchod na Slovensko, 
príchod v neskorých večerných hodinách (cca 
22.00 h).
Zmena programu vyhradená.

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 poldenný výlet na 
benátske ostrovy Murano a Burano 24 EUR, Za 1/1 
izbu 58 EUR, za 3 večere 39 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.
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78CITB11 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

12.9. - 16.9. 1-2-3 268

78CITB12 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.3. - 30.3. 1-2-3 342

17.9. - 23.9. 1-2-3 342

Oživte si príbeh Rómea a Júlie priamo vo Verone, v jednom z najromantickejších miest na svete.  Pokochajte sa pohľadom na 
pestrofarebné mozaiky v Ravenne, nechajte sa očariť vodou zaliatymi Benátkami a navštívte krásne habsburgovské letné sídlo 
na brehu mora v Terste.  V priebehu piatich dní spoznáte miesta, na ktoré budete spomínať po celý život.  

Spoznajte umelecké skvosty renesančnej Florencie a „večného“ Ríma, zavítajte do Assisi, kde sa stretávajú pútnici z celého sveta, 
vychutnajte si romantickú atmosféru v slnkom a vodou zaliatych Benátkach.  Zo všetkých týchto miest sa vám v hlave uchová 
množstvo rôznorodých obrazov a zážitkov.  

Zľava XXL
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NOVINKA        BEZ NOČNEJ JAZDY TAM        

HIT ROKA 2011        BEZ NOČNÝCH JÁZD

071 JAZERÁ NA POMEDZÍ TALIANSKA A ŠVAJČIARSKA

Lago di Garda – Lago di Como – Lago di 

Lugano – Lago Maggiore – Lago d´Orta

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 6:00), tranzit cez Rakúsko 
a Taliansko k najväčšiemu a najčistejšiemu 
severotalianskemu jazeru Lago di Garda, ktoré zo 
severnej strany pripomína fj ord. Pokračujeme až 

do najjužnejšieho cípu jazera mestečka Sirmione, 
fakultatívna plavba loďou okolo poloostrova, 
krátka prehliadka mesta, osobné voľno, odchod na 
ubytovanie.
2. deň: Po raňajkách odchod z hotela a pokračovanie 
v ceste k jazeru Lago di Como, ktoré je turisticky 
najpríťažlivejšie a najrozmanitejšie. Zastavíme sa na 
krátku prehliadku v meste Como. Samotné mesto 
ponúka okrem iného tiež prekrásny pohľad na jazero 
priamo z centra, ktoré si zachovalo svoj typický 
ráz. Pokračujeme v ceste k ďalšiemu jazeru Lago di 
Lugano s krátkou prestávkou vo švajčiarskom meste 
so silným talianskym charakterom Lugano. Naša 
dnešná cesta bude končiť pri jazere Lago Maggiore v 
meste Locarno. Ubytovanie, fakultatívne večera.
3. deň: Po raňajkách absolvujeme výlet k jazeru 
Lago d´Orta, ktoré si zachovalo pozoruhodnú 

originálnosť. Znalci ho považujú za najromantickejšie 
jazero z hornotalianskych jazier. Návšteva malebného 
mestečka San Giulio, fakultatívne plavba loďou na 
ostrov San Giulio, ktorý za svoje meno vďačí jednému 
Grékovi, ktorý podľa legendy oslobodil ostrov 
v 4.storočí od drakov a hadov. Po obede návšteva 
Boromejských ostrovov (zámok a terasovité záhrady), 
návrat na ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Po raňajkách, dopoludnia fakultatívne 
výlet loďou na ostrov Brissago, možnosť výjazdu 
lanovkou na horu a pútnický kostol Madonna del 
Sasso, individuálne voľno v meste, v neskorých 
popoludňajších hodinách odchod cez Švajčiarsko 
a Rakúsko na Slovensko.

5. deň: Návrat na Slovensko v dopoludňajších 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie 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 
3 večere 39 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

070 DOLOMITSKÁ CESTA

4-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách, 
tranzit cez Rakúsko do Talianska do oblasti 
Dolomitov, jednej z najpôvabnejších a zároveň 
najnavštevovanejších oblastí Álp, príchod do Cortiny 
d‘Ampezzo, dejiska ZOH 1956 (pešia prechádzka 
mestom, individuálne voľno), návšteva horského 
jazera Misurina (1770 m n. m.) s vyhliadkou na 

priesmyk Tre Croci (1800 m n.m.). Ubytovanie v okolí. 
2. deň: Raňajky, prejazd Veľkou dolomitskou cestou, 
na ktorej je viacero nádherných vyhliadkových 
zastávok – priesmyk Pordoi (2239 m n.m.) s 
možnosťou výjazdu lanovkou na plošinu Piz Boe 
(2950 m n. m.), vyhliadka na veľké masívy Sella 
Ruppe, Marmolada – najvyšší končiar Dolomitov 
(3342 m n.m.), Le Tofane, Gruppo del Sorapiss 
a mnohé iné. Ubytovanie v okolí Bolzana.
3. deň: Raňajky, odchod k najväčšiemu 
a najčistejšiemu severotalianskemu jazeru Lago 
di Garda, ktoré zo severnej strany pripomína 
fj ord. Nenecháme si ujsť výstup lanovkou na 
vrch Monte Baldo (1 747 m n. m.) a z vtáčej 
perspektívy si vychutnáme celé jazero Lago di 
Garda. Poprechádzame sa po pobrežnom mestečku 
Malcesine, ktoré sa v posledných rokoch stalo 
vyhľadávaným miestom mnohých milovníkov 

windsurfi ngu. Medzi atrakcie jazerného okolia patrí 
vodopád Cascatta Varone, jeho prúd padá z výšky 
takmer 100 m vnútrom skalného masívu. Za malý 
poplatok vystúpime cez botanickú záhradu na 
jednotlivé odpočívadlá umiestnené vnútri skalného 
masívu. Návrat na ubytovanie. 
4. deň: Raňajky. Odchod do provincie Alto Adige 
(Južné Tirolsko), kde namiesto taliančiny počuť 
nemčinu, taliansku ležérnosť a temperament strieda 
rakúska organizovanosť. Bolzano, hlavné mesto 
provincie, nám otvorí svoje brány – ocitneme sa 
v malom historickom centre s typickou tirolskou 
architektúrou v uliciach s podlubiami, v ktorých sú 

ukryté kaviarničky a reštaurácie. Spoločná prehliadka 
a možnosť návštevy Museo Archeologico. Unikátom 
je 5000 rokov starý Ľadový muž – Ötzi z doby 
bronzovej. Cesta na Slovensko, príchod cca o 22.00 h.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 2*/3*, 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a lanovky.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 48 EUR, za 3 
večere 39 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.
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78CITB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

9.6. - 12.6. 1-2-3 248

4.8 - 7.8. 1-2-3 248

78CITB07 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

11.7. - 15.7. 1-2-3 268

Ak máte radi prírodu, určite si nenechajte ujsť pohľad na krásne scenérie bielych strmých dolomitských skál v kombinácií s krištáľovo 
čistou vodou najväčšieho talianskeho jazera – Lago di Garda.   Navštívime známe exkluzívne centrum zimných športov – Cortinu 
d’Ampezzo, či zaujímavé prihraničné mestečko Bolzano, v ktorom sa mieša talianska kultúra a architektúra s rakúskou.  

Ťažko odhadnúť, ktoré z krásnych jazier vám učaruje najviac: či najväčšie Lago di Garda, rozmanité Lago di Como, romantické Lago 
d’Orta s ostrovčekom San Giulio, alebo Lago Maggiore s Boromejskými ostrovmi, na ktorých budete môcť obdivovať Boromejský 
zámok obkolesený terasovitými záhradami. 

Zľava XXL
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LETECKY        HIT ROKA 2011        SHOPPING        VÍKEND        ADVENT

GURMÁNI

073 MILÁNO – MESTO MÓDY

3-dňový letecký zájazd

1. deň:  Odchod z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Milána, transfer do hotela, ubytovanie. 
Večerná prechádzka rozsvieteným mestom. 
2. deň: Raňajky. Možnosť návštevy najkrajšej 
a najdôležitejšej pamiatky, ktorou je dóm na námestí 
Piazza Duomo, veľkolepá Galéria Viktora Emanuela, 
kráľovský palác, Palazzo dei Giureconsulti, Palazza 
della Regione, mestská radnica. Ďalej najväčšie 
a najslávnejšie divadlo La Scala, možnosť návštevy 
obrazárne Pinacoteca di Brera, kostol Santa Maria 
delle Grazie, Ubytovanie.
3. deň: Raňajky. Šaty, ktoré pritiahnu pohľady 
a zaručene ich na nikom inom neuvidíte. Máte na 
výber rôzne svetoznáme a zvučné mená značiek 

Prada, Cavalli, Armani, Versace, Dolce&Gabbana, 
Exté, Ferragamo, Gucci, Missoni, Prada, Trussardi, 
Valentino, Vuitton a iné. Sprievodca vás zavedie 
na najvýhodnejšie 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.
Zmena odletových miest,  letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – Miláno 
– Viedeň, transfer z Bratislavy na letisko Schwechat a 
späť, transfer letisko – hotel – letisko, 2x ubytovanie 
v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Prepravu počas pobytu v 

072 LOMBARDIA A PIEMONT

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v neskorých večerných 
hodinách (z Bratislavy cca o 21.00 h). Tranzit cez 
Rakúsko do Talianska.
2. deň: Po príchode do Milána, hlavného mesta 
Lombardie, svetového centra obchodu a módy, 
pešia prehliadka najdôležitejších pamiatok mesta 
(Dóm, La Scala, kostol Santa Maria delle Grazie so 
svetoznámou nástennou maľbou Posledná večera 
od Leonarda da Vinci, hrad Castello Sforzesco a iné), 
ubytovanie.

3. deň: Raňajky. Pokračovanie do Turína, hlavného 
mesta regiónu Piemont, ktoré uchováva svetoznáme 
turínske rúcho, sídla automobilky Fiat i slávneho 
futbalového mužstva Juventus. V sídle zimných 
Olympijských hier z r. 2006 spoznáme Mole 
Antonelliana, Palazzi Reale, Palazzo Madama a iné. 
Popoludní odchod do Langhe-Roero, návšteva farmy 
na pestovanie hľuzoviek, vyhľadávanej delikatesy, 
pokračovanie do mesta veží Alba, v historickom 
centre návšteva typickej vínnej pivnice spojená 
s ochutnávkou vína a piemontských špecialít, 
ubytovanie v okolí.
4. deň: Po raňajkách návrat do Milána, individuálne 
voľno, možnosť nákupov, vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko.
5. deň: Príchod do Bratislavy v predpoludňajších 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 

2x ubytovanie s raňajkami v hoteli  3* v okolí Milána, 
1x ochutnávku vína a piemontských špecialít, 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 

poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 38 EUR. Za 
návštevu Poslednej večere 9 EUR (odporúčame 
objednať pri kúpe zájazdu).

Poprechádzame sa po streche nádhernej milánskej katedrály, prezrieme si krásne kráľovské paláce v turisticky neobjavenom Turíne, 
zistíme ako sa pestuje exkluzívna delikatesa hľuzovka a pri pohári vína v typickej piemontskej pivnici, ochutnáme miestne špeciality.  

...to nie sú len nákupné hody v butikoch zvučných mien ako sú Versace, Gucci, Vuitton  a ďalšie.  Je to aj dych vyrážajúca 
architektúra, jedinečná atmosféra a množstvo umeleckých skvostov. Domov si donesiete nielen tašky s najaktuálnejšími módnymi 
vychytávkami, ale aj spomienku na svetovo preslávenú fresku „Posledná večera“ od Leonarda da Vinciho, ktorú budete mať možnosť 
uvidieť na vlastné oči.
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78CITB63 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

18.7. - 22.7. 1-2-3 268

78CITL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

20.1. - 22.1., 3.2. - 5.2. BA 248

16.11. - 18.11., 14.12. - 16.12. Advent BA 248

Miláne, vstupy.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 95 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 48 EUR. 
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HIT ROKA 2011        OCHUTNÁVKA VÍNA

075 ČAROVNÉ TOSKÁNSKO

6-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách 
(z Bratislavy cca o 19.00 h), tranzit cez Rakúsko.
2. deň: V ranných hodinách príchod do umeleckej 
metropoly sveta – Florencie. Celodenný pobyt 
v meste, návšteva hlavných historických pamiatok 
– Dóm, Palazzo Vecchio na námestí Piazza della 

Signoria so sochou Dávida od Michelangela, 
Medicijská kaplnka a známy most Ponte Vecchio, 
fakultatívne návšteva známej obrazovej galérie Uffi  zi, 
príp. individuálne voľno. Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, odchod do Pisy, pešia prehliadka 
mesta – námestie Piazza de Miracoli (pamiatka 
UNESCO) so svetoznámou Šikmou vežou, 
baptistériom a Dómom, pokračovanie do rodiska G. 
Pucciniho, historického mesta Lucca (prehliadka – 
Piazza San Michele, Dóm, Piazza Napoleone), návrat 
na ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky, odchod do centra etruskej 
civilizácie, mesta Voltera, presláveného ťažbou 
a spracovaním alabastru, pokračovanie do 
malebného stredovekého mestečka San Gimignano, 
živej kulisy historických fi lmov (prehliadka– Dóm, 
Bazilika di Santa Maria Assunta, Palazzo del Popolo, 

múzeum Civico a námestie Piazza della Cisterna), 
návšteva vínnych pivníc spojená s ochutnávkou 
vín oblasti San Gimignano, odchod do hotela, 
fakultatívne večera.
5. deň: Raňajky, odchod do stredovekého 
toskánskeho mesta Siena (prehliadka historického 
centra – Palazzo Publico s vežou Torre del Mangia 
vysokou 88 m, odkiaľ je prekrásny výhľad na slávne 
námestie Piazza del Campo), v popoludňajších 
hodinách odchod na Slovensko.
6. deň: Návrat na Slovensko v ranných hodinách.

Zmena programu vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3*, 
ochutnávku vína v Toskánsku, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 48 EUR, za 
3 večere 39 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR, vstupné do galérie Uffi  zi 15 EUR 
(doporučujeme objednať pri kúpe zájazdu).

074 TOSKÁNSKO – LIGÚRIA

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet z Viedne, resp. Budapešti do Florencie/
Pisy. Prehliadka Pisy, mesta svetoznámeho vďaka 
Piazza dei Miracoli – Námestiu zázrakov – 
a štyrom budovám – Dóm, Šikmá veža, ktorej odklon 
vrchnej časti od päty je viac ako 4 m, baptistérium 
a Camposanto. Prehliadka. Odchod na pobrežie 

Versilskej riviéry rozprestierajúcej sa pod masívom 
Apuánskych Álp a ubytovanie v jednom 
z prímorských letovísk (Viareggio, Lido di Camaire).
2. deň: Raňajky. Deň strávime v chránenej divokej 
oblasti Cinque Terre, s päticou dediniek, ktoré boli až 
donedávna po súši takmer neprístupné 
a neznáme pre turistov, v oblasti strmých útesov, 
viníc, olivových hájov a prudkých terasovitých 
svahov, pokrytých malebnými domčekmi 
pastelových farieb. Plavba výletnou loďou so 
zastávkami v pobrežných dedinkách Vernazze a 
Manarola, možnosť prechádzky po známej Via 
dell´Amore, Ulici lásky, až do dedinky Riomaggiore. 
Návrat na ubytovanie.
3. deň: Raňajky, individuálne voľno na Versilskej 
riviére resp. fakultatívny výlet na ostrov Elba. Ostrov 
preslávil legendárny vojvodca Napoleon Bonaparte, 
ktorý tu pobudol niekoľko mesiacov. Nečudo, že si 

ho vybral za miesto svojho pobytu, pretože ostrov si 
každého získa mimoriadnou malebnosťou, krásou 
a atmosférou. Mierne a stále počasie, zaujímavá 
hornatá krajina, kamenné mestečká pripomínajúce 
bývalú slávu, skalnaté útesy striedajú piesočnaté 
pláže, to všetko si budeme môcť užiť do sýtosti. 
Navštívime najvýznamnejšie mesto ostrova 
Portoferraio, starý prístav, moderné nábrežie, 
vyberieme sa na okružnú panoramatickú cestu 
ostrovom a zostane nám čas aj na kúpanie. Návrat 
na ubytovanie.
4. deň: Raňajky. Podľa možností individuálne voľno, 
transfer na letisko a odlet do Viedne, resp. Budapešti. 
Transfer do Bratislavy.

Zmena odletového miesta,  letových časov a programu 
vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň/
Budapešť– Florencia/Pisa – Viedeň/Budapešť, 
transfer Bratislava– Viedeň/Budapešť – Bratislava, 
autokarovú dopravu počas pobytu, 3x ubytovanie 
v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, výlet loďou v oblasti 
Cinque Terre a komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 115 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 68 EUR, za 
fakultatívny výlet na ostrov Elba 38 EUR.

Toskánsko  je kraj preslávený umením, históriou, krásnou scenériou a v neposlednom rade výborným vínom Chianti. Meno kraja 
pochádza z latinského výrazu Tusci, ktorý označuje Etruskov. Pozostatky ich kultúry sa v Taliansku nachádzajú na celom území 
Toskánska, mestá často obklopujú etruské hradby a krásne paláce ilustrujú bohatstvo kraja.

Spoznajte čaro historického Toskánska.  Vo Florencií sa prejdeme po najstaršom moste Ponte Vecchio, na námestí Piazza della Signoria 
uvidíme sochu Dávida – 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 tradičnej toskánskej pivnici.  

Florencia
Lucca

Pisa

Voltera

San Gimignano
Sienna

T A L I A N S K O

TALIANSKO

78CITL04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

26.8. - 29.8. BA 498

78CITB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

10.4. - 15.4. 1-2-3 298

15.6. - 20.6. 1-2-3 298

16.10. - 21.10. 1-2-3 298
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077 TOSKÁNSKE DE LUXE CHUTE – VÍNO A ČOKOLÁDA AMEDEI 

3-dňový letecký zájazd

1. deň: Prílet do Florencie.  Transfer do mestečka 
Passignano, kde sa nachádza jedna z rezidencií 
známeho rodinného vinárstva Antinori.  Toto vinárstvo 
svet obohatilo o také odrody ako Tignanello, či Solaia.  
Nazretie do pivníc s tisíckami fl iaš zrejúceho vína a 
samozrejme ochutnávka niekoľkých druhov lahodného 
moku, ku ktorému sa podáva toskánsky chlieb, 
pokvapkaný olivovým olejom z vlastnej produkcie 
a k tomu sprievodné slová miestneho človeka, 
budú iste veľkým zážitkom i pre najskúsenejších 

gurmánov.  Po prehliadke a degustácií odchod späť do 
Florencie - kolísky renesancie a domova Machiavelliho 
a  Michelangela.  Prejdeme sa historickým 
centrom, prehliadneme si Dóm, Palazzo Vecchio na 
námestí Piazza della Signoria so sochou Dávida od 
Michelangela, Medicijskú kaplnku a uvidíme známy 
most Ponte Vecchio.  Ubytovanie, fakultatívne večera.
2. deň: Po raňajkách sa vyberieme západne od 
Florencie, do mestečka Vinci, kde navštívime Museo 
Leonardiano, zasvätené práci svetoznámeho Taliana 
Leonarda da Vinciho.  Budeme si môcť prezrieť viac 
ako sto modelov rôznych vynálezov, zostrojených 
podľa nákresov tohto univerzálneho génia.  Ďalšou 
zastávkou na našej ceste bude mesto Pontedera, 
kde našim chuťovým pohárikom doprajeme ďalší 
nezabudnuteľný zážitok - v rodinnej čokoládovni 
Amedei ochutnáme množstvo rôznych druhov 
sladkých dobrôt.  Po degustácií budeme pokračovať v 

076 1 000 CHUTÍ TALIANSKEJ KUCHYNE

6-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 7.00 h). Tranzit cez Rakúsko 
a Taliansko. Ubytovanie v Reggio Emilia.
2. deň: Raňajky. Parma – klenot regiónu Emilia 
Romagne, preslávená nielen dobrou kuchyňou 
a blahobytom, ale tiež ako pokladnica jedinečných sôch, 
obrazov a architektúry. Ukážku dokonalého románskeho 
umenia budeme obdivovať 
v strhujúcom Baptistériu a v jednom z najväčších 

talianskych Dómov na Piazza del Duomo (r. 1059), 
ktorý je tiež známy maľbou Nanebovzatie Panny 
Márie od Antoniada Correggio. V miestnej vinotéke 
si pochutnáme na 3-chodovom menu a plní síl sa 
vyberieme na návštevu majestátneho hradu Torrechiara. 
Máte ešte voľné miesto na ďalšie kulinárske špeciality? 
Ak áno, čaká nás večera „agriturismo“ s ochutnávkou 
pravej parmskej šunky. Receptúru a spôsob výroby 
známeho prosuitta cruda nám na mieste odhalí náš 
sprievodca. Ubytovanie.
3. deň: Po raňajkách absolvujeme ochutnávku 
kráľa talianskych syrov – parmezánu. V Sant ´Agata 
vojdeme do Verdiho vily, ktorá sa v roku 1848 stala jeho 
útočiskom a domovom. 4-chodový obed z typických 
miestnych produktov a ochutnávka likéru Nocino nás 
posilní pred ďalším programom. Odjazd do Janova, 
mesta nádherných krivoľakých uličiek, kde sa takmer na 
každom rohu stretávate s moreplavcom a objaviteľom 
Ameriky Krištofom Kolumbom. Odchod na ubytovanie 
v okolí.
4. deň: Po raňajkách spoločná prechádzka Janovom 
(Dóm San Lorenzo, Dom Krištofa Kolumba, Akvárium 

– najmodernejšie a 2. najväčšie v Európe s 50 veľkými 
nádržami a s 20 000 morskými živočíchmi). Obed (4 
chody) v miestnej prístavnej reštaurácii, kde sa stravujú 
iba domáci –námorníci, robotníci, podnikatelia, všetci 
tí, ktorí majú maškrtné jazýčky a radi si pochutnajú 
na výborne pripravených domácich špecialitách. V 
popoludňajších hodinách zastávka v najluxusnejšom 
letovisku krajiny Portofi no, označovaného tiež za 
„najbohatší mys Talianska“. Drahé kaviarničky, prestížne 
obchody a množstvo kotviacich jácht potvrdzujúcich 
solventnosť miestnych návštevníkov. Odchod na 
ubytovanie.
5. deň: Raňajky. Deň strávime v chránenej divokej 
oblasti CinqueTerre, s päticou dediniek, ktoré boli až 
donedávna takmer neprístupné po súši a takmer 
neznáme pre turistov, v oblasti strmých útesov, viníc, 
olivových hájov a prudkých terasovitých svahov 
pokrytých malebnými domčekmi pastelových farieb. 

Fakultatívne plavba výletnou loďou so zastávkami v 
pobrežných dedinkách Vernazza a Manarola, možnosť 
prechádzky po známej Via dell´Amore –Ulici lásky, až 
do dedinky Riomaggiore. Degustácia typického bieleho 
ligúrskeho vína. Odchod na ubytovanie.
6. deň: Po raňajkách nás čaká celodenná cesta späť na 
Slovensko. Návrat v neskorých večerných hodinách (cca 
21.00 h).Zmena programu vyhradená. 
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
5x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 3x obed, 
1x večeru, 1x ochutnávku parmskej šunky, parmezánu, 
likéru Nocile, 1x ochutnávku vína a sprievodcu CK 
SATUR.CENA
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a fakultatívne výlety.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 79 EUR, za miesto 
v prednej polovici autokaru 7 EUR.
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Pisa Pontedera

Vinci
Florencia

78CITB60 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

17.4. - 22.4. 1-2-3 518

25.8. - 30.8. 1-2-3 518

78CITL61 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

17.5.-19.5. BA 748

Doprajte si krátky, avšak veľmi intenzívny kulinársky zážitok.  Nazrieme do pivníc a ochutnáme výborné víno Tiganello, či Solaia 
z rodinného vinárstva Antinori, ktoré má dlhú históriu a zvučné meno vo vinárskom svete.  Rovnako zvučné meno ako má Antinori vo 
vinárskom svete, má Amedei vo svete čokolády. A či je toto meno oprávnené, budete môcť posúdiť vlastnými chuťovými pohárikmi.  

ceste do Pisy, kde absolvujeme pešiu prehliadku mesta 
a jeho najdôležitejších pamiatok – námestie Piazza dei 
Miracoli (pamiatka UNESCO) so svetoznámou Šikmou 
vežou, Baptistériom a Katedrálou.  Po prehliadke návrat 
na ubytovanie vo Florencii.
3. deň:  Po raňajkách sa vyberieme do centra Florencie 
objavovať ďalšie zákutia.  Možnosť návštevy Uffi  zi 
– najväčšej obrazovej galérie v Taliansku, klenotnice 
talianskeho renesančného maliarstva, ktorú za niekoľko 
storočí nazhromaždila rodina Medici.  V popoludňajších 
hodinách odlet do Viedne.
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – 
Florencia – Viedeň, transfer Bratislava – Viedeň – 
Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu, 
2 x ubytovanie v hoteli 3* superior v centre Florencie 
s raňajkami, 1 x ochutnávka kvalitného vína 
Antinori, 1 x ochutnávka luxusnej čokolády Amedei 
a sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 115 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 78 EUR, vstupné 
do galérie Uffi  zi 15 EUR (doporučujeme objednať pri 
kúpe zájazdu).
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

Zľava XXL



57

W W W . S A T U R . S K    C A L L  C E N T R U M  0 8 5 0  3 3 3  3 3 3

HIT ROKA 2011        GURMÁNI        BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

078  FARBY TOSKÁNSKEHO VÍNA

6-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 7.00 h). Tranzit cez Rakúsko do 
Talianska, ubytovanie v okolí Florencie.
2. deň: Raňajky. Odchod do stredovekého mesta 
Siena – prehliadka historického centra – Palazzo 
Publico s vežou Torre del Mangia vysokou 88 m, 
odkiaľ je výhľad na slávne námestie Piazza del 
Campo. Štvorchodový obed v typickej talianskej 
reštaurácii nás posilní na prehliadku nasledujúceho 
malebného kamenného mestečka San Gimignano, 
živej kulisy historických fi lmov. Ochutnáme víno 
Chianti, špeciálny taliansky destilát – grappa 
a naučíme sa rozoznávať jeden z najkvalitnejších 
talianskych olivových olejov označených„extra 
virgine“. Návrat na ubytovanie.
3. deň: Raňajky, návšteva jedného z najvyššie 
položených miest v Toskánsku Montepulciano, 
z jeho hradieb je výhľad na Umbriu, južné Toskánsko 
a vinohrady, v ktorých sa zbiera hrozno na víno 
Nobile. V typickej reštaurácii renesančnej dedinky 
Pienza si pochutíme na výdatnom toskánskom 
obede, ochutnáme svieže toskánske syry a osladíme 

si život dvojitým dezertom. Možnosť nákupu 
niektorého z typických miestnych produktov. Návrat 
na ubytovanie.
4. deň: Raňajky, návšteva kláštora Monte Oliveto 
Maggiore zo 14. st., presláveného freskami 
Signorelliho a Sodomy, pokračovanie do mestečka 
Montalcino, ležiaceho vysoko v údolí Orcia, 
obkoleseného vinicami, kde dozrieva vínna réva na 
výborné červené víno Brunello, považované za jedno 
z najlepších talianskych vín. Jeho chuť, farbu a vôňu 
musíme spoznať aj my! Ochutnávka, po ktorej nás 
čaká ďalší gurmánsky zážitok v podobe 4-chodového 
menu. V popoludňajších hodinách nazrieme do 
skvostného románskeho kostola Sant´ Antimo. 
Ubytovanie.
5. deň: Raňajky, príchod do svetovej umeleckej 
metropoly– Florencie, kolísky renesancie a domova 
Machiavelliho a Michelangela. Prejdeme sa 
historickým centrom, prehliadneme si Dóm, kostol 
Santa Croce –najväčší františkánsky kostol 
v Taliansku, obdivovať budeme Palazzo Vecchio na 
námestí Piazza della Signoriaso sochou Dávida od 
Michelangela, Medicijskú kaplnku a uvidíme aj 
známy most Ponte Vecchio. Pre milovníkov umenia 
ponúkame návštevu obrazovej galérie Uffi  zi s 
najväčšou zbierkou talianskeho a fl orentského 
umenia. Až do večerných hodín sa môžete 
prechádzať ulicami Florencie, posedieť si na výbornej 
talianskej káve, absorbovať atmosféru alebo navštíviť 
niektoré z múzeí, ktoré sa oplatí vidieť. Určite nám 
dáte za pravdu, že Toskánsko je jedinečné nielen 
vďaka svojej architektúre, krajine, ale aj gurmánskym 
zážitkom – vynikajúcemu Chianti a miestnym 
špecialitám. Na záver odchod na Slovensko.
6. deň: Návrat na Slovensko v ranných hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
4x ubytovanie v hoteli 3*, 4x raňajky, 3x 4-chodové 

gurmánske obedové menu, 3x ochutnávku vína, 
1x ochutnávku olivového oleja, 1x ochutnávku 
grappy, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 79 EUR, za 

4 večere 70 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Florencia

T A L I A N S K O

Siena
Monte Oliveto Maggiore

Montalcino Prienza
Montepulciano

TALIANSKO

78CITB61 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

25.9. - 30.9. 1-2-3 488

Prenesieme sa spolu priamo na toskánsky vidiek a na vlastné oči sa presvedčíme, či je jeho obraz naozaj taký malebný ako ho poznáme 
z fi lmov a časopisov. Poprechádzame sa v pravých toskánskych viniciach a ochutnáme lahodné víno a ďalšie miestne špeciality. 
Na tento 6-dňový zážitok iste nezabudnete a vaše chuťové poháriky už vôbec nie.
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080 NEAPOL A VEZUV ZA VÍKEND

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy, resp. z Košíc do 
Budapešti, odlet do Neapolu. Okružná autobusová 
prehliadka centra, individuálne voľno (Nový hrad, 
Kráľovský zámok, Plebistické námestie, divadlo 
S. Carlos, galéria Umbera I., radnica a Radničné 
námestie), Presun do Pompejí, prehliadka 
archeologických vykopávok antického mesta, 
v minulosti zasypaného niekoľkometrovou vrstvou 
popola zo sopky Vezuv.  Ubytovanie v prímorskom 
letovisku Sorrento.

2. deň: Raňajky, individuálne voľno v Sorrente 
príp. celodenný fakultatívny výlet  na ostrov Capri, 
jeden z najkrajších ostrovov Tyrhénskeho mora – 
prirovnávajú ho k rajskej záhrade, kde slnko svieti 
365 dní v roku. Okrem nádherných Augustových 
záhrad s výhľadom na Faraglioni (3 skaliská pri 
južnom pobreží), Vily Jovis (bývalá rezidencia cisára 
Tibéria), vás nadchne výlet loďou do morskej jaskyne 
Grotta Azzura (nie je v cene fakultatívneho výletu). 
Odraz slnečného svetla o steny jaskyne vytvára 
magickú modrú farbu. Nasleduje individuálne voľno, 
možnosť kúpania, návrat do hotela.
3. deň: Raňajky, odchod do Amalfi  (nádherná 
panoramatická cesta do Amalfi  cez Positano, 
s neopakovateľnými výhľadmi na Saleturský záliv – 
UNESCO), krátka prehliadka Amalfi , pokračovanie na 
sopku Vezuv s možnosťou výstupu na okraj krátera, 
návrat do hotela.
4. deň: Raňajky. Transfer na letisko v Neapole, odlet 
do Budapešti, transfer do Bratislavy, resp. do Košíc. 
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase 
Budapešť – Neapol – Budapešť, transfer Bratislava/
Košice – Budapešť – Bratislava/Košice, autobus, 
resp. mikrobus počas pobytu, 3x ubytovanie v hoteli 
3 *s raňajkami, miestneho sprievodcu v Pompejach, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, fakultatívny výlet na 
ostrov Capri 42 EUR.
POVINNÉ POPLATKY: Letiskové poplatky 120 EUR, 
kompletné poistenie vrátane poistenia „Meškanie 
lietadla plus“ 2,50 EUR/os./deň.
OSTATNÉ POPLATKY: Za 1/1 izbu 68 EUR.

079 NEAPOLSKÁ PIZZA, MOZZARELLA,...

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet z Bratislavy/Viedne/Budapešti do 
Salerna/Neapolu, transfer do hotela, ubytovanie, 
večera.
2. deň: Raňajky, doobeda pobyt pri mori, poobede 
odchod na výlet do Parku Cilento, ktorý je zapísaný 

do dedičstva UNESCO, pokocháme sa jeho krásami 
s bohatou fl órou a faunou. Ochutnávka vína, návrat 
do hotela, večera.
3. deň: Po raňajkách odchod na celodenný 
fakultatívny výlet na ostrov Capri. Okrem nádherných 
Augustových záhrad, vás určite nadchne výlet loďou 
do morskej jaskyne Grotta Azzura, v ktorej odraz 
slnečného svetla vytvára magickú modrú farbu 
(nie je v cene fakultatívneho výletu). Návrat loďou na 
pevninu.Ubytovanie a večera.
4.deň: Raňajky, doobeda pobyt pri mori, 
v poobedňajších hodinách Návšteva keramickej 
dielne vo Vietri sul Mare a ochutnávka likéru 
„limoncello“, ktoré sa vyrába z tu dopestovaných 
citrónov. Ďalšie naše kroky povedú po panoramatickej 
ceste do Maiori, Minori a Amalfi . Po ceste sa 
zastavíme na najlepšiu neapolskú pizzu. Budeme sa 
kochať nádhernými výhľadmi na Saluterský záliv – 
UNESCO. Návrat na ubytovanie, večera.
5. deň: Raňajky, doobeda pobyt pri mori, poobede 
prehliadka zaujímavého antického mesta Pompeje, 

ktoré prežilo do dnešných dní vďaka výbuchu sopky 
Vezuv. Návrat na ubytovanie, večera.
6. deň: Po raňajkách odchod na prehliadku 
archeologického náleziska Paestum, v ktorom sa 
nachádzajú neobyčajne 3 dórske grécke chrámy, 
z ktorých sa Neptúnov chrám zaraďuje medzi 
najkrajšie a najzachovalejšie chrámy staroveku. 
Zastavíme sa na ochutnávku známej syrovej 
špeciality Mozzarella. Poobede pobyt pri mori. 
Ubytovanie a večera.
7. deň: Raňajky, návšteva kolosálneho Pallazo Reali 
s lesoparkom s fontánami a vodotryskami v Caserte. 
Presun do stredovekého mestečka Caserta Vecchia. 
Juh Talianska sa okrem pamätihodností a prírodných 
krás pýši aj kvalitným olivovým olejom, pozrieme si 
jeho výrobu a ochutnáme jeho pravú chuť. Po ceste 
domov sa zastavíme v svetoznámom nákupnom 
outlete pri Caserte. Ubytovanie, večera.

8. deň: Raňajky, individuálne voľno, transfer na 
letisko, odlet do Bratislavy/Viedne/Budapešti.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase 
Bratislava/Viedeň/Budapešť – Salermo/Neapol – 
Bratislava/Viedeň/Budapešť, autokarovú dopravu 
počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3 *
s polpenziou, ochutnávku vína, limoncella, pizzy, 
mozarelly, olivového oleja, sprievodca CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 120 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 158 EUR, za 
fakultatívny výlet na Capri 42 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb
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TALIANSKO

78CITL62 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

25.8. -  1.9. BA 898

78CITL05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

6.4. - 9.4. Veľká noc BA 478

5.10. - 8.10. BA/KE 478

BONUS
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141  SKVOSTY KAMPÁNIE

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet do Salerna / Neapola. Transfer do 
hotela. Ubytovanie, individuálne voľno a večera.
2. deň: Raňajky, individuálne voľno pri mori, 
fakultatívne výlety. Náš tip: fakultatívny výlet 
do  Parku Cilento, ktorý je zapísaný do dedičstva 
UNESCO, pokocháme sa jeho krásami, bohatou fl órou 
a faunou. Návšteva farmy, kde sa vyrába Mozzarella 
Bufala. Presun do vínnej pivnice s ochutnávkou 
miestnych vín, poobede transfer do Agropoli – 
prehliadka historického centra. Večerná návšteva 
chrámov v Paeste, návrat do hotela, večera.
3. deň: Raňajky, odchod do Pompejí, prehliadka 
archeologických vykopávok antického mesta, 
v minulosti zasypaného niekoľkometrovou vrstvou 
popola zo sopky Vezuv, obed. Presun do Neapola. 
Prehliadka centra, individuálne voľno v Neapole 
(Nový hrad, Kráľovský zámok, Plebistické námestie, 
divadlo S. Carlo, galéria Umbera I., Radnica 
a Radničné námestie). Návrat do hotela, večera.
4. deň: Raňajky. Návšteva kolosálneho Pallazo Reali 
s lesoparkom s fontánami a vodotryskami v Caserte, 
nazývaného taliansky Versailles. Bol postavený pre 
márnotratného kráľa Karola III. Burbonského a ako 

najväčší kráľovský palác v Taliansku sa honosí viac 
ako 1000 izbami. Presun do stredovekého mestečka 
Caserta Vecchia. Zastávka v jednom z najväčších 
outletov, voľno na nákupy. Návrat do hotela, večera.
5. deň: Raňajky. Celodenný fakultatívny výlet 
na ostrov Capri, jednen z najkrajších ostrovov 
Tyrhénskeho mora – prirovnávajú ho k rajskej 
záhrade, kde slnko svieti 365 dní v roku. Okrem 
nádherných Augustových záhrad s výhľadom na 
Faraglioni (3 skaly pri južnom pobreží), Vily Jovis 
(bývalá rezidencia cisára Tibéria), vás nadchne výlet 
loďou do morskej jaskyne Grotta Azzura 
(nie je v cene fakultatívneho výletu). Odraz 
slnečného svetla o steny jaskyne vytvára magickú 
modrú farbu. Nasleduje individuálne voľno, možnosť 
kúpania, návrat do hotela, večera.
6. deň: Raňajky, transfer k sopke Vezuv s možnosťou 
výstupu na okraj krátera, presun  do Amalfi  
(nádherná panoramatická cesta do Amalfi  cez 
Positano s neopakovateľnými výhľadmi na Saleturský 
záliv – UNESCO), krátka prehliadka Amalfi , 
individuálne voľno, pokračovanie do Vietri sul Mare, 
krátka prehliadka centra,  návrat do hotela, večera.
7. deň: Raňajky, individuálne voľno pri mori. Náš tip 
na fakultatívny výlet – plavba loďou popri pobreží 

Cilento do Palinuro, spojená s kúpaním. Od výbežku 
Licosa začína pobrežie národného prírodného 
parku Cilento. Táto oblasť je turistom zatiaľ málo 
známa, možno práve preto si uchováva svoju čistotu 
a tradície. Cilento je veľmi pestré ako vo vnútrozemí 
tak aj na pobreží, nachádza sa tu množstvo jaskýň 
a pláží ukrytých v zátokách. Návrat do prístavu, 
presun do hotela, večera.
8. deň: Raňajky, individuálne voľno, transfer na 
letisko do Salerna/Neapola, odlet.

POZNÁMKA: Odporúčame doobjednať si 2. týždeň 
pobytu pri mori v hoteloch z našej ponuky, prípadne 
doplatiť si pobyt v hoteli vyššej kategórie.
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu do Salerna 
/ Neapola, autokarovú dopravu počas pobytu, 
7x ubytovanie v hoteli 3* s polpenziou, miestnych 
sprievodcov v Pompejách, Caserte a v Amalfi , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a fakultatívne výlety.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 120 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za fakultatívny výlet na Capri 
42 EUR, za fakultatívny výlet do Parku Cilento 25 
EUR, za 1/1 izbu 158 EUR.

Amalfi

Pompeje

Vezuv

Salerno

Paestum

Neapol

Capri

Ischia

Positano

TALIANSKO

78CITL06 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

16.6. - 23.6., 23.6. - 30.6., 30.6. - 7.7. BA 828

7.7. - 14.7., 14.7. - 21.7., 21.7. - 28.7., 28.7. - 4.8. BA 828

 4.8. - 11.8., 11.8. - 18.8., 18.8. - 25.8., 25.8. - 1.9. BA 828

1.9. - 8.9., 8.9. - 15.9., 15.9. - 22.9. BA 828

Obdivujte malebné prírodné scenérie v kombinácií s významnými historickými pamiatkami. Objavte krásny ostrov Capri a pozostatky 
jeho slávnej rímskej minulosti, poprechádzajte sa v Pompejách medzi nemými svedkami soptenia Vezuvu a na záver doprajte oddych 
svojim zmyslom aj svojmu telu v teplých vodách Tyrhénskeho mora.
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143 POTULKY KAMPÁNIOU

6-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v popoludňajších 
hodinách (z Bratislavy cca o 14.00 h), tranzit cez 
Rakúsko.
2. deň: V ranných hodinách príchod do Ríma, 

prehliadka mesta a jeho historických pamätihodností 
(Vatikán– Námestie sv. Petra s Bazilikou sv. Petra, 
Koloseum, Forum  Romanum, Kapitol, Fontána 
di Trevi, Benátske námestie, Španielske námestie 
so známymi Španielskymi schodmi, Pantheon, 
námestie Piazza Navona s Fontánou štyroch riek, 
námestie Piazza Colonna), odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, odchod do prístavného mesta 
Neapol, autobusová prehliadka mesta, pokračovanie 
na Vezuv s možnosťou výstupu ku kráteru, odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky, odchod do Amalfi  (panoramatická 
cesta cez Positano s nádhernými výhľadmi na 
Saleturský záliv – UNESCO), krátka prehliadka 
Amalfi , pokračovanie do Pompejí (prehliadka 
archeologických vykopávok antického mesta, 
v minulosti zasypaného niekoľkometrovou 

vrstvou popola zo sopky Vezuv), návrat do hotela, 
fakultatívne večera.
5. deň: Raňajky, individuálne voľno v Sorrente, 
resp. fakultatívny výlet na ostrov Capri, jedného 
z najkrajších ostrovov Tyrhénského mora, vo 
večerných hodinách odchod na Slovensko.
6. deň: Návrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3 x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3*, 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 68 EUR, za 
3 večere 39 EUR, za fakultatívny výlet na ostrov Capri 
42 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

142 PERLY JUŽNÉHO TALIANSKA

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet z Budapešti do Bari, transfer do hotela, 
ubytovanie, fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky, nachádzame sa v raji milovníkov 
jedla a vína Apúlie – podpätku talianskej čižmy. 
Zastavíme sa v mestečku Matera (UNESCO) 
s jaskynnými príbytkami „sassi„ a skalnými 
chrámami. Ubytovanie v okolí Bari, fakultatívne 
večera.
3. deň: Raňajky, prehliadka najdlhšieho prírodného 

podzemného labyrintu Talianska – jaskyne Grotta 
Castellana, výlet do oblasti Trullov – zvláštne 
kruhovité biele domy s kužeľovitou strechou, 
postavené z kameňa bez jedinej lyžičky malty. 
Najviac sa ich nachádza v Alberobelle (UNESCO). 
Odchod na ubytovanie, fakultatívne večera.
4.deň: Po raňajkách odchod do prístavného mesta 
Neapol. Prehliadka centra, individuálne voľno (Nový 
hrad, Kráľovský zámok, Plebistické námestie, divadlo 
S. Carlos, galéria Umbera I., Radničné námestie). 
Odchod na ubytovanie, fakultatívne večera.
5. deň: Raňajky, výlet do Pompejí. Prehliadka 
archeologických vykopávok antického mesta, 
v r. 79 n. l. zasypaného niekoľkometrovou vrstvou 
popola zo sopky Vezuv, v popoludňajších hodinách 
panoramatická jazda na aktívnu sopku Vezuv. Výstup 
na kráter. Odchod na ubytovanie, fakultatívne večera.
6. deň: Raňajky, individuálne voľno pri mori 
v Sorrente, príp. celodenný fakultatívny výlet na 
ostrov Capri, ktorý je jedným z najkrajších ostrovov 
Tyrhénskeho mora. Okrem nádherných Augustových 
záhrad s výhľadom na Faraglioni, vás určite nadchne 

výlet loďou do morskej jaskyne Grotta Azzura, 
v ktorej odraz slnečného svetla o steny jaskyne 
vytvára magickú modrú farbu (nie je v cene 
fakultatívneho výletu). Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.
7. deň: Raňajky, odchod cez Positano do Amalfi  
(nádherná panoramatická cesta s neopakovateľnými 
výhľadmi na Saleturský záliv – UNESCO), krátka 
prehliadka mesta. Naša cesta pokračuje do 
Maiori, Minori a ukončíme ju vo Vietri sul Mare 
ochutnávkou likéru „limoncello“, ktoré sa vyrába 
z tu dopestovaných citrónov.  Individuálne voľno 
v Sorrente. Toto známe mestečko postavené na 
skalnej terase s nádherným výhľadom na Neapol 
a Capri sa najmä v lete stáva dejiskom fi lmového a 
hudobného festivalu a na svoje si prídu aj milovníci 
histórie v miestnom múzeu, v kláštore San Francesco 
zo 14.stor. alebo pri prechádzkach starovekým 

mestom s palácmi patriacimi miestnym šľachtickým 
rodinám. Ubytovanie, fakultatívne večera.
8. deň: Raňajky, individuálne voľno, transfer na 
letisko, odlet zo Salerna do Bratislavy resp. Viedne
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase 
Budapešť – Bari, Salerno – Bratislava, transfer z a 
do Bratislavy, autokarovú dopravu počas pobytu, 
7x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a fakultatívne výlety.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 120 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 158 EUR, za 7 
večerí 128 EUR, za fakultatívny výlet na Capri 42 EUR.
POZNÁMKA: v termíne* je priletové a odletové 
miesto v opačnom poradí
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb
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78CITL07 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

9.6. - 16.6. BA 698

8.9. - 15.9.* BA 698

78CITB09 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.7. - 29.7. 1-2-3 298

Spoznajte pulzujúci Neapol v kombinácií s malebnými zákutiami Sorrentského zálivu a pobrežia Amalfi .  Mestečko Amalfi  vás uchváti 
svojou bizarnou polohou na strmom skalnom útese.  História na vás dýchne v Pompejách, ktoré sa vďaka sopečným nánosom Vezuvu 
zachovali od antických čias až po súčasnosť a pri návšteve ostrova Capri vám neprekonateľná krása prírody vyrazí dych.

Zľava XXL
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144 DOLCE VITA KALÁBRIA 

145 ZO ŠPIČKY TALIANSKEJ ČIŽMY NA SICÍLIU

8-dňový letecký zájazd

1.deň: Odlet z Bratislavy do Kalábrie (letisko 
Lamezia Terme), transfer do hotela, ubytovanie.
2.deň: Raňajky, presun cez Kalábriu do San 
Giovanni, trajekt na Sicíliu, prehliadka malebnej 
Taorminy, jedného z najkrajšie položených miest na 
Sicílii (z gréckeho divadla je krásny výhľad na sopku 
Etnu), ubytovanie v okolí Taorminy, večera.

3.deň: Raňajky, celodenný výlet do oblasti Etny, 
najvyššej a najaktívnejšej sopky Európy, kedysi 
Rimanmi pokladaná za kováčsku dielňu boha ohňa 
Vulkána. Autobusom sa dopravíme do nadmorskej 
výšky 1 900 m.n.m., možnosť výletu lanovkou alebo 
terénnymi autami až do výšky 3 100 m.n.m. do 
oblasti lávových polí, návrat na ubytovanie, večera.
4.deň: Raňajky, odchod na prehliadku Syrakúz, 
podľa rímskeho konzula Cicera najkrajšieho gréckeho 
mesta 3. – 5. st.p.n.l., prehliadka antického 
Neapolisu a starého mesta Ortigia, návrat na 
ubytovanie, večera.
5.deň: Raňajky, individuálne voľno, fakultatívny 
celodenný výlet na Liparské ostrovy, návšteva ostrova 
Vulcano, výlet loďou okolo ostrova alebo kúpanie 
v sírnych prameňoch ostrova, prejazd na ostrov Lipari 
(prehliadka hlavného mesta súostrovia), návrat na 
ubytovanie, večera.
6.deň: Raňajky, presun trajektom zo Sicílie do 
Kalábrie. Na Tyrhénskej strane si vychutnáte výhľad 
z mysu Capo Vaticano, oblasť je známa nádhernou 
prírodou. Odhalíme starobylú Tropeu, zavesenú 

na strmom úbočí útesu, ktoré obopína biela pláž 
vystupujúca z tyrkysovo modrej vody, individuálne 
voľno. V mestečku Pizzo sa zastavíme na slávnu 
Tartufo zmrzlinu a vychutnáme si momenty 
podvečernej Kalábrie.
7.deň: Raňajky, individuálne voľno, oddych na pláži, 
možnosť kúpania sa v mori, večera.
8.deň: Raňajky. Transfer na letisko. Odlet z letiska 
Lamezia Terme do Bratislavy.
POZNÁMKA: Odporúčame doobjednať si 2. týždeň 
pobytu pri mori v niektorom hoteli z našej ponuky, 
prípadne doobjednať si pobyt v hoteli vyššej 
kategórie.

Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase 
Bratislava – Lamezia Terme  – Bratislava, autokarovú 
dopravu počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3* 
s polpenziou, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a fakultatívne výlety.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 120 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za fakultatívny výlet na 
Liparské ostrovy 58 EUR, za 1/1 izbu 158 EUR.

8-dňový letecký zájazd

1.deň: Odlet z Bratislavy do Kalábrie (letisko 
Lamezia Terme), transfer do hotela, ubytovanie 
a večera.
2.deň: Raňajky. Presun autobusom pozdĺž tzv. 
„Fialového pobrežia“ (Costa viola) do bývalého 
hlavného mesta Kalábrie, Reggio di Calabria. 
Prechádzka pozdĺž nádhernej promenáde. Potulky 
elegantnou nákupnou ulicou Corso Garibaldi. Známe 

bronzové sochy z 5. storočia p.n.l. Bronze di Riaci. 
Bazilika zasvätená Panne Márii, staroveký hrad. Na 
ceste domov vás očarí mýtické miesto Scilla. Prechod 
cez rybársku štvrť Chianelea. Ubytovanie, večera.
3.deň: Raňajky. Nalodenie na trajekt smerujúci na 
Sicíliu. V historickom mestečku Taormina na úpätí 
hory Monte-Tauro vás uchvátia: nádherné Palazzi, 
zasnené uličky, kaviarne a reštaurácie s terasami 
s prekrásnym výhľadom.Návšteva grécko-
románskeho amfi teátra s výhľadom na vulkanickú 
Etnu. Návrat na ubytovanie, večera.
4.deň: Raňajky. Odchod za preskúmaním iónskej 
strany Kalábrie, nahliadnutie do minulosti, návšteva 
prvého gréckeho mesta s písaným zákonom 
(660 p.n.l.) – Locri Epizephri, pokračovanie do 
Gerace, dokonale zachovalého stredovekého 
mestečka, v ktorého uličkách máte rovnakú šancu 
stretnúť stádo oviec ako malých Fiatov 500 a vidieť 
najväčšiu románsku katedrálu celej Kalábrie. Návrat 
na ubytovanie, večera.
5.deň: Raňajky. Návšteva mesta Tropea postaveného 
na strmom brale - domy s nádhernými portálmi, 

kostoly a katedrála, malebné úzke uličky lemované 
kaviarňami. Ochutnávka miestnych špecialít: 
ostrej „nduje“, mäkkej salámy z bravčového mäsa 
okorenenej feferónkami, olivového oleja, červenej 
cibule a mnohých ďalších špecialít. Na dezerte si 
pochutnáme v popoludňajích hodinách v mestečku 
Pizzo. Uvidíte i nezabudnuteľný skalný kostol – 
jaskyňu „Piedigrotta“, romantické staré mesto s 
malebnými uličkami, či Castello Murat. A sladký život 
si vychutnáte so známou  zmrzlinou tartufo. Presun 
do Capo Vaticano - tyrkysovo modré more narážajúce 
na skaly, nádherné zátoky a romantický výhľad 
s fantastickou panorámou. Ubytovanie, večera.
6.deň: Raňajky, individuálne voľno, oddych na pláži, 
možnosť kúpania sa v mori, alebo fakultatívnych 
výletov večera.
7.deň: Raňajky, individuálne voľno, oddych na pláži, 
možnosť kúpania, alebo výletov, večera.

8.deň: Raňajky. Transfer na letisko. Odlet z letiska 
Lamezia Terme do Bratislavy.
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

POZNÁMKA: Odporúčame doobjednať si 2. týždeň 
pobytu pri mori v niektorom hoteli z našej ponuky, 
alebo doobjednať si pobyt v hoteli vyššej kategórie.
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase 
Bratislava – Lamezia Terme  – Bratislava, autokarovú 
dopravu počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3* 
s polpenziou, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a fakultatívne výlety.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 120 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za fakultatívny výlet na 
Liparské ostrovy 58 EUR. Za 1/1 158 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

TropeaLipari

Syrakúzy

Taormina

Messina

Lamezia Terme

SICÍLIA
Etna

Pizzo

K O

TropeaLipari

Syrakúzy

Taormina

Messina

Lamezzia Terme

Locri Epizephiri
SICÍLIA

Gerace
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26.8. - 2.9. BA 848

9.9. - 16.9. BA 848
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2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA        SLOVENSKÝ SPRIEVODCA        PLNÁ PENZIA        S POBYTOM PRI MORI

146  ZÁPADNÉ STREDOMORIE
LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA COSTA CONCORDIA****   

LOĎ A JEJ VYBAVENIE: Impozantná a majestátna 
Costa Concordia je jednou z najväčších lodí fl otily 
Costa. Postavená bola v r.2006. Celkovo má 17 palúb 
(z toho 14 pre pasažierov). Kapacita lode je 3780 
pasažierov a 1100 členov posádky. K vybaveniu lode 
patrí: SAMSARA Spa (6000 m² ) a fi tnes centrum na 
2 palubách, kaderníctvo, kozmetika, 4 bazény 
(1 krytý), 5 víriviek, multifunkčné športoviská, 
vonkajšia bežecká dráha, animácie, divadlo, večerné 
show, disko, kasíno, knižnica, Wi-Fi za poplatok, 
obchody, detské kluby, PlayStation herňa, Grand Prix 
simulátor, 5 reštaurácií a 13 barov. 
UBYTOVANIE: Komfortne zariadené klimatizované 
kajuty sú vybavené SAT TV, minibarom, telefónom, 
trezorom, kúpeľňou so sprchou a WC, sušičom na 
vlasy, kozmetikou. Dvadsaťštyrihodinový kajutový 
servis a osobný kajutový stevard. Typy kajút: vnútorné 
bez okna, kajuty s oknom, kajuty s balkónom, suity 
(niektoré s priamym vstupom do spa) – s kapacitou 
maximálne 4 osoby.
STRAVOVANIE: Plná penzia + polnočný bufet 
okrem nápojov (možnosť nápojových balíčkov).
DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU: Letecká, autobusová 
alebo individuálna. Možnosť rezervácie parkovania 
v prístave a zakúpenie transferov letisko-prístav-
letisko od spoločnosti Costa Crociere. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK.

ITINERÁR   Príchod Odchod
1. deň: Savona (Taliansko)           17.00
2. deň:  Barcelona (Španielsko)   13.30   19.30
3. deň: Palma de Mallorca (Španielsko)  09.00 18.00
4. deň:  na mori 
5. deň:  Valletta (Malta) 08.00 18.00
6. deň:  Catania/Sicília (Taliansko) 08.00 14.00
7. deň:  Neapol (Taliansko) 08.00 13.00
8. deň: Savona (Taliansko) 09.00

TERMÍNY 
A    29. október 2012, 05. november 2012

12. november a 19. november 2012
B   15. október a 22. október 2012
C   16. apríl, 23. apríl a 30. apríl 2012 

07. máj 2012, 08. október 2012
D 14. máj 2012, 01. október 2012
E   21. máj 2012, 24. september 2012
F   28. máj 2012, 04. jún 2012, 17. september 2012
G   11. jún a 18. jún 2012, 10. september 2012
H    25. jún 2012, 02. júl a 09. júl 2012

27. august 2012, 03. september 2012
I   16. júl 2012
J    23. júl 2012
K   30. júl 2012, 20. august 2012
L 06. august a 13. august 2012
M  09.apríl 2012 – SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

FAKULTATÍVNE VÝLETY
3 Výlety za špeciálnu cenu 124 EUR
Prehliadka Barcelony
Prehliadka Palma de Malorca
Výlet do Taorminy

Barcelona
Gaudiho Majstrovské diela (46 EUR)
Panoramatická prehliadka Barcelony a nákupy (43 EUR)
Majestátne katedrály Barcelony (42 EUR) 

Palma de Mallorca
Spoznávanie ostrova na bicykli (53 EUR)
Valldemosa a rezidencia “Son Marroig” (49 EUR)
Vodný park Marineland (59 EUR) 

La Valletta
Chrámy Malty (44 EUR)
Off  road dobrodružstvo (64 EUR) 

Catania
Siracusa a Ortigia (56 EUR)
Výlet na Etnu (49 EUR) 

Neapol 
Výlet do krátera sopky Vezuv (49 EUR)
Antické mesto Herculaneum (49 EUR) 

V každom prístave počas plavby je možný výber 
z niekoľkých fakultatívnych výletov. Uvedené ceny 
sú orientačné. 

CENA ZAHŔŇA:  7 x ubytovanie v kajute s plnou 
penziou a polnočným bufetom bez nápojov, vybrané 
služby na lodi.
CENA NEZAHŔŇA:  prístavné poplatky (120 EUR/
os.), dopravu do/z prístavu, prepitné (49 EUR/dosp.
os., 24,50 EUR/dieťa 14-17r.), fakultatívne výlety, 
komplexné cestovné poistenie.
POZNÁMKA: Ceny plavieb sú uvedené v eurách, 
pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku dňu 
vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností 
sa môžu počas jeho platnosti meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti 
od stavu predaja, takže platné ceny vami vyberanej 
plavby vám budú oznámené v čase jej výberu.

TA
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SK

O

Malta

Catania

Neapol

Savona

Barcelona

Palma

75CFCC05 - TERMÍNY A B C D E F G H I J K L M *

Uvádzacia cena v EUR/os.

Základné lôžko/vnútorná kajuta 479 579 629 679 729 779 829 879 929 979 1029 1179 689

Základné lôžko/kajuta s oknom 679 829 879 929 979 1 029 1 079 1 129 1 179 1229 1279 1429 949

Základné lôžko/kajuta s balkónom 829 979 1 029 1 079 1 129 1 179 1 229 1 279 1 329 1379 1429 1579 1 099

Základné lôžko/suita 1 279 1 429 1 479 1 529 1 579 1 629 1 679 1 729 1 779 1829 1879 2029 RQ

3./4. lôžko dospelý 289 349 379 409 439 469 499 529 559 589 619 709 459

3./4. lôžko dieťa do 18 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0

* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube
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147  SARDÍNIA – KARIBIK STREDOMORIA

Palau – La Maddalena – Bonifacio 

– Santa Teresa Gallura – Capo Caccia – 

Alghero – Torre di Porta – Bosa – Sinis 

– Tharrus Cala Gonone – Cagliari – Cala 

Luna

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Olbie. Víta nás kúzelný ostrov s panenskou 
prírodou a stopami dávnej histórie. Uspokojí 
požiadavky aj najnáročnejších, ktorí okrem chute za 
poznaním hľadajú komfort a pohodu. Fakultatívne 
večera.
2. deň: Raňajky. Odchod do Palau na celodenný 
fakultatívny výlet pozdĺž súostrovia La Maddalena 
a Caprera. Súostrovie siedmych ostrovov a 
ostrovčekov, ktoré boli vyhlásené za národný 
park, slúžili počas vojny ako dôležitý oporný bod 
chrániaci prieplav medzi Sardíniou a Korzikou. 
Pohoda a kúpanie na nádherných kamenných a 
piesočnatých plážach nám zaručí skvele strávený 
deň. V pozoruhodnom stredisku pobrežia Porto Cervo 
nakukneme, kde a ako prežíva dovolenku svetová 

smotánka. Ubytovanie, fakultatíne večera. 
3. deň: Raňajky. Dnešný deň strávime pobytom 
pri mori. Fakultatívne možnosť výletu trajektom 
na francúzsky ostrov Korziku. Deň strávime 
v jedinečnom meste Bonifacio, ktoré sa svojou 
dokonalou polohou na vrchole bielych útesov začlenil 
medzi najväčšie pozoruhodnosti Európy. Výlet loďkou 
pod skalnými útesmi nám otvorí neopakovateľný 
výhľad na mesto. Možnosť prechádzky po 
pobrežných útesoch. Trajekt späť na Sardíniu. Návrat 
na ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky. Capo Caccia, podzemný labyrint 
mystických záhadných jaskýň, objavený v r. 1700. 
Najznámejšia je Grotta di Nettuo, bájne sídlo 
boha Neptúna, do ktorej sa dostaneme zdolaním 
656 schodov (fakultatívne). Alghero,osídlené 
prisťahovalcami z Barcelony a Valencie si dodnes 
zachováva nádych katalánskeho mestečka, kde ožíva 
katalánsky jazyk, kultúra a prehlbuje sa španielsky 
duch. Staré mesto – dláždené uličky 
a spleť priechodov, hradby s cimburím a obrannými 
vežami. Pamiatky Torre di Porta známa ako Židovská 
veža, Dóm v štýle katalánskej gotiky s výnimočným 
aragónskym portálom, kostol San Francesco s 
osemuholníkovou zvonicou a Casa Doria, sídlo rodu, 
ktorý vládol mestu pred Španielmi. Pokračovanie do 
malebného mestečka Bosa. Skalnaté zátoky, divoké 
scenérie a historické jadro mestečka akoby šplhajúce 
po svahu kopca, ktorého vrchol korunuje Castel 
di Serravalle (zastávka). Ubytovanie, fakultatívne 
večera. 
5. deň: Raňajky. Cestou na juh ostrova sa zastavíme 
na polostrove Sinis s krásnymi piesočnatými 
plážami (ocenené modrou vlajkou EÚ). Naskytá sa 
šanca okúpať sa, zazrieť plameniaky, vrátiť sa do 
obdobia Féničanov, ktorého dôkazmi sú pozostatky 
prístavu Tharrus. Sardínia je posiata množstvom 
megalitických stavieb nazývaných Nuragy. Najväčší 

a s veľkou pravdepodobnosťou najstarší nuragycký 
komplex sa nachádza v Buramini (pamiatka 
UNESCO). Záhada tajomnej civilizácie, ktorá po sebe 
nechala tieto podivné objekty s vežami v tvare kužeľa 
pochádzajúce z r. 1 800 – 300 pred n.l. je stále 
neodhalená (návšteva). Ubytovanie, fakultatívne 
večera.
6.deň: Raňajky. Návšteva hlavného mesta Cagliari. 
Príťažlivý severoafrický kolorit Starého mesta, taverny 
a reštaurácie v štvrti Marina, kopcovitý labyrint 
stredovekej štvrti Castello, z rímskeho obdobia do 
skaly vyhĺbený amfi teáter, cenné interiéry katedrály 
Panny Márie, Cittadella dei Musei – bývalá kráľovská 
zbrojnica sú obdivované každým návštevníkom. 
Presun cez vnútrozemie na východné pobrežie 
Sardínie. Ubytovanie v okolí Orosei, fakultatívne 
večera. 
7.deň: Raňajky. Fakultatívny lodný výlet so 
zastávkami na najkrajších a najodľahlejších plážach 
v Stredomorí. Uvidíme Cala Goloritzè, Cala Mariola, 
Cala Sisine, Cala Luna pripomínajúca tvarom aj 

názvom Mesiac a jaskyňu Blue Marino 
s prehistorickými rytinami. Ubytovanie, fakultatívne 
večera. 
8.deň: Raňajky. V závislosti od letových časov pobyt 
pri mori, transfer na letisko, odlet do Viedne 
a transfer do Bratislavy.
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň  
– Olbia – Viedeň , transfer Bratislava – Schwechat - 
Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu, 
7x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, trajekt na Korziku 
a späť, fakultatívne výlety.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 120 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 198 EUR, za 
7 večerí 158 EUR, za fakultatívny výlet na Korziku 
55 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

Priezračné more s odtieňmi tyrkysovej, ktoré by nenamiešal ani Claude Monet. Biele nedotknuté pláže, malebné zátoky dosiahnuteľné 
iba na loďke. Jamajka? Bahamy? Nie, nie. Ste na omyle, tento raj sa nachádza iba 2 hodiny letu z Bratislavy. Jeho meno je SARDÍNIA.

SARDÍNIA

78CITL10 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

8.6. - 15.6. BA 998

BONUS
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149 POTULKY ZÁPADNOU SICÍLIOU S NÁVŠTEVOU PALERMA

Trapani – Palermo – Monreal – Cefalú 

– Segesta 

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet z Bratislavy do Trapani. Odchod 
do Palerma. Prehliadka hlavného mesta ostrova 

Sicília, známeho svojou dlhou historiou. Jeho 
význam znásobuje zmes islamskej, normandskej 
a európskej architektúry od baroka po súčasnosť. 
Navštívime najdôležitejšie pamätihodnosti Palerma: 
katedrálu, kde sa nachádzajú pozostatky Svätej 
Rozálie, patrónky Palerma, kláštor kapucínov 
a jeho katakomby, Kráľovský a Senátorský palác 
a i obľúbenú pláž Modallo. Zvýši čas aj na návštevu 
mesta Monreale, kde sa nachádza najvýznamnejšia 
normandska pamiatka Sicílie, známa svojimi 
stredovekými mozaikami po celom svete. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera. 
2. deň: Raňajky, výlet do rybárskeho prístavného 
mestečka Cefalú. Toto mesto je známe skalou Rocca 
oddeľujúcou more, impozantnou katedrálou a najmä 
krásnou piesočnatou plážou. Prehliadka mesta, 
odchod na ubytovanie, fakultatívne večera. 
3. deň: Raňajky, prehliadka antických pamiatok 

v meste Segesta, barokovej architektúry v Trapani 
a normandskej architektúry v meste Erice. Odchod 
späť na ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Skoré raňajky, transfer na letisko, prílet do 
Bratislavy.
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Bratislava – 
Trapani - Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, 
autokar počas okruhu, 3x ubytovanie v hoteli 3* 
s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 120 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 98 EUR,  za 
3 večere 48 EUR. 

148 SICÍLIA - PO STOPÁCH MINULOSTI

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
prílet do Catania, transfer do hotela, ubytovanie.
2. deň: Raňajky, celodenný výlet do oblasti Etny, 
najvyššej a najaktívnejšej sopky Európy. Autobusom 
sa dopravíme do nadmorskej výšky 1900 m n. 
m., fakultatívne možnosť výletu lanovkou alebo 
terénnymi autami až do výšky 3100 m n.m. 
do oblasti lávových polí. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3. deň: Raňajky, individuálne voľno, fakultatívny 
celodenný výlet na Liparské ostrovy, návšteva 
ostrova Lipary, prehliadka mesta, výlet loďou okolo 
ostrova (nie je v cene fakultatívneho výletu), presun 
trajektom na ostrov Vulcano– kúpanie v sírnych 
prameňoch (nie je v cene fakultatívneho výletu), 
návrat na ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky, presun do Monreale, 
najvýznamnejšej normandskej pamiatky na Sicílii, 
odchod do Palerma, ktorého jedinečnú polohu 
znásobuje zmes architektúry od islamskej po 
normandskú, od baroka po secesiu. Autobusová 
prehliadka s návštevou Katedrály, prehliadka 
Kráľovského paláca, ubytovanie, fakultatívne večera.
5. deň: Raňajky, odchod do Agrigenta, 
rozprestierajúceho sa v miestach, kde predtým bol 
Akragas, jedno z najdôležitejších miest antického 
sveta, rival mesta Syrakúzy. Prechádzka historickým 
jadrom s úzkymi stredovekými uličkami, návšteva 
archeologickej oblasti Údolie chrámov, zaradenej 
medzi najpôsobivejšie komplexy starogréckych 
stavieb mimo územia Grécka. Ubytovanie, 

fakultatívne večera.
6. deň: Raňajky, odchod do najvyššie položeného 
mesta na Sicílii – Enna, ktoré tróni na nedobytnej 
skale a je považované za centrum kultu Demetry 
(bohyne plodnosti). Presun cez vnútrozemie Sicílie 
do provinčného rušného mesta Piazza Armerina, kde 
hlavnou atrakciou sú nádherné dochované mozaiky 
antického Ríma – vo Ville Romana del Casale 
(prehliadka), ubytovanie, fakultatívne večera.
7. deň: Raňajky, odchod na prehliadku Syrakúz, 
podľa rímskeho konzula Cicera najkrajšieho gréckeho 
mesta (3.-5.st. p.n.l.), prehliadka antického 
Neapolisu. Ubytovanie, fakultatívne večera.
8. deň: Raňajky, prehliadka malebnej Taorminy, 
jedného z najkrajšie položených miest na Sicílii. 
Záverečné hodiny na Sicílii strávime v Katánii, 
zničenej zemetrasením v roku 1693, ktorá je dnes 
mestom najnápadnejších barokových pamiatok 

z lávového kameňa na Sicílii. Z Piazza del Duomo 
sa ešte raz pokocháme výhľadom na sopku Etna. 
Transfer na letisko, odlet do Viedne, transfer do 
Bratislavy.
Zmena programu, letových časov a odletových miest  
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Catania– Viedeň, transfer Bratislava - Schwechat - 
Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu, 
7x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy a fakultatívne výlety.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 120 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 148 EUR, za 
6 večerí  98 EUR, za fakultatívny výlet na Liparské 
ostrovy 58 EUR.
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78CITL11 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

5.5. - 12.5. BA 848

6.10. - 13.10. BA 848

78CITL12 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

28.4. - 1.5. BA 498

1.11. - 4.11. Jesenné prázdniny BA 498

Palermo známe ako temné mesto talianskej mafi e vás určite prekvapí svojou farebnosťou, rôznorodosťou, čulým ruchom 
a kozmopolitnosťou. Žijú tu ľudia rôznych národností a všetkých farieb pleti. Po návšteve rušného Palerma sa upokojíte v malebnej 
rybárskej dedinke Cefalú.

Zľava XXL
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LETECKY        OCHUTNÁVKA VÍNA

LETECKY        S POBYTOM PRI MORI        OCHUTNÁVKA VÍNA

151 MALTA – POKLAD V STREDOZEMNOM MORI 

5-dňový letecký zájazd 

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet na Maltu. Malta vás pozýva na fascinujúcu 
cestu časom do minulosti. Našou prvou zastávkou je 
Valletta, mesto rytierskeho rádu, majstrovské dielo 
barokového umenia a architektúry. Romantické 
zákutia, úzke uličky, strmé schody, pokladnica 
maltského barokového obdobia, Katedrála sv. 

Jána, Národné múzeum archeológie, výhľady zo 
záhrad Barraka, palác Veľkého majstra, prepychová 
Nemocnica rytierov rádu, Sacra Infi rmeria. Transfer 
do hotela. Ubytovanie.
2. deň: Raňajky. Vypravíme sa do stredu ostrova 
Malty. Stredoveké mesto Mdina na skalnatej 
vyvýšenine, obklopené opevnením sa pýši 
Katedrálou, ktorá je považovaná za klenotnicu 
náboženského umenia. Rabat je prešpikované 
katakombami, kláštormi a kostolmi. Návšteva 
netypického kostola v Moste. Záver dňa ukončíme 
tradičným maltským folklórnym večerom. Návrat 
na ubytovanie.
3. deň: Raňajky. Stačí nám 30 minút plavby loďou 
a ocitneme sa na ostrove Gozo. Legendárny domov 
rusalky Kalypso je útočiskom so starými dedinkami, 
zasnenými cestami a neopakovateľnými výhľadmi 
na krajinu a more. Jedným z hlavných prírodných 
lákadiel je „Vnútorné more“ zaliate krištáľovo modrou 
vodou či príbojom do skál vytesaná obrovská brána, 
ktorú Malťania láskyplne nazývajú „Okno modrej 
oblohy“. Ochutnávka miestneho vína. Uvidíte 

citadelu v hlavnom meste Victorii a budete mať aj 
voľno na nákupy tradičných suvenírov ako krajka, 
víno a med. Cestou späť na ubytovanie krátka 
zastávka na najväčšej pláži Malty, Mellieha Bay. 
Návrat na ubytovanie.
4. deň: Raňajky. V mestečku Paola sa pod povrchom 
zeme skrýva, „Hal Safl ieni“, v preklade „Miesto, kde 
sa pochováva“, 14 metrov hlboká trojposchodová 
podzemná svätyňa, vysekaná do skaly ľudskou rukou 
pred približne 5000 rokmi. Na ploche 500 m² sa 
nachádza 33 komôr, chodby, výklenky 
a haly. Svätyne Hagar Qim a Mnajdra sú jedinečné 
megalitické chrámy vytvorené pred vyše 5000 rokmi, 
nemajú obdoby v celej Európe. Vaše oko potešia aj 
koralové jaskyne Blue Grotto, na ktoré vás miestni 
odvezú loďou. Návrat na ubytovanie.
5. deň: Raňajky. Odchod do Marsaxlokk, veľmi 
známej rybárskej dedinky na Malte. Kotví tu 
množstvo typických maltských lodí Luzzu 

maľovaných vo výrazných farbách – žltá, zelená 
a modrá. Cestou na letisko sa zastavíme v malých 
mestečkách Vittoriosa, Cospicua príp. Senglea, už od 
Napoleonovej okupácie známych ako „Three Cities“. 
Odlet do Viedne a transfer do Bratislavy. 
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Malta – Viedeň, transfer na letisko Schwechat 
(Viedeň) a späť, 4x ubytovanie v hoteli 3 *
s raňajkami, tradičný maltský večer, ochutnávku 
vína, dopravu počas okruhu, sprievodcu CK SATUR 
počas okruhu.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 120 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 98 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

150 SICÍLIA – MALTA

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko, odlet z Viedne 
na Maltu, ktorá vás pozýva na fascinujúcu cestu do 
minulosti. Našou prvou zastávkou je Valletta, mesto 
UNESCO, majstrovské dielo barokového umenia 
a architektúry. Uchvátia nás romantické zákutia, úzke 
uličky, strmé schody, Katedrála sv. Jána, Národné 

múzeum archeológie, výhľady zo záhrad Barraka, 
palác Veľkého majstra, prepychová Nemocnica 
rytierov rádu Sacra Infi rmeria. Transfer do hotela. 
Ubytovanie.
2. deň: Raňajky. Čaká nás stredoveké mesto Mdina.
Na skalnatej vyvýšenine obklopené opevnením sa 
pýši Katedrálou, ktorá sa považuje za klenotnicu 
náboženského umenia. Rabat je poprepletaný 
katakombami, kláštormi a kostolmi. Návšteva 
netypického kostola v Moste. Ďeň ukončíme 
tradičným maltským folklórnym večerom. Návrat 
na ubytovanie.
3. deň: Raňajky. Stačí nám 30 minút plavby loďou 
a ocitneme sa na ostrove Gozo – v legendárnom 
domove rusalky Kalypso so starými dedinkami, 
kľukatými cestičkami, neopakovateľnými výhľadmi. 
Jedným z najzaujímavejších prírodných lákadiel je 
Vnútorné more zaliate krištáľovo modrou vodou či 
príbojom do skál vytesaná obrovská brána, ktorú 
Malťania láskyplne nazývajú Okno modrej oblohy. 
Stojí za to ochutnať miestne víno Ta ´Mena estates a 
dozvedieť sa čo-to o výrobe olivového oleja. Pozriete 

si citadelu v hlavnom meste Victorii a budete mať čas 
aj na nákupy tradičných suvenírov. Cestou späť na 
ubytovanie krátka zastávka na najväčšej pláži Malty, 
Mellieha Bay.
4. deň: Raňajky. V mestečku Paola sa pod povrchom 
zeme skrýva Hal Safl ieni, miesto, kde  sa pochováva 
– 14 metrov hlboká trojposchodová podzemná 
svätyňa, vysekaná do skaly ľudskou rukou pred 
približne 5000 rokmi. Obdivovať budete aj koralové 
jaskyne Blue Grotto, na ktoré vás miestni odvezú 
loďou. Návrat na ubytovanie.
5. deň: Raňajky. Trajekt Malta – Sicília. Ubytovanie.
6. deň: Raňajky. Presunieme sa do oblasti Etny, 
najvyššej a najaktívnejšej sopky Európy. Pokračovanie 
do malebnej Taorminy, jedného z najkrajšie 
položených miest na Sicílii. Faltatívne večera.
7. deň: Raňajky, individuálne voľno, fakultatívny 
celodenný výlet na Liparské ostrovy, (nie je v cene 
zájazdu), presun trajektom na ostrov Vulcano 

– kúpanie v sírnych prameňoch (nie je v cene 
fakultatívneho výletu). Ubytovanie.
8. deň: Raňajky. V súvislosti s letovými časmi 
odchod na prehliadku Syrakúz, prehliadka antického 
Neapolisu. Odlet do Viedne, transfer do Bratislavy.
Zmena programu, letových časov a odletových miest 
vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň /
Malta a Catania/Viedeň, transfer Bratislava/Viedeň/
Bratislava, 7x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
tradičný maltský večer, ochutnávku vína, dopravu 
počas okruhu, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie. Fakultatívny výlet na Lipárske ostrovy 
58 EUR.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 120 EUR, 
trajekt na Sicíliu 55 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: 1/1 izba 168 EUR, 2 večere 
na Sicílii 38 EUR.
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NOVINKA        GURMÁNI        BEZ NOČNÝCH JÁZD

NOVINKA        BEZ NOČNÝCH JÁZD

153 SLOVINSKO – JERUZALEMSKÁ VÍNNA CESTA

152 SVETOVÉ UNIKÁTY SLOVINSKA A NÁVŠTEVA TERSTU

4-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 8.00 h). Zastávka v Burgenlande 
(Rakúsko) v mestečku Güssing, kde navštívime 
najstaršiu pevnosť Rakúska. Pozdĺž Pinkatálskej 
vínnej cesty, ktorá je rajom kulinárskych špecialít 

a excelentných vín, v mestečku Moschendorf, 
objavíme malebné Múzeum vína so starými vínnymi 
pivničkami, ktoré si zamiluje každý, kto rozumie 
a má úctu k tomuto ušľachtilému moku (návšteva 
a fakultatívna ochutnávka). Odchod na ubytovanie 
v Slovinsku. Večera.
2. deň: Raňajky. Najstaršie mesto Slovinska Ptuj 
nám ponúkne mnoho zaujímavostí, krás i tradície: 
Úzke staré domy s patinou nás zavedú do dávno 
minulých storočí. V známych vinárňach sa nalievajú 
najstaršie slovinské vína. Oblasti Slovenske Gorice 
a Haloze – kľukatými cestami slovinskej vínnej cesty 
cez kopce plné viniča sa dostaneme až na usadlosť 
Frank, kde zažijeme pravé dedinské pohostenie 
(večera). Návrat na ubytovanie.
3. deň: Raňajky. Návšteva stredovekého štajerského 
mesta Maribor, rozprestierajúceho sa na rieke Dráva, 
preslávené pestovaním vína. Ukrýva množstvo 

podzemných pivníc, ale najväčšou atrakciu je 
Stara Trta – 400 r. stará vínna réva, najstaršia na 
svete. Z jej hrozna sa ročne vyrobí iba 35 l vína, 
ktoré majú možnosť ochutnať len významné 
návštevy. Presunieme sa do Gornja Radgony, kde sa 
nachádzajú pivničky, ktoré namiesto vína ponúkajú 
šampanské. Večera, ochutnávka štajerského 
tekvicového oleja, odchod na ubytovanie.
4. deň: Raňajky, odchod do hlavného mesta 
Slovinska Ľubľany, v ktorom z historických štýlov 
dominuje najmä baroko a secesia, vyžaruje z neho 
habsburský a južanský šarm. Po spoločnej prehliadke 
(Ľubľanský hrad, nové a staré mesto) sa naše 
spoznávanie slovinskej kuchyne, vína a pamiatok 

končí. Návrat na Slovensko vo večerných hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3 x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 3* , 
1 x ochutnávka „šampanského“, návšteva výrobne 
tekvicového oleja spojená s ochutnávkou, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie, ochutnávka vína v Burgenlande.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 54 EUR, 
za 3 večere 36 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Ptuj – Ljubljana – Škocjanske jaskyne – 

Lipice - Terst

4-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v skorých ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 7.00 h), zastávka v  

najstaršom meste Slovinska - Ptuj, bývalej rímskej 
vojenskej základni na rieke Drava. Cez Ptuj viedla 
stará Jantárová cesta, je strediskom vinárskeho kraja 
-Savignon, Rynsky rizling – návšteva hradu z 12. 
storočia, centrum: Minoritské  námestie s Drávskym 
stĺpom, kostol sv. Juraja, presun do Rogašskej 
Slatiny, najväčších a najstarších kúpeľov Slovinska, 
magnéziové pramene využívané už za čas Rimanov, 
presun do Ľubľany,  ubytovanie v hoteli, fakultatívne 
večera.
2. deň: Raňajky, prehliadka Ľubľany, hlavného mesta 
Slovinska od roku 1991, ktorej charakter predstavuje 
najmä barok a secesia, vyžaruje z neho habsburský 
a južanský šarm, lanovkou navštívime  Ľubľanský 
hrad, centrum: Prešernovo námestie, Františkánsky 
kostol, „Tromostovje“, Cankarjevo nábrežie, Magistrát 
, Robbova fontána 3 slovinských riek, Ribje námestie, 
Emona – rímske opevnenie atď, v popoludňajších 
hodinách návšteva Arboréta vo Volčjom Potoku a 

vodopády Iški Vintgar, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, presun smerom na juh, návšteva 
unikátnych Škocjanskich jaskýň, ktoré sú od r 1986 
na zozname svetového dedičstva Unesco s najväčším 
podzemným kaňonom na svete vytvoreným riekou 
Reka, návšteva svetoznámeho žrebčinca Lipice, 
založeného roku 1580 za účelom  výchovy koní pre 
Španielsku jazdeckú školu vo Viedni. Na rozlohe 
cca 3000 ha sa chová viac ako 200 koní, prehliadka 
žrebčinca s predstavením jazdeckého umenia 
španielskej školy, presun do talianskeho mesta Terst, 
ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky, do obeda prechádzka nádherným 
starým mestom Terstu a jedinečnými záhradami 
paláca Miramare, prípadne individuálne voľno 

a kúpanie sa na elegantnej pláži. Elegancia, 
krása a majestátnosť budov - toto charakterizuje 
neopakovateľnú atmosféru Terstu. v poobedňajších 
hodinách odchod domov, návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách.
Zmena programu vyhradená.

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 54 EUR, 
za 3 večere 36 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.
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Slovinsko je krajina vína, a vedia to najmä gurmáni. Možno tými skutočnými sú samotní Slovinci, pretože takmer 95 % 
vyprodukovaného vína spotrebujú sami. Oblasť Drava je najväčším producentom vína, hlavne suchého bieleho. Z révy na vínnych 
kopcoch pozdĺž Jeruzalemskej vínnej cesty sa vyrába kvalitný rýnsky rizling, Muskat Ottonel, Chardonnay, Sauvignon, Kerner, Tramín....

Skryme sa pred okolitým svetom v kráse Škocjanskich jaskýň a nechajme sa uchvátiť eleganciou koní zo žrebčinca Lipice. Jantárová 
cesta nás privedie k jantárovému moku a odhalíme zvláštnu osobitosť mestečka Terst, pripomínajúce Benátky. Necháte sa zlákať?

78CSIB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

30.9. - 3.10. 2-3 248

78CSIB60 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

27.9. - 30.9. 2-3 268
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STREDNE NÁROČNÁ TURISTIKA        NÁRODNÉ PARKY        BEZ NOČNÝCH JÁZD

HIT ROKA 2011        NÁRODNÉ PARKY        BEZ NOČNÝCH JÁZD

155 SLOVINSKO – TURISTIKA V JULSKÝCH ALPÁCH – NP TRIGLAV

154 SLOVINSKO – OD JULSKÝCH ÁLP K JADRANU

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 8.00 h), tranzit cez Rakúsko. 
Príchod do Slovinska, do regiónu Bled, krátka 
prechádzka čarovnou krajinou rokliny Vintgar. 
Ubytovanie. Fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky, odchod do Triglavského Narodného 
parku na kopec Pokljuka. Na horskej chate možnosť 
obedu a občerstvenia. Po krátkej túre bude príjemné 
načerpať nové sily a užiť si relax. Návrat do hotela, 
fakultatívne večera. Výškový rozdiel: 300 m, dĺžka 
túry: 4–5 hodín, náročnosť: stredná.
3. deň: Skoršie raňajky. Cesta k srdcu Triglavského 
národného parku, kde sa rozprestiera nížina so 
siedmimi Triglavskými jazerami, podľa legendy 
domov mytologického bieleho kozorožca Zlatorog 
(zlatý roh). V závislosti od zlozenia skupiny výstup 
od Bohinjskeho jazera buď zo západne strany cez 

veľmi strmú „Komarču“ s istenim alebo z východnej 
strany jazera. Výstup k prvým 3 jazerám k horskej 
chate. Možnosť obedu a občerstvenia. Odmenou 
za námahu bude nádherný výhľad – špic vrcholov 
odrážajúcich sa v krištáľovo čistej vode Triglavských 
jazier. Cesta späť do hotela, fakultatívne večera.
Výškový rozdiel: 1000 m, dĺžka túry: cca 10 hodín, 
náročnosť: náročná /obzvlášť výstup cez Komarču/.
4. deň: Raňajky. Autobus nás odvezie opäť do 
Bohinjskej doliny. V prípade pekného počasia 
výjazd lanovkou na vrchol Vogel, odkiaľ sa ponúka 
fantastický pohľad na najvyšší vrch Julských Álp 
a zároveň Slovinska – Triglav (2864 m n. m.). Vogel 
je zároveň jedným z najznámejších lyžiarskych 
stredísk Slovinska. Presun na druhú stranu 
Bohinjského jazera do Starej Fužiny. Turistika cez 
romantickú roklinu Mostnica s krištáľovo čistým 
horským potokom, zastávka na horskej chate 
s možnosťou nenáročného obedu a občerstvenia, 

pokračovanie k vodopádom Slap Mostnica v doline 
Voje. Návrat do hotela, fakultatívne večera.
Výškový rozdiel: 250 m, dĺžka túry: cca 4 hodiny, 
náročnosť: ľahká. 
5. deň: Raňajky. Návšteva svetoznámeho kúpeľného 
mesta Bled so smaragdovozeleným jazerom. Plavba 
tradičnou Pletnou, originálnou loďkou používanou 
len na Blede, návštevou ostrova Bledski Otok vrátane 
pútnického kostolíka, kde si môžete zazvoniť na zvon 
prianí, prehliadka Bledského hradu týčiaceho sa na 
úpätí skaly nad jazerom, odkiaľ sa naskytá nádherný 
výhľad na NP Triglav. Vo voľnom čase odporúčame 
posedieť si pri jazere s dobrou kávou a vychýreným 
zákuskom „kremsnic“ s výhľadom na prekrásnu 
panorámu hôr. Krátka zastávka v Kranjskej Gore. 

Cesta domov. Blízko Slovinských hraníc pauza na 
obed. Príchod na Slovensko vo večerných hodinách.
Zmena programu vyhradená.

POZNÁMKA: Stredne náročná turistika. 3 deň 
pomerne náročná turistika – treba zvážiť vlastné sily. 
Možnosť individuálneho alternatívneho programu.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
4x ubytovanie s raňajkami, uvítací nápoj, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 72 EUR, 
za 4 večere 48 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v skorých ranných 
hodinách (z Bratislavy o 7.00 h), zastávka v 
Maribore, stredovekom štajerskom vinárskom meste 
rozprestierajúcom sa na brehoch rieky Drávy, 
s malebnými námestiami a uličkami plnými útulných 
kaviarní, ubytovanie v hoteli, fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky, odchod do hlavného mesta 

Slovinska Ľubľany, ktorého charakter predstavuje 
najmä barok a secesia, vyžaruje z neho habsburský 
a južanský šarm, prehliadka (Ľubľanský hrad, Nové 
a Staré mesto), návšteva jaskyne Postojna Jama, 
jej 27-kilometrové podzemné chodby bizardne 
tvarovaných kvapľov a kamenných závesov ju 
zaraďujú medzi najväčšie jaskyne v Európe. Zastávka 
na podivuhodnom Predjamskom hrade, unikátne 
vystavanom ako orlie hniezdo v skalnom masíve. 
Odchod na ubytovanie, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, presun do Terstského zálivu, 
návšteva benátskeho mestečka Piran, z troch strán 
obmývaného slanými vlnami Jadranského mora, 
najkrajšieho miesta slovinskej riviéry, pokračovanie 
do pobrežných mestečiek Izola resp. Koper. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky, odchod k starému kúpeľnému 
mestu Bled pri smaragdovo zelenom jazere 

tvoriacemu bránu do Triglavského NP, fakultatívne 
plavba loďou, návšteva ostrova Bejski Otok vrátane 
kostolíka, kde si môžete zazvoniť na zvon prianí, 
prehliadka Bledského hradu, prejazd k najväčšiemu 
slovinskému jazeru medzi končiarmi Julských Álp – 
Bohinjskému jazeru, prechádzka k vodopádu Savica, 
odchod na ubytovanie, fakultatívne večera.
5. deň: Raňajky, v prípade pekného počasia výjazd 
lanovkou na vrch Vogel, odkiaľ sa naskytá výnimočný 
pohľad na Triglavský NP, prechádzka čarovnou 
krajinou rokliny Vintgar, prechod okolo Krajnskej 
Gore, najnavštevovanejšieho a zároveň najdrahšieho 
strediska zimných športov, návrat v neskorých 
večerných hodinách.

Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
4x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 72 EUR, 
za 4 večere 48 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

SLOVINSKO

Mýtický Zlatoroh, symbol Triglavského národného parku. Prejdime sa spolu po stopách jeho legendy a možno okrem záhadnej 
a nadprirodzene krásnej prírody, krištáľovo čistých jazier a tradičných alpských dreveníc, objavíme aj jeho stratený poklad.

Šarmantný štýl baroka a secesie, prechádzka v benátskom meste alebo návšteva jednej z najväčších jaskýň v Európe. Skúsme si však 
okrem odhaľovania zvláštností Slovinska tiež splniť naše skryté túžby zazvonením na zvon prianí a nechajme sa zviesť architektonickými 
zvláštnosťami i prírodnými krásami!

Maribor

Ľublana

Postojna JamaJadranské
pobrežie

Údolie Soči
Priesmyk Vršič

Kranjska
Gora

Bled

Bohinjske
jazero

Predjamsky
Hrad

78CSIB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

19.5. - 23.5. 2-3 288

78CSIB80 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

4.7. - 8.7. 2-3 285
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157 GASTRONOMICKÁ CESTA PO DALMÁCII A HERCEGOVINE

10-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách 
(z Bratislavy cca o 19.00 hod), tranzit cez Rakúsko 
a Slovinsko.
2 deň: Príchod na Makarskú riviéru, individuálne 
voľno. V popoludňajších hodinách po ubytovaní 
prehliadka mesta Gradac. Spoločná prechádzka po 
Lungo Mare smerujúca do dalmátskej dedinky Brist. 
Navštívime domáceho výrobcu extra panenského 
olivového oleja a absolvujeme ochutnávku dobrej 
domácej rakije - travarice. Návrat do hotela, večera.

3 deň: Raňajky, individuálne voľno v letovisku, príp. 
celodenný fakultatívny výlet do mesta Dubrovník 
(Unesco), prípadne fakultatívne výlet lanovkou na 
Dubrovnícku horu Srđ. Prejazd cez republiku Bosna 
a Hercegovina, malá prestávka na nákupy v meste 
Neum. Návrat do hotela, večera.
4 deň: Raňajky, odchod z hotela cez Neretvanskú 
dolinu do dedinky Vid. Pred hodovaním v dedinke 
Vid, navštívime archeologické múzeum Narona. 
Prevezieme sa typicky dalmátskymi lodičkami 
Lađami po rieke Norin, kde nás čaká ochutnávka 
viacerých tipov domácej rakije spolu s ochutnávkou 
sezónneho ovocia. Budeme sa plaviť po rieke, pod 
ktorou je potopené staré antické mesto Narona. 
Gastronomický zážitok začne po plavbe v reštaurácii 
Duđa e Mate, hodovanie zakončíme pohárom 
dobrého domáceho vína a domácim koláčom. Návrat 
do hotela, individuálne voľno, večera.
5 deň: Raňajky, individuálne voľno v letovisku, príp. 
celodenný fakultatívny výlet loďou na ostrov Korčula. 
Počas plavby Fish – picnic na lodi (aperitív, makrela, 
šalát, dobré víno). Individuálna prehliadka mesta.

6 deň: Raňajky, odchod na celodenný výlet do Bosni 
a Hercegoviny. Prvá zastávka bude v stredovekom 
mestečku Počitelj, pôvodne pirátskej osade. Ďaľej 
budeme pokračovať v ceste do mesta Mostar 
(UNESCO), známeho vďaka Starému Hajrudinovmu 
mostu. Fakultatívne prehliadka historického 
centra s miestnym sprievodcom. Po prehliadke sa 
presunieme do mesta Blagaj na miesto, kde pramení 
rieka ,,Buna“. Tu vyskúšate hercegovačku kuchyňu. 
Návrat do hotela, večera.
7. deň: Raňajky, odchod do centra Makarskej riviéry 
do prímorského mesta Makarska. Prehliadka mesta, 
fakultatívne možnosť návštevy Malakologického 
múzea. Individuálne voľno a pobyt pri mori. Návrat 
na ubytovanie, večera.
8 deň: Raňajky, odchod na polostrov do soľného 
mestečka Mali a Veľký Ston, kde uvidíme najdlhší 
(5,5 km) obranný múr v Európe. V tomto meste soli, 
navštívime najstaršiu aktívnu ,,Soľanu“ na svete. 

Po prehliadke mesta sa presunieme do mesta Mali 
ston. V miestnej reštaurácii nás čaká bohato prestretý 
stôl so štyrmi chodmi typických Stonských rybích 
špecialít. Ochutnáme domácu rybiu paštétu, morskú 
rybu, mušle, ustrice a koláč. Návrat do hotela, 
individuálne voľno, večera.
9. deň: Raňajky, individuálne voľno, pobyt pri mori, 
odchod na Slovensko vo večerných hodinách.
10. deň: Návrat na Slovensko v ranných hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
7x ubytovanie s polpenziou v hoteli 3* , 3x obed, 
2x ochutnávka, plavba lodičkami po rieke Norin, 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Fakultatívne výlety, vstupy, 
komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 98 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

156 KL1 - NAJKRAJŠIE MIESTA KVARNERU A SEVERNEJ DALMÁCIE

8-dňová plavba plachetnicou

1. deň (sobota): Opatija – ostrov Krk
Odchod z prístavu Opatije o 13:00. Po obede kúpanie 
v mori a plavba na ostrov Krk. Ostrov so zelenými 
promenádami a malými romantickými plážami. 
Prenocovanie na lodi v meste Krk.
2. deň (nedeľa): Ostrov Krk – ostrov Rab
Po raňajkách plavba na ostrov Rab, ktorý je známy 

ako „ostrov lásky“. Mestečko Rab, kde prenocujeme 
obklopujú kostolíky a chrámy i kamenné uličky 
s antickými fasádami. 
3. deň (pondelok): Ostrov Rab – Zadar
Po raňajkách plavba z ostrova Rab okolo ostrova Pag, 
s malou zastávkou na kúpanie na ostrove Maun. 
Poobede plavba smerom k Zadaru, kde prenocujeme. 
Fakultatívne organizovaná prehliadka mesta Zadar. 
Mesto ponúka množstvo reštaurácií, kaviarničiek, 
pamätihodnosti a obzvlášť zaujímavý morský organ.
4. deň (utorok): Zadar – ostrov Molat alebo Olib
Skorý odchod na ostrov Molat alebo Olib (v závisloti 
od voľného miesta v prístave). Ostrov Molat je 
situovaný na severe zadarského archipelágu. Ticho 
a kľudné prostredie na ostrovoch zadarského 
archipelágu Vám zaručí dokonalý relax tela a duše. 
Prenocovanie na niektorom z ostrovov.
5. deň (streda): Ostrov Molat alebo Olib - Ilovik 
– ostrov Lošinj. Po raňajkách a rannom kúpaní, 

plavba na pokojný ostrov plný kvetov zvaný Ilovik, 
kde bude prestávka na kúpanie. Odchod na ostrov 
Mali Lošinj, ktorý je vyhľadávaný pre čisté prostredie 
a more. Odporúčame nočné kúpanie na piesočnatej 
pláži Cikat alebo navštíviť mesto Veli Lošinj (5 km). 
Prenocovanie v mestečku Mali Lošinj.
6. deň (štvrtok): ostrov Lošinj  - ostrov Cres. 
Po raňajkách a rannom kúpaní odchod na ostrov 
Cres. Prenocovanie v starobylom mestečku Cres. 
7. deň (piatok): ostrov Cres – Opatija 
Po raňajkách odchod a plavba do Opatije. Príchod 
v popoludňajších hodinách. Opatija je jedno 
z najznámejších turistických stredísk v Chorvátsku. Jej 
šarm niekdajších čias zostal z väčšej časti zachovaný 
až do dnes. Prenocovanie v Opatiji.

8. deň (sobota): Opatija
Po raňajkách vylodenie.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: 7x ubytovanie s polpenziou 
v kajute, sprievodcu CK SATUR. 
CENA NEZAHŔŇA: Fakultatívne výlety, vstupy, 
komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 kajutu 50% prirážka, 
pobytová taxa a prístavné poplatky 20 EUR/os. 
(platba na mieste), dieťa do 10 r. na 3. lôžku v kajute 
má 50% zľavu, doprava LUX autokarom 74 EUR/os.
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Lošinj

Ilovnik
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Molat Zadar
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73CHRP01 TRASA Kajuta A (na palube) Kajuta A (pod palubou)

8.9. - 15.9. 1-2-3 585 535

78CHRB60 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.9. - 3.10. 1-2-3 498

Makarska
Monstar

Dubrovník
Korčula

Gradac
Vid

Neum

Ston

CHORVÁTSKO

BOSNA 
A HERCEGOVINA

Zázračný pokoj, šum vĺn, ktoré vás po bohatom dni ukolíšu k pokojnému spánku. Dokonalý liek pre vaše zmysly a pritom získanie 
nových poznatkov a spomienok z ostrovov Jadranského mora. Toto všetko vám splní plavba za najkrajšími chorvátskymi mestami.

Zľava XXL
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NÁRODNÉ PARKY        BEZ NOČNÝCH JÁZD        POLPENZIA V CENE        S POBYTOM PRI MORI

159 KVARNERSKÁ RIVIÉRA A OKOLIE

8-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 06.00 h). Cestou návšteva najkrajšej 
slovinskej jaskyne - Postojnska jama, ktorá bola 
osvetlená a sprístupnená už v roku 1818. Presun na 
Kvarnerskú riviéru, ubytovanie a večera.
2. deň: Raňajky. Návšteva mestečka Novi 
Vinodolski. Prehliadka, príp. možnosť kúpania. 

Pri prechádzke historickým centrom mesta Senj 
objavíme jeho príjemné zákutia. Crikvenica nás 
láka rozsiahlymi štrkovými plážami a príjemnou 
tienistou promenádou, individuálne voľno. Návrat na 
ubytovanie a večera.
3. deň: Raňajky, celodenny výlet do talianskeho 
prístavu Terst a zámku Miramare. Prechádzka 
nádherným starým mestom, kúpanie na elegantnej 
pláži a prechádzka jedinečnými záhradami paláca 
Miramare. Elegancia, krása a majestátnosť budov - 
toto charakterizuje neopakovateľnú atmosféru Terstu. 
Návrat do hotela, večera.
4. deň: Raňajky, návšteva niekoľko miliónov 
rokov starej jaskyne Vrelo vo Fužine, pre svoju 
krásu nazývanej aj malá „Postojna“. V pulzujúcej 
metropole a súčasne prístave Rijeka nás očaria 
veľké stavby jezuitov. Presun po Opatijskej riviére, 
prekrásnom morskom pobreží až k najluxusnejšiemu 
a najstaršiemu prímorskému letovisku v tejto 
časti pobrežia – Opatija. Vyniká tiež prímorskými 
kúpeľmi, porovnateľnými s Nice alebo Monte 
Carlom na Azúrovom pobreží. Kúpeľná atmosféra je 

umocnená bujnými parkami, elegantnými obchodmi 
a fascinujúcou bohatosťou fasád hotelov v rôznych 
umeleckých štýloch. Návrat na ubytovanie a večera.
5. deň: Raňajky, odchod k Plitvickým jazerám 
– sústave 16 jazier s čírou vodou, navzájom 
pospájaných vodopádmi (UNESCO), v ktorých sa 
odohrávali dobrodružné scény z fi lmov o Winnetuovi. 
Individuálne voľno (možnosť lodných výletov po 
jazerách resp. turistiky). Návrat na ubytovanie, večera.
6. deň: Raňajky, celodenný výlet na najväčší ostrov 
v Jadranskom mori – Krk, ktorý spája s pevninou 
Krčki most, svojho času považovaný za špičkové dielo 
stavebnej techniky. Návštevníkom ostrov ponúka 
nedotknuté prírodné krásy a malebné mestečká. 
Navštívime hlavné mesto Krk alebo mestečko Vrbnik, 
postavené na skalnatom výbežku. Jeho vynikajúce 
biele víno má dobré meno aj medzi znalcami vín 
v zahraničí. Dedinke Baška patrí osobitné miesto 

v chorvátskych dejinách, lebo sa tu našiel najstarší 
chorvátsky písomný dokument písaný hlaholikou. 
Individuálne voľno, možnosť kúpania. Návrat na 
ubytovanie a večera.
7. deň: Raňajky, individuálne voľno, pobyt pri mori, 
večera.
8. deň: Raňajky, individuálne voľno, v obedňajších 
hodinách odchod na Slovensko, návrat vo večerných 
hodinách (cca 21:00 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
7x ubytovanie s polpenziou v hoteli 2*/3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 148 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

158 ISTRIA – VYSTRKUJÚCE NOSY DO VÔD JADRANU

6-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 6.00 h), prejazd Rakúskom a 
Slovinskom. Prvá zastávka Lipica – kolíska chovu 

svetoznámych lipicanov. Tieto prehliadkové 
snehobiele kone bývalej habsburskej monarchie 
sa vyznačujú zvláštnou inteligenciou a pôvabom. 
Presun na Istriu, ubytovanie, večera.
2. deň: Raňajky, výlet do mesta Pula. Najväčšie 
mesto polostrova sa pýši Amfi teátrom z 1. st. – 
piatou najstaršou arénou sveta. V súčasnosti sa raz 
do roka premieňa na dejisko chorvátskeho fi lmového 
festivalu. Loďou sa vydáme na súostrovie NP Brijuni 
– stredomorský raj fl óry a fauny. Tento ostrovný 
svet bol až do Titovej smrti (1980) prísne stráženou 
uzavretou zónou, vyhradenou 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). Návrat na 
ubytovanie, večera.
3. deň: Raňajky. Po raňajkách sa vydáme do 
mestečka Rovinj – známeho turistického rezortu 

a súčasne rybárskeho prístavu. Limský kanál, úzky 
záliv v tvare fj ordu sa tiahne 10 km do vnútrozemia 
a lemovaný husto porastenými zelenými svahmi 
poskytuje ideálne podmienky pre chov ustríc 
a sláviek jedlých. Ak budete chcieť ochutnať aspoň 
jednu z tunajších špecialít, reštaurácia na konci zálivu 
vás určite nesklame. Návrat do hotela, večera.
4. deň: Raňajky, individuálne voľno (možnosť 
pobytu pri mori). Večera.
5. deň: Raňajky, individuálne voľno (možnosť 
pobytu pri mori). Večera.
6. deň: Raňajky. Netušili ste, že aj Istria sa môže 
pochváliť pamiatkou UNESCO? Dokonalá krása 
skvostných byzantských mozaík v Eufrasiovej bazilike 
sa stane naším hlavným cieľom v Poreči - meste 

uličiek a priechodov odbočujúcich napravo a naľavo 
z dláždenej hlavnej ulice Dekumanus, ktorá sa tu 
zachovala z rímskych čias. V neskorých večerných 
hodinách návrat na Slovensko (cca 23.00 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
5x ubytovanie s polpenziou (raňajky a večere) 
v hoteli 2* , miestneho sprievodcu v Pule, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy do objektov, fakultatívne 
výlety (Limský kanál a NP Brijuni) a komplexné 
cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 70 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.
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Crikvenica

Krk
Baška

Vrbnik

NP Plitnické jazerá

Novi Vindolski

Rieka

 

Senj

 

78CHRB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

25.5. - 30.5. 1-2-3 288

78CHRB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

2.6. - 9.6. 1-2-3 328

8.9. - 15.9. 1-2-3 328

Nechajme sa obklopiť rajom fl óry a fauny a navštívme spolu Limský kanál, „chorvátsky fj ord“, tiahnuci sa hlboko do vnútrozemia 
a obklopený bujne porastenými zelenými svahmi. K tomu všetkému ešte doprajme nášmu telu i mysli oddych pri mori.
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S A T U R  T R A D I Č N E  D O B R Á  D O V O L E N K A

S POBYTOM PRI MORI        POLPENZIA V CENE

NÁRODNÉ PARKY        VEĽKÁ NOC        POLPENZIA V CENE        S POBYTOM PRI MORI

161 POTULKY JUŽNOU DALMÁCIOU

160 NÁRODNÉ PARKY CHORVÁTSKA

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 do Splitu – 
najväčšieho mesta Dalmácie, prehliadka mesta, 

pokračovanie v ceste na Markarskú riviéru, 
ubytovanie a večera.
3. deň: Raňajky, odchod na prehliadku mesta 
Makarska (námestie Andrija  Kačiča  Miošiča, 
Kostol Sv. Marca, fakultatívne možnosť návštevy 
Malakologického múzea). Individuálne voľno a pobyt 
pri mori. Návrat na ubytovanie, večera.
4. deň: Raňajky, odchod na celodenný výlet do 
miest Počitelj a Mostar. Zastávka v malebnom 
stredovekom mestečku Počitelj, pôvodne pirátskej 
osade, pokračovanie v ceste do mesta Mostar 
(UNESCO), známeho vďaka Starému Hajrudinovmu 
mostu zo 16 st., prehliadka historického centra. 
Návrat na ubytovanie, večera.
5. deň: Raňajky, individuálne voľno a možnosť 
pobytu pri mori alebo fakultatívne lodný výlet na 
ostrov Hvar a ostrov Brač, možnosť kúpania na 
najkrajšej pláži na Jadrane „Zlatni Rat“. Návrat do 
hotela, večera.

6. deň: Raňajky, odchod na celodenný výlet do 
Dubrovníka (UNESCO), ktoré G. B. Shaw nazval 
„rajom na zemi“. Prehliadka mesta s miestnym 
sprievodcom a fakultatívne možnosť návštevy 
pamiatok ako Dubrovnícke hradby, Františkánsky 
kláštor, Sponzov palác, Kniežací palác, Aquarium 
a iné. Návrat do hotela, večera.
7. deň: Raňajky, individuálne voľno, pobyt pri mori, 
večera.
8. deň: Raňajky, individuálne voľno (fakultatívne 
možnosť výletu loďou na ostrov Korčula a do 
Národného Parku Mljet). Návrat späť do hotela vo 
večerných hodinách, večera.
9. deň: Raňajky, individuálne voľno, pobyt pri mori, 

odchod na Slovensko vo večerných hodinách.
10. deň: Návrat na Slovensko v doobedňajších 
hodinách (cca 11:00 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
7x ubytovanie s polpenziou v hoteli 2*/3* , 
miestneho sprievodcu v Dubrovníku a sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, fakultatívne výlety 
a komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 165 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

6-dňový resp. 7-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách 
(z Bratislavy cca o 19.00 h).
2. deň: V ranných hodinách príchod na Zadarskú 
riviéru, poldenná prehliadka mesta Zadar, ktoré je 

najväčším mestom severnej Dalmácie, v Starom 
meste sa popri mnohých umeleckých pamiatkach 
nachádza aj niekoľko najvýznamnejších sakrálnych 
stavieb Chorvátska, popoludní odchod na 
ubytovanie, individuálne voľno, večera.
3. deň: Raňajky, celodenný výlet do Národného 
parku Krka s jedinečným prírodným dielom – 
vodopádmi na rieke Krka (možnosť plavby od 
kaskády Skradinski buk k Visovackému jazeru s 
františkánskym kláštorom a k vodopádom 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.
4. deň: Raňajky, výlet do Národného parku 
Paklenica, kde sa dva hlboké kaňony – Veľká 
a Malá Paklenica vrývajú do horského masívu 
Velebit (individuálne voľno, možnosť turistiky), 

v popoludňajších hodinách návrat do hotela, 
individuálne voľno (pobyt pri mori), večera.
5. deň (resp. 6. deň): Raňajky, odchod k Plitvickým 
jazerám – sústave 16 jazier s čírou vodou navzájom 
pospájaných vodopádmi (pamiatka UNESCO), 
ktoré sú známe z fi lmov o Winnetuovi, individuálne 
voľno (možnosť lodných výletov po jazerách, 
resp. turistiky), vo večerných hodinách odchod na 
Slovensko.
6. deň (resp. 7. deň): Návrat na Slovensko 
v ranných hodinách (cca 6:00 h).
POZNÁMKA: Pri 7-dňovom zájazde je 5. deň 
individuálne voľno, ktoré je možné využiť na kúpanie 

alebo na absolvovanie lodných fakultatívnych výletov 
na okolité ostrovy. 6. deň je návšteva Plitvických 
jazier, 7. deň návrat na Slovensko.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x resp. 4x ubytovanie s polpenziou v hoteli 2*/3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, výlety a komplexné 
cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu na 3 noci 
89 EUR, a 1/1 izbu na 4 noci 129 EUR, za miesto 
v prednej polovici autokaru 7 EUR.

CH
OR

VÁ
TS

KO C H O R V Á T S K O

NP Plitnické jazerá

NP Paklenica

NP Krka
Šibenik

Zadarská Riviéra

Brač
Hvar

Dubrovnik

78CHRB03 POČET DNÍ TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

5.4. - 10.4. Veľká noc 6 1-2-3 268

8.6. - 13.6. a 14.9. - 19.9. 6 1-2-3 238

11.6. - 17.6. a 17.9. - 23.9. 7 1-2-3 268

78CHRB04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

4.6. - 13.6. 1-2-3 378

17.9. - 26.9. 1-2-3 378

Naplňme svoje zmysly panenskou prírodou a čírosťou vzduchu, ktorý dýchali aj postavy mayovských diel a vnesme sa do fascinujúcej 
prírody s jej neuveriteľnými úkazmi. Náš zážitok ešte umocní pohľad na najvýznamnejšie sakrálne stavby. Neodolateľné!

Južná Dalmácia - kraj veľkých protikladov. Nájdeme tu týčiace sa vápencové hrebence i bažinaté územie popretkávané desiatkami 
riečnych ramien. Poďme teda objaviť rozmanitosť tohto kraja a zároveň si dodať energiu pobudnutím pri mori.
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71

W W W . S A T U R . S K    C A L L  C E N T R U M  0 8 5 0  3 3 3  3 3 3

BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

NÁRODNÉ PARKY        POLPENZIA V CENE

163 RUMUNSKO – MIESTO MÝTOV A POVIER

7-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 7.00 h). Prechod cez Maďarsko 
s krátkou zastávkou v meste Eger, prehliadka 
mesta. Pokračovanie v ceste do Rumunska, do 
mesta Oradea, prehliadka mesta. Stred mesta 
zdobia prekrásne paláce a katedrály a impozantná 
päťhranná citadela. Ubytovanie, fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky. Dnes naše kroky smerujú do centra 

Rumunska. Navštívime mestá, ktoré nám najlepšie 
predstavia túto atypickú krajinu. Prvým navštíveným 
miestom je Kluž (rum. Cluj - Napoca), hlavné mesto 
Sedmohradska (prehliadka). Pokračovanie do Turdy 
- prehliadka soľnej bane. Poobede navštívime Alba 
Iulia, s pôsobivou habsburskou pevnosťou 
a katedrálami (prehliadka). Ubytovanie, večera.
3. deň: Raňajky. Dnes sa presunieme do mestečka 
Sibiu – mesto kultúry roku 2007, prehliadka mesta 
nás presvedčí o dôvode ocenenia. Po prehliadke 
sa presunieme do centra ľudového dedičstva 
s hlboko zakorenenou mytológiou, centra povier 
a čarov – Brašova. Urobíme pešiu prehliadku 
brašovského historiského centra, radnice, Čierneho 
kostola (najväčší gotický monument východnej 
Európy, mohutné bašty s opevnením). Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera. 
4. deň: Raňajky. Dnes nás Rumunsko dovedie 
k opevnenému kostolu v obci Prejmer (UNESCO). 
Stredoveký opevnený kostol je najzachovalejším 
a najmocnejším svojho druhu vo východnej Európe. 
Dnes ešte zavítame do mesta Sighişoara (UNESCO), 

ktoré je srdcom Transylvánie. Je to oblasť kde 
sú povesti a mýty o Draculovi najintenzívnejšie 
a nesmrteľné. Je to jedno z najzaujímavejších miest. 
V tomto meste sa narodil v roku 1430 preslávený 
Vlad Nabodávač (známy ako Dracula). Na hlavnom 
námestí sa nachádza veža s orlojom a aj Draculov 
rodný dom, ktorý sa využíva ako reštaurácia. Presun 
do mesta Tîrgu Mureş – ubytovanie, večera.
5. deň: Raňajky. Dnešný deň začneme prehliadkou 
rôznorodých a eklektických budov v meste Tîrgu 
Mureş. Po multikultúrnom zážitku sa presunieme do 
mesta Bistrita, kde si prehliadneme starý luteránsky 
kostolík. Ku sklonku dňa nás privíta mesto Vatra 
Dornei, v ktorom sa nachádza kúpeľné a lyžiarske 
stredisko. Veľká synagóga a malebný cintorín 
poukazujú na židovskú históriu tohto mesta. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.
6. deň: Raňajky, presun z miesta ubytovania  

k UNESCO pamiatke – kostol a kláštor Moldovita, 
ktorého areál má dodnes opevnenie. Náš zájazd 
ukončíme v pôvabnej dedinke Sâpânta so známym 
„veselým cintorínom“  a Sigetut Marmatiei – 
najvyšší drevený kostol na svete (jeho veža má 
78 m.). Odchod na Slovensko v podvečerných 
hodinách. 
7. deň: Príchod v skorých ranných hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
5x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3* , sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 94 EUR, za 5 
večerí 69 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

162 ČIERNA HORA – KLENOT BALKÁNU

9-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách 
(z Bratislavy cca o 20.00 h). 
2. deň: V ranných hodinách príchod do jednej 
z najkrajších oblastí Balkánu. Čierna Hora bola v roku 

1991 vyhlásená organizáciou UNESCO za ekologický 
štát. Príjazd na ubytovanie, večera.
3. deň: Raňajky. Vydáme sa do vnútrozemia do 
horského kláštora Morača, v ktorého pokladnici sú 
ukryté klenoty ako kópia knihy Oktoih, prvej knihy 
vytlačenej v srbskom jazyku, či oltár z orechového 
dreva, vyrezávaný 11 rokov. Na ceste späť na pobrežie 
sa zastavíme v NP Skaderské jazero. Návrat na 
ubytovanie. Večera.
4. deň: Raňajky. Celý deň venujeme spoznávaniu 
najkrajších prímorských miest a pláží Čiernej Hory, 
dostaneme sa až k hraniciam s Albánskom ku 
kanálu Milena. Návšteva najjužnejšieho mesta na 
čiernohorskom pobreží, opradeného pirátskymi 
príbehmi – Ulcijn. Jeho „Veľká“ – 13 km dlhá a 100 
m široká pláž s jemným pieskom sa vďaka vysokému 
obsahu jódu vyznačuje liečivými účinkami (možnosť 
kúpania). V starobylom meste duchov Stari Bar, 
obklopenom z troch strán vysokými a neprístupnými 

svahmi, si prezrieme monumentálne pozostatky 
akvaduktu. Návrat na ubytovanie. Večera.
5. deň: Raňajky. Vysokohorskou cestou s mnohými 
serpentínami, ponúkajúcimi nádherné výhľady, 
sa dostaneme na Jezerský vrch (165 m n.m.) v NP 
Lovčen. Mramorovým schodiskom vystúpime 
k symbolu čiernohorskej nezávislosti – Njegošovu 
mauzóleu. Zastávka v bývalom hlavnom meste 
Čiernej Hory Cetinj a pokračovanie do malebného 
mestečka Sveti Stefan, zrejme najluxusnejšieho 
mesta pobrežia. Návrat na ubytovanie. Večera.
6. deň: Raňajky. Výlet do zálivu Boka Kotorská, 
podobajúcemu sa škandinávskym fj ordom, na 
brehu ktorého sa vnútri opevnenia nachádza 
najzachovalejšie stredoveké mesto Čiernej Hory 
– Kotor (UNESCO). Počas prehliadky spoznáme 

najvýznamnejšie pamiatky mesta. Návšteva 
starobylého mesta Budva, oproti ktorému sa z mora 
týči ostrov sv. Nikoly.Ubytovanie, večera.
7. deň: Raňajky, pobyt pri mori, večera.
8. deň: Raňajky. Posledné prechádzky po nádhernej 
jadranskej pláži, kúpanie v mori a v popoludňajších 
hodinách cesta späť na Slovensko.
9. deň: Príchod na Slovensko v ranných hodinách.
Zmena programu vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
6x ubytovanie s polpenziou v hoteli/penzióne 2*/3*, 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, plavby a komplexné 
cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 119 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.
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78CMNB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

14.9. - 22.9. 1-2-3 398

78CROB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

25.8. - 31.8. 1-2-3 368

Rozmanitosť Čiernej hory je mocným lákadlom. Dlhé piesočnaté pláže, no na druhej strane vysoké hory a priezračné jazerá. 
Navštívime aj starobylé mesto duchov i národný park Skadarské jazero s množstvom pamiatok a rozmanitou faunou a fl órou.
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S A T U R  T R A D I Č N E  D O B R Á  D O V O L E N K A

NOVINKA        LETECKY        S POBYTOM PRI MORI        POLPENZIA V CENE        AJ Z KOŠÍC

Grécko, krajina s dlhou históriou, opradenou mytológiou a bájami. Krajina, kde vznikala kultúrna civilizácia, rodili sa základy demokracie 
a rozvíjala sa fi lozofi a. Krajina, ktorá dala svetu Olympijské hry. Počas okruhu spoznáte miesta nabité históriou a oddýchnete si na 
plážach pri Iónskom mori. 

164  Z OSTROVA CISÁROVNEJ SISSI DO ANTICKÉHO GRÉCKA
 

11-dňový letecký zájazd

1.deň: Odlet z Bratislavy/Košíc na ostrov Korfu, 
transfer do hotela, ubytovanie, individuálne voľno, 
večera.
2.deň: Raňajky. Transfer na trajekt z Kerkyry na 
grécku pevninu do prístavu Igoumenitsa. Následne 
sa presunieme do  dedinky Mesopotamo, na 
samotnom vrchole leží jedno z najnavštevovanejších 
archeologických nálezísk v Grécku – Nekromanteion 
– veštiareň mŕtvych a brána do podsvetia. Trasa 
pokračuje cez mesto Arta až po Rio-Andirio. Prejazd 
na Peloponéz, transfer do starovekej Olympie, 
ubytovanie v oblasti Olympie, večera. 
3.deň: Raňajky, prehliadka rodiska Olympijských 
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, pozostatky 
chrámu boha Dia a bohyne Héry, archeologické 
múzeum. Presun do starogréckeho mesta Mykény, 
ktoré bolo jedným z hlavných stredísk gréckej 
civilizácie a úzko súvisí s Trójskou vojnou. Krátka 
prehliadka historických artefaktov (Levia brána, 

kráľovské hrobky, kráľovský palác). Pokračovanie 
do mestečka Nafplio, ktoré sa stalo prvým hlavným 
mestom v modernej histórii Grécka. Čaká nás: prvý 
parlament, prvé gymnázium, vojenské a námorné 
múzeum, hrad Plamidi, väznica Bourzi. Ubytovanie 
a večera v oblasti Nafplio. 
4.deň: Raňajky, odchod do jedného z najbohatších 
a najkrajších archeologických 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 
lekárstva Asklépiovi. 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. 
5.deň: Raňajky, prehliadka Atén. Najskôr sa 
zastavíme v najväčšom Gréckom prístave Pireus, 
potom navštívime Akropolu a grécku agoru 
s Héfaistovým chrámom. Pri dennej prechádzke 
štvrťou Plaka budeme môcť obdivovať ruiny rímskej 
agory, vežu vetrov, ruiny Hadriánovej knižnice, 

Aténsku katedru a veľa iných miest. Zastávka pred 
budovou parlamentu, bývalého kráľovského paláca. 
Nevynecháme Panatheánaiský štadión Kalimarmaro, 
ktorý bol miestom konania prvých 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 Grécka. Tu sa schádzali mocní vládcovia 
aj chudobní pútnici zo všetkých kútov krajiny, 
aby sa vo veštiarni opýtali kňažky Pýthie na radu. 
Prehliadneme si múzeum, v ktorom nájdeme aj 
ostatky Apollónovho chrámu, mramorové sochy, 
stĺpy s nádhernými 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 úzkymi 
serpentínami do „kamenného lesa“. Návšteva 
kláštorov Meteora – jedinečný pohľad na skalné 
útvary 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 1200 m. n. m. pod 
priesmykom Katara. Malebné Metsovo je v poslednej 
dobe navštevované najmä milovníkmi zimných 
športov, ktoré tu doslova rozkvitajú, pýši sa však aj 

históriou. Po káve a prechádzke pokračujeme až do 
prístavu Igoumenitsa. Popoludní/večer trajekt na 
Korfu, ubytovanie, večera. 
8.-10. deň: Pobyt na Korfu, Individuálne voľno 
s možnosťou fakultatívnych výletov.
11.deň: Raňajky, odlet do Bratislavy/Košíc.
Zmena letových časov, odletových miest a programu 
vyhradená 

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Bratislava/Košice 
– Korfu – Bratislava/ Košice, transfer letisko – hotel 
– letisko, 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: Letiskové poplatky 120 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 158 EUR / osoba 
/ 11 dní.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb.

KO
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13.6. - 23.6. BA 898

5.9. - 15.9. BA/KE 898
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165  Z KRAJINY POLMESIACA NA OSTROV RODOS A SIMI 

12 dňová plavba loďou spojená s 

pobytom v Marmarise

1. deň: Prílet do Dalamanu, transfer do hotela 
v Marmarise, ubytovanie. V nadväznosti na príletové 
časy voľný program, večera. 
2. deň: Individuálny program. Transfer z hotela do 
prístavu Marmaris. Ubytovanie, večera 
a prenocovanie na lodi v prístave. Možnosť vychutnať 
si prístav Marmaris, ktorý ponúka množstvo 
obchodíkov, reštaurácií a barov. 
3. deň: Po raňajkách odchod lode smerom 
k zálivu Arap Adasi s možnosťou kúpania sa v mori. 
Pokračovanie v plavbe k polostrovu Bozukkale, 
nazývanom v antickom období Loryma, ktorému 
dominujú ruiny mestského opevnenia. Večera 
a prenocovanie na lodi pri polostrove.
4. deň: Pokračovanie v plavbe popri pobreží, 
smerom k Bozburun, ktoré je známe najmä vďaka 
stavbe lodí z dreva nazývaných “Gulet” a ktoré Vás 
očarí nádhernými prírodnými scenériami. Večera 
a prenocovanie na lodi.
5. deň: Po raňajkách plavba do zálivu Bencik, peší 
výstup do blízkeho pohoria, odkiaľ sa Vám naskytne 
výhľad na zálivy Gökova a Hisarönü, pokračovanie 
v plavbe do Datça, večera a prenocovanie v jednom 
z blízkych zálivov. 
6. deň: V dopoludňajších hodinách, po vybavení 

náležitostí súvisiach s plavbou na území Grécka, 
pokračovanie v plavbe na ostrov Simi, s malebným 
prístavom a typickými pestrofarebnými domami, 
množstvom reštaurácií a obchodíkov. 
7. deň: Po raňajkách na ostrove Simi, 
v dopoludňajších hodinách, plavba na ostrov 
Rodos. Možnosť individuálnej prehliadky tohto 
kozmopolitného mesta, ktoré bolo poznamenané 
najmä kultúrou rytierskeho rádu johanitov, 
obohnaného mohutnými hradbami s deviatimi 
vstupnými bránami. Centrum mesta je spleťou 
rôznych impozantných i menších budov, úzkych 
i širších kamenných uličiek, ktoré sa vinú k Palácu 
veľmajstrov. Po prechádzke históriou a upravenými 
záhradami a parkami sa určite radi potúlate po 
hlavnej – Sokratovej ulici, plnej obchodov s tovarom 
od výmyslu sveta. Prenocovanie v prístave Rodos 
s možnosťou vychutnať si nočný život v tomto meste.
8. deň: Po vybavení náležitostí potrebných na 
vycestovanie do Turecka, návrat do prístavu v 
Marmarise. Prenocovanie a večera na lodi 
v Marmarise.
9. deň: Vylodenie. Transfer do 3* hotela v Marmaris, 
ubytovanie, večera.
10. - 12. deň: Individuálny program v letovisku 
Marmaris. Záverečný deň transfer z hotela na letisko. 
Odlet do Bratislavy.
POZNÁMKA: Loď ponúka spoločenskú miestnosť 

s barom a TV, 6 až 11 dvojlôžkových kajút, ktoré sú 
útulne zariadené a majú kúpeľňu s WC.
Zmena odletových miest, letových časov, poradia 
navštívených miest, zálivov a programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Bratislava – 
Dalaman – Bratislava, transfer letisko-prístav 
Marmaris-hotel-letisko, služby delegáta (počas 
pobytu na lodi anglicky resp. nemecky hovoriaci), 
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou (počas 
plavby), 4x ubytovanie v hoteli 3* s polpenziou.
CENA NEZAHŔŇA: Prepitné, príplatok za 
jednolôžkovú izbu 428 EUR a komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Servisné poplatky 150 
EUR/osoba, vstupné víza 15 EUR/osoba (platí sa na 
mieste), prepitné, palivový príplatok.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb.

FAKULTATÍVNE VÝLETY NA OSTROVE RODOS
Prehliadka mesta Rodos – poldenná prehliadka 
mesta Rodos – zahŕňa akropolu s Apolónovým 
chrámom, divadlom a štadiónom a množstvo iných 
pamiatok stredovekého mesta.
Lindos a údolie motýľov – autobusový výlet 
do Lindosu, jedného z troch starobylých miest na 
ostrove. Pod mohutnou pevnosťou so zvyškami 
antického chrámu sa nachádzajú belostné domčeky 

tradičnej gréckej dedinky. Údolie motýľov je 
prírodná rezervácia, kde môžete v letných mesiacoch 
obdivovať tisíce motýľov.
Plavba loďou po východnom pobreží – 
celodenný výlet loďou so zastávkami v zátoke 
Anthonyho Quina a na plážach Tsambika a Stegna 
– spojený s kúpaním a slnením.

RODOS

Rodos

Marmaris

Datça

Symi
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15.6. - 26.6. BA 768

6.7. - 17.7. BA 886

27.7. - 7.8. BA 928

17.8. - 28.8. BA 928

7.9. - 18.9. BA 818

Turecko a Grécko netradične – na lodi! Vynikajúca lodná kuchyňa, množstvo fakultatívnych výletov, každý deň iný záliv a ostrov a vždy 
menej turistov ako na pevnine – plachetnica je tá správna voľba! Dokonalý oddych zavŕšite v príjemnom letovisku Marmaris a na 
ostrovoch Rodos a Simi. 
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166  TO NAJKRAJŠIE ZO ZÁPADNEJ KRÉTY
 

12-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet z Bratislavy do Chanie, transfer do 
hotela v oblasti Chania, ubytovanie, večera. 
2. deň: Raňajky, odchod na polostrov Akrotiri, kde 
si prehliadneme kláštor Aghia Triada, urobíme si 
prestávku na kúpanie v Stavrose, cestou zastávka pri 
hrobe krétskeho hrdinu menom Eleftherios Venizelos. 
Potom nás čaká mesto Chania s malebnými úzkymi 
uličkami, ktoré vás prenesú do čias tureckej a 
benátskej okupácie. Návrat do hotela, večera.
3. deň: Raňajky, odchod do oblasti Sfakia, v ktorej 
sa nachádza roklina Imbros. Na pobreží Líbyjského 
mora si prehliadneme kaštieľ Fragokastello, pri 
ktorom sa odohrala bitka proti Turkom. Cestou 
do kláštora Preveli je možnosť obedu v mestečku 
Plakias. Prehliadka kláštora Preveli a fotozastávka 
nad palmovou plážou v Preveli. Nakoniec zamierime 
do mestečka Spili, ktoré je známe vydláždenými 
uličkami, množstvom kvetov a benátskou fontánou. 
4. deň: Raňajky, prechod 16 km roklinou Samaria, 
možnosť obeda v Agia Roumeli. Ďalej pokračujeme 
na lodi do mesta Sougia, návrat do hotela, večera. 
5. deň: Raňajky, odchod na juhozápad, kde 
navštívime jaskyňu Aghia Sofi a. Cestou do kláštora 

Chrysoskalitissa prejdeme cez mestečko Elos, 
známe gaštanovými stromami a medom. Nakoniec 
zamierime do oblasti Elafonissi. Ružový piesok 
miestnych pláží nás zláka na kúpanie. Návrat do 
hotela, večera.
6. deň: Raňajky, presun do zátoky Souda. 
Pokračujeme smerom na východ, kde navštívime 
jazero Kournas s krásnou okolitou prírodou. V dedinke 
Argiroupoli budeme mať čas na obed a prechádzku 
tradičnou gréckou dedinkou. Našou ďalšou zastávkou 
bude kláštor Arkadi, ktorý hral dôležitú úlohu 
v krétskych oslobodzovacích bojoch. Na záver 
dňa navštívime tretie najväčšie mesto na Kréte 
– Rethymno, dôležité administratívne a kultúrne 
centrum. Návrat do hotela, večera. 
7. deň: Raňajky, návšteva antickej Polirinie, jedného 
z najdôležitejších miest-štátov západnej Kréty 
s prekrásnym výhľadom na krétske a lýbijské more 
a antickej dedinky Falassami s tyrkysovou vodou 
s možnosťou kúpania. Ďalej navštívime dedinku 
Vouves, v ktorej  sa nachádza údajne najstarší olivový 
strom. Návrat do hotela, večera. 
8. deň: Raňajky, fakulatívny výlet loďou na ostrov 
Gramvousa (ľahký obed v cene), na vrchole ktorého 
Benátčania postavili pevnosť, aby chránila Krétu pred 

tureckými nájazdmi. Navštívime tiež tyrkysovomodrú 
lagúnu Balos s možnosťou kúpania. Návrat do hotela, 
večera.
9. deň: Raňajky, odchod na severný svah Lefka Ori 
(Biele hory), kde po prejdení rokliny Theriso prídeme 
do dedinky s rovnakým názvom. Uvidíme tiež 
mestečko Lakki a jedno z dvoch sladkovodných jazier 
Kréty Aghia. Vaše dojmy z Kréty umocní grécky večer 
plný typickej hudby, tanca a gréckej gastronómie 
(jedlo, víno a minerálka v cene). Návrat do hotela.
10. deň: Raňajky, individuálne voľno, večera.
11. deň: Raňajky, individuálne voľno, večera.
12. deň: Raňajky, odlet do Bratislavy.

Zmena letových časov, odletových miest a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Bratislava – 
Chania – Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, 
11x ubytovanie v 3* hoteli s polpenziou, grécky 
večer, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, iné fakultatívne výlety 
a komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 150 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za fakultatívny výlet na 
ostrov Gramvousa 49 EUR, za 1/1 izbu 235 EUR / 
osoba / 12 dní.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb.
FAKULTATÍVNE VÝLETY NA KRÉTE
Heraklion-Knossos – po Akropole 
najvýznamnejšia pamiatka celého Grécka – 
najstaršie stredisko gréckej civilizácie a celej 
Európy. Do 15 stor. pred Kristom minojská 
civilizácia zabezpečovala Kréte prvenstvo v 

porovnaní s ostatnými gréckymi osídleniami. Sčasti 
zrekonštruovaný kráľovský palác vám pomôže 
vytvoriť si kompletnú predstavu o vyspelosti tejto 
výnimočnej kultúry, navštívite archeologické 
múzeum a hlavné mesto Kréty Heraklion. 
Ostrov Santorini – celodenná plavba loďou z 
mesta Rethymno na nezabudnuteľný vulkanický 
ostrov Santorini: čierny piesok, modré more, typické 
biele domy s modrými strechami a k tomu prekrásny 
výhľad zo skalnatých útesov pri ochutnávke 
vynikajúceho vína.

KR
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Agia Galini
Pláž Preveli

Agia RoumeliPláž Elafonissi

Ostrov
Gramvousa

Balos
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SoudaKolimbari

Theriso KRÉTA
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1.9. - 12.9. BA 898

Fantastická kombinácia poznávania a pobytu pri mori. Navštívte s nami najväčší grécky ostrov, ktorý je považovaný za kolísku európskej 
civilizácie, a kde sa podľa gréckej mytológie narodil vládca olympských bohov – Zeus. 
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LETECKY        S POBYTOM PRI MORI        VSTUPY V CENE

167  CYPRUS – NA KRIŽOVATKE CIEST

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Letecky do Larnaky, transfer do hotela 
v Pafose. 
2. deň: Pafos – dávnoveké centrum kultu bohyne 
Afrodity. Okolité nádherné prírodné prostredie 
v mimoriadnej kombinácii s historickými pamiatkami 
mu zabezpečili miesto na zozname UNESCO. Stĺp 
svätého Pavla, pri ktorom bol podľa legendy v roku 
45 bičovaný. Podzemné “Kráľovské hrobky” vytesané 
z kameňa, ozdobené dórskymi stĺpmi. Návšteva 
Dionýzovho domu a známych mozaík – detailne 
vyobrazené scény z gréckej mytológie. Stredoveká 
pevnosť v prístave a voľný čas na obed. Pokračovanie 
cez Polis k Afroditiným kúpeľom. Návrat do Pafosu. 
3. deň: Cestou do Limasolu zastávka v Petre tou 
Romiou. Tu sa zrodila z morskej peny Afrodita, 
bohyňa plodnosti a krásy. Nazbierajte si “kamienky 
lásky”! Staroveké kúpele a grécko- rímsky amfi teáter 
v Kourione s prekrásnym výhľadom na pobrežie, 
ktorý sa ako javisko používa dodnes. Uličky Limasolu, 
hlavného prístavu krajiny. Pätnásť kilometrov dlhá 
pobrežná promenáda, úzke uličky strarého mesta 

rozbiehajúce sa od prístavu, stredoveký hrad a živá 
tržnica. Návšteva Kláštora svätého kríža v Omodose. 
4. deň: Náročná cesta pohorím Trodos, ktorého 
najvyššie vrcholy dosahujú až dvetisíc metrov. 
Panoramatické scenérie a malebné dedinky. 
Ochutnávka vína a ukážka výroby známej živanie. 
Kláštor v Kykkose – najväčší na Cypre, známy aj 
zlatou ikonou Panny Márie, ktorej autorom bol 
údajne sám apoštol Ján. Kostolík v Agios Ioannis 
chránený UNESCO. Tradičná dedinka Casale 
Panayiotis. Pokračovanie do Nikózie, hlavného mesta 
ostrova. 
5. deň: Nikózia – tisícročné hlavné mesto, moderné 
komerčné a obchodné centrum. Historické centrum 
obkolesené mestskými hradbami z benátskeho 
vápenca a baštami v tvare srdca. Uličky plné 
obchodíkov, kaviarničiek a taverien. Mešity a palmy 
dodávajúce orientálnu atmosféru. Katedrála sv. Jána 
s freskami. Brána Famagusta. Múzeum s najlepšou 
zbierkou archeologických nálezov na ostrove.
6.-8. deň: Voľný čas na pláži v Ayia Napa. 
Fakultatívne možnosť plavby pozdĺž pobrežia. 
Transfer na letisko v Larnake a odlet domov. Larnaka: 

sídlo svätého Lazara, ktorý sa tu po svojom vzkriesení 
stal biskupom – nad jeho hrobom sa tu vypína 
impresívna katedrála z 10.storočia, skvelá ukážka 
byzantskej architektúry. Islam reprezentuje mešita 
sultána Haka Tekke, významné pútnicke miesto 
ležiace na brehu slaného jazera. 
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená. 

POZNÁMKA: 8.-11./12.deň: Možnosť predĺženia 
pobytu pri mori v 3* hoteli s polpenziou (od 228 
EUR/4 noci, od 168 EUR/3 noci), v 4* hoteli s all 
inclusive (od 320 EUR/ 4noci, 290 EUR/3 noci). 
Fakultatívne možnosti návštevy okupovanej 

(tureckej) časti Cypru a možnosť luxusnej plavby 
spojenej s návštevou Izraela / Libanonu / Egypta. 
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na Cyprus. 
Ubytovanie v hoteli kategórie 3* s raňajkami. 
Dopravu klimatizovaným autobusom. Vstupné do 
pamiatok a múzeí podľa programu. Služby slovensky 
hovoriaceho sprievodcu počas poznávacieho okruhu.
CENA NEZAHŔŇA: Komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 150 EUR.  
OSTATNÉ DOPLATKY: Za jednolôžkovú izbu 125 EUR. 
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb.

CYPRUSCyprus a jeho viac než deväť tisíc rokov dlhá história sa v súčasnosti odráža v množstve chrámov, jedinečných palácoch, či 
impozantných amfi teátroch. Vydajte sa s nami za poznaním do obdobia, keď sa tu v mori kúpala nádherná Afrodita ...

Troodos

Limassol

Pafos

Nicosia

Larnaca

Polis Agia Napa
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14.6.-21.6. BA 948

27.10.-3.11. Jesenné prázdniny BA 898

Libanon
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168  ISTANBUL – PRÍBEH TISÍC A JEDNEJ NOCI

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Viedeň/
Budapešť a odlet do Istanbulu – najväčšieho 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 Sultanahmet. Istanbul bol 
viac ako 1500 rokov metropolou veľkých ríší: rímsko-
byzantský hipodróm – dejisko pretekov vozov 
a v osmanskom období dejisko jazdeckých turnajov; 
Modrá mešita – svoje meno získala podľa prevažne 
modrých dlaždičiek, ktoré krášlia jej interiér; Hagia 
Sofi a – chrám Božej múdrosti z obdobia Byzantskej 
ríše, symbol mesta; Yerebatanská cisterna – rozľahlá 
podzemná vodná nádrž, priestory ktorej si pozriete 
za tónov vážnej hudby a kvapkajúcej vody; hlavné 
sídlo tureckých sultánov – palácový komplex 

Topkapi. Deň sa dá zakončiť návštevou tureckých 
kúpeľov hammam, po ktorých sa budete cítiť ako 
znovuzrodení. Návrat do hotela. 
3. deň: Raňajky, okružná jazda mestom popri 
Zlatom rohu (Halıç), označovanom aj ako najkrajší 
prírodný prístav na svete, so zastávkami pri 
akvadukte cisára Valensa; bývalom kláštore Chora 
(múzeum ukrýva jedny z najkrajších byzantských 
mozaík na svete); návšteva paláca Dolmabahce 
(návštevníkov víta takými jedinečnými klenotmi 
ako sú 2 – metrové vázy, krištáľové schodište 
a alabastrová kúpeľňa), zastávka na kopci Bűyűk 
Camlica, kde si budete mať možnosť 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 obchodnej ulici 
Istiklal Caddesi až k námestiu Taksim, možnosť 
nákupov. Návrat na ubytovanie.
4. deň: Raňajky. Posledný raz sa zobúdzame za 

zvukov mezuína, zvolávajúceho všetkých moslimov 
päťkrát denne k modlitbe. Čaká nás Süleymanova 
mešita – najväčšia istanbulská mešita na najvyššom 
bode starého mesta a tzv. Bazárová štvrť - pre 
milovníkov nákupov je tu jedinečná príležitosť 
preskúmania Veľkého či Egyptského bazára, môžu 
využiť svoje schopnosti zjednávať pri kúpe ručne 
tkaných kobercov, šperkov, kožených výrobkov, 
hodvábu, orientálnych korenín alebo tureckého 
medu. Presun na letisko a odlet do Viedne/Budapešti, 
transfer do Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň/
Budapešť – Istanbul – Viedeň/Budapešť, transfer 
Bratislava/Košice* – Viedeň/Budapešť - Bratislava/ 
Košice*, transfer letisko - hotel - letisko, okružnú 
jazdu Istanbulom, 3x ubytovanie v hoteli 3* s 
raňajkami, uvítací nápoj, miestneho sprievodcu 
počas okružnej jazdy a sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Prepravu počas pobytu, vstupy, 
komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 150 EUR, 
víza cca 15 EUR (platí sa na mieste).
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 98 EUR.

TU
RE

CK
O
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6.4. - 9.4. Veľká noc BA 498

13.9. - 16.9. BA/KE* 498

1.11. - 4.11. Jesenné prázdniny BA 498

Zažijeme atmosféru obrovského pulzujúceho mesta, kde enormné množstvo historických pamiatok prichádza do kontrastu 
s modernou architektúrou. Na vlastné oči uvidíme majestátny chrám Hagia Sofi a i jedinečnú mozaikovú výzdobu Modrej mešity. Na 
Veľkom Bazári si vyskúšame svoje zjednávacie schopnosti. Večerný Istanbul si vychutnáme v niektorom z rušných barov, klubov, či 
reštaurácií, ktorých je v tomto meste viac ako mešít. A tých je tu naozaj neúrekom!

ROYAL 3* 

Hotel strednej triedy sa nachádza v centre starého 
mesta. Ofi ciálna kategória sú 4*. K dispozícii je 
reštaurácia, bar, výťah. Hotel má 130 izieb s vlastným 
príslušenstvom, sušičom na vlasy, TV, internetom, 
minibarom, klimatizáciou.

HOLIDAY INN ISTANBUL 4*

Moderný a komfortný hotel sa nachádza v starom
meste, pri historickom mestskom opevnení. Ofi ciálna 
kategória je 5*. K dispozícii je reštaurácia, bar, fi tnes, 
otvorený bazén, sauna, parné kúpele, turecké kúpele, 
masáže, výťah, parkovisko. Hotel má 187 Izieb s 
vlastným príslušenstvom, sušičom na vlasy, TV, 
Internetom, minibarom, klimatizáciou, trezorom. 

CEYLAN INTERCONTINENT 5*

Moderný, štýlový hotel prvej triedy, ktorý sa 
nachádza v blízkosti Galatskej veže a námestia 
Taksim. Ofi ciálna kategória je 5*. K dispozícii je 
reštaurácia, bar, otvorený bazén, fi tnes, sauna, 
turecké kúpele, výťah, garáž. Hotel má 390 izieb 
s vlastným príslušenstvom, sušičom na vlasy, TV, 
minibarom, klimatizáciou, trezorom.Cena v EUR za noc s raňajkami v 1/2

PO-ŠT PIA-NE

1.2. - 15.3. 27 27

16.3. - 31.3. 27 27

1.4. - 30.6. a 1.9. - 31.10. 41 41

1.7. - 31.8. 41 41

Cena v EUR za noc s raňajkami v 1/2

PO-ŠT PIA-NE

1.2. - 31.3. 59 59

1.4. - 31.10. 69 69

Cena v EUR za noc s raňajkami v 1/2

PO-ŠT PIA-NE

1.2. - 31.3. 109 99

1.4. - 31.10. 151 151

Naše tipy na váš City break v Istambule:

Uvedené ceny sú orientačné, konkrétne ceny závisia 
od termínu a obsadenosti hotela.

CEYLAN INTERCONTINENTAL

Zľava XXL
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LETECKY        S POBYTOM PRI MORI        POLPENZIA V CENE

169  TURECKO, ZA VÔŇOU ORIENTU A PAMIATKAMI ANTIKY

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Viedeň/
Budapešť a odlet do Istanbulu – najväčšieho 
mesta krajiny, ktoré je súčasne aj spojnicou medzi 
Európou a Áziou. Okružná jazda mestom, transfer 
na ubytovanie, uvítací nápoj a v prípade časových 
možností začiatok pešej prehliadky mesta. Večera.
2. deň: Raňajky, návšteva najvýznamnejších 
pamiatok v okolí námestia Sultanahmet. Istanbul 
bol viac ako 1500 rokov metropolou veľkých ríší: 
rímsko-byzantský hipodróm – dejisko pretekov 
vozov a v osmanskom období jazdeckých turnajov; 
Modrá mešita – svoje meno získala podľa prevažne 
modrých dlaždičiek, ktoré krášlia jej interiér; 
Hagia Sofi a – chrám Božej múdrosti z obdobia 
Byzantskej ríše, symbol Istanbulu. Možnosť návštevy 
hlavného sídla tureckých sultánov – paláca Topkapi. 
Pre nákupychtivých je tu jedinečná príležitosť 
preskúmania Veľkého či Egyptského bazáru – môžu 
využiť svoje schopnosti zjednávať pri kúpe ručne 
tkaných kobercov, šperkov, kožených výrobkov, 
hodvábu, orientálnych korenín alebo tureckého 

medu. Cestou do Bursy zastávka na Büyük Çamlica, 
kde si budete mať možnosť vychutnať úžasný výhľad 
na európsku časť mesta. Ubytovanie v okolí Bursy 
a večera.
3. deň: Raňajky, autobusová prehliadka mesta 
Bursa, ktoré samotní Turci nazvali „zelená Bursa“. 
Rozľahlé parky a zelené predmestia zakrývajú 
rušné obchodné jadro. Po pobreží Marmarského 
mora zamierime do bájnej Tróje (UNESCO). Iba 
máloktorá archeologická lokalita bola podrobená 
takému dôkladnému prieskumu ako Trója – dejisko 
Homérovho eposu Ilias a epicentrum trójskej vojny. 
Okrem Schliemannových vykopávok a zachovalých 
múrov je najpôsobivejšou atrakciou rozmerný 
drevený trójsky kôň, dnes všeobecný symbol zrady. 
Ubytovanie a večera.
4. deň: Raňajky, pokračujeme v ceste za antickými 
pamiatkami. Čaká nás bývalé svetové stredisko 
vzdelanosti – Pergamon a v ňom pôsobivá Akropola. 
Pri jej prieskume spoznáme najstaršie helenistické 
divadlo antického sveta, Trajánov chrám, knižnicu, 
ktorá kedysi s jej vyše 200 000 rukopismi a knihami 
bola druhá najväčšia na svete. Vydáme sa k ruinám 
Asklepionu, lekárskeho strediska, ktoré založil slávny 
lekár Galenos. Naša cesta pokračuje cez mohutné 
pohorie Taurus smerom k pobrežiu Egejského mora, 
kde načerpáme čerstvé sily krátkym pobytom 
v meste Kuşadasi. Je to obľúbené prímorské letovisko 
domácich s pieskovými plážami. Ubytovanie 
a večera.
5. deň: Raňajky. Nachádzame sa v blízkosti kolísky 
západnej kultúry – meste Efesos. V niekdajšej 
metropole rímskej provincie v Ázii sa zachovali 
objekty Celsovej knižnice, Hadriánov chrám, 
Herkulova brána, mramorová ulica, nevestinec, 
kúpele, ako aj veľké divadlo Anatólie s 25 000 
miestami na sedenie. V meste strávila posledné 
dni svojho života Panna Mária a my nahliadneme 

do domu, kde zomrela. Pestrú krajinu vnútrozemia 
Turecka budeme môcť obdivovať pri presune do 
antického mesta Afrodisias. Bolo pomenované 
po bohyni lásky Afrodite – nevynecháme ani 
prehliadku jej chrámu. Pridáme ešte tzv. Tetrapylón, 
architektonický útvar so štyrmi bránami z 2. 
storočia, jeden z klenotov Afrodisia. Deň zakončíme 
už len presunom na ubytovanie s večerou v okolí 
Pamukkale.
6. deň: Po raňajkách sa poprechádzame pomedzi 
rímske vykopávky Hierapolisu, vďaka termálnym 
prameňom slávnym kúpeľom helenistického obdobia 
(kostoly, divadlo, Domitianov oblúk, rímske kúpele, 
Martyrion sv. Filipa a najväčšie pohrebisko antického 
sveta). Kto má chuť, môže si zaplávať v bazéne 
medzi antickými vykopávkami. Bavlnené mesto, 
čiže Pamukkale, biele travertínové terasy s horúcimi 
prameňmi s veľkým obsahom kriedy a minerálov, 
patrí k najfotografovanejším 
a najvyhľadávanejším tureckým lokalitám. Niekoľko 
pekných záberov si urobíme aj my. Do tajov výroby 
kobercov – tradičného tureckého remesla – sa 
necháme vtiahnuť v miestnej dielničke. Návrat na 
ubytovanie a večera.
7. deň: Raňajky. Našou poslednou zastávkou je 
prímorské stredisko Antalya. Prechádzka po meste so 
širokými triedami, lemovanými palmami a pútavým 
starým mestom sľubuje nezabudnuteľný zážitok. Ak 
by sa niektorým prechádzka mestom zdala únavná, 
môžu si vychutnať sladké ničnerobenie na niektorej 
z tunajších pláží. Nakoniec zamierime na ubytovanie 
v jednom z okolitých letovísk Tureckej riviéry. 
Individuálne voľno. Večera.

8. deň: Raňajky, v rámci časových možností 
individuálne voľno na romantických plážach Tureckej 
riviéry, následne transfer na letisko v Antalyi a odlet 
do Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň/
Budapešť – Istanbul a Antalya – Bratislava, transfer 
Bratislava – Schwechat/Budapešť, 7x ubytovanie 
v hoteli 3* s polpenziou (raňajky a večere), autokar 
počas pobytu, uvítací nápoj, návštevu dielne na 
výrobu kobercov, miestneho sprievodcu, sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 150 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 148 EUR.

TURECKOJediná metropola na svete, ktorá sa rozprestiera na dvoch kontinentoch – Istanbul s chrámom Hagia Sofi a, Modrou mešitou či palácom 
Topkapi – vás očakáva. Spoznajte bájnu Tróju, či bývalé svetové stredisko vzdelanosti – Pergamon a poprechádzajte sa pomedzi rímske 
vykopávky v Hierapolise. Samozrejme nevynecháme ani „bavlnené mesto“ Pamukkale.

Istanbul

BursaTrója

Pergamon
T U R E C K O

Efesos

Kusadasi
Afrodisias

Pamukkale

Antalya
Side
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20.05. – 27.05. BA 748

07.10. – 14.10. BA 748
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NOVINKA        LETECKY        PRE DETI        NÁRODNÉ PARKY

LETECKY        HIT ROKA 2011        PRE DETI        NÁRODNÉ PARKY
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170 ISLAND – 7 DIVOV

priamo z mora. Návrat do Reykjavíku.
4. deň: Voľný čas v Reykjavíku, možnosť 
fakultatívnych aktivít – pozorovanie veľrýb alebo 
jazda na svetoznámych islandských koníkoch. 
Výprava za delfínmi a veľrybami štartuje z prístavu 
v Reykjavíku. Dobrodružná jazda lávovými 
poliami v okolí Mt. Helgafell na koňoch začína 
v Hafnafj ördure. Útvary, ktoré cestou uvidíme, nám 
budú pripomínať skamenené postavičky trolov. 
5.-6. deň: Posledné voľné dopoludnie v Reykjavíku 
– na obed vyrážame na prehliadku polostrova 
Reykjanes. Geotermálna oblasť Krysuvík 
s bublajúcimi bahennými jazierkami a farebnými 
fumarolami. Jazda pozdĺž pobrežia cez rybársku 
dedinku Grindavík a až na výbežok Reykjanestá. 
Zastávka neďaleko veľkého útesu a majáku.  
Slávna Modrá Lagúna (Blá Lóniđ), top atrakcia 
uprostred čierneho lávového poľa, mliečno-modrá 

geotermálna voda s liečivým bahnom má ideálnych 
38 ˚C. Vaša pokožka bude po kúpeli hebká 
a u novorodenca! Večerný odlet domov. Príchod 
v skorých ranných hodinách.
CENA ZAHŔŇA: Medzinárodnú letenku (priamy let 
Budapešť – Kefl avík – Budapešť) vrátane poplatkov, 
4x ubytovanie s raňajkami v 3* hoteli v centre mesta, 
doprava klimatizovaným autobusom a slovensky/
česky hovoriaci sprievodca 1.,2. a 5.deň pobytu.
CENA NEZAHŔŇA: Fakultatívne aktivity 3. a 4. 
deň pobytu, vstupné do kúpeľov, strava okrem 
raňajok. Transfer na letisko v Budapešti (možnosť 
doobjednania z transferu z Bratislavy za príplatok). 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 135 EUR. Komplexné 
cestovné poistenie.
DETSKÁ ZĽAVA 411 r.: 30 % z ceny zájazdu pri 
ubytovaní s 2 dosp. os.

171 ISLANDSKÝ POZDRAV

6-dňový letecký zájazd

1. deň: Letecky na Island (priamy let z Budapešti), 
prílet v ranných hodinách. Poldenná prehliadka 
Reykjavíku (v preklade „Dymová zátoka“): budova 
Perlanu ponúkajúca 360˚ panoramatický pohľad 
na mesto, Höfdi – miesto historického stretnutia 
prezidentov USA a Sovietskeho zväzu v roku 1986 
a bezpochyby najznámejší monument mesta – 
futuristická budova kostola Halgrímskirkja. Radnica 
ležiaca na brehu jazera, ktoré obľubujú najmä deti 
kŕmiace vodné vtáctvo, budova parlamentu a prístav.

2. deň: Zlatý trojuholník, alebo tri drahokamy 
Islandu:  najstarší parlament sveta Þingvellir, 
trojstupňový vodopád Gulfoss a gejzír Strokkur. 
Najstarší národný park Islandu Þingvellir leží na 
tektonickom zlome eurázijskej a americkej pevninskej 
dosky. Pokračovanie k najznámejšiemu gejzíru 
sveta Geysiru, ktorý kedysi striekal až do výšky 80 
m a podľa ktorého sú pomenované všetky gejzíry 
sveta. Dnes však spoľahlivo funguje už len Strokkur 
vyvrhujúci vodu do výšky 15-30 m približne každých 
5-10 minút. Monumentálny, dvojstupňový vodopád 
Gulfoss (nazývaný „zlatý“) padá do hĺbky 32 m a za 
slnečných dní sa kvapky odrážajú v prekrásnej dúhe. 
Návrat do Reykjavíku so zastávkou v Hveragerdi.
3. deň: (Fakultatívne) Nádherná oblasť islandského 
juhozápadu plná prírodných krás – cestou do 
malebnej dedinky Vík sa zastavíme pri vodopáde 
Seljalandsfos, ktorý umožňuje návštevníkom prechod 
„poza“ svoj vodný závoj. Nasleduje vodopád Skogar, 
návšteva Ľudového múzea s perfektným výkladom 
a vyobrazením islandskej histórie. Magická pláž 
s čiernym pieskom, mystické útvary dvíhajúce sa 

9-dňový letecký zájazd

1.-2.deň: Letecky na Island, po prílete transfer do 
Reykjavíku. Oddýchneme si prechádzkou pozdĺž 
prístavu s krásnym výhľadom na týčiace sa hory, 
navštívime trh so sušenými rybami, nahliadneme 
do múzea manuskriptov, kde 10-ročné deti dokážu 
čítať z kníh 12.storočia, navštívime kostolík v tvare 
rakety. Terasa Perlanu poskytne každému pohľad na 
nekonečnú fantáziu domčekov každej farby. 
3.deň: Čaká nás „ZLATÝ TROJUHOLNÍK“ – oblasť 
Geysiru, ktorá dala meno všetkým gejzírom sveta, s 

aktívnym Strokkurom (vodu vyvrhuje do výšky 20m 
každých 10 minút), impozantný „zlatý“ vodopád 
Gullfoss padajúci do hĺbky 32 metrov 
v dvoch stupňoch, a napokon NP Thingvellir, kde sa 
rozostupujú americká a európska pevninská doska. 
V tomto romantickom prostredí sa nachádza aj 
najstarší parlament na svete. Presun do mestečka Vík.
Prejdeme „poza“ vodopád Seljalandsfoss a vystúpime 
na úroveň monumentálneho, šesťdesiatmetrového 
Skogafossu. 
4.-5.deň: Cez obrovské lávové plošiny sa 
presunieme až do NP Skaftafell, kde podnikneme 
výlet k vodopádu Svartifoss s pozadím čiernych 
čadičových stĺpov. Tajomná a nesmierne malebná 
ľadovcová lagúna Jokulsarlón nám celkom vyrazí 
dych. Obrovské bloky ľadu sa posúvajú po krátkej 
riečke do mora. Ľadovec Vatnajokull je najväčší 
v Európe. Zavítame aj do islandského vnútrozemia 
– geotermálnej oblasti Landmanalaugar, oblasti 
ryolitových hôr fantastických farieb, a snáď zbadáme 
aj zasnežený vrchol známej sopky Hekla. 
6.-7.deň: Náročný presun do oblasti mystického jazeta 

Mývatn. Navštívime oblasti sopiek spiacich aj dávno 
vyhaslých, polia plné bahenných jazierok, výhražne 
syčiacich komínov aj sírnych výverov, vystúpime na okraj 
krátera Víti naplneného smaragdovozelenou vodou, 
prejdeme sa mestom tajomných hradieb „Dimmuborgir“ 
(alebo sú to skamenení trolovia?). V mestečku Húsavík 
pozorovanie veľrýb z tradičnej drevenej plachetnice – 
až 98 % garancia úspechu, najviac druhov veľrýb na 
Islande!. Cestou od jazera uvidíme „Boží vodopád“ 
Godafoss, v ktorom údajne skončili islandskí bôžikovia 
ako symbol skoncovania s pohanstvom. Akureyri, hlavné 
mesto severu s údajne najlepšou „outdoor“ plavárňou 
na ostrove.
8.-9.deň: Návrat do hlavného mesta cez lávové 
pole Eldborgarhraun. Pred odchodom na letisko 
si oddýchneme v preslávenej „Modrej lagúne“ – 
geotermálnej oblasti, ktorá ponúka relaxačný a 
zároveň liečivý kúpeľ v horúcich prameňoch. Známe 

kúpele Blá Lonid nás príjemne zregenerujú 
a pripravia a odlet do Európy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Priamy let Viedeň-Kefl avík-Viedeň, 
transfer BA-Schwechat-BA, ubytovanie s raňajkami v 
dvojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom v hoteloch 
zodpovedajúcim kategórii 3*, 4x večera, doprava vlastným 
klimatizovaným autobusom s náhonom 4x4, plavba za 
veľrybami, slovensky hovoriaci sprievodca.
CENA NEZAHŔNA: Obedy, 3x večera. Vstupné do 
múzeí a kúpeľov Blá Lónid. Príplatok za 1/1 izbu 299 
EUR. Komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky cca 
125 EUR.
DETSKÁ ZĽAVA 811 R.: 690 EUR z ceny zájazdu 
pri ubytovaní s 2 dosp. os.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb.

Keflavik

Reykjavik
Geysir

I S L A N D

Selfosa

Vik

78CISL01 TRASA OSOBA V 1/2

3.7. - 11.7. BA 2140

78CISL02 Trasa Osoba v 1/2

19.4. - 24.4. BUD 860

27.4. - 2.5. BUD 860

BONUS
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30.5. - 2.6.* BA 828

10.9. - 13.9. BA 748
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LETECKY        HIT ROKA 2011        BIELE NOCI

LETECKY        HIT ROKA 2011

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy do Viedne. Odlet do 
Petrohradu, druhého najväčšieho mesta Ruska 
(UNESCO), ktoré sa rozprestiera na 40 ostrovoch 
spojených 300 mostami. Prehliadka mesta 
(Mikulášsky chrám, Admiralita, Máriinské divadlo, 
Jusupov palác, Vasiljevsky ostrov a iné). Ubytovanie.
2. deň: Raňajky, prehliadka Zimného paláca, 
bývalého sídla ruských cárov so svetoznámou 
galériou Ermitáž. Plavba loďou po kanáloch 
a ramenách rieky Nevy, odkiaľ sa naskytá 
neopakovateľný pohľad na paláce a väčšinu známych 
pamiatok. Po výstupe na pevnú zem pokračujeme na 
Nevský Prospekt (petrohradský ekvivalent parížskeho 
Champs Elysée), prehliadka Chrámu Vzkriesenia 
Krista, Alexandrijské divadlo, ulica architekta Rossiho, 

Kazaňská katedrála. Návrat na ubytovanie. Vo 
večerných hodinách si nenecháme ujsť mosty, ktoré 
sa v noci otvárajú, aby pod nimi mohli preplávať 
veľké lode (fakultatívne).
3. deň: Raňajky, presun autobusom do malebného 
mestečka Puškin, pôvodne Carskoje Selo, ktorého 
parky a paláce nechala vybudovať Alžbeta a Katarína 
Veľká. Prehliadka paláca Kataríny I. s legendárnou 
Jantárovou izbou. Popoludní odchod do Petrodvorca, 
letnej rezidencie Petra Veľkého. Pozoruhodný 
palácový a parkový komplex z 18. 
a 19. st. sa rozprestiera na útese nad Fínskym zálivom 
na ploche 800 ha s viac ako 170 fontánami, z trysiek 
ktorých prúdi 30 000 litrov vody za sekundu. Návrat 
do hotela.
4. deň: Raňajky, návšteva Petropavlovskej pevnosti 
(bývalého centra starého mesta), súčasťou ktorej je 

173  PETROHRAD

172  MOSKVA – ČERVENÝ KLENOT

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer na letisko Viedeň a odlet do Moskvy. 
Prehliadka ruskej metropoly, ktorá je počtom vyše 
10 mil. obyvateľov najväčším mestom Ruska aj 
Európy. Červené námestie – Krasnaja Ploščaď, 
kde sa konali vojenské prehliadky i protivládne 
demonštrácie, prekrásny chrám Vasilija Blaženého 
s typickými cibuľovitými kupolami, Mauzóleum V.I. 
Lenina s krištáľovým sarkofágom Leninovho tela 
(vstup podľa aktuálnej situácie), obchodný dom 
GUM, budova sovietskej špionážnej služby KGB (dnes 
FSB) a mnohé ďalšie. Zastávka na vyhliadke Vrabčie 
hory. Odchod na ubytovanie.
2. deň: Raňajky, prehliadka Moskvy: Pozrieme 
si najkrajšie stanice moskovského metra, ktoré 
sú známe svojou výzdobou. Kremeľ – stavba z 

červených pálených tehál, symbol sily, pevnosti, 
moci a nedobytnosti Ruska, sídlo parlamentu 
a prezidenta. Za hradbami 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 Kolokol, budova Zbrojnice 
ukrývajúca najväčšie poklady cárov (unikátne šperky, 
brúsené drahokamy, cárske koče, odevy). Návrat na 
ubytovanie.
3. deň: Raňajky, pokračujeme v prehliadke: 
monumentálna Katedrála Krista Spasiteľa, návšteva 
Múzea A. Puškina, Olympijský štadión. Plavba loďou 
po rieke Moskve. Návrat na ubytovanie. Fakultatívne 
možnosť zúčastniť sa predstavenia slávneho 
moskovského cirkusu.

4. deň: Raňajky. Štátna Treťjakovská galéria – 
najväčšie ruské umelecké múzeum a nevynecháme 
ani Múzeum vodky. Individuálne voľno, transfer na 
letisko, odlet do Viedne a transfer do Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Moskva -Viedeň, transfer Bratislava -Viedeň - 
Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu, 
3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, miestneho 
sprievodcu, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 135 
EUR, vízové poplatky 58 EUR (expresné vybavenie 
víz 95 EUR).
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 128 EUR. RUSKO

Moskva – kozmopolitná metropola s veľkým ruským srdcom a jedinečnou atmosférou. Politické, obchodné, kultúrne a spoločenské 
centrum, kde kontrasty medzi okázalým luxusom i chudobou možno vnímať na každom kroku. Historické a kultúrne pamiatky, ktorých 
hodnotu nemožno ani vyčísliť.

Petropavlovská katedrála s hrobkami cárskej rodiny 
Romanovcov, domček Petra Veľkého, krížnik Aurora, 
ktorý jediným výstrelom odštartoval boľševický 
prevrat v Rusku. Pobyt zakončíme vstupom do 
Katedrály sv. Izáka. Odlet do Viedne, transfer do 
Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

POZNÁMKA: V termíne označenom * máte 
jedinečnú možnosť zažiť legendárne Biele noci – 
nezvyčajný prírodný úkaz, keď slnko zapadá príliš 

neskoro a vychádza príliš zavčasu.
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – 
Petrohrad – Viedeň, transfer Bratislava – Viedeň 
– Bratislava, mikrobus resp. autobus počas pobytu, 
3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, miestneho 
sprievodcu a sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Vízové poplatky 58 EUR 
(expresné vybavenie víz 95 EUR), letiskové poplatky 
135 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 128 EUR.

78CRUL01 TRASA OSOBA V 1/2

17.5. - 20.5. BA 748

13.9. - 16.9. BA 748

Mesto, kde sa zmiešavajú všetky ingrediencie pre nezabudnuteľný cestovateľský zážitok – hodnotné umelecké diela, krásna honosná 
architektúra, divoký nočný život i bohaté tradície. Petrohrad je označovaný za „Benátky severu“ – rozkladá sa na 40 ostrovoch navzájom 
pospájaných troma stovkami mostov, z ktorých niektoré sú skutočnými umeleckými skvostami. Pozrieme sa, ako sa tieto mosty v noci 
otvárajú...

Zľava XXL

Zľava XXL
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NOVINKA        LETECKY 

RU
SK

O
174  NA TRASE MOSKVA – PETROHRAD

7-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer na letisko Schwechat a odlet do 
Moskvy. Autokarová okružná prehliadka ruskej 
metropoly, ktorá s počtom vyše 10 mil. obyvateľov 
je najväčším mestom Ruska aj Európy. Červené 
námestie – Krasnaja Ploščaď, kde sa konali vojenské 
prehliadky i protivládne demonštrácie, prekrásny 
chrám Vasilija Blaženého s typickými cibuľovitými 
kupolami, Mauzóleum V.I. Lenina s krištáľovým 
sarkofágom Leninovho tela (vstup podľa aktuálnej 
situácie), obchodný dom GUM, budova smutne 
preslávenej sovietskej špionážnej služby KGB (dnes 
FSB) a mnohé ďalšie. Zastávka na vyhliadke Vrabčie 
hory. Odchod na ubytovanie.
2. deň: Raňajky, prehliadka Moskvy: Pozrieme 
si najkrajšie stanice moskovského metra, ktoré 
sú známe svojou výzdobou, najmä nástennými 
maľbami, mozaikami a ozdobnými lustrami. Arbat 
– „La Rambla“ v Barcelone... Kremeľ – stavba z 
červených pálených tehál, symbol sily, pevnosti, 

moci a nedobytnosti Ruska, sídlo parlamentu 
a prezidenta. Za hradbami 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 Kolokol, budova Zbrojnice 
ukrývajúca najväčšie poklady cárov (unikátne šperky, 
brúsené drahokamy, cárske koče, odevy). Návrat na 
ubytovanie.
3. deň: Raňajky, pokračujeme v prehliadke: 
monumentálna Katedrála Krista Spasiteľa, ktorú v r. 
1883 dal zbúrať Stalin a pri príležitosti 850. výročia 
založenia Moskvy bola znovu postavená, Olympijský 
štadión, kde sa konala známa Eurovízia 2009, 
Treťjakovská galéria – najväčšie ruské umelecké 
múzeum, ktoré vlastní najväčšiu zbierku ruského 
umenia a ikony z 12. – 17. storočia z územia 
celého Ruska. Nočný presun lôžkovým vlakom do 
Petrohradu, druhého najväčšieho mesta Ruska 
(UNESCO), ktoré sa rozprestiera na 40 ostrovoch 

spojených 300 mostami.
4. deň: Príchod do Petrohradu v ranných hodinách. 
Autobusová okružná prehliadka mesta  (Mikulášsky 
chrám, Admiralita, Máriinské divadlo, Jusupov plaác, 
Vasiljevsky ostrov a iné. Ubytovanie. Fakultatívne 
možnosť zúčastniť sa predstavenia slávneho ruského 
cirkusu.  
5. deň: Raňajky, prehliadka Zimného paláca, 
bývalého sídla ruských cárov so svetoznámou 
galériou Ermitáž. Plavba loďou po kanáloch 
a ramenách rieky Nevy, odkiaľ sa naskytá 
neopakovateľný pohľad na paláce a väčšinu známych 
pamiatok. Po výstupe na pevnú zem pokračujeme na 
Nevský Prospekt (petrohradský ekvivalent parížskeho 
Champs Elysée), prehliadka Chrámu Vzkriesenia 
Krista, Alexandrijské divadlo, ulica architekta Rossiho, 
Kazaňská katedrála. Návrat na ubytovanie. Vo 
večerných hodinách si nenecháme ujsť mosty, ktoré 
sa v noci otvárajú, aby pod nimi mohli preplávať 
veľké lode (fakultatívne).
6. deň: Raňajky, presun autobusom do malebného 
mestečka Puškin, pôvodne Carskoje Selo, ktorého 
parky a paláce nechala vybudovať Alžbeta 
a Katarína Veľká. Prehliadka paláca Kataríny I. 
s legendárnou Jantárovou izbou. Popoludní odchod 
do Petrodvorca, letnej rezidencie Petra Veľkého. 
Pozoruhodný palácový a parkový komplex z 18. 
a 19. st. sa rozprestiera na útese nad Fínskym zálivom 
na ploche 800 ha s viac ako 170 fontánami, z trysiek 
ktorých prúdi 30 000 litrov vody za sekundu. Návrat 
do hotela.
7. deň: Raňajky, návšteva Petropavlovskej pevnosti 
(bývalého centra starého mesta), súčasťou ktorej 
je Petropavlovská katedrála s hrobkami cárskej 

rodiny Romanovcov, domček Petra Veľkého, odkiaľ 
mohol cár počas leta dohliadať na stavbu pevnosti, 
krížnik Aurora, ktorý jediným výstrelom odštartoval 
boľševický prevrat v Rusku. Pobyt zakončíme 
vstupom do Katedrály sv. Izáka. Odlet do Viedne, 
transfer do Bratislavy.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – Moskva, 
Petrohrad – Viedeň,  transfer Bratislava – Viedeň – 
Bratislava, dopravu vlakom z Moskvy do Petrohradu 
v lôžkovom vozni, mikrobus resp. autobus počas 
pobytu, 5x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
1x nocľah vo vlaku, miestneho sprievodcu 
a sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Vízové poplatky 58 EUR 
(expresné vybavenie víz 95 EUR), letiskové poplatky 
135 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb.

Moskva

Petrohrad

R U S K O

78CRUL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

4.9. - 10.9. BA 1198

Niekdajšie výkladné skrine komunizmu, dve najvýznamnejšie metropoly, mimoriadne hodnotné a atraktívne klenoty Ruska. 
Pokocháme sa pohľadom na prekrásny Chrám Vasilija Blaženého na Červenom námestí, obhliadneme si bohato zdobené moskovské 
stanice metra, ktoré sú samostatnými umeleckými dielami. V „Benátkach sveru“ Petrohrade navštívime svetoznámu galériu Ermitáž.  
Čaká nás nezabudnuteľný týždeň!

BONUS
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NOVINKA        LETECKY        BIELE NOCI RUSKO
175  PETROHRAD A PLAVBA LADOŽSKÝM JAZEROM

6-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy do Viedne. Odlet do 
Petrohradu, druhého najväčšieho mesta Ruska 
(UNESCO), ktoré sa rozprestiera na 40 ostrovoch 
spojených 300 mostami. Autobusová okružná 
prehliadka mesta (Mikulášsky chrám, Admiralita, 
Máriinské divadlo, Jusupov palác, Vasiljevsky ostrov 
a iné). Ubytovanie.
2. deň: Raňajky, prehliadka Zimného paláca, 
bývalého sídla ruských cárov so svetoznámou 
galériou Ermitáž. Plavba loďou po kanáloch 
a ramenách rieky Nevy, odkiaľ sa naskytá 
neopakovateľný pohľad na paláce a väčšinu známych 
pamiatok. Po výstupe na pevnú zem pokračujeme na 
Nevský Prospekt (petrohradský ekvivalent parížskeho 
Champs Elysée), prehliadka Chrámu Vzkriesenia 
Krista, Alexandrijské divadlo, ulica architekta Rossiho, 

Kazaňská katedrála. Návrat na ubytovanie. Vo 
večerných hodinách si nenecháme ujsť mosty, ktoré 
sa v noci otvárajú, aby pod nimi mohli preplávať 
veľké lode (fakultatívne).
3. deň: Raňajky, presun autobusom do malebného 
mestečka Puškin, pôvodne Carskoje Selo, ktorého 
parky a paláce nechala vybudovať Alžbeta a Katarína 
Veľká. Prehliadka paláca Kataríny I. s legendárnou 
Jantárovou izbou. Prehliadka zámku a záhrad 
Pavlovsk (UNESCO), letnej rezidencie Pavla I. z konca 
18. storočia. Návrat na ubytovanie.   
4. deň: Po raňajkách odchod do Petrodvorca, letnej 
rezidencie Petra Veľkého. Pozoruhodný palácový 
a parkový komplex z 18. a 19. st. sa rozprestiera na 
útese nad Fínskym zálivom na ploche 800 ha s viac 
ako 170 fontánami, z trysiek ktorých prúdi 30 000 
litrov vody za sekundu. Návšteva Konštantinovského 
paláca v Strelne, vidieckej rezidencie Romanovcov, 
nazývaného „ruský Versailles“.  Presunieme sa do 
Kronstadtu, malého mestečka na ostrove Kotlin. Vo 
večerných hodinách sa nalodíme, začiatok plavby 
Ladožským jazerom, nocľah na lodi.
5. deň: Pokračovanie v plavbe až na ostrov Valaam, 
na ktorom sa nachádza známy ortodoxný kláštor 
Valaam. 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, domček 
Petra Veľkého, odkiaľ mohol cár počas leta dohliadať 
na stavbu pevnosti, krížnik Aurora, ktorý jediným 
výstrelom odštartoval boľševický prevrat v Rusku. 
Pobyt zakončíme vstupom do Katedrály sv. Izáka. 
Odlet do Viedne, transfer do Bratislavy.
Zmena programu, odletových miest a letových časov 
vyhradená.

POZNÁMKA: V uvedenom termíne máte jedinečnú 
možnosť zažiť legendárne Biele noci – nezvyčajný 
prírodný úkaz, keď slnko zapadá príliš neskoro, 
vychádza príliš zavčasu a tma nie je nikdy úplná.
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – 
Petrohrad – Viedeň, transfer Bratislava – Viedeň 
– Bratislava, mikrobus resp. autobus počas pobytu, 
3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 2 x nocľah na 
lodi, miestneho sprievodcu v Petrohrade a sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY: Vízové poplatky 58 EUR 
(expresné vybavenie víz 95 EUR), letiskové poplatky 
135 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 148 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb.

Valaam

Petrohrad

R U S K O

78CRUL04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

13.6. - 18.6. BA 1398

Snívate o netradičných zážitkoch?  Potom je tu pre vás ojedinelá kombinácia mestskej turistiky po čarovnom Petrohrade s typickou 
honosnou architektúrou a dovolenkovej plavby, ktorá sa od tých klasických v mnohom líši. Užijeme si západ slnka a čajky, tak ako ho 
poznáme z letných dovoleniek – unikátny pohľad však bude prekrytý jedinečnou nehostinnou krásou severskej prírody na Ladožskom 
jazere. 

BONUS
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NOVINKA        NÁRODNÉ PARKY
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176  KLENOTY POBALTIA A PETROHRADU

12-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod z Bratislavy v popoludňajších 
hodinách, tranzit cez Poľsko.
2. deň: Príchod do hlavného mesta Litvy – Vilnius. 
Ubytovanie a neskorý obed (v cene). Podvečer pešia 
prehliadka centra mesta (UNESCO) – katedrála, 
Staré mesto, Gediminasov hrad a množstvo kostolov 
rôznych cirkví a stavebných štýlov.
3. deň: Raňajky, odchod na litovské pobrežie, plavba 
trajektom z prístavu Klaipéda na polostrov Kurská 
kosa (UNESCO), ktorý má prezývku „Baltická Sahara“. 
Prejdeme sa po piesočných dunách, cez malebné 
rybárske dedinky a po vrchu Čarodejníc, s desiatkami 
drevených sôch. V prípade priaznivého počasia 
možnosť kúpania v Baltickom mori. Večer návrat 
trajektom do Klaipédy, ubytovanie.
4. deň: Raňajky, zastávka pri Krížovom vrchu, kde sú 
umiestnené desiatky tisíc krížov, ktoré sem prinášajú 
pútnici z celého sveta. Odchod do hlavného mesta 
Lotyšska – Rigy. V stredovekom centre (UNESCO) 
uvidíme gotický Rižský dóm, skupinku historických 

domov Traja bratia a medzivojnový Pamätník 
slobody. Fakultatívne návšteva múzea okupácie 
Lotyšska, ubytovanie.
5. deň: Raňajky, odchod do Estónska, do hlavného 
mesta Tallinn. V historickom centre (UNESCO) 
uvidíme zachovalé mestské opevnenie, bránu Viru, 
Staré trhovisko a Radničné námestie s gotickou 
radnicou a lekárňou, hradné návršie Toompea 
s pravoslávnou katedrálou Alexandra Nevského. 
Presun na ubytovanie a večera (v cene).
6. deň: Raňajky. Cesta pozdĺž Fínskeho zálivu 
do najväčšieho estónskeho národného parku – 
Lahemaa, v ktorom možno obdivovať aj pôvodné 
rybárske osady. Popoludní prechod cez rieku Narvu 
do Ruska, príchod do Petrohradu, ubytovanie.
7. deň: Po raňajkách sa metrom odvezieme 
do centra druhého najväčšieho mesta Ruska – 
Petrohradu (UNESCO). Založil ho cár Peter I. Veľký. 
Uvidíme napr. Petropavlovskú pevnosť, Kazaňský 
chrám, Katedrálu sv. Izáka, pravoslávny kostol 
Kristovho vzkriesenia, Nevský prospekt s množstvom 
obchodov a reštaurácií. Návrat do hotela.
8. deň: Raňajky, prehliadka svetoznámeho 
Petrodvorca, parkového komplexu z 18. a 19. st., 
kde je umiestnených cez 170 fontán. Veľký palác 
rozdeľuje areál na Horný a Dolný park s niekoľkými 
pavilónmi. V ďalšom palácovom a parkovom 
komplexe v Puškine si pozrieme palác Kataríny I. 
s legendárnou Jantárovou komnatou (fakultatívne 
- prehliadku je nutné si záväzne objednať a uhradiť 
s doplatkom zájazdu). Návrat na ubytovanie, večera 
(v cene).
9. deň: Raňajky, odchod späť do Estónska, zastávka 
pri pravoslávnom kláštore v Kuremäe, ako aj pri 5. 
najväčšom európskom jazere Peipsi järv (Čudské 
jazero). Prechádzka univerzitným mestom Tartu, 
ubytovanie v meste a večera (v cene).
10. deň: Raňajky, cesta do susedného Lotyšska, kde 
uvidíme krásne prírodné scenérie v najznámejšom 

národnom parku Gauja. Odchod do Litvy, ubytovanie 
pri meste Trakai.
11. deň: Raňajky, prehliadka mesta Trakai, známeho 
svojím ostrovným hradom a drevenými domčekmi 
spojenými s kultúrou Karaimov, etnickej menšiny 
pôvodom z Krymu. Individuálne voľno napr. na 
kúpanie. Výlet po Pobaltí ukončíme v meste Kaunas 
prechádzkou po starom meste. Večer odchod do 
Poľska, nočný prejazd.
12. deň: Návrat do Bratislavy v doobedňajších 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
9x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 1x obed, 
3x večeru, trajekt na Kurskú kosu a späť, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Vízové poplatky 58 EUR 
(v prípade expresného vybavenia 95 EUR).
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 275 EUR, za 
prehliadku Jantárovej komnaty 25 EUR.

Vilnius

Kaunas

Klaipéda

Riga Gaujas NP

Petrohrad

Peipsi Järv OÜ

NP Vihula
Tallin
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Spoznajte turistami málo prebádaný pobaltský trojlístok – Litvu, Lotyšsko a Estónsko.  Učarujú vám spojením krásnych historických 
miest so zvláštnou severskou prírodou.  Prejdite sa po piesčitých dunách „Baltickej Sahary“ , prípadne si vyskúšajte svoju otužilosť 
vo vodách studeného mora. 
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POBALTIE
177  PRÍRODA, POBREŽIE A MESTÁ POBALTIA

8-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet z Viedne s prestupom do hlavného 
mesta Litvy - Vilnius. Transfer do hotela, ubytovanie.
2. deň: Raňajky.  Najprv sa prejdeme historickým 
centrom (UNESCO). Navštívime napr. gotický kostol 
sv. Anny a klasicistickú katedrálu, od ktorej potom 
vystúpime na Gediminasov vrch. Aby sme viac 
spoznali Litvu, vydáme sa na výlet do národného 
parku Trakai (cestou zastávka pri geografi ckom strede 
Európy). Ten je tvorený nielen známym ostrovným 
hradom, ktorý bol centrom stredovekej Litvy, ale 
aj rovnomenným jazerom a mestom. V ňom je 
zaujímavá štvrť starých drevených domov, v ktorej 
doteraz žije litovská menšina Karaimov. Návrat 
na ubytovanie. V niektorej z mnohých reštaurácií 
môžeme skúsiť miestnu špecialitu cepelinai 
(„cepelíny“, zemiakové halušky s mäsom zaliate 
smotanou) alebo  kararské pirohy „kibinai“.
3. deň: Po raňajkách sa presunieme na západ 
Litvy.  Z prístavu Klaipėda sa preplavíme trajektom 
na polostrov Kurská kosa (UNESCO), nazývaný 
tiež „Baltská Sahara“. Prejdeme sa po piesočných 
dunách, navštívime „Vrch čarodějníc“ s vyrezávanými 
drevenými sochami, uvidíme pôvodné rybárske 
dedinky so svojráznymi domčekmi. Za dobrého 
počasia sa vykúpeme v Baltickom mori. Ochutnať 

môžeme miestne čerstvé údené ryby. Návrat na 
pevninu, ubytovanie v Klaipėde.
4. deň: Po raňajkách vyrazíme na sever Litvy ku 
„Krížovému vrchu“, pútnickemu miestu s desiatkami 
tisíc krížov. Popoludní prejazd do Lotyšska.  Zastávka 
pri barokovom zámku Rundāle (sídlo kuronských 
vojvodov, postavené architektom Rastrellim, ktorý 
staval aj paláce v Petrohrade). V prípade pekného 
počasia sa môžeme vykúpať v Baltickom mori. 
Príchod do Rigy. Večeru odporúčame v preslávenej 
reštaurácii LIDO (samoobslužná reštaurácia 
s obrovským výberom šalátov, rýb, mäsa všetkých 
druhov, zákuskov, nápojov atď.). Odchod na hotel 
mimo centra mesta.
5. deň: Raňajky. Dopoludnie strávime v hlavnom 
meste Lotyšska - Rige (UNESCO). Uvidíme  gotický 
dom Černohlavcov, trojicu domov Traja bratia a 
secesnú štvrť. Prezrieme si aj Dóm, kostol sv. Petra 
a medzivojnový pamätník Slobody. Popoludní sa 
vydáme na cestu do najvyspelejšej pobaltskej krajiny 
- Estónska. Príchod do hotela v Tallinne.  Večeru je 
možné objednať si v hoteli, ale nakoľko je v meste 
množstvo krčmičiek a reštaurácií, vhodných pre 
príjemné posedenie a občerstvenie, odporúčame 
zájsť do večerného Tallinnu so sprievodcom (cesta 
MHD a taxi nie je zahrnutá v cene zájazdu).
6. deň: Po raňajkách prehliadka malebnej estónskej 
metropoly Tallinu (UNESCO). V tunajších uličkách 
si budete pripadať, ako by ste sa v čase vrátili späť 
o niekoľko storočí. Prejdeme sa starým hanzovným 
mestom, ktoré je z veľkej časti doteraz obohnané 
pôvodnými mohutnými hradbami. Na hlavnom 
námestí uvidíme okrem iného radnicu a starobylú 
lekáreň. Hradnému návršiu Toompea dominuje 
majestátna pravoslávna katedrála Alexandra 
Nevského. Obete z potopeného trajektu Estonia 
si pripomenieme pri ich pamätníku v prístave. 
Popoludní sa opäť vydáme na baltské pobrežie.  
V národnom parku Lahemaa uvidíme pôvodné 

rybárske dedinky, severskú krajinu s rašeliniskami 
a bludnými balvanmi i romantické šľachtické sídla. 
Možnosť večere v štýlovej rybárskej krčme. Návrat na 
ubytovanie v Talline. 
7. deň: Raňajky, celodenný výlet na malebný 
ostrov Saaremaa, ležiaci na juhozápad od Tallinu. 
Na ostrov sa dostaneme trajektom. Prezrieme si 
doposiaľ osídlené dedinky na pobreži s pôvodnou 
architektúrou, veterné mlyny, maják a zachovalý 
biskupský hrad v Kuressaare.  Zastavíme sa pri 
meteoritickom kráteri v Kaali. Večer návrat na 
ubytovanie v Tallinne.
8. deň: Ráno odlet z Tallinnu s prestupom do Viedne.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

POZNÁMKA: Obstarávateľ zájazdu je Periscope 
Skandinavie, s.r.o. 
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň -
Vilnius a Tallinn - Viedeň s prestupom vrátane 
letiskových poplatkov, transfer Bratislava – Viedeň –
Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu, 1x 
miestny trajekt, 7x ubytovanie v dvojposteľových 
izbách v hoteloch STANDARD s raňajkami, služby 
českého sprievodcu, poistenie UNIQA K3C. 
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy. 
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 208 EUR.

Vilnus
Trakai

Klaipéda

Kursteá kosa

RigaJurmala

Talin
Lahemaa NP

Saaremaa

Kuressaare
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Litva, Lotyšsko, Estónsko – 3 samostatné krajiny mnohým spájané a mnohým odlišné. Zažite magickú atmosféru na „Vrchu čarodejníc“, 
ochutnajte čerstvú rybu, práve vylovenú z baltických vôd, pokochajte sa nádhernými scenériami rybárskych dediniek v národnom 
parku Lahemaa. Nechajte sa zviesť pôvabom severeskej prírody!
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178 NA SOBÍCH SANIACH K SANTA CLAUSOVI
FÍ

NS
KO

5-dňový letecký zájazd

1. deň:  Odlet  z Viedne cez Helsinki do Rovaniemi 
- neofi ciálneho hlavného mesta Laponska (30 tis. 
obyvateľov). Odchod na ubytovanie a večeru do 
hotela.
2. deň: Po raňajkách sa na snežných skútroch 
vyberieme za nezabudnuteľnými zážitkami 
z rybačky v ľade. Vydáme sa do sveta snehu a ľadu, 
cez kopcovitú krajinu, do lesov, kde sa budeme cítiť 
ako v rozprávke.  Snáď sa nám po ceste pošťastí 
zbadať niektorých stálych obyvateľov tunajšej tajgy.  
Zastavíme pri zamrznutom jazere, kde si vyskúšame 
lov rýb cez diery v ľade. Vo večerných hodinách sa 
autobusom presunieme do kráľovstva snehu – Arctic 
Snowhotela.  Navečeriame sa v ľadovej reštaurácií, 
prezrieme si kaplnku, kde sa odohráva niekoľko 
svadieb ročne a tiež snehové izby, kde strávime 

dnešnú noc. Chladu sa vôbec netreba obávať. Hoci 
sú postele obložené ľadom, spí sa na matraci zo 
sobích koží, v spacom vaku, určenom do extrémnych 
podmienok.  
3. deň: Po raňajkách sa autobusom presunieme 
späť do Rovaniemi. Opäť zažijeme jazdu na snežných 
skútroch a pôjdeme navštíviť sobiu a husky farmu. 
Spoznáme tradičný spôsob obživy v Laponsku – 
chov sobov.  Zoznámime sa so životom na farme. 
Pohľad na krajinu z inej perspektívy si užijeme na 
saniach ťahanými týmito severskými zvieratami. 
Farmár nám predvedie ako sa riadia sobie sane 
a neskôr sami dostanente možnosť si vyskúšať 
testovaciu jazdu, po ktorej dostanete vlastný „sobí 
vodičský preukaz“. Ďalej budeme pokračovať na 
skútroch na husky farmu. Hneď pri príchode nás 
privítajú priateľské psy husky. Miestny chovateľ nám 
porozpráva o chove a výcviku psov a každý dostane 

šancu vyskúšať si krátku jazdu na saniach ťahaných 
týmito prekrásnymi stvoreniami. Večer odchod do 
hotela v Rovaniemi, ubytovanie, večera.
4. deň: Po raňajkách navštívime polárne múzeum 
Arktikum, ktoré pútavou formou predstavuje život 
v najchladnejších oblastiach zeme. Navštívime 
rozprávkovú dedinku Santa Clausa, z ktorej 
každoročne pred Vianocami putujú státisíce listov, 
pohľadníc a darčekov deťom do celého sveta. 
Zážitok pre Vaše deti na celý život: odovzdať zoznam 
darčekov osobne. Poobede individuálne voľno.  
Návrat do hotela, večera a ubytovanie. 
5. deň: Raňajky, v doobedňajších hodinách transfer 
na letisko v Rovaniemi, odkiaľ odletíme cez Helsinki 
späť do Viedne.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Helsinki – Rovaniemi – Helsinki – Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, autokar počas 
pobytu podľa programu, 4 x ubytovanie (3x v hoteli 
3*, 1x v ľadovom hoteli) s raňajkami, 4x večere, 
služby sprievodcu CK Satur, výlet na snežných 
skútroch s rybolovom v ľade, výlet na snežných 
skútroch na sobiu farmu a husky farmu.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 128 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb.
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5.12. - 9.12. BA 1698

Nenechajte sa zastrašiť zimou a podľahnite stále žijúcej legende o Santa Clausovi a jeho saniach ťahaných sobím záprahom. Aké je 
ocitnúť sa priamo v Santových saniach zistíte na tom najsprávnejšom mieste – vo fínskom Rovaniemi, odkiaľ Santa každoročne nosí 
darčeky deťom do celého sveta. Oživme si spolu detské sny a túžby.

BONUS
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179 FÍNSKOM A LAPONSKOM NA NORDKAPP

10-dňový letecký zájazd

1. deň: V priebehu dňa odletíme z Viedne do 
Helsínk.  Prehliadku hlavného mesta Fínska – Helsínk 
zahájime pri Sibeliovom monumente, venovanom 
najslávnejšiemu fínskemu hudobnému skladateľovi.  
Ďalej navštívime pozoruhodný moderný kostol 
Skalný chrám - Temppeliaukio kirkko a tiež uvidíme 
dejisko ZOH 1952 – Olympijský štadión so sochou 
slávneho bežca Paava Nurmiho.  Ubytovanie 
v Helsinkách.
2. deň: Po raňajkách zájdeme na Senátne námestie 
(Senaatintori) s katedrálou Tuomiokirkko, ďalej 
budeme pokračovať k tržnici Kauppatori, k prístavu a 
navštívime tiež pravoslávnu Uspenského katedrálu.  
Popoludní sa vydáme do druhého najstaršieho mesta 
Fínska – Porvoo, ktoré bolo založené v roku 1346 a 
skladá sa z troch významných častí: Starého mesta, 
Nového mesta a empírovej časti.  Vo večerných 
hodinách odchod na ubytovanie v oblasti mesta 
Laapenrantaa.

3. deň: Dnes budeme pokračovať v prehliadke 
nádhernej jazernej oblasti, ktorá dala Fínsku 
prívlastok „zem tisícich jazier“.  V pôvabnom 
mestečku Savonlinna navštívime najkrajší fínsky 
hrad Olavinlinna. Zájdeme do osady Kerimäki, 
kde nemožno prehliadnuť stavbu pravdepodobne 
najväčšieho dreveného kostola na svete s kapacitou 
3000 sedadiel.  Ubytovanie v Joensuu.  
4. deň: Prídeme k severnému okraju Fínskej jazernej 
plošiny až do NP Koli, ktorý leží pri jazere Pielinen.  
Tunajšie kremencové skaly tvoria malebné vyhliadky.  
Z najvyššieho miesta parku, vrcholu Ukko – Koli 
(347 m. n. m.), je fantastický výhľad na jazero a jeho 
ostrovy.  Popoludní sa pozrieme do Nurmes, kde 
sa nachádza skanzen, predstavujúci dedinu oblasti 
Karélie z 19. storočia.  Hlavnou atrakciou je znovu 
postavený dom „Bomba“ - obdoba veľkého domu 
z roku 1855, postaveného z borovicových kmeňov 
len za pomoci sekery a klincov.  Ubytovanie v oblasti 
mesta Kaajani.
5. deň: Po raňajkách budeme pokračovať ďalej na 
sever až k polárnemu kruhu, kde navštívime národný 
park Oulanka.  Park bol založený v roku 1956 v okolí 
rieky Oulankajoki za účelom ochrany unikátnej 
divokej prírody pralesovitého charakteru 
a rozsiahlych rašelinísk v jeho severnej časti.  
Pozrieme si informačné centrum a prejdeme sa 
k vodopádu Kiutaköngäs.  Popoludní na 66 st. 
a 33 min. severnej šírky prekonáme polárny kruh 
a prídeme na ubytovanie do Rovaniemi.
6. deň: V „hlavnom meste“ Laponska Rovaniemi 
(30 tis. obyvateľov) si prezrieme polárne múzeum 
Arktikum a legendárnu dedinku Santa Clausa.  
Z nej každoročne pred Vianocami putujú státisíce 
listov, pohľadníc a darčekov deťom do celého sveta.  
Popoludní prejdeme najsevernejším fínskym krajom 

Lappi na ubytovanie v krásnej prírode pohoria Pallas.
7. deň: V priebehu dnešného voľnejšieho dňa 
môžeme najskôr uskutočniť vychádzku do 
najstaršieho fínskeho národného parku Pallas ja 
Ounastunturin Kansallispuisto, založeného v roku 
1938.  Privítajú nás sobie stáda, krištáľovo čisté 
jazerá a zaoblené chrbáty 1800 miliónov rokov 
starého pohoria Svekokareliderna, odkiaľ sa otvárajú 
prekrásne výhľady na nekonečné laponské pláne.  
Popoludní potom prejdeme cez rekreačné centrum 
Saariselkä na ubytovanie v mestečku Inari pri 
rovnomennom jazere.
8. deň: Dnes prekročíme nórsku hranicu a prídeme 
úplne na sever.  Najprv budeme pokračovať tundrou 
do centra nórskych Laponcov, mestečka Karasjok.  
To je sídlom Sámskeho parlamentu (architektonicky 
zaujímavú budovu si môžeme prezrieť s miestnym 
sprievodcom).  Prezrieme si tiež múzeum, ktoré 
popisuje život Laponcov.  Večer potom zamierime 
cez mestečko Lakselv a podmorským tunelom sa 
dostaneme na ostrov Magerøy do hotela a následne 
k mysu Nordkapp.  Čakanie na polnočné slnko si 
skrátime návštevou jaskynnej kaplnky a zhliadnutím 
fi lmu, popisujúceho históriu Nordkappu, tohto 
odľahlého cípu Európy (71° 10’ 21’’ s.š.).  Návrat na 
ubytovanie.
9. deň: Cestou mierne zvlnenými laponskými 
pláňami, pokrytými len machom a lišajníkmi, 
dôkladne spoznáme kraj Finnmarka.  Po krátkej 
zastávke v prístave Hammerfest dorazíme do 
mestečka Alta.  Tu žili ľudia (Komsafolket) už pred 
8000 rokmi, dôkazom čoho je Alta – múzeum, ktoré 

so svojimi 3000 skalnými maľbami z doby kamennej 
patrí na listinu chráneného svetového dedičstva 
UNESCO.
10. deň: V ranných hodinách odlet z Alty do Oslo 
a následne do Viedne.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

POZNÁMKA: Obstarávateľ zájazdu je Periscope 
Skandinavie, s.r.o.
CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Helsinki, Alta – Oslo – Viedeň, autokar počas pobytu, 
9 x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, služby česky 
hovoriaceho sprievodcu, cestovné poistenie UNIQA 
K5C. 
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy cca. 100 EUR, 
komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 333 EUR, za 
8 večerí 208 EUR (minimálne 10 osôb). Transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava 35 EUR (pri min. 
počte 10 osôb).

FÍNSKOJužné Fínsko s metropolou Helsinki a s historickým klenotom Porvoo, krásna a divoká Karélia a tri  fínske národné parky – to sú klenoty 
severu. Stáda sobov budú vašimi vernými spoločníkmi pri ceste fínskym a nórskym Laponskom. Svoje vianočné želania a darčeky si 
objednáte na polárnom kruhu priamo u Santa Clausa v jeho dedinke. Pri troche šťastia zahliadnete polnočné polárne slnko priamo 
v najsevernejšom kúte Európy – na myse Nordkapp.  Putovanie zakončíte pri 6000 rokov starých skalných kresbách na brehu krásneho 
fj ordu v nórskej Alte. 

Oslo
Helsinki

Porvoo
Savonlinna

Olavinlinna

Nurmes
Kajaani

Rovaniemi

Inari
Karasjok

Nordkapp
Alta

78CFINL02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

9.7. - 18.7. VIE 1700



86

S A T U R  T R A D I Č N E  D O B R Á  D O V O L E N K A

LETECKY

LETECKY

181 STOCKHOLM – BENÁTKY SEVERU

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat. 
Prílet na letisko Arlanda, zastávka v meste Uppsala 
(bývalé sídlo arcibiskupa švédskej cirkvi a najstaršia 
univerzita v Škandinávii). Po príchode do Stockholmu 
krátka autobusová prehliadka mesta, ležiaceho pri 
pobreží Baltského mora na 14 ostrovoch. Transfer do 
hotela a ubytovanie. 
2. deň: Po raňajkách nám úzke uličky, múzeá 
a impozantné paláce rozpovedia svoju históriu. Dva 
ostrovy – Gamla Stan (Staré Mesto) a Riddarholmen 
– tvoria najväčšie a najlepšie zachované stredoveké 
jadro severnej Európy. Dominantou je Kráľovský palác 
(návšteva). Do svojich priestorov nás láka Nobelovo 
múzeum. Kto bol Alfred Nobel? Aké prevratné objavy 
poskytli svetu laureáti Nobelovej ceny? Tu sa to určite 
dozvieme. Navštívime Radnicu, kde sa každoročne 

koná slávnosť na počesť udeľovania Nobelovej ceny. 
Pozrieme si aj Stockholmskú katedrálu. Pohľad na 
staré mesto si vychutnáme z 38-metrovej výšky 
na vyhliadkovej veži Katarinahissen. To sa už 
nachádzame na ostrove Södermalm a nenecháme 
si ujsť príležitosť objaviť aj jeho 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 Skansen – najstaršie 
múzeum pod holým nebom, so 160 domami a 
dvormi, ktoré boli zozbierané z celej krajiny, aby 
dokumentovali život v minulosti. 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 rozprávok je tu Junibacken – čarovný 
svet autorky detských románov Astrid Lindgrenovej. 
Fakultatívne plavba 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 – paláca Drottningholm 
(UNESCO). Krása zachovalej architektúry 17. storočia 
priam vyráža dych. V rámci individuálneho voľna 
bude čas na nákupy alebo návštevu jedného zo 70 
múzeí. Transfer na letisko a odlet do Viedne, transfer 
do Bratislavy.
Zmena programu, odletových miest a  letových časov 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Stockholm – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, 
autobusovú prehliadku Stockholmu 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: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 128 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

180 HELSINKY S VÝLETOM DO TALLINNU

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Helsínk. Spoznávať fínsku metropolu 
začneme morskou pevnosťou Suomenlinna 
(UNESCO), rozloženou na 6 ostrovoch (doprava 
k pevnosti loďou – cca 15 min.). Nielen múzeum, 
ale aj pulzujúce mesto v meste, obľúbené piknikové 
miesto domácich či avantgardná kultúrna lokalita. 
Ubytovanie.
2. deň: Raňajky. Pešia prehliadka mesta, do 

ktorej podľa časových možností môžeme zahrnúť 
pozoruhodnosti ako Senátne námestie – jedinečný 
príklad neoklasicistickej architektúry (Katedrála, 
Vládny palác, Univerzita, Národná knižnica); 
kostol Temppeliaukio (vytesaný priamo do skaly); 
ortodoxná katedrála Uspenski; hala Finlandia 
(významná koncertná a kongresová hala); Sibeliov 
monument v rovnomennom parku a mnohé ďalšie 
ako Prezidentský palác, Radnica, Parlament, Opera 
či Olympijský štadión. V popoludňajších hodinách 
fakultatívne výlet do historického mesta Porvoo 
s malebnými drevenými domčekmi s nádvoriami, 
katedrálou a typickými starými obchodíkmi 
a prístavom.  Návrat na ubytovanie.
3. deň: Skoré raňajky, výlet trajektom do 
hlavného mesta Estónska – Tallinn, mesta s 
800-ročnou históriou (plavba trvá cca 2 hod.). 
Gotické vežičky a stredoveké trhy. Železné pouličné 
lampy a historická dlažba. Capuccino a Wi-Fi. To 
je tallinnské Staré mesto. Po jeho preskúmaní nás 
ešte čakajú ďalšie pamiatky, väčšinou z obdobia 
stredoveku: Latinská štvrť (Dominikánsky kláštor, 

Pasáž sv. Kataríny), hradné návršie Toompea (hrad 
je sídlom estónskeho parlamentu, Katedrála sv. 
Márie, pravoslávna katedrála Alexandra Nevského, 
záhrada dánskeho kráľa), ženský kláštor sv. Brigity. 
Nevynecháme ani palácový komplex Kadriorg, 
bývalý palác ruského cára Petra Veľkého, v súčasnosti 
sčasti rezidencia prezidenta a sčasti umelecké 
múzeum Kumu. Nakoniec deň zavŕšime príjemnou 
prechádzkou v malom prístave Pirita, ktorý bol 
postavený pri príležitosti Olympijských hier v Moskve 
(r. 1980). Návrat trajektom späť do Helsínk.
4. deň: Raňajky, individuálne voľno. Helsinky 
ponúkajú kultúrne vyžitie v početných múzeách 
(napr. Národné múzeum, skanzen Seurasaari, 
Múzeum dizajnu), rozptýlenie v zábavnom 
parku Linnanmäki alebo dobrodružnú cestu do 
podmorských oceánov s ich fl órou a faunou v tzv. 
Tropikáriu. Transfer na letisko a odlet do Viedne, 

transfer do Bratislavy.
Zmena programu, odletových miest a letových časov 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Helsinki – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, 
trajekt Helsinki – Tallinn – Helsinki, 3x ubytovanie 
v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Prepravu počas pobytu 
v Helsinkách a Tallinne, loď k pevnosti Suomenlinna, 
fakultatívny výlet miestnou dopravou do mesta 
Porvoo, vstupy, komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 108 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

FÍ
NS

KO
ŠV

ÉD
SK

O

Helsinki

Tallinn

78CFINL03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

18.5. - 21.5. BA 538

78CSVL01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

22.6. - 25.6. BA 498

Dokonale spoznáme pokoj a malebnosť švédskej metropoly. Budeme sa túlať uličkami stredovekého jadra, pokocháme sa nevtieravou 
krásou severskej architektúry a vychutnáme si pohľad na mesto i z vtáčej perspektívy – z 38 metrov vysokej vyhliadkovej veže 
Katarinahissen. 

Zľava XXL
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2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA        SLOVENSKÝ SPRIEVODCA        HIT ROKA        PLNÁ PENZIA        WELLNESS

182  METROPOLY SEVERNEJ EURÓPY
LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA MSC MAGNIFICA ****+, MSC POESIA ****+

LOĎ A JEJ VYBAVENIE: MSC MAGNIFICA 
reprezentuje moderný dizajn a najnovšie trendy. 
Postavená bola v r. 2010. Kapacita lode je 2518 
pasažierov a 1259 členov posádky. Celkovo má 
16 palúb (z toho 13 pre pasažierov). MSC POESIA 
je zmesou špičkovej technológie, elegantného 
prostredia, vzrušujúcej zábavy a vynikajúcich 
špecialít medzinárodnej kuchyne. Postavená bola 
v r. 2008. Kapacita lode je 2550 pasažierov a 1027 
členov posádky. Celkovo má 16 palúb (z toho 13 pre 
pasažierov). K vybaveniu lodí patria: MSC AUREA SPA 
a fi tnes centrum, 2 bazény, 8 víriviek, kaderníctvo, 
kozmetika, multifunkčné športoviská, vonkajšia 
bežecká dráha, divadlo, večerné show, disko, kasíno, 
animácie, detské kluby, Play Station herňa, Formula 1 
simulátor, knižnica, Wi-Fi za poplatok, obchody, 
4 reštaurácie a 8 barov.
UBYTOVANIE: Elegantne zariadené kajuty sú 
vybavené regulovateľnou klimatizáciou, SAT 
TV, minibarom, telefónom, trezorom. Kúpeľne 
sú vybavené vaňou alebo sprchovacím kútom, 
toaletou, sušičom na vlasy a kozmetikou. 24 h 
kajutový servis a pre suity osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné, s oknom, s balkónom a suity. 
K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty 
majú kapacitu maximálne 4 osoby, na lodi MSC 
MAGNIFICA rodinné suity pre 5 osôb.

STRAVOVANIE: Plná penzia + polnočný bufet 
okrem nápojov (možnosť nápojových balíčkov).
DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU: Letecká alebo 
individuálna. Viac informácií dostanete vo vašej CK.

ITINERÁR Príchod Odchod
MSC POESIA    

1. deň: Kiel (Nemecko)  18.00
2. deň:  Kodaň (Dánsko) 09.00 18.00
3. deň: na mori  
4. deň: Štokholm (Švédsko)  08.30 16.30 
5. deň:  Tallinn (Estónsko) 09.00 16.00
6. deň: St. Petersburg (Rusko) 07.00  19.00
7. deň: na mori
8. deň: Kiel (Nemecko) 10.00

TERMÍNY MSC POESIA  

A  12. máj 2012
B  26. máj 2012, 09. jún 2012

01. september 2012
C  23. jún 2012

04. august 2012
D  07. júl a 21. júl 2012
E 05. máj 2012 – SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 

ITINERÁR  Príchod Odchod
MSC MAGNIFICA 

1. deň:  Kiel (Nemecko)  16.00
2. deň:  na mori  
3. deň: Štokholm (Švédsko) 08.30  16.30
4. deň: Tallinn (Estónsko) 09.00 16.00
5. deň: St. Petersburg (Rusko) 07.00 19.00
6. deň: na mori 
7. deň:  Kodaň (Dánsko) 09.00 18.00
8. deň: Kiel (Nemecko) 08.00

TERMÍNY MSC MAGNIFICA 

A  09. september 2012
B 26. august 2012
C 17. jún 2012, 12. august 2012
D  01. júl, 15. júl a 29. júl 2012 

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Štokholm
Prehliadka mesta, múzea lode Vasa a kráľovského 
paláca ( 67 EUR) 

St. Petersburg
St. Petersburg, St. Isaak katedrála a Petrodvorec (125 EUR)
Okruh mestom a múzeum Ermitáž (116 EUR) 
Katarínsky palác v meste Puškin (60 EUR) 

Tallinn
Panoramatická prehliadka mesta (47 EUR) 
Umenia a architektúra Tallinnu (43 EUR) 

Kodaň 
Okruh mestom a ľadový bar (69 EUR) 
Okruh mestom, nákupy a zámok Rosenborg (58 EUR) 

V každom prístave počas plavby je možný výber 
z niekoľkých fakultatívnych výletov. Uvedené ceny 
sú orientačné. 

CENA ZAHŔŇA: 7 x ubytovanie v kajute s plnou 
penziou a polnočným bufetom bez nápojov, vybrané 
služby na lodi a jej vybavenie, prístavné poplatky.
CENA NEZAHŔŇA: dopravu do/z prístavu, prepitné 
(49 EUR/dosp.os., 24,50 EUR/dieťa 14-17r.), 
fakultatívne výlety, komplexné cestovné poistenie.
POZNÁMKA: Ceny plavieb sú uvedené v eurách, 
pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku dňu 
vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností 
sa môžu počas jeho platnosti meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od 
stavu predaja, takže platné ceny vami vybratej plavby 
vám budú oznámené v čase jej výberu. 

DÁNSKO
RUSKO

75CFMS06 a 75CFMS07 - TERMÍNY A B C D E*

Uvádzacia cena v EUR / os.

Základné lôžko/vnútorná kajuta 799 849 899 969 899

Základné lôžko/kajuta s oknom 999 1 049 1 099 1 199 1 129

Základné lôžko/kajuta s balkónom 1 149 1 199 1 249 1 349 1 349

Základné lôžko/suita 1 799 1 849 1 899 2 189 RQ

3./4. lôžko dospelý 749 799 849 899 819

3./4. lôžko dieťa do 18 r. 0 0 119 119 0

* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube

Kodaň

štokholm

Tallinn

Kiel

St. Petersburg
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183  NÓRSKE FJORDY
LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA COSTA LUMINOSA****+, COSTA FORTUNA****

LOĎ A JEJ VYBAVENIE: Costa Luminosa je 
jedinečným drahokamom medzi loďami vďaka 
svojmu dizajnu. Bola postavená v r. 2009. Kapacita 
lode je 2826 pasažierov a 921 členov posádky. 
Celkovo má 16 palúb (z toho 12 pre pasažierov). 
Na lodi sa nachádza revolučné 4D kino a Samsara 
kúpele. Costa Fortuna je pohodlná a prepracovaná 
loď a je obrazom najväčších talianskych 
zaoceánskych lodí z minulosti. Postavená bola 
v r. 2003. Kapacita lode je 3780 pasažierov a 1110 
členov posádky. Celkovo má 17 palúb (z toho 14 
pre pasažierov). K vybaveniu lodí patria: wellness 
centrum, 3 bazény z toho 1 so zaťahovacou strechou, 
5 víriviek, multifunkčné športové ihrisko, vonkajšia 
bežecká dráha, divadlo, kasíno, disko, tobogán, 
internet point, knižnica, obchodné centrum, detský 
bazén, detský klub a videoherňa, 4 reštaurácie a 
11 barov.
UBYTOVANIE: Elegantne zariadené kajuty sú 
vybavené regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, 
minibarom, telefónom, trezorom. Kúpeľne sú 
vybavené vaňou alebo sprchovacím kútom, toaletou, 
sušičom na vlasy a kozmetikou. 24 h kajutový servis 
a pre suity osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné, s oknom, s balkónom a suity. K dispozícii 
sú aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty majú 
kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE: Plná penzia + polnočný bufet 
okrem nápojov (možnosť nápojových balíčkov).
DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU: Letecká alebo 
individuálna. Viac informácií dostanete vo vašej CK.

ITINERÁR        Príchod Odchod
COSTA FORTUNA

1. deň:  Kodaň (Dánsko)  19.00
2. deň:  na mori 
3. deň:  Geiranger (Nórsko)+ 08.00     14.00
 Hellesylt (Nórsko)+*  15.30     17.00
4. deň: Flam (Nórsko) 08.00       18.00
5. deň:  Stavanger (Nórsko) 08.00 13.00
6. deň:  Oslo (Nórsko) 07.00     12.00
7. deň:  Warnemunde/Berlín (Nemecko) 09.00 20.00
8. deň:  Kodaň (Dánsko) 08.30
* vylodenie možné len pre pasažierov, ktorí majú zakúpený výlet
+ loď kotví na otvorenom mori, presun na pevninu tendrami

TERMÍNY COSTA FORTUNA

A 27. máj 2012
B 10. jún 2012
C 24. jún 2012
D  19. august 2012
E  08. júl 2012
F  22. júl 2012
G  05. august 2012 

ITINERÁR   Príchod Odchod
COSTA LUMINOSA     

1. deň:  Kodaň (Dánsko)  19.00
2. deň:  na mori  
3. deň:  Flam (Nórsko) 08.00 18.00
4. deň:  Hellesylt (Nórsko)+*   08.00        10.00
 Geiranger (Nórsko)+ 11.00     18.00
5. deň:  Bergen (Nórsko) 08.00 17.00
6. deň:  Stavanger (Nórsko) 08.00 13.00
7. deň:  Oslo (Nórsko) 09.00 15.00
8. deň:  Kodaň (Dánsko) 08.00
* vylodenie možné len pre pasažierov, ktorí majú zakúpený výlet
+ loď kotví na otvorenom mori, presun na pevninu tendrami

TERMÍNY COSTA LUMINOSA

E  16. júl a 30. júl 2012, 25. august 2012
H   14. júl a 28. júl 2012
I  11. august 2012
J 02. jún 2012 - SLOVENSKÝ SPRIEVODCA
 
FAKULTATÍVNE VÝLETY
3 výlety za špeciálnu cenu 166 EUR 
FLAM – výlet po pobreží do Osterbo
STAVANGER – obydlia z doby železnej a najstaršia 
katedrála v Nórsku  
OSLO – prehliadka mesta 

Kodaň 
Prehliadka mesta (49 EUR) 

Oslo 
Prehliadka mesta a ľadového baru (69 EUR) 

V každom prístave počas plavby je možný výber 
z niekoľkých fakultatívnych výletov. Uvedené ceny 
sú orientačné. 

CENA ZAHŔŇA: 7 x ubytovanie v kajute s plnou 
penziou a polnočným bufetom bez nápojov, vybrané 
služby na lodi.
CENA NEZAHŔŇA: Prístavné poplatky (120 EUR/
os.), dopravu do/z prístavu, prepitné (49 EUR/dosp.
os., 24,50 EUR/dieťa 14-17r.), fakultatívne výlety, 
komplexné cestovné poistenie.
POZNÁMKA: Ceny plavieb sú uvedené v eurách, 
pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku dňu 
vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností 
sa môžu počas jeho platnosti meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od 
stavu predaja, takže platné ceny vami vybratej plavby 
vám budú oznámené v čase jej výberu. 

NÓ
RS

KO

75CFCC11 - TERMÍNY A B C D E F G H I J*

Uvádzacia cena v EUR / os.

Základné lôžko/vnútorná kajuta 679 729 799 839 889 919 989 999 1 079 1 059

Základné lôžko/kajuta s oknom 929 979 1 049 1 089 1 139 1169 1289 1 209 1 369 1 159

Základné lôžko/kajuta s balkónom 1 179 1 229 1 299 1 339 1 389 1419 1569 1 469 1 619 1 439

Základné lôžko/suita 1 629 1 679 1 749 1 789 1 839 1869 2019 1 979 2 139 RQ

3./4. lôžko dospelý 409 439 479 509 539 559 599 599 649 569

3./4. lôžko dieťa do 18 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube

Warnemunde / Rostock

Kodaň

Oslo
Stavanger

Bergen
Flam
Hellesylt

Geiranger
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LETECKY        HIT ROKA 2011        NÁRODNÉ PARKY

184  NÓRSKO – V KRAJINE TROLLOV

8-dňový letecký zájazd

1.deň: Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, 
odlet do Osla. Po prílete nás čaká krátka autobusová 
prehliadka najdôležitejších pamiatok mesta, ktoré je 
obklopené početnými ostrovmi a lesnatými kopcami. 
Ubytovanie a fakultatívne večera.
2. deň: Po raňajkách sa bližšie oboznámime 
s malebným hlavným mestom Nórskeho kráľovstva. 
Oslo, to je Edvard Munch, Henrik Ibsen či Vikingovia. 
Prejdeme sa po pešej zóne a pozrieme si historické 
budovy – katedrálu, parlament, národné 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 
celoživotné dielo. Ďalej smerujeme na poloostrov 
múzeí Bygdøy. Zaujíma vás, ako v skutočnosti 
vyzerali vikingské plavidlá? Vďaka expozíciám 
Vikingského múzea si prezriete 1100 rokov staré 
plavidlá úplne zblízka. Na ostrove si možno pozrieť 
aj polárnu loď FRAM, najsilnejšiu na svete, ktorá 
doplávala k južnému aj severnému pólu. Pred 
odchodom na ubytovanie si vychutnáme atmosféru 
mesta pri Oslofj orde. Fakultatívne večera.

3. deň: Raňajky. Naše putovanie začíname naprieč 
krajinou. Prvú zastávku si urobíme 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 olympijských hier. V 
olympijskom meste Lillehamer (ZOH 1994) si 
nenecháme ujsť olympijský areál, skokanské mostíky 
a najväčší nórsky skanzen Maihaugen (nájdeme tu 
vyše 185 stavieb). Ubytovanie a fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky. Pokračujeme cez rozsiahle údolie 
Gudbrandsdalen, až sa cez mestečko Dombås 
dostaneme do údolia Romsdal. Pozdĺž divokej 
rieky Rauma to už nie je ďaleko k najväčšej kolmej 
stene Európy – Trollveggen (Trolia stena), ktorá 
na niektorých miestach dosahuje výšku až 1100 
m. Vychutnáme si jazdu po slávnej Veľkej ceste 
trollov (Trollstigen) stúpaním po 11 serpentínach. 
Na vrchole si z vyhliadky ešte raz pozrieme 
všetky zákruty, okolitú prírodu a vodopád. Zlatou 
cestou severu sa dostaneme až k fj ordu Geiranger 
(UNESCO), ktorý je údajne jeden z najkrajších 
v krajine. Či je to naozaj tak, posúdite sami počas 
plavby trajektom cez celý fj ord. Uchváti vás nielen 

okolitá príroda, ale aj vodopády s názvom Sedem 
sestier. Ubytovanie a fakultatívne večera.
5. deň: Raňajky. Ak sme ešte dostatočne nezasýtili 
všetky zmysly, určite to pocítime pri výhľade z vrchu 
Dalsnibba (1476 m n.m.), z ktorého sa s Geiranger 
fj ordom rozlúčime. Čaká nás ešte Jostedalsbreen – 
najväčší ľadovec európskej pevniny (prehliadka časti 
národného parku spolu s Múzeom ľadovca). 
Je potrebné si ho vychutnať skôr, ako sa úplne 
stratí, keďže podľa posledných meraní sa jeho 
hrúbka zmenšuje. Presun smerom k Sognefj orden – 
ubytovanie v okolí a fakultatívne večera.
6. deň: Raňajky. Dnes sa budeme venovať 
najväčšiemu a najhlbšiemu nórskemu fj ordu 
- Sognefj orden. V jeho okolí navštívime tie 
najzaujímavejšie miesta. Začneme prehliadkou 
jedného z najstarších drevených kostolíkov Nórska - 
Borgund. Prehliadka lososej farmy nás čaká v 
mestečku Lærdal. Pri troche šťastia uvidíme lososy 
vyskakovať priamo z tunajšieho vodopádu, čo je v 
lete veľká turistická atrakcia. Cez najdlhší cestný tunel 
na svete (24,5 km) sa presunieme k ďalšiemu bodu 
nášho programu. Približne hodinu a pol trvajúca 
cesta železnicou Flamsbana, to je cesta cez príkre 
svahy pomedzi takmer dokonalú nórsku prírodu. 
Kopce, vodopády, skalnaté útesy sú takmer na dosah 
ruky. Ešte stihneme plavbu po Naerofj ord – 
najužšom fj orde v Nórsku. Ubytovanie v okolí 
a fakultatívne večera.

7. deň: Raňajky. Vyberieme sa do magického 
Bergenu (UNESCO). Budeme obdivovať 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. Možnosť 
výletu pozemnou lanovkou na horu Floyen vo 
výške 320 m n.m., odkiaľ sa naskytá výhľad na 
mesto obklopené mnohými ostrovmi. Ubytovanie, 
fakultatívne večera a vychutnanie si večernej 
prechádzky mestom.
8. deň: Raňajky, individuálne voľno, transfer na 
letisko pri Bergene a odlet do Viedne (cez Oslo), 
transfer do Bratislavy.
Zmena programu, odletových miest a letových časov 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu na trase Viedeň 
– Oslo a Bergen – Viedeň, transfer Bratislava – 
Schwechat – Bratislava, autokar počas pobytu, 
7x ubytovanie v hoteli 3 * s raňajkami, plavbu po 
fj orde Geiranger, plavbu po fj orde Naerofj ord, lístok 
na železnicu Flamsbana, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie. 
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 258 EUR, za 
7 večerí 198 EUR (doporučujeme objednať si večere, 
miestne ceny v reštauráciách sú vysoké). 

NÓRSKO

Borgund
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19.7. - 26.7. BA 1258

„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. Neváhajte s nami objaviť nové, pre našinca 
nevšedné veci, ktoré Nórsko ponúka.

Zľava XXL
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NOVINKA        LETECKY        

185 NA TRASE KODAŇ – OSLO

4-dňový letecký zájazd

1. deň: Odlet z Viedne do Kodane. Po prílete 
okružná jazda mestom, v priebehu ktorej uvidíme 
najväčšie dominanty tejto dánskej metropoly. Na 
krátku prechádzku sa zastavíme v Christianii - osade, 

obývanej komunitou hippies, v ktorej v roku 1987 
dánska vláda povolila samosprávu.
Odchod na ubytovanie. Večer fakultatívne návšteva 
zábavného parku Tivoli. 
2. deň: Po raňajkách pokračujeme v spoznávaní 
hlavného mesta Dánskeho kráľovstva. Prejdeme sa 
najdlhšou pešou ulicou na svete - Strøget, pozrieme 
si radnicu, katedrálu, Operaen, kráľovský palác 
A malienborg, Mramorový kostol, Palác Christianborg, 
Kruhovú vežu, zámok Rosenborg s expozíciou 
korunovačných klenotov, pevnosť Kastellet a prístav 
Nyhavn. Z prístavu sa vyberieme na plavbu loďkou 
po mestských kanáloch až k symbolu mesta - Malej 
morskej víle. Návrat na hotel. 
V popoludňajších hodinách presun autobusom do 
prístavu, odkiaľ sa nalodíme na trajekt a vydáme 
sa do ďalšej zaujímavej škandinávskej metropoly - 
nórskeho Osla.
3. deň: Po raňajkách na palube sa v ranných 
hodinách vylodíme v Oslo. V rámci prehliadky mesta 
navštívime katedrálu, parlament, národné divadlo, 
radnicu a kráľovský palác. Vo Vigeland parku sa 

poprechádzame medzi viac ako 200 sochami 
z bronzu, žuly, či železa, od známeho nórskeho 
sochára Gustava Vigelanda. Ďalej smerujeme 
na poloostrov múzeí Bygdøy. Zaujíma vás, ako 
v skutočnosti vyzerali vikingské plavidlá? Vďaka 
expozíciám Vikingského múzea si prezriete 1100 
rokov staré plavidlá úplne zblízka. Na ostrove si 
možno pozrieť aj polárnu loď FRAM, najsilnejšiu 
na svete, ktorá doplávala k južnému aj severnému 
pólu. Vo večerných hodinách sa nalodíme na trajekt 
do Kodane. 
4. deň: Po raňajkách na palube sa v ranných 
hodinách vylodíme opäť v Kodani.  Autobusom sa 
presunieme do mesta Helsingør, kde si prezrieme 
Hamletov hrad Kromborg.  Našou ďalšou zastávkou 
bude Hillerød, mesto, kde sa nachádza najkrajší 
dánsky zámok - Frederiksborg Slot.  Poprechádzame 
sa v nádherných zámockých záhradách a ďalej 

sa presunieme do Roskilde - bývalého hlavného 
mesta Dánska, kde sa nachádza katedrála s hrobmi 
37 kráľov a múzeum vikingských lodí. Tu naše 
poznávanie ukončíme.  Návrat do Kodane, transfer na 
letisko a odlet do Viedne.
Zmena odletových miest, letových časov a programu 
vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Leteckú dopravu Viedeň – Kodaň – 
Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
autokarovú dopravu počas pobytu, 1 x ubytovanie 
v hoteli 3* s raňajkami a 2x vo vnútornej  kajute na 
trajekte s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Letiskové poplatky 125 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 168 EUR.
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY: 16 osôb

Oslo

Kodaň
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Cena v EUR za noc s raňajkami v 1/2

PO-ŠT PIA-NE

1.2. - 15.3. 81 69

16.3. - 31.3. 81 69

1.4. - 30.6. a 1.9. - 31.10. 70 70

1.7. - 31.8. 70 70

Cena v EUR za noc s raňajkami v 1/2

PO-ŠT PIA-NE

1.2. - 15.3. 81 81

16.3. - 31.3. 91 91

1.4. - 30.6. a 1.9. - 31.10. 99 99

1.7. - 31.8. 99 99

Cena v EUR za noc s raňajkami v 1/2

PO-ŠT PIA-NE

1.2. - 15.3. 112 103

16.3. - 31.3. 99 99

1.4. - 30.6. a 1.9. - 31.10. 120 120

1.7. - 31.8. 120 120

Naše tipy na váš City break v Kodani:

COMFORT EUROPA 3*

Renovovaný hotel strednej triedy s centrálnou 
polohou, približne 7 minút pešej chôdze k Tivoli 
a k Radnici. Je situovaný v blízkosti hlavnej železničnej 
stanice. K dispozícii je bar a výťah. Hotel má 234 
moderných izieb s vlastným príslušenstvom a TV.
Individuálny transfer: Z letiska premáva vlak na
hlavnú železničnú stanicu.

DU NORD 3*

Obľúbený hotel situovaný v blízkosti Tivoli a hlavnej 
železničnej stanice. K dispozícii je čistiareň a výťah. 
Hotel má 65 izieb s vlastným príslušenstvom, 
priestrannými posteľami, sušičom na vlasy, rádiom, 
satelitnou TV, telefónom, modemovou prípojkou, 
trezorom, rýchlovarnou kanvicou.
Individuálny transfer: Z letiska premáva vlak na 
hlavnú železničnú stanicu.

PHOENIX COPENHAGEN 4* 

Elegantný hotel v tradičnom štýle sa nachádza 
v historickej budove, v blízkosti kráľovského paláca 
a ulice Nyhavn. Najbližšia stanica metra je Kongens 
Nytorv. K dispozícii je reštaurácia, bar, výťah a v 
blízkosti hotela otvorené parkovisko. Hotel má 213 
izieb s vlastným príslušenstvom, sušičom na vlasy, 
TV, minibarom a trezorom.
Individuálny transfer: Z letiska premáva vlak na 
hlavnú železničnú stanicu.

Uvedené ceny sú orientačné, konkrétne ceny závisia 
od termínu a obsadenosti hotela.
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LETECKY ALEBO AUTOBUSOM        HIT ROKA 2011

186  KRÁĽOVSTVO DÁNSKE, ŠVÉDSKE A NÓRSKE

10-dňový autokarový, resp. 8-dňový 

letecký zájazd

1. deň: Odchod z Bratislavy v neskorých večerných 
hodinách, tranzit cez Českú republiku a Nemecko.
2. deň: Príchod do nemeckého prístavu Rostock 
resp. Puttgarden, trajekt cez Baltské more do prístavu 
Gedser resp. Roedby v Dánsku, zastávka na letisku 
a vyzdvihnutie leteckých klientov, ubytovanie 
v centre Kodane, večera. Večer prechádzka hlavnou 
pešou zónou Stroget, fakultatívne návšteva 
zábavného parku Tivoli.
3. deň: Raňajky. S históriou Dánska sa zoznámime 
počas cesty po ostrove Sjælland. Najprv navštívime 
starodávne mesto Roskilde, kde sa nachádza 
katedrála s hrobmi 37 kráľov a múzeum Vikingov. 
Nasleduje prehliadka najkrajšieho dánskeho zámku 
– Frederiksborg Slot. Je postavený v štýle holandskej 
renesancie na troch ostrovoch jazera Slotsø. Skôr 
ako preplávame Ǿresundskú úžinu (cesta trajektom 
cca 15 min.), zastavíme sa na Hamletovom hrade 
Kronborg. Odchod na ubytovanie vo Švédsku 
a večera.
4. deň: Po raňajkách krátka zastávka v „údolí 

mlynov“ – meste Mölndal, ktorého mlyny poháňala 
voda úzkych a dlhých vodopádov. Odchod do 
druhého najväčšieho švédskeho mesta Göteborg. 
Zájdeme na námestie Gustav Adolfs Torg, prejdeme 
sa pozdĺž kanálu Stora Hamn, radnici Rådhuset 
až ku katedrále Gustava Domkyrka. Popoludní 
pokračujeme cez ostrov Orust na sever, do oblasti 
s pravekými skalnými kresbami Tanumshede 
(UNESCO). Do Nórskeho kráľovstva vojdeme po 
moste Svinesundsbron ponad fj ord Iddefj orden. 
Ubytovanie a večera.
5. deň: Po raňajkách sa bližšie oboznámime 
s malebným hlavným mestom Nórskeho kráľovstva. 
Oslo, to je Edvard Munch, Henrik Ibsen či Vikingovia. 
Prejdeme sa po pešej zóne a pozrieme si historické 
budovy – katedrálu, parlament, národné 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 
celoživotné dielo. Ďalej smerujeme na poloostrov 
múzeí Bygdøy. Zaujíma vás, ako v skutočnosti 
vyzerali vikingské plavidlá? Vďaka expozíciám 
Vikingského múzea si prezriete 1100 rokov staré 
plavidlá úplne zblízka. Na ostrove si možno pozrieť 
aj polárnu loď FRAM, najsilnejšiu na svete, ktorá 
doplávala k južnému aj severnému pólu. Pred 
odchodom na ubytovanie si vychutnáme atmosféru 
mesta pri Oslofj orde. Odchod na ubytovanie vo 
Švédsku a večera.
6. deň: Raňajky, zastávka na stredovekom 
obrannom hrade Örebro. Príchod do najväčšieho 
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. Fakultatívne možnosť plavby loďou. Vydáme 
sa do súčasného sídla švédskej kráľovskej rodiny – 

paláca Drottningholm (UNESCO). Krása zachovalej 
architektúry 17. storočia priam vyráža dych. 
Ubytovanie a večera.
7. deň: Raňajky. Po raňajkách nám úzke uličky, 
múzeá a impozantné paláce rozpovedia svoju 
históriu. Dva ostrovy – Gamla Stan (Staré Mesto) 
a Riddarholmen – tvoria najväčšie a najlepšie 
zachované stredoveké jadro severnej Európy. 
Dominantou je Kráľovský palác. Do svojich priestorov 
nás láka Nobelovo múzeum. Nakukneme 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 Skansen – najstaršie múzeum pod 
holým nebom, so 160 domami a dvormi, ktoré boli 
zozbierané z celej krajiny, aby dokumentovali život 
v minulosti. Odchod na ubytovanie na juhu Švédska, 
večera.
8. deň: Raňajky, presun do mesta Malmö 
a prehliadka jeho modernej architektúry. Uvidíme 
najvyššiu stavbu Škandinávie – mrakodrap „Turning 
torso“. Do Dánska prejdeme cez unikátnu stavbu 
ponad Ǿresundskú úžinu – most Ǿresundsbro 
(v kombinácii s tunelom a s umelým ostrovom meria 
18 km). Prehliadku hlavného mesta Kodaň začneme 
pri modernej stavbe opery. Večer plavba loďkou 
z idylického 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: Raňajky, individuálne voľno, v poobedňajších 
hodinách odchod autobusom na trajekt do Nemecka 
(v prípade leteckej varianty odlet z Kodane do 
Viedne). 
10. deň: Príchod na Slovensko v doobedňajších 
hodinách.

POZNÁMKA: Možnosť leteckého prípoja Viedeň – 
Kodaň – Viedeň (prílet 2. deň zájazdu a odlet 9. 
deň).
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
7x ubytovanie v hoteli 2*/3* s polpenziou, 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY: Doplatok za leteckú dopravu 
vrátane letiskových poplatkov 198 EUR. 
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 252 EUR, za 
shuttle transfer na letisko Schwechat a späť 35 EUR.

DÁNSKO
ŠVÉDSKO / NÓRSKO

Oslo

Göteborg

Malmö

Kronborg

Örebro
Stockholm

Rostock
Gedser

Roskilde

Orust

Gresundsbron

Copenhagen
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29.6. - 8.7. (bus) 1-2-3 848

30.6. - 7.7. (let) BA 848

9.7. - 18.7. (bus) 1-2-3 848

10.7. - 17.7. (let) BA 848

1.8. - 10.8. (bus) 1-2-3 848

2.8. - 9.8. (let) BA 848

25.8. - 3.9. (bus) 1-2-3 848

26.8. - 2.9. (let) BA 848

Spoznajte škandinávsky trojuholník Kodaň, Oslo, Štockholm a zistite v čom sú odlišní Škandinávci od ostatných Európanov. Pamiatky 
z čias Vikingov, katedrála s hrobmi kráľov v Roskilde, fj ord Idefj orden, kráľovský palác v Oslo, Malá morská víla v Kodani, či Štockholm – 
farebné mesto na 14 ostrovoch. Vydajte sa s nami do rozprávkovo krásnej Škandinávie a do sveta skutočných kráľovstiev.

BONUS
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NOVINKA        BEZ NOČNÝCH JÁZD

NOVINKA        BEZ NOČNÝCH JÁZD

zvonici kostola Sv.Alžbety. Hlavné námestie a Soľné 
námestie  sú srdcom celého mesta, kde neustále 
kypí život. Okrem nádherných rezidencií a radnice 
sú tu stovky reštaurácií a pivníc, kaviarní a klubov.
Individuálne voľno,  možnosť nákupov.  Fakultatívne 
večera, nocľah.
3.deň: Po raňajkách odchod z Vroclavi do Opole, 
ktoré patrí k najstarším mestám v Poľsku. Návšteva 
skanzenu „Múzeum opolskej dediny“, so zachovalými 
pamiatkami drevenej architektúry zo 17. a 18.st. 
Po prehliadke pokračovanie v ceste na Slovensko 
s príchodom do Bratislavy v neskorých večerných 
hodinách.

Zmena programu vyhradená.

POZNÁMKA: Garantovaný zvoz rozvoz je v cene v 
mestách BA, TT, PN, NM, TN, PB, ZA.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 40 EUR, za 2 
večere 26 EUR, za miesto v prednej časti autokaru 
7 EUR.

188 VROCLAV – MAGICKÉ MESTO

3-dňový autokarový zájazd

1.deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 6:30 h) cez ČR do Vroclavi. Poľsky 
Wroclaw, po nemecky Breslau, historické hlavné 
mesto Sliezska na sútoku riek Olawa a Odra, patrilo 
striedavo Poľsku, Čechám, Rakúsku, Uhorsku 
a Nemecku. Miesili sa tu kultúry a náboženstvá, 
bývali tu Flámi, Židia, Taliani aj Rusi. V stredoveku 
patrila Vroclav k najväčším mestám Európy. V r.1387 
sa mesto stalo  členom tzv. hanzy, mohutného zväzu 
severných obchodných miest a miest križiackeho 
rádu. Do mesta prichádzali králi a vojvodcovia, 
obchodníci a umelci. Vďaka mnohým mostom 
(je ich viac ako 100) sa nazýva aj Benátkami Poľska. 
Po príchode pešia prehliadka mesta, Panorama 
Raclawicka, Pomník obetiam masakry v Katynskom 

lese, fakultatívne večera, nocľah.
2.deň: Po raňajkách prehliadka najznámejšieho 
ostrova Tumski, kde sa v 10. stor. usadili Slovania. 
Ostrov je svätou pôdou mesta. Aby ste sa tam 
dostali, musíte prejsť cez most Tumski, ktorý bol 
kedysi hranicou, za ktorou vládla už len katolícka 
cirkev. Po skončení prehliadky presun do centra 
mesta,  individuálne voľno, možnosť  návštevy 
najznámejšej vroclavskej  pivnice „Piwnica 
Swidnicka“ zo 14.storočia na južnej strane radnice, 
kde môžete ochutnať pšeničné pivo z miestneho 
pivovaru. Miestni hovoria, že kto tam nebol, ako 
keby nebol vo Vroclavi. Popoludní pokračovanie 
v prehliadke Starého mesta  - (Rynek, Kráľovský 
palác, Radnica, Plac Solny, Aula Leopoldina, Hala 
Targowa, Pranier, Stare Jatki, Ossolineum), vroclavská 
fontána, možnosť návštevy vyhliadkovej terasy na 

187 HISTORICKÉ MESTÁ POĽSKA

Vroclav – Poznaň – Gdaňsk – Malbork – 

Olštýn – Toruň

7-dňový autokarový zájazd

1.deň: Odchod zo Slovenska v skorých ranných 
hodinách, príchod do mesta Wroclaw - Vroclav, 
historického hlavného mesta Sliezska, ktoré leží 
na sútoku riek Olawa a Odra, na 12 ostrovoch 
(prehliadka zahŕňa hlavné námestie Rynek, historický 

Ostrov Tumski s katedrálou, Multimediálnu fontánu 
a iné). Odchod na ubytovanie.
2.deň: Po raňajkách odchod do Poznane, mesta 
poľskej štátnosti, ktoré leží na rieke Wart a je 
dôležitým obchodným a dopravným uzlom medzi 
Berlínom a Varšavou. Prehliadka najdôležitejších 
historických pamätihodností mesta (Stary Rynek, 
Poznaňská katedrála sv. Petra a Pavla – basilica 
minor, renesančná radnica, bývalý kráľovský zámok 
a iné). Individuálne voľno, odchod na ubytovanie. 
3.deň: Raňajky, pokračovanie v ceste k Baltickému 
moru. Prehliadka obľúbeného prímorského letoviska 
Sopot - „Monte Carla severu“, individuálne voľno, 
odchod na ubytovanie.
4. deň: Raňajky. Prehliadka Gdyne a Gdaňska. Gdyňa 
slúži predovšetkým ako prístav, turistickým centrom 
je Južné mólo, kde sú zakotvené dve lode - múzeá 
plachetnica „Dar Pomorza“ a najstarší torpédoborec 
na svete „Blyskawica“, ďalej Oceánografi cké múzeum 
a Morské akvárium. Gdaňsk turisti vyhľadávajú pre 
jeho pohnutú históriu a výnimočnú architektúru. 
Nachádza sa tu najväčší gotický tehlový kostol na 

svete – Bazilika Nanebovzatia Panny Márie. Radnica 
je známa svojím „carillonom“, replikou hudobného 
nástroja z 13.stor. Artušov dvor patrí k najkrajším 
objektom tohto typu  v severnej Európe. Symbolom 
Gdaňska je Neptúnova fontána. Pri rieke Motlawe 
stojí drevený „Zuraw“ – najväčší prístavný žeriav 
stredovekej Európy. Návrat na ubytovanie.
5. deň: Raňajky, odchod na návštevu stredovekého 
hradu Malbork (UNESCO). Svojho času to bol najväčší 
tehlový gotický hrad na svete. Odchod k Elblabskému 
kanálu, kde s využitím mechanizmu z 19. storočia 
lode plávajú po tráve a do kopca. Pokračovanie do 
mazurského mesta Olštýn. Ubytovanie.
6.deň: Raňajky. Prehliadka historického centra 
Olštýnu (gotická mestská brána, stredoveký hrad 
Ordensburg). Pokračovanie do mesta Toruň, rodiska 
Mikuláša Koperníka. Ubytovanie.
7.deň: Raňajky. Toruň patrí k najväčším komplexom 
gotickej architektúry v Poľsku. Je známe aj ako 

„mesto perníkov“. Po prehliadke (Staromestská 
radnica s vyhliadkovou vežou, Koperníkov dom, 
ruiny križiackeho hradu, Šikmá veža, gotické chrámy, 
mestské opevnenie a iné) individuálne voľno, 
možnosť nákupov. V popoludňajších hodinách 
odchod na Slovensko s príchodom do Bratislavy 
v neskorých nočných hodinách.
Zmena programu vyhradená.

POZNÁMKA: Garantovaný zvoz rozvoz je v cene v 
mestách BA, TT, PN, NM, TN, PB, ZA.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
5x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 100 EUR, za 
5 večerí 60 EUR, za miesto v prednej časti autokaru 
7 EUR.

PO
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KO

Malbork
Gdaňsk

Gdyňa

Sopot
Olštýn

Toruň

Poznaň

Vroclav
78CPLB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

5.7. - 11.7. 2-3 338

78CPLB05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

17.8. - 19.8. 2-3 136

Vroclav je mesto, o ktoré sa delili mnohé krajiny a v ktorom sa stretli mnohé kultúry i náboženstvá.  Prostredníctvom početných mostov 
nám sprístupní svoje rôznorodé krásy a tajomstvá. Chceli by ste ochutnať výborné miestne pšeničné pivo? V Piwnici Swidnickej 
dostanete príležitosť.  

Zľava XXL
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190 VÍKEND V KRAKOVE

Vielička – Vadovice – Osvienčim – Krakov

3-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod z Bratislavy o 6.00 h. Prehliadka 
soľných baní vo Vieličke (UNESCO) – jedných 
z najväčších na svete, s podzemnými jazierkami 
so slanou vodou, ťažobnými komorami, banskými 
strojmi a zariadeniami, ako aj úžasnými podzemnými 
kaplnkami so sochami a reliéfmi zo soli. Príchod 
do kráľovského mesta Krakov (UNESCO), začiatok 
prehliadky. Ubytovanie v Krakove, večera.
2. deň: Raňajky, dokončenie prehliadky mesta – 
kráľovský zámok Wawel, vrátane katedrály sv. Václava 
a sv. Stanislava, hlavné námestie Rynek Glowny, 
Mariánsky kostol s gotickým oltárom od Víta Stvoša, 
nádvorie Collegium Maius, t.j. najstaršia univerzitná 
budova v Poľsku, Múzeum Czartoryských s obrazom 
Leonarda da Vinciho „Dáma s hranostajom“ a ďalšie. 

Zavítame aj do židovskej štvrte Kazimierz. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, vydáme sa do Osvienčimu – 
návšteva koncentračného tábora z 2. svetovej vojny 
(pamiatka UNESCO). Po ceste na Slovensko návšteva 
mestečka Vadovice, rodiska bývalého pápeža Jána 
Pavla II. Návrat do Bratislavy cca 22.00 h.
Zmena programu vyhradená.
POZNÁMKA: V termine označenom * odchod 
a návrat na Slovensko z Košíc. Garantovaný zvoz 
rozvoz je v cene v mestách po trase 3 - BA, TT, PN, 
NM, TN, PB, ZA, po trase 4 - KE, PO, PP.
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 40 EUR, 2 večere 
26 EUR, za miesto v prednej časti autokaru 7 EUR.

189 KLENOTY JUŽNÉHO POĽSKA

Krakov – Sandomierz – Zamošč – Tarnov 

– Zakopané

4-dňový autokarový zájazd

1.deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 6.00 h). V poludňajších hodinách 
príchod do Krakova. Prehliadka mesta. Mesto bolo 
založené v 7. stor. (UNESCO). Keďže cez vojnu nebolo 
skoro vôbec  zničené, dodnes si zachovalo svoju 
historickú podobu. Pri Floriánskej bráne, vysokej 

33,5 m sa začína kráľovská cesta, ktorá vedie 
cez Rynek Glowny na hrad Wawel. Po skončení 
prehliadky odchod na ubytovanie.
2.deň: Raňajky. Predpoludním individuálne 
voľno, možnosť návštevy múzeí resp. nákupov. 
V popoludňajších hodinách odchod do turistického 
strediska Zamošč (UNESCO), ktoré vďaka svojim 
pamiatkam je často nazývané aj „Perlou poľskej 
renesancie“. V časoch nacistickej okupácie Poľska 
bola Zamošč premenovaná na Himmlerstadt. 110 
tisíc obyvateľov bolo vyhnaných zo svojich domovov 
a 6000 Židov zahynulo v zriadenom vyhladzovacom 
tábore. Ubytovanie.
3.deň: Prehliadka historických pamiatok Zamošče, 
v popoludňajších hodinách pokračovanie  do 
historického mesta Sandomierz, ktoré leží v miestach 
bývalého slovanského hradišťa s množstvom 
pamiatok, postavené na prevŕtanom podloží – 
labyrinte pivníc vyhĺbených v skale. Prehliadka 
historického centra mesta  (Opatowská brána, 
Radnica, Dom Olešnických, Bazilika Sv. Jakuba, 
Biskupský palác, Synagoga, Katedra, Collegium 

Gostomianum. Po skončení prehliadky odchod na 
Ubytovanie. 
4.deň: Po raňajkách odchod do Tarnova, 
najteplejšieho mesta Poľska, ktoré leží na hlavnej 
trati historickej Haliče, spájajúcej Krakov a Ľvov. 
Stredoveké zákutia, hradby a bašty striedajú 
perly renesančnej architektúry. Nájdeme tu 
monumentálnu katedrálu, ktorú v Európe preslávili 
najvyššie náhrobné pomníky, drevené kostolíky 
unikátne stredoveké sakrálne umenie, zhromaždené 
v najstaršom Diecéznom múzeu Poľska a iné. V okolí 
je vyše 200 vojenských cintorínov, ktoré svedčia 
o  intenzívnych bojoch v regióne v 1. svetovej vojne. 
Pokračovanie do oblasti Tatranského národného 
parku. Zakopané je obľúbené turistické stredisko 
s typickou architektúrou (drevená konštrukcia 
s bohatou ornamentálnou maľbou a montáž bez 
použitia klincov). Krupowki, miestna promenáda 

s množstvom reštaurácií a krčmičiek. Po krátkej 
prehliadke pokračovanie v ceste na Slovensko 
s príchodom do Bratislavy v neskorých večerných 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.

POZNÁMKA: Garantovaný zvoz rozvoz je v cene v 
mestách BA, TT, PN, NM, TN, PB, ZA.
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 60 EUR, za 
3 večere 39 EUR, za miesto v prednej časti autokaru 
7 EUR. POĽSKO

ZamośćSandomierz

Krakov
Tarnov

Zakopané

78CPLB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

5.5. - 8.5. 2-3 212

78CPLB04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

1.6. - 3.6. 2-3 136

8.6. - 10.6.* 4 126

7.9. - 9.9. 2-3 136

Okrem krás kráľovského mesta Krakov sa na tejto ceste oboznámite aj s neslávne známou históriou Osvienčimu, čo vo vás zanechá 
určite silný dojem. Naopak, pozitívne emócie určite vzbudia malebné podzemné jazierka, kaplnky a soľné sochy vo Vieličke.  
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192 ČESKÉ HRADY A ZÁMKY II. 

191 ČESKÉ HRADY A ZÁMKY I.

3-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách (z 
Bratislavy o 7.00 h), smer zámok Buchlovice, jedno 
z najvýznamnejších barokových šľachtických 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 
nádvorie s 90 stĺpmi, bohato zdobenými 540 reliéfmi 
(návšteva). Presun k mestu Litomyšl s prehliadkou 
jeho pôvabného centra, v ktorom sa narodil aj tvorca 
národnej českej hudby, hudobný skladateľ Bedřich 
Smetana. Ubytovanie v okolí a fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky, už poznané mestečko Litomyšl 
ukrýva veľký poklad, ktorý sme včera vynechali – 
renesančný zámok zapísaný na zozname UNESCO 
(prehliadka). Vonkajšie steny aj komíny sú pokryté 
maľbami, tzv. sgrafi tti. Traduje sa, že ani jeden 
motív sa neopakuje. Presunieme sa na zámok 
Humprecht (prehliadka), ktorý tvorí zaujímavú 
dominantu krajiny v okolí Sobotky. Bol navrhnutý 

významným architektom do tvaru elipsoidu, zámok 
slúžil ako lovecké a letné sídlo svojich majiteľov. 
Ďalšia zastávka bude patriť zámku s nezvyčajným 
menom, ktoré vzdáva hold Karlovi VI .- Karlova 
koruna (prehliadka). Tvorí krásnu panorámu 
mestečku Chlumec nad Cidlinou svojou barokovou 
malebnosťou a nezvyčajným postavením s ešte 
zvláštnejším a o to dokonalejším pôdorysom. Presun 
na ubytovanie v okolí Prahy, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, odchod na hrad Český Šternberk, 
ktorý dominuje krajine na strmom skalnatom brehu 
nad riekou Sázavou (prehliadka). Je pozoruhodné, že 
majiteľom hradu je dodnes rodina jeho pôvodného 
staviteľa Zdeslava zo Sternberga. Eleganciou sa nám 
predstaví pôsobivý zámok Jemniště obklopený 

kedysi barokovou záhradou, dnes premenenou na 
romantický anglický park (prehliadka). Už zďaleka 
vidieť nad lesmi špičky veží majestátneho hradu 
Pernštejn, ktorý počas svojej 800-ročnej existencie 
nebol nikdy dobytý (prehliadka). Návrat na 
Slovensko vo večerných hodinách (cca o 21.00 h).
Zmena programu vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy do zámkov, komplexné 
cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 40 EUR, za 2 
večere 18 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

3-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 7.00 h), v popoludňajších 

hodinách príchod na Konopiště (prehliadka 
poľovníckeho zámku a parku – bohaté interiéry, 
súkromné priestory Františka Ferdinanda, lovecké 
trofeje, zbierky zbraní), pokračovanie smerom 
na Beroun – prehliadka kráľovského mesta 
s dominantnou radnicou a stredovekými hradbami, 
ubytovanie v okolí, fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky, odchod na hrad Karlštejn, ktorý 
bol založený v roku 1348 Karlom IV. na ochranu 
korunovačných klenotov (prehliadka – Cisársky 
palác, Kostol Panny Márie, Studničná veža), 
pokračovanie k zámku Orlík, ktorý sa týči na skale 
priamo nad Vltavou (prehliadka), odchod na 
ubytovanie v okolí, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, odchod do Hlubokej nad Vltavou 
(prehliadka zámku a záhrad – romantická rezidencia 
rodu Schwarzenbergovcov bola v minulom storočí 
prestavaná podľa vzoru anglického Windsoru), 

pokračovanie do Českého Krumlova (krátka pešia 
prehliadka centra mesta s množstvom renesančných 
stavieb, príp. individuálne voľno), odchod na 
Slovensko, návrat vo večerných hodinách
(cca 21.00 h).
Zmena programu vyhradená.

POZNÁMKA: V termíne označenom * sa v Českom 
Krumlove konajú Slavnosti pětilisté růže – 
renesančné slávnosti, kedy sa mesto vracia do čias 
rytierov, vznešených dám, pouličných umelcov 
a žobrákov. Stredoveká hudba, šerm, historické 
remeselné trhy, kostýmové sprievody, tradičná 

stredoveká krčma, divadelné predstavenia – to 
všetko možno vidieť a obdivovať priamo na ulici.
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 40 EUR, za 
2 večere 18 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Humprecht

Litomyšl

Buchlovice
Bučovice

Bučovice

Český Šternberk
Zámek Jemnište

Karlova koruna

Zámek Jemnište

Č E S K Á  R E P U B L I K A
Beroun
Karlštejn

Orlík nad Vltavou

Hluboká 
na Vltavou

Český Krumlov

78CCZB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

22.6. - 24.6.* 2-3 128

28.9. - 30.9. 2-3 128

78CCZB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

30.3. - 1.4. 2-3 118

Iné storočie, iná história, iné čaro... Je ich veľa a každý je výnimočný, každý niečím iným, každý z nich si pamätá iné radosti, či príkoria... 
Vyberme sa teda spolu preskúmať taje štyroch pozoruhodných stavieb, ktoré poznačili dejiny a sami ostali poznačené významnými 
historickými osobnosťami.

Jedinečnosť – slovo vystihujúce každý hrad a zámok. Pocítime aké to bolo prejsť zámockou bránou, či vojsť do salónika. 
A tak potešme svoje oči pohľadom na originály, ktoré inde nenájdeme a nechajme sa pohltiť ich historickou atmosférou.
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BEZ NOČNÝCH JÁZD

ČESKO

4-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 7.00 h), náš výlet začneme zľahka 

návštevou pivovaru Plzeňský Prazdroj (ochutnávka) 
a plní síl sa vydáme do najstaršieho benediktínskeho 
kláštora v Čechách – Kladruby u Stříbra (unikátny 
barokový organ, hrobka Windischgrätzovcov, 
lapidárium), založeného Vladislavom I., ktorý je tu 
údajne pochovaný. Ubytovanie, fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky. Čaká nás Bečov – majestátny 
hrad na vysokej skale uprostred hlbokého údolia 
nad riekou Teplou (prehliadka). Zažili ste už pravý 
hradný rytiersky turnaj? Nie? Neprekáža, pretože 
dnes sa prenesieme pomocou stroja času na skalný 
výbežok nad riekou Ohře, kde sa vypína stredoveký 
hrad Loket. V popoludňajších hodinách 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, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, odchod do Karlových Varov, miesta 

konania Medzinárodného fi lmového festivalu, 
ale predovšetkým najväčších a najvýznamnejších 
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 porcelánky Moser 
a na záver dňa si vychutnáme múzeum známej 
Becherovky. Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.
4. deň: Raňajky, cestou späť na Slovensko sa 
zastavíme v Plzni, kde vám ukážeme, že k Plzni patrí 
nielen pivo. Prejdeme sa námestím Republiky s 
dominantou – gotickým kostolom sv. Bartolomeja, 

jeho veža (102 m) je najvyššia v strednej Európe, 
pokúsime sa preniknúť do tajuplného historického 
podzemia a necháme sa očariť treťou najväčšou 
synagógou sveta. Vo večerných hodinách návrat na 
Slovensko (cca 21.00 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3* , sprievodcu 
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 60 EUR, za 
3 večere 27 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

193  ZÁPADNÉ ČECHY – OD PRAMEŇA K PRAMEŇU

Karlovy Vary

Plzeň
Kladruby

Mariánske
Lázne

Loket

Bečov nad Teplou

Č E S K Á  R E P U B L I K A

194 VODOPÁDY A ROKLINY OBLASTI BERCHTESGADEN

4-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 7.00 h). Soľ je základ každého 
života, nachádza sa v tejto oblasti ako spomienka na 
obdobie pred miliónmi rokov, kedy krajinu zalievali 
moria. Oblečieme si špeciálne uniformy, nasadneme 
na železničku a spolu navštívime soľnú jaskyňu 
v Berchtesgadene. Hlboko pod zemou sa nachádza 
soľná katedrála, soľné jazero a iné zaujímavé obrazce, 
klenby zo soli. Za chvíľu sa budeme vyzliekať, 
pretože nás čaká na zohriatie turistika v rokline 
Wimbachklamm, ktorá je zároveň vstupnou bránou 
do NP Berchtesgaden. Po takom náročnom dni 
nasleduje ubytovanie, fakultatívne večera. 
2. deň: Raňajky. Prepravíme sa špeciálnym 
autobusom do skál vytesanou 6,5 km dlhou horskou 
cestou s piatimi tunelmi a 124 m vysokým výťahom 
sa vyvezieme do výšky 1 834 m. Tu sa vypína bývalý 

Kehlsteinhaus, Orlie hniezdo, pôvodne darček 
k 50. narodeninám Adolfa Hitlera. Nacistický vodca 
však trpel závratmi, a tak tam bol iba párkrát 
a nikdy sa dlho nezdržal. Stala sa z neho reštaurácia 
a aj my, bežní smrteľníci, si môžeme vychutnávať 
výhľad. K nemu patrí aj dokumentačné stredisko 
s podrobnými popismi a videami a pod zemou sa 
nachádza premyslený nacistický tunelový a bunkrový 
systém, ktorý si spolu prejdeme. Krásne zelené jazero 
Königssee – srdce NP Berchtesgaden, najčistejšie 
a najvyššie položené nemecké jazero s hĺbkou do 200 
m pod úpätím druhej najvyššej hory – Watzmann 
(2713 m n. m.) Okružná plavba elektroloďou 
plaviacou sa po jazere už 100 rokov, po kostol St. 
Bartholomä a späť. Ubytovanie, fakultatívne večera.
3. deň: Posilnení raňajkami sa vyberieme 
na turistiku do roklín Weissbachschlucht 
a Almbachklamm. Hneď po vstupe do rokliny 
Weissbach nás ohromí hukot potoka Weissbach, 

ktorý tu vytvoril nádherné útesy. Na rozdiel od 
ostatných roklín sem prúdi veľa slnka, vďaka čomu 
tu nájdeme bohatú fl óru. Presunieme sa do ďalšej 
rokliny vytvorenej riekou. Na konci nás čaká jediný 
zachovaný mlyn na tvarovanie mramoru do tvaru 
gule v Nemecku. Mlyn pomocou silného prúdu vody  
vytvaroval kúsky mramoru do pravidelných gúľ. 
Pôjdeme sa zregenerovať a osviežiť do najznámejších 
kúpeľov tejto oblasti, Watzmann Therme. Na ploche 
900 m2 sa okúpeme v bazénoch – vonku i vo 
vnútri, alebo sa zrelaxujeme v saunách či na masáži. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky. Výlet lanovkou na Schellenberg, 
odkiaľ sa nám ponúkajú nádherné pohľady na 
krajinu. Fakultatívne možnosť náročnej turistiky až 

k ľadovej jaskyni. Odchod na Slovensko s návratom 
vo večerných hodinách (cca 21.00 h.) 
Zmena programu vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli/v penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, lanovku a komplexné 
cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 60 EUR, za 
3 večere 39 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

78CCZB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

2.6. - 5.6. 2-3 185

78CDEB80 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

12.7. - 15.7. 2-3 198

Kde iní relaxujú, my spoznávajme! Nadchýna vás majestátnosť hradov? Vyberieme sa za ich veľkoleposťou, či pôvabom prírodných 
minerálnych prameňov, spoznáme však aj známe dominanty Čiech, ktoré si ustálili svoje meno po celom svete.

Nechajme sa vtiahnuť do tajov prírody nemeckého národného parku Berchtesgaden i do jeho soľnej jaskyne a odhaľme sprístupnené 
tajomstvá Orlieho hniezda. Národný park Berchtesgaden ukrýva najkrajšie jazerá, rokliny.. prírodu. Nechajme sa zviesť!

NEM
ECKO

Zľava XXL
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195 PORÝNIE – ROMANTICKÁ CESTA

196 BAVORSKÉ ZÁMKY

Wolfgangsee – Salzburg – Chiemsee 

– Herrenchiemsee – Hohenschwangau – 

Neuschwanstein – Linderhof

4-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 7.00 h), tranzit cez Rakúsko, zastávka 
pri jazere Salzburskej soľnej komory Wolfgangsee 
v údolí lemovanom vrchmi, pokračovanie do 
Salzburgu (prehliadka rodného mesta W. A. Mozarta 
s miestnym sprievodcom, individuálne voľno), 
odchod na ubytovanie v okolí Salzburgu, fakultatívne 
večera. 
2. deň: Raňajky, odchod k jazeru Chiemsee, ktoré je 
pre svoju veľkosť nazývané Bavorské more (možnosť 
lodného výletu k Panskému ostrovu a návštevy zámku 
Herrenchiemsee, ktorý nechal postaviť Ľudovít II. 
a mal byť vernou kópiou francúzskeho Versailles), 
pokračovanie do „hlavného mesta Bavorska“ 
Mníchova (pešia a autobusová prehliadka hlavných 
pamätihodností a zaujímavostí mesta, individuálne 
voľno), ubytovanie v okolí, fakultatívne večera.

3. deň: Raňajky, prehliadka ďalších dvoch zámkov 
Ľudovíta II. – Hohenschwangau (kde prežil svoje 
detstvo a časť mladosti) a následne najkrajšieho 
a najnavštevovanejšieho hradu v Nemecku – 
rozprávkového Neuschwansteinu. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky, odchod na prehliadku romantického 
zámku Linderhof, obklopeného krásnou záhradou 
(Linderhof bol postavený Ľudovítom II. ako 
kráľovská vila, pri jeho stavbe sa tvorcovia inšpirovali 
francúzskou architektúrou), po prehliadke odchod 
na Slovensko, návrat vo večerných hodinách (o cca 
22.00 h).

Zmena programu vyhradená.

POZNÁMKA: V termíne označenom * je 4. deň 
návšteva kláštora Ettal miesto zámku Linderhof.
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 72 EUR, za 
3 večere 48 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod z Bratislavy v skorých ranných 
hodinách cez Viedeň, Linz do Pasova/Passau, 
malebného barokového mesta ležiaceho na sútoku 
riek Dunaj, Inn a Ilz, nazývaného aj Benátkami 
Bavorska – prehliadka historického centra mesta s 
Dómom sv. Štefana. Pokračovanie do Regensburgu, 

prehliadka mesta (historické centrum mesta je 
pamiatkou UNESCO),Kamenný most – najstarší 
dochovaný a dodnes používaný most na sever od 
Álp, katedrála Dóm sv. Petra, zámok sv. Emmerama 
– dnes obývaný šľachtickou rodinou Thurn a Taxis. 
Ubytovanie. Fakultatívne večera.
2. deň: Po raňajkách odchod z Regensburgu do 
Norimbergu/Nürnberg – prehliadka mesta, ktoré 
bolo počas 2. svetovej vojny zničené, ale väčšinu 
stavieb sa podarilo zrekonštruovať podľa pôvodnej 
podoby. Mesto sa stalo známym na celom svete 
vďaka Norimberskému procesu. Jazda do mesta 
Rothenburg ob der Tauber, pôvabného mestečka so 
zachovalým stredovekým opevním, úzkymi uličkami 
a ďalšími početnými krásami, pokračovanie do 
Heidelbergu. Ubytovanie v okolí, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky. Heidelberg leží na rieke Neckar 
a je turistami jedným z najvyhľadávanejších 
miest Nemecka. K svetoznámym pamiatkam patrí 

zrúcanina zámku – Heidelberger Schloss, rovnako 
ako historické centrum s tzv. Starým mostom 
a Univerzita Ruprechta-Karola z r. 1385. Prehliadka 
mesta, individuálne voľno, ubytovanie, fakultatívne 
večera.
4. deň: Po raňajkách odchod do mestečka 
Rüdesheim, nalodenie, plavba najkrajším úsekom 
Rýna popri slávnej Lorelei na východnom brehu 
Rýna pri mestečku Sankt Goarshausen (Lorelei je 
125 m vysoká skala, podľa mýtov a slávnej balady 
H. Heineho bola Lorelei krásna víla, ktorá si česala 
dlhé zlaté vlasy a svojím spevom vábila lodníkov do 
záhuby) do mestečka Boppard, prestup do autokaru, 
návrat do Heidelbergu. Ubytovanie.

5. deň: Po raňajkách odchod cez Heilbronn, Ulm, 
Mníchov a Salzburg do Bratislavy s príchodom 
v neskorých večerných hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
4x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 118 EUR, za 
4 večere 69 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

NE
M

EC
KO

Linz
Passau

Salzburg

Regensburg
Nümberg

Würzburg

München
Ulm

Boppard
Rüdesheim

Heidelberg

RAKÚSKO

NEMECKO

Wolfgangsee

SalzburgHerrenchiemsee

Linderhof

Mníchov

Neuschwanstein

RAKÚSKO

NEMECKO

78CDEB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

19.4. - 23.4. 2-3 298

11.9. - 15.9. 2-3 298

78CDEB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

2.6. - 5.6. 2-3 224

4.10. - 7.10.* 2-3 224

Výnimočná krajinná krása a romantika v pamiatkach, rozmanitosť prírody a zaujímavá história... V ceste plnej objavovania však môžeme 
len dúfať, že pri plavbe loďou nás svojim pôvabom nezláka aj krásna víla Lorelei, ktorá v bájach lákala námorníkov do záhuby.

...ešte aj v dnešnej dobe dýchajú svojou históriou a jedinečnosťou. Zámky so svojím pôvabom. Neobídeme najkrajší 
a najnavštevovanejší Neuschwanstein ani rodné mesto W.A. Mozarta, Salzburg a prejdeme sa popri brehoch 
Bavorského mora –rozľahlého jazera Chiemsee. 
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197 BERLÍN A OKOLIE

198 EUROPA PARK A KRÁĽOVSTVO LEGOVÝCH KOCIEK

4-dňový autokarový zájazd

1. deň: Chceli by ste si dať prestávku v dennej rutine 
a zažiť 2 dni plné skvelej zábavy? Máme pre vás 
ideálne riešenie. V ranných hodinách (z Bratislavy 
o cca 7.30 h) nastúpime do SATUR autobusu, ktorý 
nás cez Rakúsko a Nemecko zavezie na ubytovanie 
blízko francúzskych hraníc.
2. deň: Po raňajkách sa presunieme do Europa 
Parku, najväčšieho nemeckého zábavného parku, 
ktorý vám splní predstavu o voľnosti, zábave 
a adrenalíne. Park ponúka nezabudnuteľné chvíle 
pre malých i veľkých. Rozloha 680 tis. m² dokazuje, 
že je to jeden z najväčších zábavných parkov v 
Európe. Europa Park je členený na 12 európskych 

štátov a dve sekcie – Detský svet a Dobrodružná 
krajina. Každá časť je prispôsobená krajine, ktorú 
reprezentuje. Počas celého dňa sú pre vás pripravené 
rôzne animácie, divadelné a fi lmové predstavenia, 
kaskadérske a tanečné show a koncerty. Spolu je 
tu 54 atrakcií, no každý rok pribúdajú nové, takže 
ak chcete navštíviť park viackrát, máte sa na čo 
tešiť, nadchýňať sa a objavovať. Po vydarenom dni 
nasleduje návrat do hotela.
3. deň: Čo máme pre vás pripravené na dnes? 
Lego, hračka pre deti i dospelých, ktorá si postavila 
v Európe niekoľko pomníkov v podobe zábavných 
parkov, nazvaných ako inak, než Legoland. Legoland 
Nemecko sa nachádza pri mestečku Gunzburg, 
otvorený bol v máji 2002, odkedy ho navštívilo 

takmer 1,3 miliónov milovníkov lega a legového 
sveta. Jeho pestrofarebný a kúzelný svet vytvorený 
z 50 miliónov lego kociek ponúka viac ako 40 atrakcií, 
z ktorých by vám určite nemali uniknúť Miniland, 
kde sú v meradle 1:20 z cca 25 miliónov lego kociek 
zmenšené známe svetové objekty, továreň s ukážkou 
výroby kociek lego, Lego X – Treme, mesto rytierov, 
mesto v štýle lega, Duplo express pre najmenších, 
Lego obchod. Môžete vyskúšať Lego autoškolu alebo 
si pozrieť Hradné divadlo. Vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko. 

4. deň: Návrat na Slovensko v ranných hodinách.
Zmena programu vyhradená.

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 54 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR

Meissen – Berlín – Postupim – Drážďany

4-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod z Bratislavy v skorých ranných 
hodinách(z Bratislavy o 6.00), transfer cez Českú 

republiku do Nemecka, v popoludňajších hodinách 
zástavka v meste Meissen. Už viac ako 300 rokov  
poznáme biely porcelán a z tejto dielne pochádza 
najznámejší európsky porcelán s cibuľovým vzorom. 
Máte jedinečnú možnosť prezrieť si výrobky z dielne 
s tak bohatou tradíciou. Pokračovanie v ceste do 
Berlína, ubytovanie, fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky, autobusová okružná jazda 
hlavným mestom Nemecka Berlín, pešia 
prehliadka (Alexander platz s televíznou vežou, 
starý židovský cintorín, Hakesche Höfe, návšteva 
múzeí na Museuminsel - Pergamon Museum, 
Altes Museum, a iné, Berlínsky Dom, ulica Unter 
den Linden, Brandenburská brána, Ríšsky snem, 
moderné námestie Potsdamer Platz a iné), návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, v dopoludňajších hodinách 
Postupim, 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-Gedächtniskirche, odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky, odchod do Drážďan na palubu 
svetovej unikátnej fl otily deviatich kolesových 
parníkov. Okúzli nás nostalgický šarm viac ako 
80-ročných parníkov. Budeme mať možnosť 
pozorovať ich, prípadne stráviť deň v meste 
obhliadkou historického centra (Albertinum, Zwinger, 
Frauenkirche, Kulturpalast a iné), pokračovanie 
v ceste na Slovensko, príchod v neskorých večerných 
hodinách (cca 22:00 h).

Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3*  v okolí 
Berlína, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 60 EUR, za 
3 večere 54 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR. NEM

ECKO

Europa Park je jeden z najkrajších a najväčších zábavných parkov v Európe, ktorý vám splní predstavu o voľnosti, zábave a adrenalíne. 
Plavby na bezpečných lodičkách, adrenalínový rafting na guľatých člnoch uháňajúcich po divokých nórskych fj ordoch však nie sú ničím 
oproti Silver Star! Ak si myslíte,že vás nič nevytočí, pretože ste niekoľkokrát zdolali Blue Tornado v Gardalande a dosýta si užili jazdu na 
Rock ´n´ Roller Coaster v Disneylande, tak pozor! Horská dráha Silver Star je niečo podobné, ako keď z trabanta presedláte na Formulu 1! 
Je totiž najvyššou horskou dráhou v Európe, dosahujúcou rýchlosť až 130 km/h. Dá sa to vôbec prežiť?

78CDEB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

10.5. - 13.5. 2-3 226

78CDEB50 TRASA OSOBA NA 1. A 2. L. OSOBA NAD 12 R. NA 3. L. DIEŤA DO 12 R. NA 3. L.

16.8. - 19.8. 1-2-3 198 188 178

Kto by bol povedal, že Berlín so svojou košatou históriou, nie vždy pozitívne slávnou, sa stane významným dejiskom kultúry, politiky 
a vedy v Európe. Prizrime sa mu bližšie, objavme výrobňu bieleho porcelánu s 300 ročnou tradíciou a pri pešej prehliadke nás mesto 
určite príjemne prekvapí...

Berlín

Postupim

DrážďanyMeissen

N E M E C K O
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S A T U R  T R A D I Č N E  D O B R Á  D O V O L E N K A

NOVINKA        VLAKOM ALEBO LETECKY

NOVINKA        VLAKOM Z BRATISLAVY

199 DRÁŽDANY – „FLORENCIA SEVERU“

200 HAMBURG – BRÁNA DO SVETA

3- dňový letecký resp. 4-dňový vlakový 

zájazd

1. deň: Odchod miestenkovým vlakom Deutsche 
Bahn Euronight vo večerných hodinách z Hl. žel. 
stanice v Bratislave (o cca. 23:00 h.).
2. deň: Po príchode do Hamburgu (cca. 11:00 h.) 
prehliadka mesta. Medzi najvýznamnejšie pamiatky 
patrí radnica – terajšie sídlo senátu, kostol sv. 
Michala a  Mariánsky Dóm. Prehliadka starého tunela 
pod riekou Labe, ktorý spája mesto s prístavom, (je 
otvorený 24 hodín a slúži cyklistom a chodcom), 
návšteva historickej budovy tržnice v prístave. 
Prehliadka námorného prístavu 
s najnovším architektonickým skvostom, ktorým je  
koncertná budova fi lharmónie   - “Elbphilharmonie”, 

návšteva Múzea vysťahovalcov – Ballin Stadt, kde 
je zdokumentovaná história miliónov emigrantov. 
Po prehliadke odchod na ubytovanie v hoteli, 
fakultatívne večera. Vo večerných hodinách návšteva 
štvrte St. Pauli so slávnou Reeperbahn, s množstvom 
divadiel s ponukou zábavných programov, najmä 
muzikálov, kabaretov a varieté.
3. deň: Po raňajkách dokončenie prehliadky 
mesta, individuálne voľno s možnosťou návštevy 
Námorného múzea s viac ako 40 000 exponátmi 
a ďalších 50 múzeí. V popoludňajších hodinách 
presun na žel.stanicu, k odchodu vlaku (o cca. 
16:00 h.). 
4. deň: Príchod na Slovensko v skorých ranných 
hodinách (Hl. žel. stanica o cca. 05:40 h.).
Zmena programu vyhradená.

POZNÁMKA: Klient si môže vybrať vlakovú alebo 
leteckú dopravu na každý termín. Odporúčame 
zakúpiť si kartu Hamburg Card, ktorá umožňuje 
bezplatnú mestskú dopravu a zľavy až 40% na 
vybrané vstupy, atrakcie, múzeá a reštaurácie 
v Hamburgu. V prípade leteckej dopravy je zájazd 
3-dňový s ubytovaním v hoteli v Hamburgu na 
2 noci.
CENA ZAHŔŇA: V prípade vlakovej dopravy 
skupinový spiatočný vlakový lístok na sedenie 
v 2.triede na trase  Bratislava  Hl. stanica – Hamburg, 
v prípade leteckej dopravy letenka Viedeň – 

Hamburg – Viedeň a transfer z Bratislavy na letisko 
Schwechat a späť,  1x resp. 2x ubytovanie s raňajkami 
v hoteli 2*/3* , sprievodcu CK Satur.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, miestnu dopravu 
a komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Rezervácia vlakového ležadla 
alebo lôžka, za 1/1 izbu na 1 noc 36 EUR a na 2 noci 
72 EUR, za jednu večeru 16 EUR a 2 večere 32 EUR, 
za kartu Hamburg Card 8,90 EUR, za ležadlo vo vlaku 
6-kupé 40 EUR, 4-kupé 60 EUR, 3-kupé 80 EUR, 
2-kupé 120 EUR.

4-dňový vlakový zájazd

1. deň: Odchod vo večerných hodinách priamo 
z Bratislavy miestenkovým vlakom Deutsche Bahn  
Euronight s možnosťou rezervácie ležadla alebo 
lôžka.
2. deň: V ranných hodinách príchod do Drážďan, 
presun do hotela, uloženie batožiny a odchod na 
pešiu prehliadku mesta. Turisti prúdia do umeleckých 
múzeí a obdivujú prekrásnu siluetu mesta, ktorá 
je takmer rovnaká ako pred 200 rokmi, kedy ju 
stvárnil maliar Canaletto. Aj pre milovníkov prírody 
sú Drážďany vyhľadávaným cieľom. Mesto fascinuje 
návštevníkov svojou malebnou polohou, umeleckými 
zbierkami a vznešenými stavbami. Na brehu Labe 
tu opäť stojí nádherná katedrála panny Márie 
„Frauenkirche, Japonský palác a najmä barokový 

palác Zwinger, ktorému sa hovorí „Pieskovcový sen“ 
so slávnou galériou s dielami starých majstrov, 
medzi ktorými je aj Sixtínska Madona od Rafaela 
a tiež vzácnou zbierkou porcelánu z doby míšenskej 
manufaktúry. Obľúbeným miestom turistov 
je Brühlova vyhliadková terasa a tiež Yenidze, 
najoriginálnejšia stavba Drážďan, bývalá tabaková 
továreň postavená v arabskom štýle, podľa vzoru 
monumentálnej hrobky v Káhire.  
Ubytovanie, fakultatívne večera.
3.deň: Po raňajkách v hoteli plavba parníkom po 
Labe do mestečka Meissen – známeho výrobou 
slávneho modrého meissenského porcelánu. 
Návšteva porcelánovej manufaktúry a múzea 
„Erlebniswelt Haus Meissen“. Múzeum mapuje 300 
ročnú históriu porcelánu chronologicky usporiadanú 
od r.1710 až po súčasnosť. Návštevníci tu majú 

možnosť vidieť unikátnu zbierku porcelánu, ktorá 
patrí k najväčším na svete. Popoludní návrat do 
mesta. Individuálne voľno s  možnosťou nákupov. 
Hlavná nákupná zóna je na ulici Prager Strasse, ale 
turistami vyhľadávaná je aj prepychová Königstrasse 
a  Altmarkt Galerie v Starom meste. Vo večerných 
hodinách presun na železničnú stanicu k odchodu 
vlaku do Bratislavy.
4.deň: Príchod do Bratislavy v ranných hodinách.
Zmena programu vyhradená.

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

CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, plavbu loďou 
a komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 72 EUR, za 
2 večere 32 EUR, za ležadlo vo vlaku 6-kupé 40 EUR, 
4-kupé 60 EUR, 3-kupé 80 EUR, 2-kupé 120 EUR.

NE
M

EC
KO

Brána do sveta „ Tor zur Welt“ , významný prístav, druhé najväčšie nemecké mesto, leží na dolnom toku Labe a rieky Alster pri ústí do 
Baltického mora. V stredoveku patrilo mesto do spolku Hanza, ktorý združoval významné prístavy a obchodné mestá v severnom 
Nemecku a Pobaltí. V meste sídli jedna z najväčších nemeckých univerzít, sú tu významné priemyselné podniky a  lodenice. Mesto 
preslávila zábavná štvrť Sankt Pauli s povestnou ulicou Reeperbahn, ktorá ponúka všetky druhy zábavy.

Florencia severu, aj takto sa nazýva metropola Saska. Mesto Drážďany ponúka nádhernú prehliadku barokovej architektúry. Tomu, kto 
nepozná pohnutú minulosť mesta, by ľahko ušlo, že všetky známe stavby drážďanského centra boli v nedávnej minulosti čiastočne 
alebo celkom zrekonštruované podľa pôvodných plánov.

78CDEV01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

18.5. - 21.5. BA 178

78CDEK01 TRASA 1 OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

20.7. - 22.7. (let) BA 258

20.7. - 22.7. (vlak) BA 238

Zľava XXL
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NOVINKA        BEZ NOČNÝCH JÁZD

NEM
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201 UNESCO PAMIATKY NEMECKA

Weimar - Hannover - Brémy - Lübeck 

- Wismar - Stralsund - Bamberg - 

Regensburg

7-dňový autokarový zájazd

1.deň: Odchod z Bratislavy v skorých ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 6:00 h) cez Českú 
republiku do Nemecka. V popoludňajších hodinách 
príchod do Weimaru, kolísky nemeckej klasiky 
a duchovného centra Nemecka. Mesto, kde žili 
a pôsobili básnici J.W.Goethe a F.Schiller a ich 
mecenáši, je zapísané na zoznam svetového 
dedičstva UNESCO od r.1998. Komplex zahŕňajú 
rozľahlé záhrady, slávna knihovňa vojvodkyne Anny 
Amálie, domy, v ktorých bývali a tvorili Goethe 
a Schiller, rezidenčný zámok, mestský chrám sv.Petra 
a Pavla s trojkrídlových oltárom od Lucasa Cranacha 
a Historický cintorín s hrobkou kniežat. Po prehliadke 
odchod na ubytovanie, fakultatívne večera.
2.deň: Po raňajkách odchod do Hannoveru, 

hlavného mesta spolkovej krajiny Dolné Sasko, 
hostiteľského mesta svetovej Výstavy EXPO 
2000. Hannover bol sídlom hannoverských 
kurfi rstov, z ktorých sa Juraj I. (pravnuk Jakuba I.) 
stal  v r.1714 anglickým kráľom a zakladateľom 
dedičnej Hannoverskej dynastie. Prehliadka mesta 
(36 pamätihodností v centre mesta spája 4,2 km 
dlhá červená línia s informáciami pre turistov). 
V neskorých popoludňajších hodinách odchod 
smerom do Brém, ubytovanie v okolí. Fakultatívne 
večera.
3.deň: Po raňajkách prehliadka mesta Bremen – 
Brémy, ktoré  je na zozname svetového dedičstva 
UNESCO od r.2004. Brémska Radnica a socha 
Rolanda sú jedinečným svedectvom meštianskej 
autonómie a suverenity. Stavba postavená pred 600 
rokmi sa zachovala takmer bezo zmeny. Nádherné 
gotické haly dodnes demonštrujú politický význam 
tohto hanzového mesta. Po prehliadke pokračovanie 
v ceste okolo stredovekého mesta Lüneburg 
k Baltickému moru. Ubytovanie v okolí. Fakultatívne 
večera.
4.deň: Dnes nás čakajú mestá Lübeck, (pamiatka 
UNESCO od r.1987, kráľovná hanzy so svetoznámou 
Holštýnskou bránou, bolo založené v r.1143 ako 
prvé „mesto Západu na pobreží Baltického mora“. 
Staromestský ostrov s historickým mestským jadrom, 
obklopený vodou, je jednou z najvýznamnejších 
pamiatok tehlovej gotickej architektúry. 
Spisovateľov 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 Willyho Brandta (politika). 
Nádhernú krajinu  charakterizujú pokojné malé 
mestečká a dedinky, elegantné panské domy, aleje 
a prekrásne pláže s krištáľovo čistou vodou) a Wismar, 
(historické hanzové mesto z obdobia rozkvetu 
mestského spolku, zapísané spolu so Stralsundom na 

zoznam UNESCO v r. 2002. Historické mestské jadrá si 
zachovali stredoveký pôdorys a zachované pamiatky 
svedčia o politickom význame a mimoriadnom 
bohatstve pobaltských miest v stredoveku). 
Ubytovanie v okolí. Fakultatívne večera.
5.deň: Z Wismaru sa vyberieme do Kühlungsborn 
a Heiligendamm, prvých prímorských kúpeľov 
v Nemecku, unikátneho komplexu ubytovacích, 
kúpeľných a spoločenských domov, nazývaného 
„Biele mesto pri mori“, ktoré preslávila schôdzka 
G8 v r.2007. Po prehliadke odchod cez Rostock 
(prehliadka) do mesta Stralsundu, ktoré leží v úžine 
a už zďaleka víta návštevníkov hrazdenými kostolmi 
a farebnými štítmi domov. Ubytovanie v okolí, 
fakultatívne večera.
6.deň: Po skorých raňajkách presun z pobrežia 
smerom na juh s príchodom do barokového mesta 
Bamberg v popoludňajších hodinách. Bamberg, 
miesto svetového dedičstva UNESCO od r.1993, vďačí 
za svoj význam cisárovi Heinrichovi II., zakladateľovi 
a mecenášovi, ktorý si mesto zvolil za centrum 
mocenskej sféry. Okrem významných stavieb ako 
dóm, Stará radnica, Nová rezidencia a kláštor sv. 
Michaela charakterizuje tvár mesta rieka Regnitz 
s mnohými ramenami a mostami. Mesto nebolo 

skoro vôbec za vojny zničené a dnes tvorí najväčší 
súvislý celok starého Nemecka zachovaného 
v pôvodnom stave. Ubytovanie v okolí. Fakultatívne 
večera.
7.deň: Po raňajkách odchod do starého rímskeho 
mesta Regensburg, na najsevernejšom výbežku 
Dunaja, pamiatka UNESCO od r. 2006. Po príchode 
prehliadka najvýznamnejších stavebných pamiatok 
(dóm, radnica, domáca kaplnka stredovekých 
meštianskych domov, kniežací zámok Thurn&Taxis, 
Kamenný most a iné) pokračovanie na Slovensko cez 
Passau, Linz s príchodom do Bratislavy vo večerných 
hodinách. 
Zmena programu vyhradená

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
6x ubytovanie s raňajkami v penzióne/hoteli 3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 140 EUR, za 6 
večerí 96 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Slávna kolíska slávnych umelcov. Nemecko so svojimi unikátnymi miestami plnými unikátnych pamiatok svetového dedičstva UNESCO 
a najzaujímavejšími miestami i mestami krajiny. Nemecká priamosť a suverénnosť znázornená aj v soche Rolanda týčiaceho sa už 600 
rokov bezo zmeny nad hlavami ľudí v Brémach. Nie ste zvedaví?

Stralsund

Wismar

Lübeck

Bremen

Weimar

Hanover

Bamberg

Regensburg

N E M E C K O

78CDEB05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

15.7. - 21.7. 1-2-3 398
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S A T U R  T R A D I Č N E  D O B R Á  D O V O L E N K A

ADVENT        BEZ NOČNÝCH JÁZD

HIT ROKA 2011        GURMÁNIV        VLAKOM Z BRATISLAVY

202 OKTOBERFEST – PÁRTY VLAKOM NA NAJVÄČŠIU ĽUDOVÚ OSLA-

VU

203 VIANOCE NA BAVORSKÝCH ZÁMKOCH

Mníchov – Neuschwanstein – 

Hohenschwangau – Linderhof

3-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 

(z Bratislavy o 6.00 h), tranzit cez Rakúsko 
a Nemecko až do „hlavného mesta Bavorska“ 
Mníchova – prehliadka mesta, veľké adventné trhy 
pred mníchovskou radnicou, Jasličkový trh, možnosť 
nákupov na peších zónach.Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky. Zámky kráľa Ľudovíta II. sú 
nádherné, až rozprávkovo gýčové. Zámok 
Neuschwanstein je od r. 2007 „8. divom sveta“ 
a suverénne najnavštevovanejším miestom 
v Nemecku. Po prehliadke zámkov Neuschwanstein 
a Hohenschwangau, kde prežil svoje detstvo 
a časť mladosti Ľudovít II., nasadneme do kočiara 
a necháme sa unášať výhľadmi na čarovne 
vysvietený zámok v objatí zasnežených vrcholkov 
hôr.Večer zavŕšime výbornou bavorskou kuchyňou 
a posilníme sa pohárikom šnapsu. Návrat na 
ubytovanie.

3. deň: Raňajky, po raňajkách odchod na prehliadku 
romantického zámku Linderhof, ktorý bol postavený 
Ľudovítom II. ako Kráľovská vila a pri stavbe ktorého 
sa tvorcovia inšpirovali francúzskou architektúrou, 
po prehliadke krátka zastávka v Ettali a odchod na 
Slovensko, návrat v neskorých večerných hodinách 
(cca 22.30 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 2x 
ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3* , 1x večeru, 1x 
šnaps, krátku jazdu kočiarom, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 60 EUR, za 
večeru (1. deň) 16 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

3-dňový vlakový zájazd

1. deň: Odchod z Bratislavy – Hlavná železničná 
stanica o cca 21.00 h alebo železničná stanica 
v Petržalke o cca 22.00 h .
2. deň: Raňajky. Príchod na stanicu Hauptbahnhof 
v Mníchove v ranných hodinách. Pešia prehliadka 
najznámejších pamätihodností Mníchova, 
individuálne voľno, možnosť nákupov ale hlavne 
návšteva pivných slávností Oktoberfest a zábava. 
V neskorých večerných hodinách odchod na 
Slovensko (o cca 21.00 h).
3. deň: Návrat do Bratislavy v skorých ranných 
hodinách.(Hlavná železničná stanica o cca 5.30 h 
a Petržalka železničná stanica o cca 3. 30 h)

Zmena programu vyhradená.

VYBAVENIE VLAKU: Každý vozeň sa skladá 
z 9 oddielov (kupé). V každom oddiele je 6 miest 
s možnosťou úpravy na sedenie a spanie, stolík 
a batožinový priestor. Každý cestujúci má k dispozícii 
jednorazové povlečenie, plachtu, vankúš a deku. 
V každom vozni sú 2 uzavreté WC a 3 umývadlá. 
Vo vlaku sa nachádza disko vozeň so zábavou 
počas celej noci a reštauračný vozeň s možnosťou 
objednania občerstvenia, nápojov a večere.
CENA ZAHŔŇA: Spiatočnú dopravu vlakom počas 
noci v ležadlových oddieloch, 1x raňajky vo vlaku 
priamo v oddiely na ceste tam, vstupné do pivného 
stanu, 2 veľké pivá a polovicu pečeného kuraťa, 

sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Ostatné vstupy, komplexné 
cestovné poistenie.

POZNÁMKA: Obstarávateľ zájazdu je:

NE
M
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KO

Oktoberfest, po bavorsky “die Wiesn”, je známe ako jedno z najpopulárnejších tradičných podujatí na svete. Slovami rodeného 
Mníchovčana tiež ľudovo povedané , “obrovské pivné šialenstvo”. Každoročne túto slávnosť navštívi okolo 6 miliónovnávštevníkov, ktorí 
vypijú 6 miliónov litrov pív. V areáli je 14 veľkých stanov, do ktorých sa zmestí až 94 000 hostí. Príďte sa zabaviť do jedného z obľúbených 
pivných stanov a vychutnajte si tunajšiu atmosféru s vyše 190 ročnou tradíciou. Nenechajte si újsť jedinečnú možnosť ochutnať pravé 
bavorské pivo, špeciálne pripravené pre túto príležitosť a tiež ďalšie špeciality tunajšej kuchyne.

Rozprávkový pôvab zasnežených vežičiek a nádhernej prírody v čase adventu – toto všetko sa nám naskytne pri pohľade na zimné 
Bavorsko. Navštívime adventné trhy a ponúkne sa nám možnosť jazdy v kočiari s krásnym výhľadom na vysvietený Neuschwanstein. 
Užime si rozprávkový advent s najmilovanejšími osobami. 

Linderhof

Mníchov

Hohenschwangan
Ettal

NEMECKO

RAKÚSKO

78CDEV60 TRASA
OSOBA V ODDIELI 

PRE 6 OS. 
OSOBA V ODDIELI 

PRE 5 OS. 
OSOBA V ODDIELI 

PRE 4 OS. 

26.9. - 28.9. BA 139 159 179

78BDEB02 / 78CDEB07 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

9.12. - 11.12.2011 2-3 212

1.12. - 3.12.2012 2-3 212
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HIT ROKA 2011        ĽAHKÁ TURISTIKA        BEZ NOČNÝCH JÁZD

NOVINKA        BEZ NOČNÝCH JÁZD

205 VODOPÁDY A ROKLINY RAKÚSKA A NEMECKA

4-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 7.00 h). V poludňajších hodinách 
sa dostaneme na hranicu Nemecka s Rakúskom do 
oblastiNP Berchtesgaden. Do skál vytesanou 6,5 km 
dlhou horskou cestou s piatimi tunelmi 
a 124 m vysokým výťahom sa vyvezieme do výšky 
1 834 m. Tu sa vypína bývalý Kehlsteinhaus, 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 Königssee 
– srdce NP Berchtesgaden, najčistejšie a najvyššie 
položené nemecké jazero s hĺbkou do 200 m 
učupené pod úpätím druhej najvyššej hory – 

Watzmann (2713 m n.m.).Okružná plavba 
elektroloďou plaviacou sa po jazere už 100 rokov, 
pobrežný kostol St. Bartholomä, možný obed 
v bývalom zámočku bavorských kráľov Jagdschloss 
s reštauráciou a výhľadom na jazero z Malerwinkel 
(1,5 h.). Individuálne možnosť výjazdu lanovkou 
na horský vrchol Jenner (1 874 m n.m), odkiaľ sa 
ponúka ešte krajšia panoráma. Návrat na ubytovanie. 
3. deň: Raňajky. Saalachtal – romantická oblasť 
zasadená pod nádherný masív Loferersteingebirge. 
Obdivovať budeme vodopády, kaňony, 
tiesňavy a prírodné kúpaliská. Tu, medzi St. 
Martin a Weissbachom sa prejdeme roklinou 
Vorderkaserklamm – dlhá je 400 m, široká 6 m, 
na dne, kde si svoju cestu hlboko medzi skalami 
prerazila voda, je úzka len 80 cm. Hore sa stúpa 
striedavo po 51 drevených lávkach, 35 drevených 

chodníkoch s 373 schodmi. Nasledujúca divoká 
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 roklinou. 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 bystrina Großarler Ache prediera 
divokou roklinou Liechtensteinklamm. V niektorých 
častiach 300 m kolmé steny kaňonu vytvorili 
prírodné múry, do ktorých len sťažka prenikne 

slnečné svetlo na oblohu takmer nezazrieme 
(prechod). V rodisku W.A. Mozarta – Salzburgu sa 
zastavíme na neskorý Wiener Schnitzel. Individuálne 
voľno. Návrat na Slovensko nesko večer.
Zmena programu vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 2*/3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, plavby a komplexné 
cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 54 EUR, za 
3 večere 39 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

204 VÍKEND V MNÍCHOVE

3-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
( z Bratislavy cca o 7.00 h). Po príchode do Mníchova 
okružná prehliadka mesta s návštevou zámku 
Nymphenburg. Po prehliadke odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.
2. deň: Po raňajkách autokarová prehliadka 
Mníchova, ktorá zahŕňa prehliadku Olympijského 
štadiónu a BMW múzea. Popoludní pešia prehliadka 
historického centra. Po skončení prehliadky 

individuálne voľno s možnosťou návštevy múzeí. 
Vo večerných hodinách odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.
3.deň: Po raňajkách individuálne voľno, možnosť 
nákupov. V poludňajších hodinách odchod na 
Slovensko s príchodom do Bratislavy v neskorých 
večerných hodinách. 
Zmena programu vyhradená.

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 60 EUR, za 
2 večere 32 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.
POZNÁMKA: V prípade dopravy vlakom DB 
je doprava v Mníchove miestnou dopravou. 

Odporúčame zakúpenie Müchen CityTourCard 
http://www.citytourcard.com/deutsch/muenchen-
citytourcard/mnchenstart.html s výhodnými zľavami 
na rôzne turistické atrakcie.

RAKÚSKO

Metropola Bavorska  leží na oboch brehoch rieky Isar, asi 60 km od hraníc s Rakúskom. Založenie mesta je spojené so soľou a mníchmi, 
ktorí so  soľou obchodovali a podľa nich je odvodený aj názov mesta. Mesto má krásnu polohu – Predalpie a blízke Alpy poskytujú 
množstvo aktivít na trávenie voľného času v zime aj v lete a množstvo atrakcií, ku ktorým patrí napr. Olympijský Park (postavený 
v r.1972 k 20.LOH), budova spoločnosti BMW v tvare štvorvalcového motora ( nezvyčajná stavba pozostáva zo 4 strieborných veží 
a z obrovského BMW múzea), charakteristická budova Allianz Arény  (futbalový štadión domácich klubov FC Bayern München 
a TSV 1860) Anglické záhrady (sú najväčším mestským parkom v Nemecku), Zámok Nymphenburg (bývalá letná rezidencia rodiny 
Wittelsbachovcov), Mníchovská „Residence“ (mapuje vyše 600ročnú históriu Bavorska), Theresienwiese (miesto konania slávností piva 
Oktoberfest), Deutsches Museum (prezentuje rozsiahlu zbierku vývoja vedy a techniky) Alte Pinakothek (Stará Pinakotéka, postavená 
pre kráľa Ľudovíta I., so  vzácnymi zbierkami obrazov).

Obdivovať budete vodopády, kaňony, tiesňavy a prírodné kúpaliská. Uchváti vás pohľad na maľovaný Berchtesgaden, prekrásne jazero 
Kőnigsee s kostolíkom sv. Bartolomeja s červenou cibuľovou strechou a v neposlednom rade výhľad z Orlieho hniezda vybudovaného 
vo výške 1834 m n.m. Každého milovníka prírody potešia nádherné turistické túry.

78CDEB08 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

17.8. - 19.8. 1-2-3 148

78CATB80 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

19.7. - 22.7. 2-3 175

29.8. - 1.9. 2-3 175
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NOVINKA        BEZ NOČNÝCH JÁZD

STREDNE NÁROČNÁ TURISTIKA        BEZ NOČNÝCH JÁZD

207 RAKÚSKE MESTÁ, JAZERÁ A HORY

206 TURISTIKA V KORUTÁNSKYCH ALPÁCH

Wőrtersee – Klagenfurt – Heiligenblut 

– Hohe Tauern – Kitzbűhel – Zell 

am See – St. Johann in Pongau – 

Liechtensteinklamm

3- dňový autokarový zájazd

1.deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 6.30 h) po diaľnici smerom na 
Klagenfurt. Prvou zastávkou bude jazero Wörthersee, 

spájajúce a rozdeľujúce tri krajiny Rakúsko, Taliansko 
a Slovinsko, ktoré sa pýši  prívlastkom „najznámejšie” 
v Rakúsku. Fakultatívne plavba po jazere.  
Minimundus - svet miniatúr pri jazere Wörthersee, 
Vám umožní zacestovať si za pár hodín po celom 
svete a mesto  Klagenfurt sa môže popýšiť, že 
má jedno z najkrajších historických jadier mesta 
v Rakúsku. V podvečerných hodinách odchod  na 
ubytovanie do okolia pútnického miesta Heiligenblut.
2.deň: Po raňajkách nás čaká  cesta po najznámejšej 
Großglockner-Hochalpen-Straße, v najväčšom 
Národnom parku Strednej Európy Vysoké Taury – 
„Hohe Tauern“ s najvyšším štítom Grossglockner 
(3798 m. n). Na úpätí mohutného Grossglocknera 
sa nachádza výšina Cisára Františka Jozefa – 
(v r.1856 tu bol osobne cisár František Jozef), kde 
je vybudované návštevnícke informačné centrum 
s nádherným výhľadom na najdlhší ľadovec 
Východných Álp – „Pasterze“.   Asi 10 min. pešo 

od parkoviska sa nachádza vyhliadka Wilhelm-
Swarovski-Beobachtungswarte – pozorovateľňa 
vybavená najmodernejšími optickými prístrojmi. 
V popoludňajších hodinách  navštívime  svetoznáme 
lyžiarske stredisko Kitzbühel, dejisko najznámejšieho 
preteku alpského lyžovania Hahnenkammrennen, 
vodné dielo Glockner-Kaprun a nádherné jazero Zell 
s rovnomenným turistickým strediskom Zell am See. 
Ubytovanie v okolí.
3.deň: Raňajky. Odchod do horského mestečka 
St.Johann in Pongau, v ktorého blízkosti sa 
nachádza jedna z najkrajších roklín Rakúska – 
Liechtensteinklamm - najdlhšia, najužšia a najhlbšia 
roklina leží v mieste ústia  riečky Gasteiner Ache do 
rieky Salzach. Prechádzka po drevenom chodníku 

vedúcom cez skalnú štrbinu jednej z najhlbších 
skalných roklín Álp, na dne ktorej buráca vodný živel, 
zakončená pohľadom na Závojový vodopád, zanechá 
v každom návštevníkovi nezabudnuteľný zážitok.Po 
prehliadke rokliny odchod na Slovensko. Návrat vo 
večerných hodinách.
Zmena programu vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie 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 32 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR. 

6-dňový autokarový zájazd 

1. deň: Odchod zo Slovenska v poobedňajších 
hodinách (z Bratislavy cca o 15.30 h.). Ubytovanie 
v okolí Obervellachu, večera.
2. deň: Raňajky. Presun do údolia Mőlltal. 
Výjazd strmým podzemným vláčikom Reissek 
k priehradám Műhldorfersee a výlet pod vrchol 
Riedbock. Pri mestečku Flattach sa po drevených 
lávkach a mostíkoch pomedzi vodopády a tône 
poprechádzame v rokline Raggaschlucht. Návrat na 
ubytovanie, večera.
3. deň: Raňajky, odchod autobusom do oblasti 
Lienzských Dolomitov – Lienzer Dolomitenhutte 
(1620 mn.m.), odkiaľ sa ponúka výnimočný pohľad 
na Lienz. Výstup na Karlsbaderhutte (2260 m 
n.m.) a späť k autobusu po tej istej trase, návrat na 

ubytovanie, večera.
4. deň: Raňajky, výlet do NP Nockberge. Výjazd 
lanovkou z kúpeľného mesta Bad Kleinkirchheim 
na Kaisergurg (2055 m n.m.) a výlet na vrchol 
Wőllaner Nock (2145 m n.m.). Prejazd k jazeru 
Turrach See a výstup lanovkou Sommer Rodelbahn 
na Panoramahűte (1995 m n.m.), krátky výlet na 
Turracher Alpe. Možnosť využitia ľahkej bobovej 
dráhy na presun späť k jazeru Turracher See. Návrat 
na ubytovanie, večera.
5. deň: Raňajky, presun do oblasti NP Vysoké Taury, 
prekrásnej oblasti okolo najvyššieho rakúskeho štítu 
Großglockner, kde sa vypína viac ako 300 vrcholov 
presahujúcich 3000 m a niekoľko ľadovcov, z ktorých 
najdlhší (10 km) a najúchvatnejší je Pasterze. 
Z mestečka Heiligenblut sa vyvezieme lanovkou na 
vrchol Scharecku (2606 m n.m.), ktorý je výborným 

východiskovým miestom na túry po hrebeňoch. 
Návrat na ubytovanie, večera.
6. deň: Raňajky, záverečný deň strávime relaxačne 
pri jazere Wörthersee. Okružná jazda okolo 
najväčšieho korutánskeho a najteplejšieho rakúskeho 
jazera (v lete až 28 °C), ktorého okolie sa nazýva aj 
rakúska Riviéra.Krátke zastávky v mestečku Maria 
Wörth na skalnatom polostrove vybiehajúcom do 
jazera, v meste Velden,rajom fi lmárov, preslávenom 
prostredím, promenádou a kasínom. Podľa časových 
možností výstup na Pyramidenkögel, odkiaľ sa 
naskytá jedinečný výhľad na celý kraj vrátane 
Wörthersee, niekoľko susedných jazier a pohorie 

Karavanky. Návrat na Slovensko v neskorých 
večerných hodinách (cca o 21.00 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
5x ubytovanie s polpenziou v hoteli/penzióne 3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 90 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

RA
KÚ

SK
O

Korutánsko, najjužnejšia oblasť Rakúska, sa rozprestiera na hraniciach so Slovinskom a Talianskom. Krása tohto kúta Rakúska 
a príjemná stredomorská klíma lákajú zahraničných turistov, domáci tu radi oddychujú vo svojich letných sídlach. Vysoké alpské štíty so 
zasneženými vrcholkami, priezračne modré jazerá, sedačky a lanovky, ktoré umožňujú dotknúť sa prírody aj na tých najnedostupnejších 
miestach, turistické chodníky pre všetky vekové kategórie. 

Unikátna kombinácia toho najlepšieho, čo sa dá v Rakúsku vidieť: čakajú vás priezračné jazerá, majestátne horské štíty, historické mestá 
a malebné dedinky. Krása prírody a čaro miest dýchajúcich históriou vás určite chytia za srdce.

78CATB81 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

23.6. - 28.6. 2-3 362

78CATB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

19.10. - 21.10. 2-3 168

Wörthersee

Heiligenblut
Zell am See

Kitzbühel Liechtensteinklamm

St. Johann in Pongau

Zľava XXL
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BEZ NOČNÝCH JÁZD

BEZ NOČNÝCH JÁZD        VYBRANÝ TERMÍN Z KOŠÍC        VEĽKÁ NOC

209 ORLIE HNIEZDO TERAZ UŽ AJ PRE TURISTOV

208 VÍKEND V INNSBRUCKU

NP Berchtesgaden – Salzburg –obrí svet 

ľadu Werfen

3-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 7.00 h). V popoludňajších 
hodinách sa dostaneme na hranicu Nemecka s 
Rakúskom do oblasti NP Berchtesgaden, do skál 
vytesanou 6,5 km dlhou horskou cestou s piatimi 
tunelmi. Výťahom sa vyvezieme do výšky 1834 
metrov, kde sa vypína bývalá kaviareň Kehlsteinhaus 
– Orlie hniezdo, darček k 50. narodeninám Adolfa 
Hitlera. Nacistický vodca však trpel závratmi, a tak 
tam bol iba párkrát a nikdy sa dlho nezdržal. Stala 
sa z neho reštaurácia a aj my, bežní smrteľníci, si 
môžeme vychutnávať výhľad, ktorý bol kedysi určený 

iba pre Führera a jeho návštevy. Krátka zástavka 
v mestečku Berchtesgaden. Odchod na ubytovanie. 
Fakulatívne večera.
2. deň: Raňajky. Stiegls Brau Welt – tak ako 
Heineken v Holandsku alebo Budweiser v USA, je 
v Salzburgu preslávené pivo Stiegls. Na 3500 m² 
uvidíme a hlavne okúsime všetko, čo sa týka 
700-ročnej tradície tohto starého nápoja.Salzburg 
(UNESCO) – rodisko jedného z najväčších fenoménov 
klasickej hudby, W.A. Mozarta. Miestna sprievodkyňa 
nám vyrozpráva príbeh tohto velikána, dozvieme sa, 
kde žil, býval, komponoval, stretával sa s priateľmi 
a popíjal kávu. Spoznáme, ako vyzerá a hlavne chutí 
pravá čokoládová delikatesa– Mozartova guľka a 
navštívime najväčšiu a jednu z najzachovalejších 
pevností strednej Európy – Hohensalzburg.Návrat na 
ubytovanie. Fakultatívne večera.

Zell am See – vodopády Krimmel –

zámok Ambras – Innsbruck – múzeum 

Swarovski – Hall in Tirol

3-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v skorých 
ranných hodinách (z Bratislavy cca o 6.00 h), v 
popoludňajších hodinách návšteva malebného 
horského mestečka Zell am See, rozprestierajúceho 
sa na západnej strane jazera Zeller See, pokračovanie 
k najvyšším vodopádom Európy –Krimmel, z ktorých 
voda padá v 3 kaskádach z výšky 380 m, odchod do 
hotela v okolí Innsbrucku, fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky, prehliadka impozantného 
stredovekého zámku Ambras, bývalého symbolu 
tirolskej moci a slávy. Odchod na Berg Isel – ZOH 
(1964, 1976), odkiaľ sa ponúka úžasný výhľad na 
celý Innsbruck, výjazd lanovkou ku skokanskému 

mostíku ZOH, pokračovanie prehliadky Innsbrucku, 
sídla tirolskej vetvy Habsburgovcov a hlavného mesta 
Tirolska, ktorého skvostom je strecha s 2567 zlatými 
škridlami. Návrat do hotela, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, odchod do unikátneho múzea 
Krištáľový svet Swarovski, v ktorom môžete 
obdivovať najväčší brúsený krištáľ na svete (300 
tisíc karátov), ako aj 11m vysokú krištáľovú 
stenu vytvorenú z niekoľkých ton blyštiacich sa 
polodrahokamov. Poznávací výlet pokračuje údolím 
rieky Inn do jedného z najzachovalejších tirolských 
stredovekých miest – Hall in Tirol. Preslávilo sa 
mincovňou a soľnými jaskyňami v okolí. Prejdeme 
si historické centrum s bohatou stredovekou 
architektúrou (gotická radnica, kostol sv. Mikuláša, 
kaplnka Sv. Magdalény a veža Münzturm).  Návrat 
na Slovensko v neskorých večerných hodinách (cca 
o 21.30 h).
Zmena programu vyhradená.

POZNÁMKA: V termíne označenom * je odchod a 
príchod na Slovensko z Košíc.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 3* , 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 38 EUR, za 2 
večere 36 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

RAKÚSKO

Čaká vás naozaj nezabudnuteľný víkend: očarujúce malebné historické centrum Innsbrucku s impozantnou kulisou hôr, majestátnosť 
stredovekého zámku Ambras, krása Krimmelských vodopádov i jagot pravých Swarovski krištáľov. 

Darček k 50. narodeninám Adolfa Hitlera je spomienkou na nacistické temno, dnes však Orlie hniezdo charakterizuje hlavne zážitok 
z nádherného výhľadu na okolité alpské masívy, mesto Salzburg a jazero Kőnigsee. Unikátnym zážitkom pre vás bude prechod horskou 
cestou vytesanou do skál. 

3. deň: Raňajky. Lanovou visutou dráhou sa 
presunieme do Obrieho sveta ľadu – Eisriesenwelt. 
Ľadové formácie, úzke priechody vrátane niekoľkých 
strmých výstupov nás zavedú do úžasných, nápadne 
osvetlených galérií. Zablúdime do jedného 
z najväčších jaskynných systémov na svete a 
objavíme skutočný div prírody. Pred cestou späť na 
Slovensko sa zastavíme v pevnosti Hohenwerfen, 
vypínajúcej sa na skalnom výbežku, z ktorej sa nám 
naskytne posledný výhľad na údolie Salzach. Návrat 
na Slovensko v neskorých večerných hodinách 
(cca o 22.00 h).

Zmena programu vyhradená.
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 3* , 
miestneho sprievodcu v Salzburgu, sprievodcu CK 
SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, lanovky a komplexné 
cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 38 EUR, za 
2 večere 36 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

78CATB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

7.4. - 9.4. Veľká noc 2-3 158

31.8. - 2.9.* 4 158

78CATB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

6.5. - 8.5. 2-3 148

16.6. - 18.6. 2-3 148
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Opereta v troch dejstvách od Johanna 

Straussa ml.

Predstavenie v nemeckom jazyku.

1-dňový autokarový zájazd

Odchod zo Slovenska v podvečerných hodinách 
(z Bratislavy cca o 17.30 h), účasť na predstavení 
operety Netopier, návrat na Slovensko v noci 
(cca o 0.30 h nasledujúceho dňa).
Zmena programu vyhradená.
Miesto predstavenia: Mestečko Mörbisch am See 
(Burgenland – Rakúsko, cca 76 km od Bratislavy)
Premiéra: 12.7.2012
Začiatok predstavenia: 20.30 h
Vstup: od 18.30

Trvanie predstavenia: cca 2 hod. 30 min. vrátane 
prestávky

Návšteva operetného festivalu na jazere je pôžitkom 
pre všetky zmysly! Obrovské jazerné pódium 
s rozlohou 3 500 m² a s kapacitou 6 300 miest na 
sedenie harmonicky zapadá do panónskej prírody 
Burgenlandu. Takzvaným bezplatným „cukríkom“ 
ku každej scénickej dekorácii je pohľad na jazero. 
Okolie typicky burgenlandského vinárskeho mestečka 
Mörbisch s prírodnou kulisou jazera tvoria perfektnú 
atmosféru pre nezabudnuteľný hudobný zážitok. Aj 
preto sa mesto považuje za mekku operety a priťahuje 
milovníkov hudby zblízka i zďaleka. V sezóne 2012 je v 
programe úspešná opereta „Netopier“, ktorá má 
v tzv. ľahšom žánri natoľko významné postavenie, že 

ju zaraďujú do svojho repertoáru i najrenomovanejšie 
operné scény sveta. Vďačí za to vtipnému libretu 
Richarda Geneého a Carla Haff nera v štýle frašky, no 
predovšetkým výbornej hudbe kráľa valčíkov Johanna 
Straussa. 

DEJ OPERETY NETOPIER:
Skôr, ako mešťan Eisenstein nastúpi do väzenia, aby 
si tam odsedel niekoľkodenný trest, nechá sa zlákať 
priateľom Dr. Falkem a vyrazí s ním, samozrejme 
inkognito, pobaviť sa na ples u princa Orlovského. 
Jeho opustenú paniu navštívi milenec práve vo chvíli, 

keď manžela prichádza odviesť do väzenia riaditeľ 
väznice. Aby galantný milenec nekompromitoval 
paniu domu, nechá sa, čoby manžel, dobrovoľne 
odviesť do kriminálu. Tak začína jedna bláznivá noc, 
v ktorej sa pije šampanské a prevleky a zámeny 
spôsobia množstvo komických situácií.  
CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
resp. mikrobusom, lístok na predstavenie – sektor A 
alebo G, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za miesto v prednej pol. 
autokaru 7 EUR.

210  OPERETA NETOPIER – MÖRBISCH AM SEE

HUDOBNÝ ZÁŽITOK

78CATB71 TRASA 1 OSOBA

27.7. BA 46

„Je to jedinečnou polohou Národného parku Neusiedler See,“ hovoria jedni. „Je to klasickými inscenáciami tradičnej operety,“ hovoria 
druhí. Ale čo je skutočne to, čo robí Hudobné slávnosti na jazere Neusiedler v mestečku Mörbisch am See neprekonateľnými? 
Je to celkový zážitok...

RA
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HUDOBNÝ ZÁŽITOK

Opera v troch dejstvách od Georgesa 

Bizeta.

1-dňový autokarový zájazd

Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách 
(z Bratislavy cca o 18.00 h), účasť na predstavení 
opery Carmen, návrat na Slovensko v noci (cca o 1.00 
h nasledujúceho dňa).
Zmena programu vyhradená.

Miesto predstavenia: Rímsky kameňolom St. 
Margarethen (Burgenland – Rakúsko, cca 71 km od 
Bratislavy)
Premiéra: 11. júla 2012

TERMÍNY PREDSTAVENÍ INDIVIDUÁLNE:
Júl: 11. (premiéra), 12., 13., 14., 15., 19., 
20.,21.,22.,26.,27.,28.,29.
August: 02., 03., 04., 05., 09., 10., 11., 12., 14., 15., 
16., 17.,18., 19., 23., 24., 25., 26.
Začiatok predstavenia: 20.30 h
Vstup do kameňolomu: od 18.30 h

Trvanie predstavenia: cca. 3 hodiny vrátane 
prestávky.
Operné slávnosti v St. Margarethen už 15. rok 
uvádzajú inscenácie známych operných diel na 
otvorenej prírodnej scéne Rímskeho kameňolomu 
St. Margarethen, ktorý sa nachádza v rakúskom 
Burgenlande. Neporovnateľná krása prírodnej 
kulisy, vysoká umelecká úroveň, opulentné 
scénické spracovanie a špeciálne efekty umocňujú 
návštevu slávností a operné predstavenie sa stáva 
nezabudnuteľným zážitkom. Každý rok v letných 
mesiacoch sú pre široké publikum pripravované 
veľkolepé inscenácie známych operných predstavení 
na najväčšej prírodnej scéne Európy s kapacitou 
takmer 5000 miest na sedenie. Operné slávnosti St. 
Margarethen získali za pár rokov svetový formát open-
air festivalu a tešia sa vynikajúcemu diváckemu ohlasu. 
Opera v St. Margarethen predstavuje hudobný zážitok 
a sviatok pre všetky zmysly. V roku 2011 priniesol 
štrnásty ročník Operných slávností známu Mozartovu 
operu Don Giovanni, ktorú si na otvorenej scéne 
pozrelo viac ako 170 000 návštevníkov. V roku 2012 je 

na programe slávna Bizetova opera Carmen.
OPERA CARMEN:
Nesmrteľná operná hrdinka, vášnivá, neskrotná, 
po slobode túžiaca Carmen Georgesa Bizeta žije na 
svetových javiskách už 130 rokov. Premiéru zažila 
3.3.1875 v Parížskej Opéra-Comique. Georges Bizet 
našiel pre svoju tretiu operu námet v skvelej novele 
francúzskeho spisovateľa Prospera Mériméeho o 
osude Baska Dona José Lizzarrabengoa, ktorý si vo 
väzení odpykával doživotný trest za smrťť krásnej 
Cigánky Carmen. Bizet libreto rozvinul do veľkých 
dramatických plôch i do sugestívnych dramatických 
scén. V duchu romantizmom ovplyvnenej francúzskej 
opéry lyrique kreslí príbeh krásnej a zmyselnej 
Carmen, ktorá pre osobnú slobodu nakoniec 
obetuje aj to najcennejšie. To všetko na najväčšej 
otvorenej scéne Európy – v 2000-ročnom Rímskom 
kameňolome, zapísanom aj na zozname kultúrneho 
dedičstva UNESCO. 

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom resp. 
mikrobusom, lístok na predstavenie kategórie 
5, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Predaj samostatných lístkov 
na operu Carmen:
Kategórie ST/ŠT/NE PI/SO
K1 81 89
K2 69 77
K3 60 68
K4 42 50
K5 29 37
K cene individuálneho lístka sa účtuje manipulačný 
poplatok 1,50 EUR + poštovné 1 EUR.

211  CARMEN – OPERNÉ SLÁVNOSTI ST. MARGARETHEN

  

carmen
georges bizet

11. júl  – 26. august  2012

78CATB70 TRASA 1 OSOBA

24.8. BA 58

RAKÚSKO



106

S A T U R  T R A D I Č N E  D O B R Á  D O V O L E N K A

BEZ NOČNÝCH JÁZD        ĽUDOVÉ SLÁVNOSTI

BEZ NOČNÝCH JÁZD

212 WACHAU - OSLAVA LETNÉHO SLNOVRATU 

213 HRADY A ZÁMKY DOLNÉHO RAKÚSKA

Zámok Grafenegg – Krems – zámok 

Rosenburg – hrad Raabs – hrad 

Heidenreichstein – zámok Rosenau bei 

Zwettl - hrad Rappottenstein – zámok 

Rogendorf - zámok Artstetten 

3-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 8.00 hod), príchod do oblasti 

Waldviertel,  kraja tajomného čara, mystiky a poézie. 
Niekoľko kilometrov na východ od Kremsu stojí na 
brehu rieky Kampy zámok Grafenegg, postavený 
v štýle romantického historizmu. Po prehliadke 
zámku odchod do malebného mestečka Krems, 
krátka prehliadka historického centra, možnosť 
občerstvenia. V popoludňajších hodinách navštívime 
renesančný zámok Rosenburg na 100 m vysokej 
skale nad riekou Kampa. Vo večerných hodinách 
odchod na ubytovanie, fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky, odchod na prehliadku hradu 
Raabs, ktorý sa vypína nad sútokom rakúskej 
a moravskej Dyje. Impozantná je prehliadka 
rytierskeho sálu a reštaurovaných komnát. Hrad 
patrí nakladateľovi Richardovi Pilsovi a jeho 
rodine. Z Raabsu sa vyberieme do starobylého 
mestečka Heidenreichsteinu, kde  stojí mohutný,  
nedobytný vodný hrad z 12. storočia. Už cez 800 
rokov úspešne vzdoruje všetkým nepriateľom. Je to 

jeden z najkrajších gotických hradov s originálnym 
zariadením. Na záver dňa  sa vyberieme na 
prehliadku zámku Rosenau bei Zwettl, rodového sídla 
kniežat von Schallenberg, kde sa dozvieme všeličo 
o slobodomurárstve, jeho rituáloch a najslávnejších 
členoch. Odchod na ubytovanie, fakultatívne večera.
3. deň: Po raňajkách odchod na prehliadku 
stredovekého hradu Rappottenstein s gigantickým 
opevnením. Trojposchodové arkádové chodby  
so sgraffi  tovou dekoráciou, fresky a prepychový 
interiér vytvárajú taliansku atmosféru. Po prehliadke 
pokračovanie do mestečka Pöggstall, kde stojí 
rovnomenný zámok nazývaný aj Rogendorf.  
Stavebnou zvláštnosťou zámku je arkádový dvor 
a kruhová bašta, tzv. rondel so strielňami. Nachádza 

sa tu historická mučiareň, vrátane hrozných 
originálnych mučiacich nástrojov a Múzeum dejín 
práva.  Na záver výletu navštívime  renesančný 
zámok Artstetten. Príchod na Slovensko cca 
o 21.30 h.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie 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 36 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

3-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách (z 
Bratislavy cca o 7:30 h). Prekročíme hranice 
a smerujeme do oblasti Niederösterreich, jedného 
z najčarovnejších údolí európskych veľtokov. 
Našou prvou zastávkou bude 900-ročný kláštor 
Klosterneuburg. Dal ho postaviť gróf Lepold III. v roku 
1114. Mimoriadnu pozornosť si zaslúži Verdunský 

oltár a impozantná vstupná baroková sieň „Sala 
Terrena“ s monumentálnymi ôsmimi Atlasmi. 
Popoludní návšteva benediktínského kláštora 
v Melku, ktorý sa pýši knižnicou s viac ako 100 000 
zväzkami. Súčasťou komplexu je aj park vybudovaný 
v roku 1750, atrakciou parku sú 250 rokov staré lipy. 
Odchod na ubytovanie v okolí, večera.
2.deň: Raňajky. Dnešný deň strávime v oblasti 
Wachau. Navštívime mestečko Krems, ktorého 
centrum je od r. 2000 zapísané v zozname pamiatok 
UNESCO. Pozrieme si najstarší barokový kostol 
Rakúska – farský kostol sv. Víta, vyjdeme si až 
k hradu Gozzoburg z 13. storočia. Presunieme sa do 
Dürnsteinu, pokojnej krajiny obklopenej vinicami. 
V strede mesta na námestí stojí kláštor so 
svetoznámou modrobielou vežou. Večer nás čaká 
čerešnička na torte – oslava letného slnovratu. 
Tisícky svetielok na hladine Dunaja, romantické 

svetlo faklí osvetľujúcich vinice, hromadné 
ohňostroje a hlavne veľký zážitok osláv slnovratu 
v oblasti Niebelungengau. Ubytovanie v nočných 
hodinách.
3. deň: Raňajky. Po náročnej dlhej noci nás čaká 
návšteva druhého najväčšieho pútnického miesta 
v Rakúsku, Maria Taferl s pútnickým barokovým 
kostolom. Po návšteve presun k bielemu klenotu na 
Dunaji, zámku Artstetten, ktorý je charakteristický 
bielou farbou so siedmimi cibuľovitými vežami. 
Návrat na Slovensko vo večerných hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 44 EUR, za 2 
večere 36 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.
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78CATB04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

20.6. - 22.6. 2-3 135

78CATB05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

16.11. - 18.11 2-3 135

Klosterneuburg
Melk

Artstetten
Dürnstein Krems

Maria Taferl

Heidenreichstein
Raabs

Rosenburg

Grafenegg
Krems

Artstetten
Rogendorf

Rappottenstein
Rosenau

Oblasť poznamenaná bohatou históriou a mimoriadnym kultúrnym dedičstvom, jedno z najkrajších riečnych údolí vôbec. Záhrada 
zmyselných túžob, ktorá inšpiruje umelcov a mysliteľov, ako aj vyhlásený cieľ labužníkov a znalcov z celého sveta – ideálne miesto na 
oslavu letného slnovratu.

Máte jedinečnú príležitosť objaviť krásu majestátnych hradov a čaro veľkolepých zámkov ako aj ich  skvostných interiérov. 
Či už milovníci gotiky, renesancie alebo baroka – každý si určite príde na svoje.

Zľava XXL
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BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

214 KRÁSY TIROLSKA A JUŽNÉHO ŠVAJČIARSKA

215 PRÍRODNÉ A KULTÚRNE SKVOSTY JUŽNÉHO ŠVAJČIARSKA

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 5:30 h). Presun cez Rakúsko do 
Švajčiarska, zástavka v meste Scuol. Nachádzajú sa 
tu rímske kúpele Engadin Bad Scuol s teplou vodou, 
ktorá obsahuje minerály ako magnézium, kalcium a 

iné. Tieto kúpele sú známe už od 14. storočia 
a využívajú sa dodnes. Nachádza sa tu viac bazénov 
vnútri a 1 vonku, s výhľadom na vrcholky Álp, ďalej 
parný kúpeľ, vírivky, sauny. Ubytovanie.
2. deň: Raňajky, presun cez Vereinský tunel dlhý 
19042 m do prírodného mesta Kloster, kde si 
urobíme kratšiu prechádzku. Pokračovanie do 
najstaršieho mesta vo Švajčiarsku – Chur 
s 800-ročnou katedrálou. Popoludní nás čaká cesta 
panoramatickým vlakom do mesta Arosa. Po trase 
dlhej 26 km môžeme obdivovať krásy Álp. Z Arosy 
vedie lanovka na vrchol Weisshorn (2653 m n. 
m.). My sa vyvezieme po strednú stanicu, do výšky 
2015 m n. m. Prejdeme sa cez les Arlenwald na tzv. 
chodník veveričiek (Eichhörnchenweg). Cesta vlakom 
späť do mesta Chur, ubytovanie a fakultatívne večera.
3. deň: Posilnení raňajkami sa vyberieme na 
turistiku z mestečka Thursis (dĺžka trvania cca 4 
hodiny). Na konci vychádzky náš čaká prekvapenie 

v podobe mnohých malieb na veľkých kameňoch 
z doby bronzovej. Popoludní si urobíme zastávku 
v mestečku Zillis,uprostred ktorého stojí románsky 
kostol sv. Martina. Dnes ešte navštívime roklinu Via 
Mala pri západe slnka objavíme spolu tajomnosť 
tunajšej prírody. Odchod na ubytovanie, fakultatívne 
večera. 
4.deň: Raňajky, vyrazíme na vychádzku z mestečka 
Flims na vyhliadkové miesto Conn až po „Il Spir“. 
Krátku prechádzku si vychutnáme v najvyššie 
položenom mestečku Európy - Davos (1560 m n.m.). 
Odchod na Slovensko so zástavkou v mestečku 
Müstair, s pamiatkou zapísanou na zozname UNESCO 
– benediktínskym ženským kláštorom sv. Jána. 
Patrí k vôbec najstarším dochovaným dielam svojho 

druhu. Odchod cca o 19.30 h.
5.deň: Príchod na Slovensko v skorých ranných 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 2*/3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 86 EUR, za 
3 večere 60 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 5.30 h), v popoludňajších 
hodinách príchod k svetoznámym vodopádom 
Krimmel, najväčším v Rakúsku a celej strednej 
Európe, pokračovanie do Kitzbühlu. Prehliadka 
historického jadra jedného z najvyhľadávanejších 
stredísk v Tirolsku s možnosťou výjazdu lanovkou na 
Kitzbüheler Horn do výšky1996 m n.m., ubytovanie 
v okolí, fakultatívne večera.

2. deň: Raňajky, odchod do Innsbrucku (pešia 
prehliadka centra Tirolska a dejiska zimných 
olympijských hier v rokoch 1964 a 1976), 
pokračovanie do kniežatstva Lichtenštajnsko 
(prehliadka malebného hlavného mesta Vaduz, 
fakultatívne možnosť návštevy kniežacích viníc), 
pokračovanie 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, 
nazývaného tiež švajčiarskym Monte Carlom. 
Prehliadka s možnosťou výjazdu lanovkou k 
známemu pútnickému kostolu Madonna del Sasso 
s prekrásnym výhľadom na okolie a jazero Lago 
Maggiore, na brehu ktorého sa Locarno nachádza, 
následne prejazd pozoruhodným horským údolím 
Verzasca. Ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky, odchod do St. Moritzu 

nachádzajúceho sa v údolí Engadin (pešia prehliadka 
známeho rekreačného strediska európskej smotánky, 
obklopeného vrchmi vyššími ako 3000 m n.m.), 
pokračovanie autobusom 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 ranných 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie 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 60 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Vaduz

T A L I A N S K O

RAKÚSKOŠVAJČIARSKO

Innsbruck

Locarno

St. Moritz

Muottas Muragl 

Melide

Kitzbühel

Vodopády 
Krimml

ŠVAJČIARSKO

Scuol

Müstair

Zillis
Thusis

Flims
Chur

Arosa

Davos

78CATB27 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

22.8. - 26.8. 1-2-3 312

78CCHB05 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

26.4. - 30.4. 1-2-3 328

Najzaujímavejšie miesta, ktoré majú čo ponúknuť: svetoznáme vodopády, čarovné  mestečká, kúpeľné a športové strediská, 
úchvatné vyhliadky na impozantné horské masívy, hlboké údolia  a prekrásne jazerá.

Krásy Álp i známe liečivé kúpele v meste Scuol, najstaršie mesto Švajčiarka Chur s 800 rokov starou katedrálou, či chodník veveričiek 
Eichhornchenweg. Starobylosť i modernosť prekrásnych miest – to všetko sú zázračné protiklady, ktoré túto krajinu vystihujú.

Zľava XXL
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NÁRODNÉ PARKY

HIT ROKA 2011        BEZ NOČNEJ JAZDY SPÄŤ

ŠV
AJ

ČI
AR

SK
O

216 ROMANTICKÉ ŠVAJČIARSKO

217 OD MATTERHORNU K MONT BLANCU

6-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách 
(z Bratislavy cca o 20.00 h), tranzit cez Rakúsko 
a Nemecko.
2. deň: V ranných hodinách príchod do kniežatstva 
Lichtenštajnsko (krátka zastávka v malom 
hlavnom meste Vaduz), cez romantický horský 
priesmyk Oberpass (2044 m n. m) pokračovanie 
do srdca švajčiarskych Álp Andermattu zovretého 

4 priesmykmi, odchod cez jeden z najslávnejších 
alpských priesmykov St. Gotthard (2109 m n. m.) do 
oblasti Belinzona, ubytovanie, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, odchod cez Locarno resp. Belinzona 
(krátka prehliadka) po západnom brehu jazera Lago 
di Maggiore s typickými rybárskymi osadami, prejazd 
cez horský priesmyk Simplonpass (2006 m n.m.), 
ubytovanie v okolí mesta Sion, fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky, cez priesmyk La Forclaz, odchod 
na celodenný výlet do francúzskeho lyžiarskeho 
strediska v Savojských Alpách – Chamonix, 
fakultatívne výjazd lanovkou na Aguille du Midi 
(3840 m n. m.) s výhľadom na najvyšší vrch Európy 
Mont Blanc (4807 m n.m.), návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.
5. deň: Raňajky, odchod do Täsche a presun vlakom 
do Zermattu, jedného z najslávnejších európskych 
horských stredísk, nad ktorým dominuje majestátny 
Matternhorn (4478 m n. m.), fakultatívne možnosť 

výjazdu zubačkou na Gornergratt do výšky 
3081 mn.m., prípadne výlet lanovkou na Klein 
Matternhorn, odkiaľ sa otvárajú nádherné pohľady 
na rad štvortisícoviek vrátane najvyššieho vrcholu 
Švajčiarska na Monte Rose.Vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko.
6. deň: Návrat na Slovensko v poludňajších 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.

POZNÁMKA: Okolie Zermattu ponúka veľký výber 
turistických trás, od ľahkých až po náročné.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Fakultatívne výlety, lanovky 
a komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 86 EUR, za 
3 večere 69 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

6-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod vo večerných hodinách (z Bratislavy 
cca o 19.00 h), tranzit cez Rakúsko
2. deň: V dopoludňajších hodinách príchod do 
Luzernu (pešia prehliadka historického centra, 
ktoré sa rozkladá na obidvoch brehoch jazera 
Vierwaldstättersee a je prepojené najstarším 
dreveným mostom v Európe), pokračovanie 
do Bernu – hlavného mesta Švajčiarska a sídla 
federálnej vlády (pešia prechádzka starým mestom 

patriacim do zoznamu pamiatok chránených UNESCO 
s prehliadkou pamätihodností, akými sú katedrála 
Münster, Orloj či živé medvede – znak Bernu),
v popoludňajších hodinách odchod na ubytovanie. 
Fakultatívnevečera.
3. deň: Raňajky, odchod autobusom smerom na 
Montreaux s možnosťou fakultatívnej prehliadky 
stredovekého hradu Chillon, jednej z najväčších 
feudálnych pevností Európy vyčnievajúcej na skale 
priamo nad Ženevským jazerom, pokračovanie 
do známeho mondénneho kúpeľného mestečka 
Montreaux, pokračovanie do Vevey, známeho 
sochou a hrobom Charlie Chaplina (krátka zastávka), 
návšteva výrobne čokolády svetoznámej fabriky 
Nestlé v Brocu, možnosť nákupu výborných 
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 
2061 m, voľno, možnosť krátkej turistiky v regióne 
Jungfraujoch – ľadovec, vodopády, odchod zubačkou 
do Lauterbrunnen, obkolesenej impozantnou 
kulisou hôr a svetoznámymi vodopádmi, návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.
5. deň: Raňajky, odchod do Ženevy, európskeho 
sídla OSN (pešia prehliadka 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 voľno. V skorých 
večerných hodinách odchod na Slovensko.

6. deň: Návrat na Slovensko v poludňajších 
hodinách (cca o 12.00 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy do objektov pri 
prehliadkach a komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 86 EUR, za 
3 večere 60 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Luzern
Bulle Interlaken

Ženeva

BrocVevey Jungfraujoch
Montreaux

Bern
Š V A J Č I A R S K O

Vaduz

Belinzona
Lago  

Maggiore

Priesmyk 
Oberalp

Priesmyk St. Gotthard
Priesmyk 
SimplonSion

Chamonix

Mont Blanc
Matterhorn

Zermatt
 

Š V A J Č I A R S K O

78CCHB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

5.6. - 10.6. 1-2-3 382

78CCHB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

24.7. - 29.7. 1-2-3 358

Ruka v ruke so svojou polovičkou si vychutnáte pohľad na pekné scenérie švajčiarskej prírody. Každú romantickú dušu naplní 
spokojnosťou možnosť vidieť fontánu Jet d´Eau, keď na horizonte zapadá slnko, či hrad Chillon, týčiaci sa nad Ženevským jazerom. 

Priechod cez najznámejšie a najkrajšie horské priesmyky, nezabudnuteľný výhľad z trojticícovky, či typické rybárske osady na brehu 
jazera Lago di Maggiore. Vydajme sa spoločne za zážitkami a spoznajme skutočné krásy majestátnej prírody Švajčiarska. 

Zľava XXL
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HIT ROKA 2011        BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

ŠVAJČIARSKO
218 ŠVAJČIARSKO PLNÝMI ZMYSLAMI

219 GLACIER EXPRESS – OD BERNSKÝCH VRCHOV PO MATTERNHORN

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 7.30 h), tranzit cez Rakúsko a príchod 
na ubytovanie do Švajčiarska v okolí St. Moritz. 
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 

mostov, 91 tunelov. Prechádzať budeme zasnežené 
kopce Bernských Álp, prekonáme 2044 m vysoký 
horský priesmyk 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 zvýši čas, pôjdeme si 
pozrieť priesmyk Simplon. Ubytovanie. Fakultatívne 
večera.
3. deň: Raňajky. Výlet lanovkou na úpätie 
najväčšieho alpského ľadovca Aletschgletscher, 
návšteva Brigu – hlavného mesta nemecky 
hovoriaceho Horného Wallisu (Oberwallis), ležiaceho 
na južnom toku Rýna. Najpozoruhodnejším objektom 
je určite Stockalperschloss, jeden z najkrajších 
zámkov vo Švajčiarsku (návšteva). Typické pre toto 
miesto je aj výborné víno a jedlo. 
V oblasti najvyššie položených vinohradov Európy vo 
Visperterminene ochutnáme vynikajúce víno Heida. 
Návrat na ubytovanie. Fakultatívne večera.

4. deň: Raňajky, odchod do Täsche a presun vlakom 
do Zermattu, jedného z najslávnejších európskych 
horských stredísk, nad ktorým dominuje majestátny 
Matternhorn (4478 m n. m.), fakultatívne 
možnosť výjazdu zubačkou na Gornergratt do 
výšky 3081 mn.m., príp. výlet lanovkou na Klein 
Matternhorn, odkiaľ sa otvárajú nádherné pohľady 
na rad štvortisícoviek vrátane najvyššieho vrcholu 
Švajčiarska na Monte Rose. Odchod na Slovensko vo 
večerných hodinách.
5. deň: Návrat na Slovensko v poludňajších 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
dopravu Glacier Expressom v 2. triede., 3x ubytovanie 
s raňajkami v hoteli 3* , 1x obed vo vlaku, 
ochutnávku vína, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 86 EUR, za 
3 večere 60 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

5-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách
(z Bratislavy cca o 7.00 h), tranzit cez Rakúsko do 
Švajčiarska, ubytovanie v okolí jazera Bodensee, 
fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky, prehliadka prekrásneho historického 
jadra St. Gallen, pýšiaceho sa mnohými hrazdenými 

budovami, meštianskymi domami s arkádovými 
oknami, hlavného mesta rovnomenného kantónu, 
návšteva jedinečnej Katedrály, v popoludňajších 
hodinách výjazd lanovkou na Santis do výšky 2501 
m n.m. s nezabudnuteľnými výhľadmi na šesť 
európskych krajín, návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.
3. deň: Raňajky, prehliadka Schaff hausenu, 
malebného mestečka na Rýne, ktorého hrazdené 
domy pokryté freskami predstavujú jedny 
z najzaujímavejších pamiatok vo Švajčiarsku. 
Námestie Rauthausplatz obkolesujú domy s 
maľovanými motívmi korešpondujúcimi s ich 
menami (dom U slnka, dom U červeného vola). 
Pokračovanie k Rýnskemu vodopádu, ktorého rútiace 
sa vody vytvárajú ohromujúce predstavenie v podobe 
dúhou sfarbenej vodnej erupcie. Rýnsky vodopád 
je najmohutnejším riečnym vodopádom Európy. 
Možnosť nastúpiť na výletnú loď a plaviť sa priamo 

pod rozbúrenými vodami vodopádu. 
V popoludňajších hodinách prechádzka pre mnohých 
najromantickejším a najkrajším mestečkom pri 
nemeckých hraniciach, známeho hrazdenými 
domami a dobovými freskami – Stein am Rhein. 
Návrat na ubytovanie, fakultatívne večera.
4. deň: Raňajky, odchod do Konstanz, mesta na 
brehu očarujúceho jazera Bodensee, kde uvidíte 
Husov dom, návšteva neďalekého kvetinového 
ostrova Mainau, ktorý sa každý rok od jari do jesene 
premení na bujný raj. Fakultatívne plavba výletnou 
loďou do nemeckého mesta Meersburg, prechádzka, 
prípadne prejazd do mesta autokarom po pobreží 
Bodensee. V neskorých večerných hodinách odchod 
na Slovensko.

5. deň: Návrat na Slovensko v skorých ranných 
hodinách.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 3x 
ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 2*/3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 86 EUR, za 
3 večere 60 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

St. Gallen

Santis

Konstanz

Stein am 
Rhein

Mainau
Meersburg

Š V A J Č I A R S K O

N E M E C K O

Schaffhausen

Rýnske 
vodopády

Oberalppass
údolie
Rhôny

údolie
Rýnu

Viadukt

St. MoritzAndermatt

Brig

Zermatt

Matterhorn

Š V A J Č I A R S K O 

78CCHB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

16.5. - 20.5. 1-2-3 295

78CCHB04 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

29.8. - 2.9. 1-2-3 528

Kombinácia uchvacujúcich znakov Švajčiarska v podobe pohorí, vína, unikátov. Necháme sa omámiť chuťou kvalitného švajčiarskeho 
vína, výhľadom na štvortisícovky a jazdou panoramatickým vlakom, ktorá nám odhalí nepoznané... Neodolateľné, čo poviete?

Švajčiarsko sa pýši mnohými krásami: kvetinový ostrov Mainau, nezvyčajné maľované domy mesta Schaff hausen pokryté freskami, 
Rauthausplatz, najromantickejšie mestečko Stein am Rhein... Pripusťme si Švajčiarsko k telu a nechajme sa unášať jeho jedinečnosťou.
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INDIVIDUÁLNE POZNÁVANIE

INDIVIDUÁLNE POZNÁVANIE

M
AĎ

AR
SK

O
220 BUDAPEŠŤ A JEJ MALEBNÉ OKOLIE

221 SEVERNÉ MAĎARSKO – KÚPELE, DOBRÉ JEDLO, VÍNO, HISTÓRIA

4 dňový zájazd vlastnou dopravou

1. deň: Odchod zo Slovenska do Egeru (z Bratislavy 
po celej trase diaľnica), ubytovanie v hoteli 
(cca 320 km).
2. deň: Raňajky, výlet do Egeru, stredovekého 
mestečka s príjemnou atmosférou. Bolo vyhlásené 
za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Prehliadka 

Baziliky, ktorá je najväčšou v Maďarsku, prechádzka 
do barokovej časti mesta k Egerskému hradu, ktorý 
v 16. st. hral významnú úlohu v protitureckých 
bojoch. Neďaleko Egeru, približne 15 km, leží 
mestečko Egerszalók, nazývané tiež „Maďarské 
Pamukkale“. Tvoria ho nádherné prírodné kúpele, 
ktoré pripomínajú známe kúpeľné útvary v Turecku. 
Mestečko súčasne leží uprostred vinárskej oblasti, 
v ktorej môžete ochutnať výborné vína. Ubytovanie.
3. deň: Raňajky, odchod do Miškolca (cca 70 km). 
Očarujúce centrum, pôvabné námestia, ortodoxné 
múzeum, múzeum dejín divadla. Najkrajší a najväčší 
ikonostas Strednej Európy (18 m vysoký), najbohatšia 
obrazáreň so zbierkami vidieckeho maďarského 
maliarstva. Zaujímavosťou je prvé kamenné divadlo 
Maďarska. Môžete navštíviť Diósgyőrsky hrad, 

hrad kráľovien z 13. storočia. Pokračovanie do 
romantického Lillafüred, rekreačného liečebného 
strediska. Môžete tu obdivovať hotel Palotaszálló, 
stojaci na brehu jazera Hámori s nádhernou záhradou 
a „veľkým vodopádom“. V blízkosti Miškolca sa 
nachádza aj najdlhšia malá lesná železnička, ktorá sa 
dá využiť ako dopravný prostriedok. Popoludní 
kúpanie v Miskolc – Tapolca, jedinečných 
jaskynných kúpeľoch v Európe, ktoré sú známe 
svojimi terapeutickými účinkami na liečbu ochorení 
nervového systému a srdca. Vzduch jaskyne 
pôsobí pri liečbe astmatických ochorení a ochorení 

dýchacích orgánov. Spestrením je nočné kúpanie. 
Návrat na ubytovanie.
4. deň: Raňajky a návrat na Slovensko (cca 390 km). 

POZNÁMKA: Ceny neplatia v čase kongresov, 
veľtrhov a sviatkov v danej krajine. 1/1 izba na 
vyžiadanie.
TERMÍN: Individuálny nástup.
CENA ZAHŔŇA: 3x ubytovanie v Egeri s raňajkami.
CENA NEZAHŔŇA: Dopravu, vstupy, výlety 
a komplexné cestovné poistenie.

Budapešť – Szentendre – Višegrád – 

Ostrihom

3 dňový zájazd vlastnou dopravou

1.deň: Odchod zo Slovenska, príchod do hotela, 
ubytovanie, večerná Budapešť (cca 200 km).
2.deň: Raňajky, celodenná prehliadka Budapešti. 
Zahŕňa najznámejšie pamiatky hlavného mesta 
- budova Parlamentu, Margitin most a Margitin 
ostrov, hradná štvrť (kostol sv. Mateja, Rybárska 
bašta a Kráľovský palác). Odchod k pahorku Gellért 
s Citadelou a nádherným výhľadom na mesto. 
Prehliadka pokračuje známym Reťazovým mostom 
cez Dunaj na rušnejšiu peštiansku stranu pozdĺž 
bulváru „Andrássy út“, okolo Opery a Baziliky sv. 
Štefana na Námestie hrdinov a končí na nábreží 

Dunaja. Môžete navštíviť zábavný park „Vidámpark“ 
a ZOO. Návrat do hotela.
3.deň: Raňajky, odchod na celodenný výlet do 
okolia Budapešti. Môžete ho začať v Szentendre 
- najväčšom skanzene v Maďarsku. Tu sa na 
rozlohe 46 hektárov oboznámite so životom ľudí 
z jednotlivých oblastí panónskej nížiny, ako žili, 
bývali, ako sa obliekali a ako pracovali v minulom 
storočí. V skanzene sa každoročne usporadúva 
množstvo kultúrnych programov. Pokračovanie 
do stredovekého kráľovského sídla Visegrádu. 
Prehliadka goticko – renesančného kráľovského 
paláca z 15. st., ktorý bol obľúbenou rezidenciou 
kráľa Mateja. Okolité udržiavané čistinky sú 
vhodné na pikniky. V okolí je možné využiť horské 
turistické trasy, letnú bobovú dráhu a termálne 
kúpalisko Lepence. Ak vás láka druhý breh Dunaja, 

odporúčame  preplaviť sa kompou do Nagymarosu 
a pozrieť si miestny stredoveký kostol. Cestou späť 
na Slovensko sa v prípade časovej rezervy môžete 
zastaviť v Ostrihomskej bazilike, sídle ostrihomského 
arcibiskupa (cca 290 km).

POZNÁMKA: Ceny neplatia v čase kongresov, 
veľtrhov a sviatkov v danej krajine. 1/1 izba na 
vyžiadanie.
TERMÍN: Individuálny nástup.

CENA ZAHŔŇA: 2x ubytovanie s raňajkami 
v Budapešti.
CENA NEZAHŔŇA: Dopravu, vstupy, výlety 
a komplexné cestovné poistenie.

Rozprávkový svet kvapľových jaskýň  a súčasne oblasť svetoznámeho vína Tokaj (Tokajský výber - Tokaji Aszú), Eger (Egri Bikavér), 
Bükkalja (Bogácsske vína). Župa známa tiež kúpeľmi s termálnou a liečivou vodou. Mesto Miškolc, jedno z najznámejších miest tohto 
regiónu, leží v krásnom prostredí v doline rieky Szinva. Nachádzajú sa tam významné jaskynné kúpele, Miškolc - Tapolca. Jedným 
z najkrajších miest Maďarska je Eger, stredoveké kúpeľné mestečko. Táto rozmanitá a bohatá oblasť určite stojí za návštevu.

Budapešť, hlavné mesto Maďarska, je jedno z najkrajšie položených miest na svete. Leží na brehoch rieky Dunaj. Oba brehy po prvýkrát 
spojil v r. 1839 tzv. Reťazový most. Z historických miest Budína a Pešti sa stala Budapešť a tento najstarší z tunajších deviatich mostov 
jedným z jej známych symbolov. Budínska panoráma – Hradná štvrť s niekdajším Kráľovským palácom a kostolom sv. Mateja, rovnako 
ako vrch Gellért, ktorý dotvára silueta Citadely – boli zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

M A Ď A R S K O

Budapešť

Eger

MiškolcBratislava

78CHUI01 HOTEL 2* HOTEL 3* HOTEL 4*

1.3. - 31.3. 48 66 104

1.4. - 31.10. 58 90 168

1.11. - 22.12. 48 66 104

78CHUI02 HOTEL 3* HOTEL 4*

1.3. - 31.3. 158 260
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Užite si výhľad na ostrihomskú baziliku v plnej kráse, kým prejdete na južnú stranu Dunaja, cez most princeznej Márie Valérie, ktorý 
spája Štúrovo s Ostrihomom. Spoznajte mesto, s ktorým sa od r.1335 spája názov Vyšehradská štvorka a v skanzene v Szentendre zistite 
ako žili ľudia v panónskej nížine v minulom storočí. Budapešť - perla na Dunaji, maďarské more Balaton, vulkanický polostrov Tihany, 
levanduľové polia a ďalšie skvosty Maďarska za jeden víkend.

222 MALÝ OKRUH MAĎARSKOM

223 TOKAJ A OKOLIE

3-dňový autokarový zájazd

1.deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách, 
príchod do dedinky Aggtelek - prehliadka nádhernej 
kvapľovej jaskyne s bohatými farebnými kvapľami. 
Po prehliadke jaskyne sa vyberieme do mesta 
Miskolc. K Miskolcu neodmysliteľne patrí štvorvežový 
hrad Diósgyőr zo 14 storočia. V priestoroch hradu 
je zriadené panoptikum, znázorňujúce život 

v stredoveku, bujaré oslavy panstva, rytierske hry, 
stredoveké trhovisko a ceremoniál udeľovania erbu 
mestu Košice. Ubytovanie, fakultatívne večera.
2.deň: Po raňajkách návšteva jedinečných 
jaskynných kúpeľov Barlangfürdő v Miskolc-Tapolca, 
ktorých termálna voda je účinná na liečbu ochorení 
nervového systému a vlhký vzduch jaskyne pri 
liečbe astmatických ochorení. Popoludní prehliadka 
mesta Miskolc, tretieho najväčšieho mesta Maďarska 
a hlavného mesta župy (návšteva gotického 
kalvínskeho chrámu a pravoslávneho múzea 
a chrámu s obrazom Kazaňskej čiernej Márie, darom 
cárovny Kataríny II.) Odchod do historickej vinárskej 
oblasti Tokaj. Prehliadka vinárskej dedinky, následne 
návšteva vínnej pivnice s výkladom a ochutnávkou 
vín. Fakultatívne večera. Návrat na ubytovanie.
3.deň: Raňajky, odchod do dedinky Egerszalok, 

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 Pammukale. 
Pokračovanie do historickej vinárskej oblasti 
s najslávnejším červeným vínom Egri Bikavér. 
Nenecháme si ujsť  špeciality maďarskej kuchyne 
v niektorej z mnohých typických pivníc a na záver nás 
čaká ochutnávka  egerských vín s výkladom. Príchod 
na Slovensko v neskorých večerných hodinách.

Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie 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 32 EUR, za 
2 gurmánske večere 34 EUR (jedlá maďarskej 
kuchyne v maďarskej reštaurácii), za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

Ostrihom – Visegrad – Szentendre – 

Budapest – Balaton – Tihany – Veszprem 

– Monostori

3-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v skorých ranných 

hodinách, prehliadka Ostrihomu – sídla 
ostrihomského arcibiskupa (Hradné návršie s 
bazilikou), pokračovanie do známeho Višegrádu 
(prehliadka Kráľovského paláca), presun do 
Szentendre – najnavštevovanejšieho mestečka 
Maďarska so stredomorským charakterom 
a skanzenom so skvostami ľudovej architektúry 
(prehliadka), odchod do Budapešti, ubytovanie, 
fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky, autobusová a pešia prehliadka 
mesta Budapešť (Hradný vrch s Kráľovským palácom, 
Kostol sv. Mateja, Rybárska bašta, Margitin most, 
príp. výstup na Citadelu, Bazilika sv. Štefana, Opera, 
Parlament, Námestie hrdinov), pokračovanie 
k maďarskému moru – Balatonu, príchod do 
starobylého kúpeľného mestečka Balatonfüred, 

ubytovanie, fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, odchod na vulkanický polostrov 
Tihany s čadičovými skalami, pustovníckymi 
obydliami, vnútorným jazerom Belsőtó, gejzírom 
a levanduľovými poliami. Pokračovanie do mesta 
kráľovien Veszprému – najkrajšieho a najstaršieho 
osídlenia v Maďarsku. Ďalej sa presúvame do 
Komáromu (prehliadka pevnosti Monostori 
s kazematmi a priekopou), odchod na Slovensko, 
návrat vo večerných hodinách.
Zmena programu vyhradená.

POZNÁMKA: V termíne označenom * odchod 
a návrat na Slovensko z Košíc.
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 
2 večere 26 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Výnimočná chuť tokajských vín je výsledkom jedinečnej súhry okolností ako je vulkanická pôda, slnečná poloha vinohradov, hmlisté 
rána pri riekach Tisa a Bodrog, bukové sudy, kamenné pivnice s ušľachtilou plesňou, stáročná tradícia vínnej kultúry  a vedomosti 
odborníkov. Pozývame vás na ochutnávku týchto veľkolepých vín a maďarských špecialít.

M A Ď A R S K O

Komárom

Veszprém
Balaton

Székesfehérvár
Szentendre

Visegrád
Ostrihom

Budapešť

Egerszalok

78CHUB02 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

15.6. - 17.6. 2-3 114

20.7. - 22.7.* 4 114

78CHUB60 TRASA 1 OSOBA

7.9. - 9.9. 2-3 148

14.9. - 16.9. 4 148
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224 ZADUNAJSKO - SKRYTÉ ZÁKUTIA MAĎARSKA

225 ČARO MAĎARSKEJ PUSTY

Ostrihom –Eger – Hortobágy – Gödöllő 

– Budapest 

3-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 7.00 h), príchod do Ostrihomu 
(prehliadka Hradného návršia s monumentálnou 

bazilikou – najväčším chrámom v Maďarsku). 
Popoludní odchod do Egeru – prehliadka jedného 
z najkrajších miest Maďarska, ubytovanie v okolí, 
fakultatívne večera.
2. deň: Raňajky, pokračovanie do oblasti maďarskej 
pusty Hortobágy – najväčšej trávnatej stepi 
v Európe a pamiatky UNESCO, s typickými studňami 
s váhadlami a tureckými hostincami – čárdami. 
Zažijeme predstavenie, na ktorom nám svoju 
šikovnosť, bravúrne kúsky jazdeckého umenia 
a drezúry koní predstavia honci koní (čikóši) 
v typických modrých plátenných košeliach, širokých 
nohaviciach a čiernych klobúkoch. Popoludní odchod 
do mestečka Gödöllő (prehliadka barokového 
zámku – obľúbenej rezidencie rakúsko-uhorského 
cisárskeho páru Františka Jozefa a populárnej Sissi). 
Odchod do Budapešti, autokarová prehliadka mesta 

(Hradný vrch s Kráľovským palácom, Kostol sv. 
Mateja, Rybárska bašta, Gellértov vrch s Citadelou, 
Alžbetin most a iné). Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.
3. deň: Raňajky, pešia prehliadka Budapešti 
(Dunajské nábrežie, Andrássyho trieda, Bazilika sv. 
Štefana, Parlament, Opera, Námestie Hrdinov 
a ďalšie), vo večerných hodinách návrat na Slovensko 
(o cca 21.00 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3* , 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, predstavenie honcov 
koní a komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 30 EUR, za 
2 večere 26 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

3-dňový autokarový zájazd

1.deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 7.00 hod.), po príchode k jazeru 
Balaton prehliadka kúpeľného mesta Siófok. Slávnym 
rodákom mesta je hudobný skladateľ Imre Kálmán 

(Čardášová princezná), v jeho rodnom dome je dnes 
pamätné múzeum. Odchod do Pécsu, ubytovanie a 
fakultatívne večera.
2.deň: Prehliadka historických pamiatok mesta 
(Katedrála, Biskupský palác, Mešita Gazi Khassim, 
unikátna nekropola zo 4.st. pozostávajúca zo 16 
stavieb - UNESCO, rímske Lapidárium, Barbakan, 
Múzeum a studňa Zsolnay a iné). Popoludní odchod 
do vinárskej oblasti Villány, ktorú mnohí znalci 
považujú za jednu z najlepších na svete. Cestou sa 
oplatí navštíviť hrad Siklós. Pozoruhodné sú aj v okolí 
roztrúsené dedinky, tvoriace súčasť vínnej cesty 
Villány-Siklósi Borút. V pivniciach obce Villánykövesd 
môžete ochutnať červené cuvée, ktoré je tamojšou 
špecialitou. Možno sa vám podarí objaviť aj iné skryté 
poklady, ktoré by ste na regáloch obchodov márne 

hľadali. Takými sú miestne sorty portugal či kadarka, 
poctivo dorábané tradičnými postupmi s použitím 
drevených kadí a sudov. Návrat na ubytovanie a 
fakultatívne večera.
3.deň: Raňajky, odchod do mestečka Szenna, 
návšteva muzeálnej dediny vybudovanej v živej obci, 
ktorá získala cenu Európa Nostra. Pokračovanie do 
kúpeľného mesta Kaposvár (známeho pestrosťou 
architektonických slohov) a ďalej do Pannonhalmy 
(UNESCO), klenotnice maďarskej architektúry na 
vrchu Sv. Martina. Toto benediktínske opátstvo pri 
oslavách svojho tisícročného jubilea navštívil aj pápež 
Ján Pavol II. Po prehliadke odchod na Slovensko, 

príchod do Bratislavy v neskorých večerných 
hodinách (cca o 21.30 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 2x 
ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3* , ochutnávku 
vína, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 30 EUR, za 2 
večere 26 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.
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Nedotknuté lesy, rozsiahle nížiny a údolia ukrývajúce sa medzi kopcami jemných kriviek charakterizujú pestrofarebnú krajinu južne 
od Balatonu, ohraničenú Dunajom a riekou Dráva. Pécs – európska metropola kultúry 2010, historický slovenský názov Päťkostolie, 
niekdajšia rímska provincia Sopianae, mesto na južnom úpätí pohoria Mecsek, to sú aj tajuplné rímske hrobky, turecké kopulovité 
mešity a štíhly minaret zo 150-ročnej nadvlády Turkov, či slávna, jemne prepracovaná umelecká keramika Zsolnay. 

Kam oko dovidí, všade samá rovina. Čaká vás národný park Hortobágy, najväčšia trávnatá step v Európe (UNESCO) a nezabudnuteľné 
predstavenie s bravúrnymi ukážkami jazdeckého umenia čikóšov. Navštívite Eger, jedno z najkrajších miest Maďarska, obľúbenú 
rezidenciu Františka Jozefa a Sissi v Gödölló a nebudú chýbať ani Buda a Pešť spojené Dunajom v hrdú krásavicu Budapešť. 

M A Ď A R S K O

Ostrihom
Gödöllö Hortobágy

Eger

Budapešť

78CHUB01 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

28.7. - 30.7. 2-3 138

78CHUB03 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

17.8. - 19.8. 2-3 138
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226  VEĽKÁ MAĎARSKÁ NÍŽINA

227 VEĽKONOČNÝ FESTIVAL V HOLLÓKÖ

3-dňový autokarový zájazd

1.deň: Odchod z Bratislavy v skorých ranných 
hodinách do Egeru, historickej vinárskej oblasti 
s najslávnejším červeným vínom Egri Bikavér. 
Prehliadka mesta, ubytovanie, odchod do „Údolia 
krásnych žien“  na ochutnávku vín a miestnych 
špecialít. Návrat do hotela. 
2.deň: Po raňajkách  odchod do príjemného 
kúpeľného mesta Miškovec – Miskolc v pohorí Bükk. 
Medzi atrakcie mesta patrí významná pamiatka  hrad 
Diósgyőr a  jedinečné jaskynné kúpele Barlangfürdő 
v Miskólc-Tapolca. Krasová voda z tohto termálneho 
prameňa má blahodarný účinok na choroby 
pohybového aparátu. Ubytovanie, individuálne voľno, 
návšteva jaskynných kúpeľov, večera, nocľah.

3.deň: Po raňajkách odchod  do palócskej 
dedinky Hollókő, prehliadka obývaného skanzenu,  
pamiatky UNESCO, účasť ma veľkonočnom festivale. 
V neskorých popoludňajších hodinách odchod 
na Slovensko s príchodom v neskorých večerných 
hodinách (cca 21:30 h).
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 
2x ubytovanie s raňajkami v hoteli 2*/3* , 
1x ochutnávku vína, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 30 EUR, za 
2 večere 26 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Hajós - Szeged – Bugac – Kecskemét

3-dňový autokarový zájazd

1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 7.00 h). V mestečku Martonvásár, 
cca 30 km juhozápadne od Budapešti návšteva 
zámku Brunswick. Starostlivo renovovaný zámok 
i okolité zámocké budovy slúžiace dnes umeniu 
a vedeckému výskumu, sa nachádzajú v rozľahlom 
anglickom parku. Bývalé sídlo rodu Brunswick je 
dnes sídlom Poľnohospodárskeho výskumného 
ústavu Maďarskej akadémie vied a v piatich 
miestnostiach na prízemí je zriadené pamätné 
múzeum nesmrteľného hudobného skladateľa 
Ludwiga van Beethovena. Expozícia svedčí 
o blízkych vzťahoch skladateľa a rodu Brunswick. 
V jednej z budov parku nájdeme Múzeum 
histórie detskej škôlky, ktorá vzdáva hold Therese 
Brunswick, mecenášky maďarských detských škôlok 
a výchovných ústavov. Po prehliadke odchod do 
vinárskej dediny Hajós. Dedina pozostáva z 1200 

lisovní a pivníc a je európskou architektonickou 
raritou. Vinárske domčeky, majúce rovnaké rozmery 
a štýl, postavili nemeckí kolonisti, ktorí sa tu usadili 
v stredoveku. Vo vínnych pivniciach sa nalieva ohnivé 
víno s výrazným buketom, ktoré aj ochutnáme. 
Pokračovanie do Szegedu, ubytovanie, fakultatívne 
večera.
2.deň: Mesto Szeged - Segedín, nazývaný aj 
mestom „slnečného svitu“ (v priemere má až 2100 
slnečných hodín ročne) leží na sútoku riek Tisa 
a Maros. Voda tu zanechala svoje stopy, keď počas 
jedinej noci v r. 1879 zničila prílivová vlna Tisy takmer 
celé mesto. Vďaka medzinárodnej pomoci však 
vzniklo nové mesto s nádhernými stavbami v štýle 
eklektiky a secesie. Pešia prehliadka mesta. Väčšina 
pozoruhodných budov stojí na rozľahlom Dómskom 
námestí, ktoré patrí k najkrajším námestiam 
Maďarska ( Votívny kostol vyzdobený nádhernou 
mozaikou Madony, Dimitrova veža, Nová synagoga 
v štýle maurskej secesie s nádhernou sklenenou 
kupolou znázorňujúcou vesmír, slávna cukráreň 
Virág, Múzeum spisovateľa Ferenca Móra, veterný 

mlyn Szeged-Kiskundorozsma a iné.) Svetoznáme sú 
miestne výrobky ako maďarská saláma Pick a sladká 
či pálivá paprika, s vynikajúcou chuťou. Návšteva 
múzea „Pick salami és Szegedi paprika múzeum“. 
Individuálne voľno, návrat do hotela, fakultatívne 
večera.
3.deň: Po raňajkách odchod na Bugačskú pustu, 
rozkladajúcu sa na ploche 11 tisíc ha národného 
parku Kiskunság, vyhlásenú za biorezerváciu 
UNESCO. Pravidelne sa tu usporadúvajú  jazdecké 
exhibície a prehliadky obratnosti pastierov a čikóšov. 
Najatraktívnejší program je krkolomná jazda 
záprahov piatich koní. Prehliadka Pastierskeho múzea 
s ukážkami každodenného života pastierov, stavby 
pastierskych obydlí, salašov a výroby predmetov 
na každodennú potrebu v minulosti. Po prehliadke 
odchod do Kecskemétu, pôvabného mesta Veľkej 
nížiny, presláveného svojou „barackpálinkou“ 
a „Kodályovou metódou“ hudobnej výchovy. 

Prehliadka mesta (krásna secesná radnica 
s farebnými keramickými ozdobami, Františkánsky 
barokový kostol, secesný Palác Cifra s bohatým 
kvetinovým dekorom a iné). Fakultatívne návšteva 
slávnej manufaktúry „Zwack Kecskemeti pálinka“ 
s ochutnávkou destilátov, prehliadka múzea. 
V podvečerných  hodinách odchod na Slovensko 
s návratom do Bratislavy cca o 21.30 h.
Zmena programu vyhradená.

CENA ZAHŔŇA: Dopravu luxusným autokarom, 2x 
ubytovanie s raňajkami v hoteli 3* , ochutnávka vína, 
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA: Vstupy, komplexné cestovné 
poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 40 EUR, za 
2 večere 26 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

Dedinka Hollókő – živý skanzen, sa ako prvá dedina na svete dostala na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Pôvodné domy zo 
17.storočia a biely rímsko-katolícky kostolík so šindľovou strechou sú ukážkou majstrovského diela ľudovej architektúry. Obyvatelia 
dedinky, Palóci (etnokultúrna skupina obývajúca región v pohorí Cserhát v severnom Maďarsku, si zachovala odlišné obyčaje a celkom 
iné nárečie), dodnes udržujú svoje tradície a nosia bohato zdobené kroje. Medzi najdôležitejšie udalosti obce patrí Veľkonočný festival.
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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: 35 787 201, so sídlom: Miletičova 1, Bratislava 824 72, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 
I, Oddiel:  Sa, Vložka číslo:  2427/B. 
2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) rozumie osoba, ktorá s obstarávateľom 
uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo 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 podpísanej zmluvy o obstaraní 
zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré 
sprostredkovávajú služby obstarávateľa, a/alebo zaplatením zálohy ceny zájazdu, a to aj v prípade uzatvárania zmluvy o obstaraní zájazdu 
prostredníctvom sprostredkovateľa (iná cestovná kancelária alebo cestovná agentúra), pričom v tomto prípade za zaplatenie zálohy sa považuje 
pripísanie peňažných prostriedkov na účet obstarávateľa, resp. ich prevzatie obstarávateľom v hotovosti. 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 objednávateľom ustanovenia v zmluve o obstaraní zájazdu alebo 
poskytovať objednávateľovi informácie (uistenia), ktoré sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných 
písomných prospektoch.  
5. Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený v mene 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 objednávateľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov,  všeobecné 
informácie a písomné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. Písomné doklady a informácie, ktoré 
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 oboznámil a súhlasí s obsahom týchto ZMLUVNÝCH  
PODMIENOK  CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. 
7. Zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu.
Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej korešpondencie, 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 obstarávateľom inak. Ak nie je uvedené v zmluve inak, cena zájazdu nezahŕňa náklady objednávateľa, ktoré musí tento vynaložiť v súvislosti 
s dodržiavaním pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.    
2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.
3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a 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, ban-
kovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané 
na účet obstarávateľa, resp. prevzaté obstarávateľom v hotovosti.
7. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v obstarávateľom stanovených lehotách je obstarávateľ oprávnený písomne 
odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré obstarávateľovi nesplnením 
si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo obstarávateľa na náhradu škody a ušlého zisku. 
8. Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom začiatku zájazdu, resp. 
začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k: 
 a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
 b)  zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových a iných poplatkov, 

ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
 c) zmene kurzu eura ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.
9. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa bodu 8 tohto článku môže tak obstarávateľ urobiť na základe písomného oznámenia, 
ktoré musí byť objednávateľovi odoslané listom na adresu v zmluve objednávateľom uvedenú najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo 
čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený  dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, 
najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený postupovať podľa bodu 7 
tohto článku.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. K základným právam objednávateľa patrí:
a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b)  Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa  zájazdu a objednaných služieb (ktoré sú obstarávateľovi známe, ako i oboznámenie 

sa so zmenami, o ktorých sa  obstarávateľ neskôr dozvedel. 
c)  Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VI. týchto 

podmienok. 
d)  Právo písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto ozná-

menie 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 neuhrade-
nia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, platí čl. II. bod 7 týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje 
len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je obstarávateľ schopný zabezpečiť, v opačnom prípade obstarávateľ písomne upozorní na 
nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa.  Obstarávateľ si účtuje za  každú zmenu objednávateľa paušálny poplatok 7 euro na osobu.

e)  Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok.
f)  Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení obstarávateľa alebo bankovú záruku pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje 

všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané 
služby táto povinnosť vzťahuje.

g)  Právo na kontakt na zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa objednávateľ môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou 
o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie.  

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a)  Poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a  objednaných služieb, a to najmä 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 poskytnutím 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 náležitosti (napr. pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a  
čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.

c)  Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto 
skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od obstarávateľa; v opačnom prípade môže obstarávateľ odstúpiť od zmluvy a má okrem 
stornopoplatkov 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, v opačnom prípade platí, že objednávateľ so zmenami súhlasí. 

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 potrebné 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 poskytnutie, 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 spolucestujúcim a pod. 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 skutočnosti bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
b)  Pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany obstarávateľa, pri zmene termínu čerpania služieb o viac ako 48 hodín alebo pri 

závažnej zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané služby, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje 
zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a 
v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, 
zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu o 
menej ako 10%, obstarávateľ navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Objednávateľ má právo voľby či od zmluvy odstúpi alebo prevedie 
zaplatenú cenu na úhradu iných služieb, ktoré si u obstarávateľa objednal.  

c)  Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet 30 účastníkov („výhrada mini-
málneho počtu účastníkov“), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 7 dní pred nástupom 
na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

d)  Pri dodatočnom doobjednaní služieb objednávateľom si obstarávateľ účtuje paušálny poplatok 3,50 euro na osobu a službu, ktorý nezahŕňa 
odplatu za doobjednanú službu.

2. Počas  čerpania služieb:
a)  Obstarávateľ je oprávnený vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z  objektívnych dôvodov, zásahov 

vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré obstarávateľ nemá možnosť ovplyvniť a 
predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je obstarávateľ povinný:
• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných 

služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na  minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej 
kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté 

náhradné plnenie, alebo 
• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.

b)  Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu z dôvodov podľa predchá-
dzajúceho bodu, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými 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 oznámením, ktoré je účinné dňom 
jeho doručenia obstarávateľovi alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke obstarávateľa (v pobočke obstarávateľa). Pri odstúpení od zmluvy je 
objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi nasledovné stornopoplatky (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):
a)  skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 euro pri zahraničných zájazdoch/ 10 euro pri domácich pobytoch, ak objednávateľ odstúpi 

od zmluvy v lehote do 46 dní pred termínom začatia čerpania služieb,
b)  skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 45 -29 

dní pred termínom začatia čerpania služieb,
c)  skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 28 -15 

dní pred termínom začatia čerpania služieb,
d)  skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 14 – 6 

dní pred termínom začatia čerpania služieb,
e)  vo výške 100% celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia 

čerpania služieb.
2. V prípade storna jednej osoby v 2-lôžkovej izbe musí zostávajúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri 
obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte stornopoplatkov sa 
započítava aj deň, kedy bolo odstúpenie od zmluvy obstarávateľovi riadne oznámené.
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 stornopodmienky podľa tohto článku, 
ak nie je dohodnuté inak.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na 
odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne 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, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať 
podľa zmluvy, u obstarávateľa, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam 
urobený podľa predchádzajúceho bodu 1. V prípade 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 objednávateľom 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 ostat-
né 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 predpismi platnými pre leteckú dopravu a nároky objednávateľa v súvislosti s leteckou 
dopravou voči obstarávateľovi  sú vylúčené.  

VIII. POISTENIE PROTI INSOLVENTNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa  pre potenciálnu možnosť úpadku 
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné 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 podmienkach 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 uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré  obstarávateľ vydáva a ktoré 
sú poskytnuté tretími osobami  a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.
3. 0bjednávateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami 
týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň podpísaním tejto zmluvy udeľuje obstarávateľovi súhlas 
so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve ako aj obstarávateľom určeným iným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia 
zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k  zabezpečeniu práv a povinností, 
ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom 
obstarávateľa a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre 
objednávateľa, a likvidácie spracovaných osobných údajov. Objednávateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných 
údajov aj pre potreby marketingových aktivít obstarávateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch obstarávateľa, a to po 
dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, 
prípadne na základe písomnej žiadosti objednávateľa doručenej obstarávateľovi. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj 
v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu.
Tieto zmluvné podmienky obstarávateľa nadobúdajú platnosť dňa 1.12.2010. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotli-
vé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.
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