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VERNOSTNÝ PROGRAM 

satUR KLUB
platný od 1.9.2017

Ď A K U j E M E  Z A  VA š U  V E R N O s ť

Milí naši cestovatelia,

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

ZĽAVY A VýhOdY 
prE kliEnTOv 
v STaTuSE TOp

ZĽAVY A VýhOdY 
prE kliEnTOv 
v STaTuSE vip

a navyšE...

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

CK SATUR - LETO počas celého roka

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

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

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO

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

CK SATUR (mimo katalógu LETO) počas celého roka

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

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

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

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

najneskôr však 14 dní pred nástupom na zájazd

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

CK SATUR - LETO počas celého roka

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

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

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO

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

CK SATUR (mimo katalógu LETO) počas celého roka

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

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

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

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

najneskôr však 14 dní pred nástupom na zájazd

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

   možnosť rezervácie sedadla v lietadle so zľavou 50%

   možnosť doobjednania individuálneho transferu so zľavou 50%

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

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

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

V I A c  I N f O  N A  w w w. s AT U R . s K / s AT U R K l U b
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FIRST MOMENT A VERNOSTNé ZľAVy

POznávame svet2018

FIRst 
moment
zľavy
až do 10 %

do 28. 02. 2018

Zľava na zájazdy s odchodom po 15.01.2018 +až do 10 %  do 31.12.2017

Zľava na zájazdy s odchodom po 01.04.2018 až do    8 %  do 28.02.2018

Zľavy pre TOP klientov +2 %  celoročne

Zľavy pre VIP klientov +3 %  celoročne

nOvinky

Zľavy nie sú kumulovateľné s inými zľavami, kupónmi a poukážkami, ak nie je uvedené inak a vzťahujú sa na základnú cenu zájazdu. Zľavy sa nevzťahujú na jednodňové zájazdy, detské paušály a paušály pre 
dospelých, na povinné a iné doplatky, jednodňové plavby po Dunaji a na plavby bez slovenského sprievodcu. Nárok na príslušnú zľavu vzniká za podmienky zaplatenia plnej sumy zájazdu pri objednaní. Pri 
úhrade nižšej ako 100% bude percentuálna zľava znížená o 2%. Žiadnu z vyššie uvedených zliav nie je možné uplatniť dodatočne a ani na zájazdy realizované pred 15.01.2018. Detský paušál = cena pre dieťa 
na prístelke do xx rokov podľa cenovej ponuky daného zájazdu. Ceny zájazdov sú uvedené v Eurách, ak nie je uvedené inak. Na všetky poznávacie zájazdy ako i pri kombinácii poznávacích zájazdov s poby-
tovými platí výhrada minimálneho počtu účastníkov a výhrada zmeny programu. Práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klienta sú bližšie upravené v Zmluvných podmienkach cestovnej kancelárie SATUR 
TRAVEL a.s., prípadne Zmluvnými podmienkami daného obstarávateľa zájazdu uvedeného pri kúpe konkrétneho zájazdu, resp. plavby, ktoré sú vždy súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu/záväznej prihlášky.

  Svet čarodejníka Harryho Pottera
  Detský víkend na južnej Morave
  Detský víkend v Nyiregyhaza
  Rozprávkové adventné trhy
   Plavby po Dunaji do Budapešti, 
Ostrihomu, Štúrova a Melku

   Island – Orkneje plavba na MSC 
Meraviglia

   Dublin - domov pravého Irish 
Pubu

  Liverpool & Manchester
   Bielorusko -  európska cesta  
v čase

  Klenoty Baltického pobrežia
  Veľká noc v Bavorsku
  Advent na bavorských zámkoch
  Kúzelné Alsasko
  Mestá pod Pyrenejami
  Madrid – Salamanca – Toledo

  Bilbao - mesto architektúry
  Madeira & Azorské ostrovy 
  Portugalsko pre pokročilých
  Porto za víkend 
  Sardínia s pobytom pri mori
   Ponza & Rím s návštevou Vily 

Borghese
  Elba - Napoleonov ostrov
  Z Monte Carla do Cinque Terre
  Turín a vínna oblasť Langhe 
  Švajčiarsko plnými zmyslami
  Turistika vo švajčiarskych Alpách
  Jazerá soľnej komory
  Pýchy severných Čiech
  Bulharsko s pobytom pri mori
   Moldavsko – zabudnutý kúsok 

Európy
  Belehrad – metropola na Dunaji 
  Grand Tour Juhosláviou

   Mongolsko - Dobrodružné 
poznávanie

  Južná Kórea - Tajomná ázia
  India – zelený trojuholník 
  Nepál - To najlepšie
   Uzbekistan - Čarovná brána  

do Strednej Ázie
  Za krásami Arménska
  Gruzínsko a jeho prírodné krásy
   Izrael - Národné parky a Golanské 

výšiny
   Jordánsko s pobytom  

pri Mŕtvom mori
  Seychely – skutočný raj na Zemi
  Maurícius uprostred raja
   Havajské ostrovy plavba  

na Pride of America
   Západ USA - Plavba na 

Ruby Princess so slovenským 
sprievodcom

   Krásy nového Anglicka
  Miami & Key West 
  Mexiko - Po stopách Mayov
   Panama - Dokonalý oddych  
v tropickom raji

   Peru - Divokou prírodou  
po stopách Inkov

  Hrady a zámky v okolí Brna
  Hrady a zámky na južnej Morave
  Advent v Soprone
  Deň zážitkov v Hevíz a Keszthelyi
  Herend & Pannonhalma
  Albertina a Impresionisti
  Dni orchideí vo Viedni
  Zámky v údolí Wachau 
  Festival cesnaku



6

5400

7
16/26

50

prEčO cESTOvať SO SaTurOm?

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

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

najbližšie k vám  
7 dní v týždni 
Vaše cestovateľské sny si s nami môžete splniť v najširšej sieti 
pobočiek zo všetkých cestovných kancelárií na Slovensku  
a to 7 dní v týždni. Osobné stretnutia a konzultácie v našich  
46 pobočkách a u ďalších 600 zmluvných partnerov sú pre nás 
samozrejmosťou. Informácie o zájazdoch a ešte viac kvalitného 
cestovateľského obsahu získate tiež surfovaním 24/7 na našej 
webovej stránke satur.sk.

16/26 – maximálna  
veľkosť skupiny 
Pocit, nielen byť niekde, ale cítiť atmosféru  
aj na vlastnej koži, je to, čo robí rozdiel 
v intenzite zážitku. A stáť vtedy v druhej rade 
môže byť veľká škoda. A to je dôvod prečo si 
u nás zážitky z poznávania exotiky užijete naplno 
a v maximálne 16 člennej skupine a na 90% 
leteckých zájazdoch po Európe v maximálne 
26 člennej skupine cestovateľov. Chceme totiž, 
aby cestovatelia doma hovorili, nielen to, že bol 
som na Kube, v Mexiku, či na Srí Lanke alebo 
v niektorej z našich 150 krajín, ale aby s nadšením 
rozprávali o nezabudnuteľných zážitkoch.  

kvalita na cestách
Na cestách za poznávaním sveta sa veziete autobusmi značky MERCEDES, MAN  
a NEOPLAN Tourliner, ktoré patria do kategórie luxusných autobusov najvyššej triedy 
a komfortu. Štandardom vybavenia každého autobusu je klimatizácia, toaleta, audio 
a DVD systém, ako aj Wi-Fi. Technický stav všetkých dopravných prostriedkov je 
prísne sledovaný. Hlavnou prioritou je komfort a bezpečnosť cestujúcich a preto vodiči 
pravidelne absolvujú školenia bezpečnosti práce a prvej pomoci.
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9 z 10 klientov s nami 
cestuje opakovane 
Človek vraj nestúpi dva krát do tej istej rieky. Ale v prípade,  
ak je 9 z 10 cestovateľov spokojných s komfortom 
cestovateľského servisu, realizáciou poznávacích zájazdov 
a kvalitnými sprievodcami, je len prirodzeným javom, že pre 
cestovateľov zostávame my ich sprievodcom pri výbere ďalších 
destinácií a na cestách za poznávaním. 

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

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

5x super značka
Hovorí sa, že je ťažké získať významné ocenenie, no ešte ťažšie je ho obhájiť. 
Najuznávanejšia nezávislá porota v oblasti hodnotenia a oceňovania značiek, ako 
aj široká verejnosť už po piaty krát rozhodla, že SATUR je SUPERBRAND (SUPER 
ZNAČKA). Tento titul je znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej 
pozície značky na lokálnom trhu. Pridajte sa k tým, ktorí cestujú s „cestovkou“,  
ktorá je ako jedna z mála značiek, päťnásobným držiteľom tohto ocenenia.

2x viac zážitku
Novinkou pre tento rok je možnosť využiť počas 
prehliadky na vybraných zájazdoch systém 
audio sprievodcu. Popri kvalifikovanom výklade 
osvedčeného sprievodcu, tak môžete využiť 
bezdrôtové audio zariadenie. Výhodou je, že vám 
zaručene neunikne žiadna dôležitá informácia  
a môžete si vychutnať výklad bez ohľadu na 
miesto a ruch naokolo. Zážitok  
z prehliadky sa tak znásobí.

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

2017
2016

2015
2014

2013
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TOp pOznávaciE zájazdy
top 5 zájazdov v Európe - letecky

01 Sicília poznaniE a rElax v rovnováhE

Najväčší ostrov Stredozemného mora je známy vďaka nádherným plážam 
s krištáľovo čistou vodou, no očarujúca je aj jeho nedotknutá príroda 
s horskými dedinkami. Ostrov bol od pradávna vstupnou bránou pre 
dobyvateľov, vďaka čomu tu dnes badať stopy mnohých civilizácií a kultúr. 
Magická Taormina, historcké Syrakúzy a viaceré mestá zo zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO sú toho dôkazom. Na odvážnejších čaká aj najväčšia 
aktívna sopka v Európe – Etna.

02 NaJKRaJŠiE ŠPaNiElSKE 
METROPOlY
Španielsko nie je len o dovolenke na pláži, Španielsko treba spoznávať! Čo ukrýva 
krajina temperamentného tanca, výborného jedla, vína, ale aj futbalových 
majstrov? Prezradí to atmosféra metropol - hlavné mesto Madrid, katalánska 
Barcelona, ale aj Zaragoza a Valencia? Všetky spája história španielskych kráľov, 
revolucionárov a umelcov. No zároveň je každé z miest iné a osobité.

03 ŠKóTSKO - 
FaERSKé OSTROvY 
– iSlaNd
Kombinácia troch krajín, ktorých spoločným 
menovateľom je nedotknutá príroda. Škótsko 
ako jeden z posledných kútov krásnej a divokej 
prírody v celej Európe a domov bájnej 
Lochnesskej príšery. Faerské ostrovy - miesto 
kde počuť aj ticho a na záver ostrov štyroch 
živlov Island, ktorého prírodné krásy obdivuje 
celý svet. Všetky spája jedno - ponúkajú doslova 
únik od civilizácie.

04 PaRíž aKO 
hO NEPOzNáTE
Bonjour Paris Mon Amour! 
Nezabudnuteľná atmosféra 
metropoly Francúzska očarí aj 
mimo turisticky atraktívnych lokalít, 
ako sú Eiffelova veža či Versailles. 
Napríklad umelecký Montmartre, 
zelená časť s nízkymi domčekmi 
Mouzaia, alebo Prepeličí vrch, ktorý 
je domovom pre street art umelcov. 
Paríž je mestom umelcov, dobrého 
jedla a vína a najmä nekonečných 
prekvapení.

05 GRaNd TOuR 
ŠKaNdiNáviOu
Čo znamená biela noc? Pri najsevernejšom 
bode Európy - Nordkapp slnko nezapadá 
za horizont a noc ako ju poznáme 
neprichádza. Krajiny na severe Európy sú 
známe prekrásnou nedotknutou prírodou, 
čistotou a príkladným životným štýlom. 
Švédsko aj ako krajina rozprávok, nábytku, 
či rodisko Alfreda Nobela. Fínsko je krajinou 
tisícich jazier, ale najmä vyše dvoch 
miliónov sáun. Svoje sídlo tu má aj Santa 
Claus - fínsky Joulupukki, ktorý býva, spolu 
so svojimi sobmi, vo svojej polárnej dedinke 
na okraji laponského Rovaniemi. 

nájdete na strane 111

nájdete na strane 46

nájdete na strane 89

nájdete na strane 78

nájdete na strane 60
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top 5 zájazdov v Európe - autobusom

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

04 KRáSY SlOviNSKa 

„slovinské toskánsko“

Slovinsko je jednou z mála európskych krajín, kde je možné stráviť dopoludnie 
vo vysokohorských alpských strediskách a poobede sa presunúť na pobrežie 
Jadranského mora. Smaragdové jazero Bled, prehliadka hlavného mesta Ľubľany, 
unikátna jaskyňa Postojna Jama, Predjamský hrad, svetoznámy žrebčinec 
Lipice, panoramatické výhľady v oblasti „Slovinského Toskánska“, vínne pivnice 
v Dobrove a zámok Miramare. Slovinsko nie je rozlohou veľká krajina, no čo jej 
chýba veľkosťou, to dobieha rozmanitosťou a aktivitami. Z východu na západ, zo 
severu na juh – každá časť krajiny ponúka turistom niečo iné.

05 ROzKviTNuTé hOlaNdSKO
Tak toto očarí nielen pestovateľov kvetov, ale všetkých milovníkov krásy! 
Nezabudnuteľné dni v kráľovstve syrov, tulipánov a veterných mlynov. 
Kinderdijk (UNESCO) so skupinou 19 veterných mlynov, na jar v jednom 
z najkrajších kvetinových parkov na svete Keukenhofe, 6 miliónov 
rozkvitnutých cibuľovín, fantastická prehliadka kvetinových alegorických 
vozov, ktorú vystrieda návšteva farmy s výrobou typických syrov. Záver  
v Amsterdame potvrdí, že toto mesto si zaslúži určite osobitnú návštevu.

01 FRaNcÚzSKO
za krásami francúzskEj 
riviéry

Najznámejšia riviéra sveta, ktorá každoročne 
hostí jachty známych hviezd svetového 
šoubiznisu. Vstupnou bránou Azúrového 
pobrežia je mestečko Nice s množstvom 
romantických zákutí a rozprávkovou prírodou. 
Najbohatšou časťou Monacké kniežatstvo na 
čele s Monte Carlom. A najznámejšou - Saint 
Tropez s žandárskou stanicou, ktorú preslávil 
Louis de Funés.

02 RíM, ORviETO
a mEstá na skalách

Všetky cesty vedú do Ríma. Mesto, 
ktoré si pamätá časy cisárov, 
vizionárov a umelcov ako Da Vinci 
i Michelangelo ročne otvára svoje 
brány miliónom turistov. Fontána di 
Trevi, Vatikán s námestím sv. Petra, 
koloseum spoločne tvoria nekončiaci 
zoznam toho, čo treba vidieť a zažiť 
v hlavnom meste Talianska. Len pár 
kilometrov od mesta sa nachádza 
aj mesto v skalách Orvieto, ktoré 
bolo dôležitou súčasťou a slúžilo ako 
obranná pevnosť Rímskej ríše.

03 PETROhRad
biElE noci

Kultúrne stredisko celého Ruska 
s mnohými pamiatkami UNESCO a tiež 
jeden z najdôležitejších ruských prístavov 
v Baltickom mori. Prehliadka hlavných 
historických a umeleckých skvostov – Zimného 
paláca s galériou Ermitáž, Nevského prospektu 
s chrámami a palácmi, malebné mestečko 
Puškin pôvodne Carskoje Selo, Petrodvorec – 
letná rezidencia Petra Veľkého nad Fínskym 
zálivom, Petropavlovská pevnosť a katedrála 
s hrobkami cárskej rodiny Romanovcov, krížnik 
Aurora, symbol boľševického prevratu v Rusku. 
Nezabudnuteľné potulky mestom počas 
bielych nocí, keď slnko nezapadá za horizont.nájdete na strane 162

nájdete na strane 150

nájdete na strane 81

nájdete na strane 115

nájdete na strane 72
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01 GRuzíNSKO & aRMéNSKO
jEdinEčná kaukazská cEsta časom 

Dokonalá cesta perlami kaukazskej oblasti ponúka návrat v čase do histórie 
cirkví v Arménsku a v Gruzínsku. Nedotknutá príroda pod horou Kazbegi, či 
„Perla Čierneho mora“ – mestečko Batumi s množstvom unikátnych kláštorov 
pod patronátom UNESCO, ale aj významných historických pevností. Nechýbajú 
ani dych berúce výhľady na tyrkysové jazero Sevan a bájnu horu Aratrat. 

02 viETNaM a KaMbOdža
Socialistický Vietnam, navonok chudobná krajina, ktorá ponúka viac, ako by sa 
na prvý pohľad mohlo zdať. Ohromné Dračie zuby, plavba pomedzi ostrovy na 
drevených džunkách a kúpanie v jaskyni Luon Cave. Kambodžské kráľovstvo, 
ktoré dodnes zostáva takmer nedotknuté turistickým ruchom s krásnou 
prírodou a neľahkou históriou. Dve krajiny, bohaté na kultúru, prírodné krásy, 
zvyky a tradície. 

03 dubaJ - al aiN - 
abu dhabí
Dubaj a Abu Dhabí – dva najväčšie 
a najnavštevovanejšie zo siedmych Emirátov. 
Dynamicky sa rozvíjajúce multikultúrne mestá, 
ktoré si zároveň zachovávajú svoju históriu 
a tradície v kontraste s tradičným miestom  
Al Ain s trhmi, oázami a pevnosťami. Moderná 
architektúra, jej skvosty známe po celom 
svete a neprehliadnuteľný luxus, nákupy 
v najväčších nákupných centrách, prechádzky 
spletitými uličkami v starých štvrtiach, relax na 
nádherných plážach – tu zážitky nekončia!

04 baRMa
dobrodružstvo  
v krajinE zlata

Mjanmarsko, alebo Barma 
je najväčšou krajinou 
Juhovýchodnej Ázie, s rozsiahlymi 
pralesmi, ale aj s vrchmi nad 5000 
metrov, ktoré patria k Himalájam. 
Tisíce zlatých pagôd v Bagane 
sa považujú za najvzácnejšiu 
historickú pamiatku v celej 
oblasti. Napriek tomu, že je Barma 
jednou z najchudobnejších krajín 
sveta, ľudia sú tu pohostinní 
a šťastní. Ideálna kombinácia pre 
dobrodruhov.

05 MExiKO  
& Kuba
to naj z karibiku

Mexiko – pláže ako zo sna, 
mangrovníkové háje a pozostatky 
pradávnych mocných civilizácií, 
stále živé tradície, pôvodná kultúra, 
tanec a hudba, polostrov Yucatán 
a dokonalá Mayská riviéra. Toto 
všetko v kombinácií s prírodnými 
krásami Kuby, rytmami salsy, 
pozitívnou energiou domácich, 
dobrého jedla a čistých vôd 
Karibiku i Atlantiku.

nájdete na strane 192

nájdete na strane 177

nájdete na strane 180

nájdete na strane 197

nájdete na strane 221

top 5 zájazdov v Exotike

TOp pOznávaciE zájazdy
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04 lEGOlaNd
rozprávkový svEt prE dEti

Každé dieťa ho pozná a každé ho zbožňuje. Na legu vyrástlo už viacero 
generácii. Kto lego vymyslel, ako sa vyrába, európske stavby z kociek, ale 
najmä nekonečné množstvo atrakcií s obľúbenými lego hrdinami. V „rodisku“ 
tejto farebnej stavebnice sa nachádza obrovský areál, ktorý dá zvedavým 
odpovede na otázky a je zárukou celodennej zábavy pre celú rodinu. Cesta 
nielen pre deti -  veď kto by sa nechcel vrátiť do svojho detstva? 

05 KORuTáNSKO
rodinný víkEnd

Precestovať svet len za jeden deň sa dá! Francúzsko, Taliansko, Japonsko, či 
India – to všetko len za pár hodín vo svete miniatúr Minimundus. K tomu 
výhľady na krásnu prírodu rakúskeho Korutánska z vyhliadkovej veže 
Pyramidenkogel a šup dole tobogánom na spoznávanie granátových baní 
v areáli Granatium. Rodinný víkend doslova nabitý poznávaním.

01 SRí laNKa
tajomná cEsta prE malých  
aj vEľkých

Tropický ostrovný raj splní sny malým 
dobrodruhom. Kŕmenie sloních mláďat 
v sloňom sirotinci Pinnawalle, pozorovanie 
delfínov a veľrýb v ich prirodzenom prostredí, 
k tomu návšteva nádherných čajovníkových 
plantáží a bádanie po mýtoch a legendách 
ostrova. Toľko aktivít a zážitkov na jednom 
mieste ponúka maličký ostrov Srí Lanka.

02 baRcElONa
prE dEti

Nezabudnuteľné zážitky čakajú 
na deti v katalánskej metropole. 
Gaudího mesto ponúka pastvu pre 
oči rodičov a nekončiacu zábavu 
pre najmenších. Jeden z najstarších 
lunaparkov v Európe, najväčšie 
akvárium, múzeum voskových figurín, 
vedecko-interaktívne múzeum ako 
aj najfarebnejší park v Európe sú ako 
stvorené pre poznávanie. Malých 
futbalistov určite poteší návšteva 
futbalového štadióna FC Barcelona.

03 ŠKaNdiNávia
rozprávkové krajiny 
sobíkov a škriatkov

„Všetci dospelí boli raz deťmi, ale 
máloktorý z nich si na to pamätá“ 
povedal Antoine Exupéry. Škandinávia 
- návrat do detstva pre dospelých 
a brána do rozprávky pre deti. 
Zábavné atrakcie, vodný svet, kocky 
stavebnice Lego, akvárium, zoo, 
tropický prales, najstarší skanzen 
na svete, či stretnutie s Pipi Dlhou 
Pančuchou a H. CH. Andersenom. Taká 
je 6-dňová „ochutnávka“ dánskych 
špecialít pre deti!

nájdete na strane 35

nájdete na strane 24

nájdete na strane 29

nájdete na strane 25

nájdete na strane 26

top 5 zájazdov pre deti

poznávaciE zájazdy prE dEti nájdEtE aj v katalógu family 2018

Každý rok pre vás pripravujeme 400 poznávacích okruhov do 150 krajín sveta a 5 kontinentov. 
Predstavujeme vám tie, ktoré si naši cestovatelia obľúbili najviac.
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Organizátor a odborný garant projektu 
cestokino je cK sATUR

CestovateľsKÉ 
UtoRKy 
na BReHU dUnaJa na LodI žILIna
Pontón 40, Pod staRým mostom

 Pravidelné stretnutia vášnivých cestovateľov

 Predstavovanie cestovateľských destinácií

   Poznatky a zážitky cestovateľov 
a sprievodcov na vlastnej koži

 Zaujímavé a nevšedné cestovateľské počiny

každý druHý
uTOrOk

cElOROčNE

 18:15
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Sprievodcovia. Výstavný štít a vizitka každej cestovnej kancelárie. Pre klienta CK prvý kontakt v núdzi, studnica informácií, 
človek, na ktorého schopnosti je odkázaný. Každý náš sprievodca je predovšetkým jedinečná osobnosť s dušou cestovateľa. 
Svoje nadšenie pre spoznávanie iných krajín a kultúr s láskou a nadšením odovzdávajú vám, našim klientom. Každý svojím 
osobitým spôsobom. Prosím, zoznámte sa s niektorými z nich:

naši SpriEvOdcOvia

Slávka kóňOvá
Vyštudovala v Miláne taliančinu 

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

ostrovy, či Alpy. Benvenuti in Italia!

ĽubOš kačírEk
Charizmatický, mladý muž pôsobí 

ako pedagóg na Filozofickej 
fakulte UK, kde prednáša históriu. 
Zameriava sa na región strednej 

Európy. Obľubuje sprevádzať Českú 
republiku a Slovinsko.

pETra pOgányiOvá
Cestovateľka s iskrou v očiach. 

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

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

bOHuSlav gOndár
Ďalší pohoďák v našom tíme, rád 

sprevádza po mestách, ale aj v prírode, 
má rád modernú architektúru, ale 
nestratí sa ani v histórii. Stretne sa 
s ním v španielskych, ale i nemecky 

hovoriacich krajinách.

milan HOmOla
Cestovanie je jeho koníčkom, 
rád spoznáva cudzie kultúry 

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

uprednostňuje poznávacie zájazdy.

marOš bílEk
Športovo založený mladý muž, ktorý 
sa našiel i v cestovnom ruchu. Ovláda 

štyri cudzie jazyky, milovník prírody, ale 
rád sa túla i po mestách. Jeho srdcovky 

sú Rím, Paríž, Krakov, Korutánsko, 
Engadin či Ticino.

zdEnkO SOmOrOvSký
Miluje cestovanie telom aj dušou, 

miluje dobrodružstvo, hory, prírodu 
a spoznávanie neznámych kultúr 

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

Elza yiraT
Kubánka, slovensky hovoriaca 

sprievodkyňa je zárukou 
autentických a kvalitných informácií 

o tejto krásnej krajine. Slovensko 
miluje rovnako ako rodnú Kubu  

a dodnes tu má množstvo priateľov.

kaTarína grančičOvá
Úsmev na tvári a vždy dobrá nálada. 

Viete aký parfém používal 
ľudovít XIV? Do ktorej kaviarne 

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

zdEnĚk dOnnEr
Špecialista na Taliansko. Znalec 

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

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

cHriS cHilOvá
Už jej exotické meno 

môže trochu napovedať, že jej 
srdcovkou je španielsky 

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

paTrik dEkan
Sprevádza na cestách klientov 

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

Kanady, Madeiry, Škótska 
a niektorých krajín Ázie.

Hana škOlkayOvá
Francúzsky hovoriaca, vždy 

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

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

atmosféru navštívenej krajiny.“

róbErT SládEk
Pohoďák, na ktorého sa dá 

spoľahnúť, človek do voza aj 
do koča, pre ktorého sprevádzanie 
nie je len prácou, ale celoživotným 

hobby. Je „doma“ v nemecky 
hovoriacich krajinách.

marEk krEmEr
Mladý muž s dušou 

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

sprievodcu, ktorá ho neustále núti 
sa vzdelávať v rade odborov 

a byť aktívnym človekom.

TaTiana bukOvá
Dlhoročná sprievodkyňa v krajinách 
severnej Afriky. Učaroval jej Blízky 

Východ, Stredná Ázia a krajiny 
Kaukazu. V súčasnosti pôsobí 
v Iráne, na perzských štúdiách.
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JuRaJ 
OKál

Sprievodca

ako svet z pohľadu poznávania 
vidí náš sprievodca juraj okál?
Osobne vyhľadávam a opakovane 
sa vraciam na miesta, ktoré majú 
neopakovateľnú a sebe vlastnú 
atmosféru, proste jedinečné „genius 
loci“. Dokážem síce oceniť aj krásnu 
prírodu, ale v skutočnosti som 
jednoznačne „kultúrno -historický“ 
poznávací typ. Ja proste potrebujem 
staré hradby, nejaký ten kostol či 
starovekú pohanskú svätyňu, 
aby som bol vo svojom živle. 
Čím staršie, tým lepšie.

najlepší/najväčší cestovateľský 
zážitok bol:

 Tie najväčšie zážitky sú 
v okamihoch, keď sa na nejakom mieste 
človek ocitne po prvý krát. Prvý deň 
mimo európskeho kontinentu (ranné 
pristátie v Egypte) sa mi napríklad 
navždy nezmazateľne vryl do pamäti.

na čo som hrdý?

 Asi na svoje jazykové 
schopnosti. Jazyky som 
študoval a už po krátkom 
pobyte v nejakej krajine sa na 
mňa miestny jazyk začne „lepiť“, 
aj keby som sa tomu bránil.

životné motto:

Čo nejde zo srdca, nejde 
k srdcu. (Phil Bosmans)

„najexotickejšia“ 
krajina podľa vás je:

Irán alebo India.

najbezpečnejšia 
krajina podľa vás je:

Island.

najlepší silvester zažijete

V Egypte.

najlepší gastronomický 
zážitok som mal:

 Najlepší hot -dog na svete 
Bæjarins Beztu 
v islandskom Reykjavíku.

najlepšia „poznávačka“ pre 
deti podľa vás je:

Parížsky Disneyland, prípadne 
niektorá z okružných plavieb.

najlepšia atrakcia na svete podľa vás je:

 Múr nárekov alebo Chrám Božieho 
hrobu v Jeruzaleme.najkrajšie miesto 

na slovensku podľa 
vás je:

Banská Štiavnica.

najkrajšiu panorámu 
podľa vás má:

Jeruzalem z Olivovej 
hory alebo Dubaj 
z mrakodrapu Burdž 
Chalífa.

„najeurópskejšia“ 
krajina podľa vás je:

Taliansko.

najkrajšie mesto/krajina na 
spoznávanie podľa vás je:

 Lisabon, Portugalsko.

Krajiny, ktoré sprevádza:
Izrael, Maroko, Spojené arabské 
emiráty, Jordánsko, Albánsko, 
Island
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lucia 
KulFaSOvá

Sprievodkyňa

ako svet z pohľadu poznávania 
vidí naša sprievodkyňa lucia 
kulfasová?
Poznávaním sa človek veľa 
naučí a každé cestovanie nás 
posúva ďalej, teda bližšie 
k iným národom a kultúram, 
a pretože svet je rôznorodý je dobré 
ho spoznať a vnímať všetkými 
zmyslami, tak aby v človeku 
zanechal to krásne a pozitívne 
so všetkým, čo nám ponúka. 
Pochopenie iných a akceptovanie 
inakostí života nás robí lepšími. 
Smelo sa vydajte na cesty 
a objavujte to, o čom ste vždy 
snívali.

najlepší/najväčší cestovateľský 
zážitok bol:

Vždy ma veľmi dojme a milo prekvapí, 
keď na náročné poznávacie cesty 
idú vitálni aj 80-roční turisti, ktorí 
stále majú tú iskru v očiach pre 
spoznávanie a napĺňanie si svojich snov 
a sú nesmierne vďační, že zažili ešte 
nezabudnuteľné zážitky z ciest.

na čo som hrdá?

Hrdá som na to, že som sa 
vďaka cestovaniu veľa naučila 
a spoznala, a že teraz môžem 
svojimi skúsenosťami obohatiť 
aj iných.

životné motto:

Ber, čo život dáva.

najbezpečnejšia krajina 
podľa vás je:

Ak by som reagovala na 
dnešnú situáciu vo svete, 
tak Slovensko, ale inak aj 
severná Európa, Kanada, 
záp. USA, Nový Zeland, 
Austrália, Polynézia.

Krajiny, ktoré sprevádza:
Stredomorie, Škandinávia, 
arabské krajiny, Amerika

„najeurópskejšia“ krajina 
podľa vás je:

Anglicko, lebo stále dýcha 
minulosťou, ktorá po sebe 
zanechala stopy aj v iných 
krajinách, a to ju korunuje 
na európske prvenstvo.

najlepšia „poznávačka“ pre deti 
podľa vás je:

Ak by som volila pre môjho 
sedemročného syna tak, tam, kde 
je more so skvelým šnorchlovaním, 
dobrodružstvo so zvieratami, 
chodenie po horách, jazdy na 
bicykloch a hľadanie najlepšej 
zmrzliny J.

najkrajšie miesto na slovensku 
podľa vás je:

Tam, kde som doma – v Tatrách.

najkrajšiu panorámu podľa vás má:

Uchvátil ma výhľad z jordánskej Petry na 
okolité skalné hory.

najlepší silvester zažijete:

Tento deň je živo vo všetkých 
svetových metropolách… 
New York, Sydney, Dubai!?

najkrajšie mesto/krajina 
na spoznávanie podľa vás je:

Grécko a jeho ostrovy plné čarovných zákutí, 
krištáľové more, skvelé jedlo a hudba, a to všetko 
s nádychom antického tajomna.

„najexotickejšia“ 
krajina podľa vás je:

Tradičné Japonsko s posvätnou horou 
Fuji, s tisícami chrámov, svätostánkov 
a palácov. Plno zaujímavostí ukrývajú 
aj japonské záhrady, v ktorých je 
dominantné náboženstvo. Exoticky 
pôsobí aj extra moderná éra vo 
veľkomestách.

najlepší gastronomický 
zážitok som mala:

Na výletnej lodi v Karibiku, kde sme 
s našimi klientami ochutnávali karibské 
špeciality spôsobom rulety a veľmi sme 
sa pri tom zabávali.
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MaRiaNa 
hOzláROvá

Sprievodkyňa

ako svet z pohľadu poznávania 
vidí naša sprievodkyňa mariana 
hozlárová?
Ako klient som vždy vyhľadávala 
destinácie s krásnou prírodou, 
aktívny oddych spojený 
s poznávaním. Aj ako sprievodca 
mám najradšej poznávacie zájazdy 
spojené s turistikou a krásnymi 
scenériami. Monumenty vytvorené 
človekom sú obdivuhodné, krásu 
ktorú vytvorila príroda však nič 
neprekoná J.

na čo som hrdá?

Hrdá som na Slovensko, na jeho 
krásnu prírodu, hrady, drevené 
kostolíky, skvelú kuchyňu a na 
šikovných a srdečných ludí.

životné motto:

 Žiadne motto nemám J.

Krajiny, ktoré sprevádza:
Anglicko, Škótsko, Írsko, 
Rakúsko, Francúzsko, Poľsko, 
Madeira, Malorka

„najexotickejšia“ 
krajina podľa vás je:

Peru. Asi preto, že to 
bola moja prvá ďaleká 
cesta, prvá „exotika“ 
v živote, prvá cesta do 
neznáma na magické 
Machu Picchu.

„najeurópskejšia“ krajina podľa vás je:

Ako prvé ma napadlo Francúzsko 
a aj Nemecko – asi preto, že autormi 
európskej hymny boli Nemci J.

najkrajšie mesto/krajina na spoznávanie podľa vás je:

Mexiko – ideálna kombinácia poznávania aj relaxu na 
krásnych plážach.

najlepší silvester zažijete:

V snehom zapadnutej chalúpke 
niekde na horách J.

najlepší gastronomický 
zážitok som mala:

Úprimne? Opakovane 
u mojej mamy v kuchyni J.

najlepší/najväčší cestovateľský 
zážitok bol:

 Momentálne asi Kambodža, 
krásne chrámy, usmiati ludia 
žijúci v strašnej chudobe a môj 
cestovatelský zážitok, ktorý sa 
dostavil až po príchode domov, 
keď som si uvedomila, akými 
neskutočnými hlúpostami sa tu 
dokážeme zaoberať a trápiť.

najlepšia atrakcia na svete 
podľa vás je:

Americký západ a jeho národné 
parky – nič na svete ich v mojom 
osobnom rebríčku dosial 
neprekonalo.

najkrajšiu panorámu 
podľa vás má:

Jednoznačne nádherný 
a tajomný Edinburgh.

najkrajšie miesto 
na slovensku podľa vás je:

Vrátna dolina J, Zelené pleso vo 
Vysokých Tatrách, Devín, Trenčín, 
Oravský hrad, Roháče…neviem 
sa rozhodnúť J.
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najlepší silvester zažijete:

V krajine, do ktorej sa na Silvestra 
práve chystáte J.

najkrajšiu panorámu podľa vás má:

Salzburg, Edinburg, Heidelberg 
a Rio de Janeiro.

MaRcEl 
ŠMáTRala

Sprievodca

ako svet z pohľadu poznávania 
vidí náša sprievodca marcel 
šmátrala?
Cestovanie neuveriteľným 
spôsobom rozširuje obzory, buduje 
charakter a celkovo prispieva 
k väčšiemu rozhľadu o svete, 
pretože je niekoľkonásobne lepšie 
ho zažiť na vlastnej koži, ako si 
o určitých krajinách len niečo 
naštudovať, či prečítať. Nestačí len 
vidieť historické pamätihodnosti, 
či prírodné krásy a počuť k nim 
výklad sprievodcu, ale pre mňa 
je cestovanie aj o autentických 
zážitkoch tej ktorej destinácie. 
Celkovo si však život bez cestovania 
už neviem ani predstaviť.

na čo som hrdý?

Keď sú na konci zájazdu klienti 
spokojní J.

životné motto:

Zanechať po sebe svet lepší 
a krajší ako bol pred mojim 
príchodom (alebo sa o to aspoň 
pokúsiť).

Krajiny, ktoré sprevádza:
celá Európa, celá Ázia, severná 
Afrika a Karibik. Špecializuje 
sa však najmä na Škandináviu 
a Pobaltie

„najexotickejšia“ 
krajina podľa vás je:

Pri dnešnej globalizácii je čím 
ďalej tým menej exotiky a pre 
mňa sú najexotickejšími krajinam 
tie najmenej navštevované, napr. 
Severná Kórea.

„najeurópskejšia“ krajina 
podľa vás je:

Väčšina ľudí by sa rozhodovala medzi 
starými mocnosťami ako Anglicko, 
Francúzsko, či Španielsko. Ja si ale 
nedokážem starý kontinent predstaviť 
bez Nemecka.

najkrajšie mesto/krajina na 
spoznávanie podľa vás je:

Najkrajšou krajinou je pre mňa 
Nórsko a najkrajším mestom 
Štokholm.

najbezpečnejšia krajina 
podľa vás je:

Faerské ostrovy, Island alebo 
Nový Zéland.

najlepšia „poznávačka“ 
pre deti podľa vás je:

Z tých „klasík“ je to 
Disneyland, ale veľmi sa 
teším teraz na Srí Lanku 
pre deti.

najlepšia atrakcia na svete podľa vás je:

Najväčšie atrakcie vytvorí príroda. Pre mňa to 
sú Islandské vodopády, Nórske fjordy a ľadovce 
a Švajčiarske Alpy.

najlepší gastronomický 
zážitok som mal:

Vždy sa snažím v každej krajine 
ochutnať miestu kuchyňu, ale 
na ten najväčší gastronomický 
zážitok ešte len čakám J. Milujem 
však morské plody, predovšetkým 
krevety a grécke šaláty s ovčím 
syrom.

najkrajšie miesto 
na slovensku podľa vás je:

Ochtínska aragonitová jaskyňa.
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ROMaN 
liPTáK

Sprievodca

ako svet z pohľadu poznávania 
vidí náš sprievodca roman 
lipták?
Cestovanie pre mňa bolo spôsobom 
ako viac spoznať sám seba. Najprv 
sa mi všetko vonku zdalo lepšie ako 
doma/vnútri. Až neskôr som zistil, 
že môžeme byť hrdí na to, čo máme 
doma a zároveň môžeme pracovať 
na tom, s čím nie sme spokojní. 
Cestoval som aj kvôli tomu, aby som 
našiel tú najlepšiu zábavu, plnil si 
sny, alebo ako sa zvykne hovoriť - 
našiel sám seba v Indii. Ale teraz už 
viem, že cestovať nemusím kvôli 
niečomu, môžem cestovať len tak. 
Upozornenie: cestovanie je vysoko 
návykové.

na čo som hrdý?

Som hrdý na seba a na ľudí, keď 
sa pri cestovaní chováme slušne 
a ohľaduplne. Sme otvorení 
novým veciam, iným kultúram 
a zároveň sme verní sami 
sebe. Som rád keď robíme 
Slovensku dobré meno ako 
kreatívni, srdeční ľudia, ktorí žijú 
s radosťou.

životné motto:

Spravme si svet z vľúdnych slov 
a viet z láskavých činov.

Krajiny, ktoré sprevádza: 
Taliansko, Nemecko, Rakúsko, 
Veľká Británia, Írsko, Škandinávia, 
Malta, Srí Lanka, Čína, Južná 
Afrika, Thajsko, USA

„najexotickejšia“ 
krajina podľa vás je:

Thajsko a Indonézia. 
Krásna príroda, biele 
pláže a tyrkysové more, 
jedinečná kultúra, milí 
ľudia a skvelé jedlo.

„najeurópskejšia“ krajina podľa vás je:

Slovensko, lebo sme niekedy pápežskejší ako 
pápež a európskejší ako Európa J.

najkrajšie mesto/krajina na 
spoznávanie podľa vás je:

Thajsko, Bali, Srí Lanka, Capri, 
Rím a New York.

najlepší silvester zažijete:

V spoločnosti super kamošov 
- hocikde. Ale ak budete spolu 
v New Yorku, v Riu, na Ibize, vo 
Vegas alebo v Thajsku, tak to bude 
určite žúr, na ktorý nezabudnete.

najlepšia atrakcia na svete podľa vás je:

Karneval v Rio de Janeiro, Taj Mahal – je to 
„len taká biela stavba“, veľa som nečakal, 
ale padla mi sánka.

najlepší gastronomický 
zážitok som mal:

Kolumbia – ryby marinované 
v kokosovom mlieku 
s kokosovou ryžou.

najkrajšie miesto 
na slovensku podľa vás je:

Doma.

najlepší/najväčší cestovateľský 
zážitok bol:

Krásna biela pláž Playa Blanca 
v Kolumbii, kde môžete prespať pod 
prístreškom v hojdacej sieti priamo pri 
mori. Práve na tomto mieste som mal 
nižšie spomínaný NAJ gastro zážitok. 
To úžasné jedlo nám na malom ohníku 
pod šírym nebom varila 36-ročná pani, 
ktorá už stihla byť babičkou, lebo vraj 
počas obdobia dažďa na pláži nemajú 
veľmi čo robiť J.

najkrajšiu panorámu podľa vás má:

Rio de Janeiro a Kapské mesto – vraj boli 
kedysi v rámci Pangei vedľa seba.

najlepšia „poznávačka“ pre 
deti podľa vás je:

Londýn pre deti s filmovými 
štúdiami Harryho Pottera.



najlepší silvester zažijete:

Tento rok so mnou na Bali! J

JuRaJ 
KORdíK

Sprievodca

ako svet z pohľadu poznávania 
vidí náš sprievodca juraj kordík?
Svet je veľký, je super a treba ho 
spoznať - mať otvorenú myseľ, 
vnímať impulzy, ktoré prichádzajú 
a nasávať atmosféru miest. Ja si 
miesta rád zažijem, od pouličného 
jedla, sadenia a kosenia ryže, vozenia 
sa na byvoloch až po vysedávanie 
a rozhovory s miestnymi. Takmer 
3 a pol roka som žil v Ázii, kde som 
sa naučil svet vnímať intenzívnejšie 
a púšťať si ho pod kožu.

na čo som hrdý?

Stane sa, že ľudia, ktorí prídu na 
zájazd, tak v prvých dňoch tú 
krajinu naozaj „nemusia“. Stalo sa 
mi to neraz v Číne. Hrdý som ale 
na to, že keď odchádzame, tak si 
aj poplačú a nechcú odísť, chcú 
sa vrátiť, hoci už na mieste boli, 
len tú krajinu chcú spoznať ešte 
viac. A inak som hrdý na nášho 
psa. Má vlastný rozum a nedá si 
od nikoho „kafrať“ do života J.

životné motto:

Hlavne sa nebáť.

Krajiny, ktoré sprevádza:
Ázia - Čína, Vietnam, Kambodža, 
Indonézia; Zanzibar; Rumunsko 
a bývalá Juhoslávia.

„najexotickejšia“ 
krajina podľa vás je:

Pre každého je exotika niečo iné. Ja 
napríklad za exotiku nepovažujem 
úplne biele pláže s blankytným 
morom. Pre mňa je exotika menej 
turistické miesto, 5 km za tým 
turistickým, kam ľudí rád vezmem, ak 
majú chuť. No a pre mňa osobne by 
to boli krajiny končiace na „-stan“ ako 
Uzbekistan, Kazachstan, Tadžikistan. 
Prečo? Čo o nich vieme? Takmer nič. 
A to je pre mňa tá exotika :).

najbezpečnejšia krajina podľa vás je:

Každá krajina je podľa mňa bezpečná, ak 
viete, ako sa tam máte správať. Mnohokrát 
si neuvedomujeme fakt, resp. si myslíme, že 
keď sme v danej krajine, tak by pred nás mali 
padnúť domáci na zadok. Treba rešpektovať 
kultúry a správať sa rozumne.

najlepšia atrakcia na svete podľa vás je:

Nie som práve typ na ľuďmi vybudované 
„atrakcie“. Raz som skočil bungee v Číne a to 
mi ako atrakcia úplne stačilo :)

najkrajšie mesto/krajina na 
spoznávanie podľa vás je:

Čína. Pretože má všetko a omnoho viac, 
ako očakávate. Históriu, skvelých ľudí, 
miesta a veci, z ktorých vám padne sánka.

ktorý zájazd ste naposledy 
sprevádzali?

Zanzibar.

najlepší gastronomický 
zážitok som mal:

Na Slovensku - bryndzové halušky na 
staroturanských kopaniciach. A inak mi 
chutí pouličné ázijské jedlo, najviac asi to 
v Malajzii a Vietname.

najkrajšie miesto 
na slovensku podľa vás je:

Kopanice (bez signálu na telefón).

najkrajšiu 
panorámu podľa 
vás má:

Nočný Šanghaj 
a staré čínske 
mestečká.

najlepší/najväčší cestovateľský 
zážitok bol:

Na kambodžskom ostrove Koh 
Rong. Plávanie o 3 ráno vo 
fosforeskujúcom planktóne. 
Celý svietite a je to akoby 
ste plávali priamo v polárnej 
žiare. Neskutočné. No a potom 
asi Mjanmarsko ako také 
a pohostinnosť kosovských 
a albánskych domácich.
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SVET S DEŤMI
POZNÁVAME



KalendÁr zÁžitKov
 STRANA  ANimáToR NA pAlube  ZábAvNé pARky  SveT ZvieRAT  Zámky A múZeá  AkvApARk  plAvbA

A ďalšie termíny na www.satur.sk

FeBrUÁr

európa Budapešť očami detí 33 17.02. • • •

amerika Slnečná Florida - Disney, Orlando, 
Miami 37 17.02.-25.02. • • •

Ázia Srí Lanka - Tajomná cesta pre 
malých i veľkých 35 27.02.-09.03. •

MareC

Ázia Dubaj - Svet fantastických 
atrakcií 34 03.03.-10.03. • • •

amerika New York - Detský koktejl zábavy 36 05.03.-10.03. •

európa Viedeň cez kľúčovú dierku 30 10.03. • • •

európa Londýn pre deti - Harry Potter  
a Legoland 22 29.03.-01.04. • • •

európa Disneyland - Sen nielen pre 
najmenších 27 29.03.-01.04. •

európa Legoland - Detský sen 29 30.03.-01.04. • • •

európa Viedeň cez kľúčovú dierku 30 31.03. • • •

aPrÍl

európa Tropikárium Budapešť 33 14.04. • •

MÁJ

európa Dom morí a motýľov - plavba 
po Dunaji 30 01.05. • • •

Ázia Dubaj - Svet fantastických 
atrakcií 34 01.05.-08.05. • • •

afrika Maroko - Rozprávka naživo 38 02.05.-09.05. • •

európa Rozprávkový Family park 31 05.05. • •

európa ZOO Schönbrunn - plavba  
po Dunaji 30 08.05. • • • •

JÚn

európa Dom morí a motýľov - plavba 
po Dunaji 30 02.06. • • •

európa ZOO Schönbrunn - plavba po 
Dunaji 30 02.06. • • • •

európa Rozprávkový Family park 31 02.06. • •

európa Zlín a detský svet 32 02.06. • • •

európa Detský víkend v Budapešti 33 02.06.-03.06. • • •

afrika Maroko - Rozprávka naživo 38 06.06.-13.06. • •

európa Tropikárium Budapešť 33 30.06. • •

JÚl

Ázia Dubaj - Svet fantastických 
atrakcií 34 03.07.-10.07. • • •

európa ZOO Schönbrunn - plavba  
po Dunaji 30 05.07. • • • •

európa Londýn pre deti - Harry Potter  
a Legoland 22 05.07.-08.07. • • •

amerika New York - Detský koktejl zábavy 36 05.07.-10.07. •

európa Legoland - Detský sen 29 06.07.-08.07. • • •

Ázia Srí Lanka - Tajomná cesta pre 
malých i veľkých 35 06.07.-16.07. •

európa Tropikárium Budapešť 33 07.07. • •

afrika Maroko - Rozprávka naživo 38 08.07.-15.07. • •

amerika Slnečná Florida - Disney, Orlando, 
Miami 37 10.07.-18.07. • • •

európa Viedeň cez kľúčovú dierku 30 14.07. • • •

európa Safari Dvůr Králové a perníková 
krajina 32 14.07.-15.07. • • •

európa Gardaland s návštevou Caneva 
world 28 19.07.-22.07. • •

európa Kráľovstvo ametystu 31 21.07. • •

európa Korutánsko - Rodinný víkend 29 27.07.-29.07. •

európa Škandinávia - Rozprávkové 
krajiny sobíkov a škriatkov 24 27.07.-01.08. • • •

európa Macocha & Baťov kanál 32 28.07.-29.07. • •

aUGUSt

európa Zlín a detský svet 32 04.08. • • •

európa Rodinný víkend v Nyíregyháze 33 04.08.-05.08. • • •

európa Svet čarodejníka Harryho Pottera 23 07.08.-12.08. • •

európa Paríž - Disneyland a Asterix park 28 08.08.-12.08. •

európa Barcelona pre deti 26 09.08.-12.08. • • •

európa Disneyland - Sen nielen pre 
najmenších 27 09.08.-12.08. •

európa Rozprávkový Family park 31 11.08. • •

európa ZOO Schönbrunn - plavba  
po Dunaji 30 11.08. • • • •

európa Dom morí a motýľov - plavba 
po Dunaji 30 11.08. • • •

európa Praha pre deti 31 11.08.-12.08. • • •

európa Viedeň cez kľúčovú dierku 30 12.08. • •

európa Legoland a rozprávkový svet 
pre deti 25 13.08.-18.08. • • •

amerika New York - Detský koktejl zábavy 36 15.08.-20.08. •

európa Detský víkend na južnej Morave 32 25.08.-26.08. • • •

afrika Maroko - Rozprávka naživo 38 26.08.-02.09. • •

európa ZOO Schönbrunn - plavba  
po Dunaji 30 29.08. • • • •

európa Dom morí a motýľov - plavba 
po Dunaji 30 29.08. • • •

SePteMBer 

afrika Maroko - Rozprávka naživo 38 15.09.-22.09. • •

európa Tropikárium Budapešť 33 22.09. • •

oKtÓBer

európa Rozprávkový Family park 31 06.10. • •

európa Budapešť očami detí 33 07.10. • • •

európa ZOO Schönbrunn - plavba  
po Dunaji 30 13.10. • • • •

amerika Slnečná Florida - Disney, Orlando, 
Miami 37 23.10.-31.10. • • •

Ázia Dubaj - Svet fantastických 
atrakcií 34 26.10.-02.11. • • •

Ázia Srí Lanka - Tajomná cesta pre 
malých i veľkých 35 30.10.-09.11. •

európa Disneyland - Sen nielen pre 
najmenších 27 31.10.-03.11. •

európa Londýn pre deti - Harry Potter  
a Legoland 22 31.10.-03.11. • • •

noveMBer

európa Legoland - Detský sen 29 02.11.-04.11. • • •

deCeMBer

európa Rozprávkové vianočné trhy 31 01.12.-02.12. • •

európa Mikuláš v Schönbrunne 30 08.12. • • •



Veľká
Británia

London
Windsor

4-dňový letecký zájazd

harry potter 
a legolandlondýn pre deti

viac sa dozvieme a na vlastné oči 
uvidíme v Prírodovednom múzeu. 
Hneď vedľa sa nachádza technické 
múzeum, kde sa dozvieme ako 
funguje parný stroj a pozrieme si 
model prvej parnej lokomotívy.

4 deň
Po raňajkách sa vlakom presunieme 
do Greenwich, kde absolvujeme 
krátku prechádzku. Odtiaľ sa loďou 
prevezieme späť do centra a posledný 
krát sa môžeme kochať pohľadom 
na majestátny Tower Bridge a Tower, 
vojnový krížnik HMS Belfast, 
Shakespearovo divadlo, Tate Modern. 
Transfer na letisko a odlet z Londýna.

nÁŠ tiP
Zakúpte si kombinovanú vstupenku 
na 3 atrakcie (Londýnske akvárium, 
Londýnske oko a Madame Tussaud’s, 
ktoré zahŕňa neobmedzený vstup 
do hlavnej časti Madame Tussaud’s, 
Sherlocka Holmesa, „Marvel 4D“) 
a Star Wars) spolu so zájazdom 
a výrazne ušetríte.

Cena zaHŔŇa
Spiatočnú leteckú dopravu do 
Londýna, letiskové transfery 
(v prípade odletu mimo Bratislavy), 
transfer letisko - hotel - letisko, 3x 
ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
vstupenku na Harry Potter Studio 
Tour, sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Londýne, 
vlak do Windsoru, vstup do 
zábavného parku Legoland®, ostatné 
vstupy a cestovné poistenie.

Povinné doPlatKy
Servisné poplatky 190 EUR.

Povinné doPlatKy
Za 1/1 izbu 190 EUR, balík 3 večerí 
98 EUR, vstupné do 3 atrakcií 
(Londýnske akvárium, Londýnske oko 
a Madame Tussaud’s) 82 EUR/osoba 
nad 16 rokov, 65 EUR/dieťa 4-15 rokov.

Pre deti
•	  História a  múzeá
•	  Akvárium s morským svetom
•	  Legoland Windsor Resort®
•	  Filmové štúdia 

čarodejníka Harryho Pottera
•	  Jazda na najväčšom 

vyhliadkovom kolese
•	  Stretnutie so svetovými 

celebritami v múzeu
•	  Plavba loďou

výHody Pre rodiny
•	  Detský paušál do 15 rokov
•	  Vstupy do vybraných 

múzeí zadarmo
•	  Zvýhodnené vstupenky pre deti 

do cca 15 rokov
•	  Zvýhodnené kombinované 

vstupenky na viac atrakcií 
(Londýnske akvárium, Londýnske 
oko a Madame Tussaud’s)

•	  Vstupenka na Harry 
Potter Studio Tour v cene

•	Transfer z BA
•	  Možnosť doobjednania večerí
•	  Ubytovanie v 3* hoteli
•	  Termíny cez prázdniny a počas 

Veľkej noci
•	Maximálna veľkosť skupiny 16 osôb

1 deň
Odlet do Londýna, po prílete 
transfer do hotela. Vydáme sa 
spoznávať mesto, prejdeme sa 
k Westminsterskému opátstvu, 
parlamentu a pekne zblízka si 
pozrieme symbol mesta Big Ben. 
Deťom aj dospelým naskočia 
zimomriavky pri pohľade na 
majestátne žraloky – najznámejších 
obyvateľov londýnskeho akvária. 
Určite vás potešia aj ich susedia – 
tučniaci alebo drobní a vzácni 
morskí koníci. Nakoniec si prezrieme 
mesto ešte raz, tentokrát z vtáčej 
perspektívy počas „letu“ na 
londýnskom oku, z ktorého sa toto 
mesto javí ako nekonečné. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Dnes nás cesta zavedie za 
najznámejším čarodejníkom Anglicka 
- Harrym Potterom. Úchvatná 
atrakcia londýnskych filmových 
štúdií vám odhalí mnoho tajomstiev 
z tvorby veľkolepých filmových 
príbehov o tomto čarodejníkovi, 
vrátane faktov o špeciálnych efektoch 
a animáciách, ktoré tieto filmy 
preslávili po celom svete. Čaká na vás 
dobrodružstvo skryté za filmovým 
plátnom s množstvom prekrásnych 
filmových scén, kostýmov, rekvizít 
a interaktívnych exponátov, ktoré 
vás vtiahnu priamo do deja. Návrat 
do Londýna. Stretnutie so svetovými 
celebritami nás čaká v múzeu 
voskových figurín Madame tussaud’s. 
Pre mamičky budú určite príjemným 
spestrením a oddychom nákupy 
na oxford Street, odkiaľ sa neskôr 
vydáme k ďalšiemu významnému 
symbolu mesta – Piccadilly Circus. 
Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

3 deň
Raňajky. Fakultatívne návšteva 
jedného z najnavštevovanejších 
rodinných tematických parkov 
v Európe – legoland Windsor 
resort®, ktorý sa nachádza iba 
30 minút vlakom z centra Londýna. 
Celodenná návšteva parku s vyše 
55 atrakciami a jazdami. Uniknite 
pred obávanými drakmi, zažite 
vzrušujúcu jazdu po divokej rieke 
s vikingskou posádkou alebo sa 
pripojte k potápačom z ponorky 
Atlantis. Nielen najznámejšie 
pamiatky Londýna si budete môcť 
pozrieť ako zmenšené modely 
v Minilande, na ktorý sa spotrebovalo 
najväčšie množstvo LEGO® kociek 
z celého parku, až 40 miliónov kusov. 
Alternatívou je voľný deň v Londýne, 
vhodný na návštevu vychýrených 
múzeí. Navštívime Múzeum 
kráľovského letectva s množstvom 
vystavených historických 
a moderných lietadiel a vrtuľníkov, 
čo určite poteší tatkov a ich 
potomkov. Kto si vyskúša aké je to 
byť pilotom? Potom nazrieme do 
tajov histórie Zeme. Ako vyzerala 
naša planéta v dobách pred 
príchodom človeka? Kto je väčší - my 
či dinosaury? A kto je bystrejší? Koľko 
zubov má v tlame hroch? A koľko ich 
mal taký tyranosaurus? Všetko a ešte 

terMÍny a Ceny - 7i8vBl50 detský paušál

29.03. - 01.04. (Veľká noc) trasa BA 558 / osoba 299 / osoba
05.07. - 08.07. trasa BA 558 / osoba 299 / osoba
31.10. - 03.11. (Jesenné prázdniny) trasa BA 558 / osoba 299 / osoba
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Veľká 
Británia

Londýn
Oxford

Edinburg

Alnwick

6-dňový letecký zájazd

Pre deti

•	  História a  múzeá
•	  Filmové štúdia 

čarodejníka Harryho Pottera
•	  Jazda na najväčšom 

vyhliadkovom kolese
•	  Lietanie na metle
•	Návšteva Šikmej uličky
•	Stretnutie so svetovými 

celebritami v múzeu
•	Londýnska ZOO

výHody Pre rodiny
•	  Detský paušál do 12 rokov
•	  Vstupy do vybraných 

múzeí zadarmo
•	  Zvýhodnené vstupenky pre deti 

do cca 15 rokov
•	  Vstupenka na Harry 

Potter Studio Tour v cene
•	Transfer z BA
•	  Ubytovanie v 3* hoteli
•	Možnosť ubytovania 1+1
•	Komfortne letecký presun z Londýna 

do Edinburghu
•	  Termín cez prázdniny
•	Maximálna veľkosť skupiny 16 osôb

ktorý slúži ako oficiálna kráľovská 
rezidencia počas kráľovninej návštevy 
mesta.

6 deň
Po raňajkách sa vydáme na výlet 
na krásny stredoveký hrad alnwick, 
ktorý dodnes obýva rodina vojvodu 
z Northumberlandu. Práve tu 
absolvoval filmový Harry Potter prvú 
lekciu lietania na metle. Svoju leteckú 
kariéru tu môžete naštartovať aj vy na 
tunajších hodinách lietania na metle. 
Poprechádzate sa aj po nádhernom 
areáli s atrakciami pre deti a spoznáte 
tiež zaujímavé hradné záhrady. Návrat 
do Edinburgu, odlet domov.

Cena zaHŔŇa
Leteckú dopravu. Prelet na trase 
Londýn – Edinburgh. Transfer 
Ba-letisko-Ba. 5x ubytovanie v 3* 
hoteloch s raňajkami. Miestne 
transfery. Vstup a lístok na vak do 
filmových štúdií Harryho Pottera. 
Sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy. Stravu a nápoje nad rámec 
uvedený v programe. Miestnu 
dopravu. Cestovné poistenie.

Povinné doPlatKy
Servisné poplatky 220 EUR.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 260 EUR.

1 deň
Odlet do londýna, po prílete 
transfer do hotela. Vydáme sa 
spoznávať mesto, prejdeme sa 
k Westminsterskému opátstvu, 
parlamentu a pekne zblízka si 
pozrieme symbol mesta Big Ben. 
Uvidíme aj miesto kde sa vchádzalo 
do Ministerstva mágie.  Prejdeme  
sa aj ulicou, kadiaľ sa vchádzalo  
na Šikmú uličku (Diagon Alley)  
a uvidíme aj vysvietený Piccadilly 
Circus.  Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Dnes sa vyberieme  
na stanicu King’s Cross odkiaľ  
z nástupišťa 93/4 štartoval rokfortský 
expres (Hogwarts express). Potom 
sa „muklovským“ vlakom presunieme 
k úchvatnej atrakcii londýnskych 
filmových štúdií, ktoré Vám 
odhalia mnoho tajomstiev z tvorby 
veľkolepých filmových príbehov  
o Harrym, vrátane faktov  
o špeciálnych efektoch a animáciách, 
ktoré tieto filmy preslávili po celom 
svete. Čaká na vás dobrodružstvo 
skryté za filmovým plátnom  
s množstvom prekrásnych  
filmových scén, kostýmov, rekvizít  
a interaktívnych exponátov, ktoré 
Vás vtiahnu priamo do deja. Návrat 
do Londýna. Stretnutie so svetovými 
celebritami nás čaká v múzeu 
voskových figurín Madame Tussaud’s 
alebo sa môžete vybrať do londýnskej 
ZOO, kde nájdete aj pavilón plazov 
(Reptile House), kde Harry zistil, že 
hovorí „parselčinou“, teda rozumie 
hadom. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky, dnes nás čaká výlet do 
malebného oxfordu, kde sa nachádza 
druhá najstaršia univerzita sveta. 
Tu uvidíme univerzitnú knižnicu 
Bodleian library, kde sa nakrúcali 
zábery filmov o Harrym. Navštívime 
aj jedáleň Christ Church, ktorú dal 
postaviť Henrich VIII a bola predlohou 
rokfortskej veľkej sály. Dodnes slúži 
svojmu účelu a denne v nej študenti 
jedávajú. Prejdeme sa aj okolo new 
College, kde Malfoya zmenili na 
fretku. Návrat do centra Londýna  
a osobné voľno.

4 deň
Po raňajkách sa pozrieme na pasáž 
leadenhall Market, ktorá bola 
predlohou pre Šikmú uličku (Diagon 
Alley), potom sa vydáme ku katedrále 
svätého Pavla a mostu milénia, ktorý 
v ságe zničili „smrťožrúti“. Uvidíme  
aj londýnsku pevnosť tower  
a rovnomenný most. Transfer na 
letisko a odlet do edinburgu, ktorý je 
akoby vystrihnutý z filmov o Harrym.

5 deň
Po raňajkách sa vydáme  
k Edinburghskému hradu, ktorý po 
stáročia menil svoju funkciu – od 
pevnosti cez kráľovský palác až po 
štátnu väznicu. Potom sa prejdeme 
po Kráľovskej míli - Royal Mile, na 
ktorej sa vám určite podarí stretnúť 
typického Škóta v károvanom 
kilte ako hrá na gajdy, prehliadka 
Katedrály St. Giles a Grassmarket 
obľúbeného miesta turistov  
s výhľadom na Edinburghský hrad. 
Prejdeme sa okolo kaviarne the 
elephant House, kde J.K.Rowlingová 
písala o dobrodružstvách žiakov 
najznámejšej čarodejníckej školy. 
Prejdeme sa k palácu Holyroodhouse, 

terMÍny a Ceny - 7i8vBl55 detský paušál

07.08. - 12.08. trasa BA 998 / osoba 849 / osoba

svet čarodejníka harryho pottera

nOvinka
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Vimmerby
Borås

Huskvarna

Dánsko

Nórsko

most Öresundsbron

Kodaň

Stockholm
Švédsko

terMÍny a Ceny - 7i8Sdl51 detský paušál

27.07. - 01.08. trasa BA 1 198 / osoba 999 / osoba

6-dňový letecký zájazd

rozprávkové krajiny 
sobíkov a škriatkovškandinávia

5 deň 
Raňajky. Prehliadka hlavného 
mesta Štokholm cez zázračný svet 
rozprávok astrid lindgrenovej. Vo 
vasa múzeu objavíme v pôvodnej 
veľkosti zrekonštruovanú vojnovú 
loď Vasa, ktorá sa v roku 1628 
potopila pár minút po vyplávaní. 
Porozprávame si príbeh, prečo táto 
obrovská loď sa potopila iba po  
1 300 m plavby. Určite nás ohromí jej 
veľkosť. Poobede si toto krásne mesto 
pozrieme aj z výšky, z vrchu Globen 
arény. V prípade záujmu návšteva 
zábavného parku Gröna lund. 
Ubytovanie.
 
6 deň 

Po raňajkách nášho posledného dňa 
v Štokholme navštívime najstarší 
skanzen na svete, založený už  
v roku 1891, kde môžeme obdivovať 
okrem drevenej architektúry aj živé 
severské zvieratá ako aj tradičné 
remeslá. Odlet do Viedne, transfer do 
Bratislavy.

Cena zaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň - 
Kodaň, Štokholm - Viedeň, transfer 
Bratislava - Viedeň - Bratislava, 
transfer letisko - hotel - letisko, 5x 
ubytovanie v hoteli 3* s polpenziou, 
autokar počas pobytu, sprievodcu  
CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

Povinné doPlatKy
Servisné poplatky 190 EUR.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 210 EUR.

Pre deti
•	Poznávanie histórie a múzeá
•	  Zábavné parky plné atrakcíí
•	  Akvárium
•	  ZOO a safari parky
•	  Plavba loďou
•	  Detské ochutnávky dánskych 

špecialít
•	Vedecké centrum
•	Planetárium
•	Strašidelné laboratórium
•	  Tropický prales s voľne sa 

pohybujúcimi zvieratami
•	  Najstarší skanzen na svete so živými 

zvieratkami a ukážkou remesiel
•	  Ochutnávka slávnej lízanky 

Polkagrisar
 

výHody Pre rodiny
•	Detský paušál do 12 rokov
•	  Detské ceny vstupov
•	Transfer z Bratislavy
•	Termín cez prázdniny
•	Maximálna veľkosť skupiny 16 osôb

1 deň 
Transfer z Bratislavy na letisko vo 
Viedni odlet do Kodane. Prehliadka 
zameraná na detské atrakcie. Budete 
veriť alebo nie - v múzeu bizarností  
roberta ripleyho určite áno! 
Prekvapí nás muž s najväčšou nohou 
na svete, či list napísaný na zrnku 
ryže alebo muž s kovovým nosom. 
A iste navštívime krajinu rozprávok 
Hansa Christiana andersena, kde 
sú expozície, ktoré pripomínajú 
najslávnejšie rozprávky tohto 
spisovateľa – Cisárove nové šaty, 
Malá morská víla či Snehová kráľovná. 
Nezabudneme ani na zábavnú 
zbierku Guinessových rekordov. 
Pozrieme, čo nám ponúka Strašidelné 
laboratórium. Popoludní si doprajeme 
plavbu po kanáloch Kodane a z lode 
uvidíme dom, v ktorom býval Hans 
Christian Andersen. Večer navštívime 
zábavný park tivoli alebo najväčšie 
severské planetárium tycha Brahe. 
Ubytovanie. 
 
2 deň 

Po raňajkách, presun po 
oresundskom moste, ktorý spája 
Kodaň a švédske Malmö. Presun 
do druhého najväčšieho švédskeho 
mesta Göteborgu. Navštívime 
najväčšie severské vedecké centrum 
Universum. Pod jednou strechou 
nájdeme obrovský tropický prales,  
v ktorom sa poprechádzame s voľne 
sa pohybujúcimi zvieratami. Zároveň 
môžeme strčiť hlavu do vesmíru 
či ponoriť sa v hlbinách svetových 
oceánov. A čo by to bolo za vedecké 
múzeum, keby sme si nemohli pozrieť 
a vyskúšať rôzne technológie či 
experimenty? Alebo ak budete mať 
chuť môžete sa zabaviť v najväčšom 
severskom zábavnom parku liseberg, 
ktorý ponúka až 42 atrakcií pre 
malých aj veľkých. Po dokonalom dni 
plného nových zážitkov, ubytovanie. 

3 deň 
Raňajky. V mestečku Borås  
navštívime zoo, ktoré je zelenou 
oázou pre 500 zvierat. Nahliadneme 
do africkej savany, kde sú žirafy, 
nosorožce, slony, levy či zebry, ostrov 
plný opíc. Nadchnú nás aj tučniaky 
a seveské zvieratá. Popoludní sa 
presunieme do mesta Jonköping, 
a odtiaľ sa vydáme loďou po 
vätternskom jazere, ktoré aj dnes 
ukrýva záhady škriatkov a veľkých 
obrov až do malebnej dedinky 
Gränna, kde ochutnáme slávne 
lízanky Polkagrisar, ktoré sa vyrábajú 
už od polovice 19. storočia. 
 
4 deň 

Naša cesta nás dnes dovedie do 
ríše zvierat v prekrásnom prostredí 
Kolmården. Je to neobyčajná zoo 
plná dobrodružstiev. Kolmården je 
rajom, kde nemôžme vynechať svet 
tigrov, podmorský svet, wild kemp 
či safari. A čo by ste povedali na 
stretnutie s Bamsom – najsilnejším 
medveďom na svete alebo so slonom 
Namsai ako stále kýva chobotom? 
Určite Vás uchváti živá show delfínov. 
A prečo neskúsiť dobrodružnú jazdu 
na jedinečnej drevenej horskej dráhe, 
ktorá sa rúti rýchlosťou 110 km/h?  
To je ale paráda! 
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Odense
Kodaň

Nemecko

Dánsko

Knuthenborg

Rødby

Kongens Lyngby
Billund

Roskilde

Lejre

terMÍny a Ceny - 7i8Sdl50 detský paušál

13.08. - 18.08. trasa BA 948 / osoba 799 / osoba

6-dňový letecký zájazd

a rozprávkový 
svet pre detilegoland

zaujíma kozmonautika, môže sa 
pozrieť na kozmickú základňu. Alebo 
sa prevezieme na loďke a pozrieme 
si lego hrad. Jedna časť parku je 
venovaná aj malým experimentom, 
kde si každý môže z kociek niečo 
postaviť. Ubytovanie.

5 deň
Raňajky. Urobíme si prehliadku 
safariparku v Give. Budeme jazdiť cez 
africkú Saharu, kde budeme mať na 
dosah rúk africké zvieratá. Opäť sa 
presunieme do Billundu, ale tentoktrát 
naše kroky zamieria do severského 
aquaparku lalandia, v ktorom si užijú 
vodné dobrodružstvo nielen deti. 
Ubytovanie.

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

Cena zaHŔŇa
leteckú dopravu na trase Viedeň - 
Kodaň - Viedeň, transfer Bratislava 
- Viedeň - Bratislava, transfer letisko 
- hotel - letisko, 5x ubytovanie v hoteli 
3* s raňajkami, autokar podľa potreby, 
sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

Povinné doPlatKy
Servisné poplatky 190 EUR.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 230 EUR, doplatok za  
5 večerí 160 EUR.

Pre deti
•	  Kráľovstvo legových hračiek 

s možnosťou postaviť si svet podľa 
vlastnej fantázie

•	  Rozprávkový svet Hansa Christiana 
Andersena

•	  Aquapark plný vodných 
dobrodružstiev

•	Pozorovanie zvierat
•	Možnosť kúpania v mori
•	  Planetárium a zábavné parky 

plné atrakcií
•	  Verte alebo nie! Objavíte svet 

plný kuriozít
•	Poznávanie histórie
•	  Ochutnávka dánskych špecialít
•	Plavba loďou
•	  Pozorovanie morského 

sveta v akváriu

výHody Pre rodiny
•	Detský paušál do 12 rokov
•	Detské ceny vstupov
•	Transfer z Bratislavy
•	Termín cez prázdniny
•	Maximálna veľkosť skupiny 20 osôb

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko 
Schwechat a odlet do Kodane. 
Transfer do hlavného mesta Dánska. 
Prehliadka zameraná na detské 
atrakcie s možnosťou ochutnávky 
dánskych špecialít. Roberta ripleyho 
fascinovali odlišnosti, ktoré stvárňoval 
vo svojich komixoch. To ho tak 
preslávilo, že už v roku 1933 otvoril 
prvé múzeum bizarností. Domy 
kuriozít a podivností boli postupne 
otvárané v rôznych metropolách vo 
svete. A práve jedno sa nachádza aj 
v Kodani, ktoré navštívime - verte 
alebo nie! Nechajme sa prekvapiť 
kuriozitami, ako napríklad mužom 
s najväčšou nohou na svete, list 
napísaný na zrnku ryže alebo muža 
s kovovým nosom. Pokračujeme do 
Múzea rozprávok Hansa Christiana 
andersena, kde sa nachádzajú 
expozície, ktoré pripomínajú 
najslávnejšie rozprávky tohto 
spisovateľa – Cisárové nové šaty, Malá 
morská víla či Snehová kráľovná. 
Všetko je prezentované so zvukom 
a svetelnými efektmi na farebných 
tabuliach. Dokonca si prehliadneme 
aj jeho pracovňu. Popoludní si 
doprajeme plavbu po kanáloch 
Kodane a z lode vzhliadneme dom, 
v ktorom býval Hans Christian 
Andersen. Večer navštívime 
zábavný park tivoli alebo návšteva 
najväčšieho severského planetária 
Tycha Brahe. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Dnes ráno sa budeme aj 
trochu báť. Pozrieme si, čo všetko 
ponúka Strašidelné laboratórium. 
Počas ďalšej zastávky sa ocitneme 
medzi Guinessovými rekordmi. 
Ďalším zaujímavým miestom bude 
Modrá planéta. Nie, nebudeme 

cestovať do vesmíru, ale do morského 
sveta v dánskom akváriu, kde 
sa nachádza až 20 000 druhov 
rýb a morských živočíchov, ktoré 
sú umiestnené v 53 akváriách 
a nádržiach. Večer navštívime 
zábavný park tivoli, plného rôznych 
kolotočov a iných atrakcií nie len pre 
deti. Ubytovanie.

3 deň
Po raňajkách sa vyberieme do 
neďalekého mestečka. Dnes 
budeme celý deň cestovať v čase. 
Dozvieme o predkoch Škandinávcov, 
o vikingoch. Vzhliadneme vikingské 
plavidlá v mestečku Roskilde. Ďalšia 
zastávka bude „Krajina legiend“ - 
praveká dedinka v Lejre. V múzeu 
v prírode sa nachádza ohromná 
zbierka prehistorických usadlostí 
ešte z doby kamennej a vikingského 
obdobia. rodný dom najslávnejšieho 
rozprávkara na svete Hansa 
Christiana andersena v mestečku 
Odense, kde sa dozvieme viac 
o jeho detstve a živote. Odchod na 
ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Presun do mestečka Billund. 
Najväčšia atrakcia, ktorá poteší nielen 
deti, ale určite aj rodičov a istotne 
v nás zanechá veľmi príjemné 
spomienky. legoland (v preklade 
pekne sa hraj) je zábavný park 
stavebnice Lego. Hneď pri vchode 
nás privíta Hans Christian Andersen 
s otvorenou knihou a rôzne miniatúry 
dánskych významných pamiatok. 
Ale nájdeme tu aj vybudovaný 
Amsterdam. Niektoré postavičky 
sú dokonca aj pohyblivé. Kto sa 
odvezie v legových autáčkach cez 
safari, kde zvieratká sú vyrobené 
opäť zo stavebnice lega? Koho 
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Madrid

Španielsko

Barcelona

4-dňový letecký zájazd

pre 
detibarCelona

aj voľne žijúce živočíchy. Netreba 
sa však báť – nebezpečné hady sú 
samozrejme za sklom. Popoludní 
sa vydáme do lunaparku Park 
d’atraccions de tibidado z roku 1901, 
ktorý ponúka viac ako 25 atrakcií.

4 deň
Raňajky, individuálne voľno, podľa 
časových možností fakultatívne 
návšteva jednej z najkrajších cukrární 
v Barcelone – Pastisseria Escribá. Pre 
tých, ktorí majú radšej zvieratká bude 
vhodnejšia návšteva barcelonskej 
zoo, ktorá sa nachádza v krásnom 
parku La Ciutadela, kde sa dá 
počlnkovať na veľkom jazere a urobiť 
si fotografiu so sochou mamuta. 
Ďalšou možnosťou je prehliadka 
štadiónu FC Barcelona, kde možno 
vidieť nielen trofeje a poháre slávneho 
klubu, ale i šatne hráčov. Transfer na 
letisko. Odlet do Viedne.

Cena zaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň - 
Barcelona - Viedeň, transfer Bratislava 
- Viedeň - Bratislava, transfer letisko 
- hotel - letisko, 3x ubytovanie v hoteli 
3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

Povinné doPlatKy
Servisné poplatky 190 EUR.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 198 EUR, vstup do  
Sagrady Familie 17 EUR (dieťa do  
10 r. zdarma), vstup do Parc Güell 
9 EUR (dieťa 7 - 12 r. 5 EUR). Vstupy 
nutné objednať pri kúpe zájazdu.

Pre deti
•	História
•	Lunapark s 25 atrakciami
•	  Akvárium s 80 m dlhým podvodným 

tunelom s pohyblivým chodníkom 
a žralokmi

•	Lodné múzeum
•	  Vedecké múzeum so simulátorom 

vĺn a tornád
•	Múzeum voskových figurín
•	Zaujímavé Gaudího stavby
•	  Záhradný park plný farebných 

stavieb, v ktorom je takmer všetko 
zaguľatené

•	  Hudobno – svetelná show 
magickej fontány

•	  Obdivovanie trofejí, pohárov 
a futbalových hráčov na štadióne 
FC Barcelona

•	  Najkrajšia barcelónska cukráreň
•	  ZOO s možnosťou člnkovania po 

jazere a fotením sa s mamutom

výHody Pre rodiny
•	Detské ceny vstupov
•	Detský paušál do 12 r.
•	Transfer z Bratislavy
•	Termín cez prázdniny
•	Maximálna veľkosť skupiny 20 osôb

1 deň
Odlet z Viedne do Barcelony, 
transfer do hotela. Objavovanie 
mesta začneme prechádzkou po 
populárnej promenáde la rambla, 
ktorou sa dostaneme k rôznym 
zaujímavostiam, ako napr. Museu de 
Cera - Múzeum voskových figurín, 
v ktorom sa nachádza viac ako 360 
figurín kráľov, zločincov, pápežov 
a rôznych známych osobností 
nielen z katalánskej a španielskej 
histórie, ktoré sú na nerozoznanie od 
živých modelov. O pár krokov ďalej 
vyhliadková veža Krištofa Kolumba, 
z ktorej je krásny výhľad na prístav. 
Ďalej môžeme navštíviť l’aquari – 
barcelónske akvárium, ktoré patrí 
medzi najväčšie v Európe, leží pri 
mori na malom polostrove medzi 
Torre Jaume a Barcelonettou  
a dá sa k nemu dostať moderným 
mostom pre peších Rambla de Mar, 
inšpirovanom morskými vlnami. 
Najväčšou atrakciou je  
80 metrom dlhý podvodný tunnel 
s pohyblivým chodníkom, z ktorého 
možno pozorovať 11 000 morských 
živočíchov v šiestich miliónoch litrov 
vody. Ďalej sa tu nachádza 
22 obrovských a nespočetné 
množstvo malých akvárií. Ponoriť 
sa do sveta žralokov, rají, murén 
a morských koníkov je nezabudnteľný 
zážitok. Pre budúcich moreplavcov je 
nevyhnutná návšteva Museu Maritim, 
bývalých Kráľovských lodeníc.

2 deň
Raňajky. Raňajky. Začneme návštevou 
Parc Guëll, záhradného komplexu 
plného nekonvenčných stavieb 
veselých farieb. V parku plnom 
stĺporadí, vymyslených tvorov 
a okrasných prvkov sa nenachádzajú 
skoro žiadne ostré línie a všetko 
je zaguľatené. Medzi obľúbené 
ciele patrí aj terasa, z ktorej je 
výhľad na mesto a je na nej aj jedna 

z najdlhších lavičiek sveta. Ďalej si 
pozrieme budovy postavené známym 
architektom Gaudím: Sagrada 
Família – novogotický chrám Svätej 
rodiny, ktorý sa stal symbolom 
Barcelony, Casa Batlló, rozprávkovo 
koncipovaný dom so strechou 
pripomínajúcou chrbát obrovského 
jaštera a stĺpy dole nohy slona, či 
Casa Milá, prezývaná la Pedrera 
(kameňolom). Večer si môžeme 
pozrieť hudobno – svetelnú show 
magickej fontány – La Font Mágica.

3 deň
Raňajky. Dnes sa vydáme za 
poznaním i zábavou. Ako prvé 
navštívime Cosmo Caixa – vedecké 
ineraktívne múzeum – jedno 
z najzaujímavejších a s plochou 
30 000 m2 aj najväčších múzeí 
nielen v Barcelone, ale aj v celom 
Španielsku. Malí aj väčší návštevníci 
sa tu rozhodne nebudú nudiť - na 
každom rohu sa tu dá niečo niečo 
vyskúšať, objaviť, alebo urobiť 
malý vedecký experiment z oblasti 
fyziky, techniky, geológie, či chémie. 
Gigantickou špirálou, ktorá sa 
vinie okolo 30 metrového stromu 
z Amazonského pralesa sa dostaneme 
do suterénu so simulátorom vĺn 
a tornád. Je tu aj geologická stena, 
kde sa dajú skúmať rôzne typy hornín. 
V skleníku s rozlohou 1 000 m2 možno 
vidieť, okrem tropického pralesa, 

terMÍny a Ceny - 7i8Sdl50 detský paušál

09.08. - 12.08. trasa BA 448 / osoba 348 / osoba 
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Paríž

Francúzsko

Disneyland

terMÍny a Ceny - 7i8Frl50 detský paušál

29.03. - 01.04. trasa BA 428 / osoba 299 / osoba
09.08. - 12.08. trasa BA 428 / osoba 299 / osoba
31.10. - 03.11. trasa BA 428 / osoba 299 / osoba

4-dňový letecký zájazd

sen nielen 
pre najmenšíChdisneyland

teroru – voľný pád do 4. dimenzie. 
Ide o výťah, v ktorom neskutočnou 
rýchlosťou padáte do čiernej hĺbky. 
Hoci sa nám tak podľa názvu 
nezdá, adrenalínovou atrakciou je 
aj „Crush’s Coaster“ z filmu „Hľadá 
sa Nemo“, kde v lastúrach zažijete 
šialenú plavbu pod hladinou oceánu.

naŠe tiPy na UBytovanie 
PriaMo v diSneylande
Holiday inn Marne 
la vallée 3*
Zrenovovaný hotel v mestečku 
Noisy -Le -Grand, ležiacom na trase 
Paríž – Disneyland. Výborná poloha 
v blízkosti stanice RER a nákupného 
centra s reštauráciami.

diSney’S Hotel 
Santa Fe 2*
Hotel priamo v dedinke Disneylandu, 
zariadený v štýle juho západnej 
Ameriky. Izby žiaria jasnými farbami, 
k dispozícii aj detský kútik, ihrisko 
s indiánskymi stanmi a westernová 
reštaurácia.

diSney’S Hotel 
neW yorK 4*
Hotel v areáli Disney dedinky ponúka 
romantickú atmosféru „New York 
City“, izby zariadené v štýle Art Déco, 
krytý bazén, saunu, vonkajšie ihrisko 
a mnoho ďalších kvalitných služieb.

Cena zaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň 
- Paríž - Viedeň, transfer Bratislava 
- Schwechat - Bratislava, transfer 
letisko - hotel - letisko, okružnú 
prehliadku Paríža, 3x ubytovanie 
v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu  
CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy do zábavných parkov, 
cestovné poistenie.

Povinné doPlatKy
Servisné poplatky 190 EUR.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 120 EUR.

Pre deti
•	  Poznávanie histórie Paríža
•	  Zábavný park Disneyland, kde 

spoznáme život Walta Disneyho 
a staneme sa súčasťou sprievodu 
rozprávkových postáv a zažijeme 
voľný pád do štvrtej dimenzie

•	  Zábavný Asterix Park, v ktorom sa 
stretneme s Asterixom a Obelixom 
a dozvieme sa o ich bojoch proti 
Rimanom

•	  Adrenalínové atrakcie od 
najjednoduchších až po náročné

•	  Obchody s hračkami a oblečením 
s motívom Walta Disneyho

•	  Eiffelova veža

výHody Pre rodiny
•	  Detský paušál do 10 rokov

 Detské ceny vstupov
•	  Termín zájazdu na Veľkú noc 

a počas prázdnin
•	Transfer z Bratislavy
•	Termín cez prázdniny
•	Maximálna veľkosť skupiny 20 osôb

1 deň
Transfer na letisko, 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 (eiffelova veža), 
v popoludňajších hodinách transfer 
na letisko, odlet z Paríža, po prílete 
transfer do Bratislavy.

rezort diSneyland sa nachádza 
32 km východne od mesta Paríž 
(v oblasti Marne la Vallée). Bol 
postavený v roku 1992, ročne ho 
navštívi 12,8 mil. osôb. Jeho atrakcie 
sú inšpirované rozprávkami Walta 
Disneyho.

diSneyland ParK
Disney Park sa delí na päť častí: Main 
Street (Hlavná ulica), Fantasyland 
(Krajina fantázie), Adventureland 
(dobrodružná krajina), Frontierland 

(Krajina divokého západu) 
a Discoveryland (Krajina objavov).

Na Hlavnej ulici sa ocitnete v malom 
americkom mestečku z čias 
detstva Walta Disneyho. Ulicou 
niekoľkokrát denne prechádza 
sprievod tancujúcich a spievajúcich 
rozprávkových postavičiek a ako 
v rozprávke sa budete cítiť aj 
v obchodíkoch s hračkami, oblečením 
či v štýlových reštauráciach. Cez 
ružový zámok Šípkovej Ruženky prídete 
do Krajiny Fantázie, kde si môžete 
pozrieť predstavenie o dobrodružstvách 
Pinocchia, zablúdiť v labyrinte Alice 
v Krajine zázrakov alebo sa povoziť 
v obrovských čajových šálkach.

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

Walt diSney StUdioS
V štúdiách na Vás čakajú veľkolepé 
shows: Armageddon – skaza vesmírnej 
lode, či dych vyrážajúce zrážky 
áut. Z atrakcií v štúdiách musíme 
spomenúť asi najväčšiu „bombu“ 
v celom Disneylande, ktorou je veža 
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Paríž

Francúzsko

Disneyland

Asterix park

Minimundus

Gardaland

Taliansko

Rakúsko

Rím

terMÍny a Ceny - 7i8FrB50 detský paušál

08.08. - 12.08. trasa 2,3 288 / osoba 199 / osoba
terMÍny a Ceny - 7i8itB50 detský paušál

19.07. - 22.07. trasa 2,3 183 / osoba 149 / osoba

disneyland 
a astérix parkparíž s návštevou 

Caneva Worldgardaland
5-dňový autokarový zájazd 4-dňový autokarový zájazd

1 deň
Odchod zo Slovenska v popoludňajších 
hodinách (z Bratislavy o 15:00 h), 
tranzit cez Rakúsko a Nemecko.

2 deň
V ranných hodinách príchod do Paríža. 
Návšteva známeho a deťmi veľmi 
obľúbeného zábavného asterix Parku 
(celodenná návšteva parku – vstupné 
si každý hradí sám), kde sa návštevníci 
stretnú s filmovými a rozprávkovými 
postavičkami Asterixa a Obelixa 
a dozvedia sa aj o ich boji proti 
Rimanom. Večer návrat na ubytovanie.

3 deň
Raňajky, pešia prehliadka francúzskej 
metropoly (Eiffelova veža, gotická 
katedrála Notre Dame, Sainte -Chapelle, 
možnosť individuálne navštíviť 
obrazovú galériu Louvre, fakultatívne 
plavba loďou po Seine). Návrat na 
ubytovanie.

4 deň
Raňajky, odchod do svetoznámeho 
zábavného rezortu disneylandu, ktorý 
je snom nielen malých detí, ale jeho 
čaru prepadne aj nejeden dospelý 
(celodenná návšteva parku – vstupné 
si každý hradí sám). Disney Park sa 
delí na päť častí: Main Street (Hlavná 
ulica), Fantasyland (Krajina fantázie), 
Adventureland (dobrodružná krajina), 
Frontierland (Krajina divokého 
západu) a Discoveryland (Krajina 
objavov). V neskorších hodinách 
odchod na Slovensko.

5 deň
Tranzit cez Nemecko a Rakúsko, návrat 
na Slovensko popoludní.

rezort disneyland sa nachádza 
32 km východne od mesta Paríž 
(v oblasti Marne la Vallée). Bol 
postavený v roku 1992, ročne ho 
navštívi 12,8 mil. osôb. Jeho atrakcie 
sú inšpirované rozprávkami Walta 
Disneyho.

asterix park je zábavný park vzdialený 
od Paríža približne 35 km na sever. 
Ponúka množstvo atrakcií ako je 
napríklad delfinárium, rôzne vlnovky, 
kúzelníka, či súboje mušketierov.

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

Cena nezaŔŇa
Vstupy do zábavných parkov, cestovné 
poistenie.

oStatné doPlatKy
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR, za 1/1 izbu 80 EUR.

Pre deti
•	Poznávanie histórie Paríža
•	  Zábavný Asterix Park, v ktorom sa 

stretneme s Asterixom a Obelixom
•	  Zábavný park Disneyland, kde 

spoznáme život Walta Disneyho 
a staneme sa súčasťou sprievodu 
rozprávkových postáv a zažijeme 
voľný pád do štvrtej dimenzie

•	  Eiffelova veža

výHody Pre rodiny
•	  Detský paušál do 10 rokov
•	  Detské ceny vstupov

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 06:30 h), 
tranzit cez Rakúsko. V popoludňajších 
hodinách krátka zastávka pri jazere 
Wőrthersee, na tzv. Rakúskej 
riviére, s možnosťou návštevy 
parku Minimundus – Svet v malom, 
s miniatúrnymi modelmi známych 
stavieb (zastúpených je tu vyše 
54 štátov sveta). Pokračovanie 
v ceste do Talianska, vo večerných 
hodinách príchod na ubytovanie.

2 deň
Raňajky, celodenná návšteva zábavného 
parku Gardaland, ktorý sa rozprestiera 
na brehu jazera lago di Garda. Počas 
svojej dlhoročnej histórie presvedčil 
malých i veľkých návštevníkov o tom, že 
má čo ponúknuť. Veď kto by sa nechcel 
ocitnúť v Údolí kráľov starovekého 
Egypta, navštíviť Jaskyňu korzárov, 
preplávať v gumových kolesách okolo 
horiacej sopky či vidieť delfíniu show? 
Množstvo toboganov, rýchlodráh či 
iných adrenalínových atrakcií, ale 
aj oáza krásnej prírody, westernové 
mestečko a plavba po dravej rieke do 
ázijskej džungle okolo budhistických 
chrámov. Návrat na ubytovanie.

3 deň
Raňajky, pred cestou domov máme 
poslednú šancu objaviť novú dimenziu 
zábavy a prežiť deň plný zážitkov 
vo filmovom a vodnom svete Caneva 
World (2 hlavné časti – Movieland 
a Aquaparadise). Movieland– svet 
filmového diania sa nám priblíži 
v tematických celkoch: Akčný film, 
Thriller, Back Stage, Klasický film 
a Juniorský útok. Aquaparadise – raj pre 
každého, v ktorom nájdete vulkanický 
ostrov s potokmi, lesmi, jaskyňami, 
veľké bazény a mnoho vodných atrakcií, 
kde sa môžete potápať, plávať, hrať 
a tráviť čas s priateľmi. Stretnete sa 
s krutými karibskými pirátmi, uvidíte 

antické španielske plachetnice 
a zažijete neľútostný zápas o prežitie 
pred zúrivými žralokmi. Dva dni 
plné zábavy sa končia a v neskorých 
večerných hodinách odchod na 
Slovensko.

4 deň
Návrat na Slovensko dopoludnia.

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

Cena nezaŔŇa
Vstupy do zábavných parkov, pobytovú 
taxu a cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR, za 1/1 izbu 38 EUR.

Pre deti
•	  Park Minimundus s miniatúrami 

stavieb sveta
•	  Zábavný park Gardaland s tobogánmi, 

rýchlodráhami
•	  Zábavný park Caneva World 

s filmovým a vodným svetom

výHody Pre rodiny
•	Detské ceny vstupov
•	Detský paušál do 12 r.
•	Termín cez prázdniny
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Günzburg
Prien am Chiemsee

Bratislava

Nemecko

Rakúsko

Rakúsko

MinimundusVelden am
Wörther See Pyramidenkogel

Millstatär See
Granatium

3-dňový autokarový zájazd
detský 
senlegoland

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 7:00 hod). 
Príchod k jazeru Herrenchiemsee, ktoré 
je pre svoju veľkosť nazývané i Bavorské 
more. Plavba loďou k Panskému 
ostrovu a návšteva rozprávkového 
zámku Herrenchiemsee, ktorý si nechal 
postaviť bavorský kráľ Ľudovít II. Podľa 
vzoru francúzskeho zámku Versailles. 
Podvečer presun na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Príchod do legolandu, 
celodenný pobyt v parku, ktorý 
bol vyhlásený za jeden z najlepších 
zábavných parkov v Európe. Vstúpite 
do sveta, ktorý je vybudovaný 
z viac ako 50 miliónov kociek lega. 
Nachádzajú sa tu Benátky, Amsterdam, 
rôzne najznámejšie miesta a stavby 
Európy, všetko vybudované z farebných 
kociek. Budete sa môcť povoziť na lego 
autách alebo sa vydáte na expedíciu 
lego džungľou plnou dinosaurov, 
mäsožravých rastlín. Nájdete tu 
i továreň, kde sa priamo pred Vašimi 
očami vyrába lego. V podmorskom 
svete Legolandu stretnete naozajstného 
žraloka, pirane a raje. Nechýba tu 
ani množstvo reštaurácií a stánkov 
s občerstvením. Fakultatívne 
večera. Bohatý deň na zábavu končí 
a v neskorých večerných hodinách 
odchod na Slovensko. Večerná 
rozprávka a nocľah v autobuse.

3 deň
Príchod na Slovensko v ranných 
hodinách.

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli / 
penzióne 3*/4*, sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 32 EUR, za miesto v prednej 
časti autokaru 7 EUR, vstupné do 
Legolandu (nutné objednať pri kúpe 
zájazdu).

Pre deti
•	Návšteva rozprávkového zámku
•	Ubytovanie priamo v Legolande 

(za doplatok)
•	Súťaženie v rytierskom súboji
•	Veslovanie na prvom kanoe
•	Plavba v obrej Lego loďke cez divokú 

rieku
•	Adrenalínové jazdy na horských 

dráhach
•	Prechádzka v safari a sledovanie lego 

zvieratiek
•	Jazda na lego autách a získanie 

prvého vodičského preukazu
•	Jazda vláčikom Lego Express
•	Expedícia Lego džungľou
•	Návšteva Lego Factory
•	Návšteva testovacieho centra Lego
•	Obchodík Lego kocky, kde sa za 

stavebnice platí podľa hmotnosti

výHody Pre rodiny
•	Detské ceny vstupov
•	Detský paušál do 11 rokov
•	Termín cez prázdniny

1 deň
Odchod z Bratislavy v ranných 
hodinách (07:00 hod). Presunieme 
sa k nádhernému tyrkysovému jazeru 
Wörthersee, označovaného často 
ako rakúsky Karibik. Patrí medzi 
najznámejšie a zároveň najkrajšie jazerá 
v krajine a neokúpať sa, by bol doslova 
hriech. Popoludní sa presunieme do 
Minimundus – sveta miniatúr, v ktorom 
počas niekoľkých hodín navštívime 
nielen Francúzsko, Taliansko, Japonsko, 
či Indiu, ale celý svet. Vo večerných 
hodinách príchod na ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Dnešok bude venovaný 
poznávaniu čarovnej rakúskej prírody. 
Doobeda absolvujeme príjemnú túru 
v nenáročnom tempe. Cieľom totižto 
nebude prejsť desiatky kilometrov, ale 
vychutnať si spolu s deťmi neopísateľnú 
krásnu prírodu, či výhľady na nádherné, 
slnkom zaliate jazero Millstäter See 
a okolité hory. Poobedňajší program 
si deti určite zamilujú a možno v sebe 
odhalia aj skrytý talent pri návšteve 
zážitkového sveta Granatium. Vydáme 
sa do sveta po stopách granátu, 
ktorého tmavočervená magická farba 
fascinuje ľudí po tisícročia. Na záver 
našej baníckej cesty si budeme môcť 
vyťažiť granát priamo zo skalnej steny, 
vyumývať ho podľa tradície vo vodnom 
mlyne a na záver si ho nechať vybrúsiť 
skutočným profesionálom. Ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Dnešný deň sa vydáme 
do veldenu, kde nás čaká krátka 
prechádzka po tomto známom 
luxusnom stredisku pri jazere 
Wörthersee. Zúčastníme sa plavby 
loďou po jazere do prístavu Reifnitz, 
odkiaľ sa vydáme k vyhliadkovej veži 
Pyramidenkogel. Táto rozhľadňa patrí 
k hlavným atrakciám oblasti vďaka 
toboganu, ktorým sa môže spustiť 
z jej vrcholu. Čaká na Vás 120 metrov 

dobrodružnej jazdy. Poobede sa 
pomaly s Korutánskom rozlúčime. 
Predpokladaný návrat do Bratislavy  
je okolo 20:00 hod.

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
2x ubytovanie s raňajkami v hoteli/
penzióne 2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie a pobytovú 
taxu.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 58 EUR, za miesto v prednej 
časti autokaru 7 EUR.

Pre deti
•	Park Minimundus s miniatúrami 

stavieb sveta
•	Banícke dobrodružstvo v Granatiu
•	Prechádzka v prírode
•	Plavba loďkou
•	Tobogan z veže Pyramidenkogel

výHody Pre rodiny
•	Detský paušál do 12 rokov
•	Detské ceny vstupov
•	Víkendový termín počas letných 

prázdnin
•	Vstupné do Granatia do 6 rokov 

zadarmo

rodinný
víkendkorutánsko

3-dňový autokarový zájazd

terMÍny a Ceny - 7i8atB55 detský paušál

27.07. - 29.07. trasa  2,3 198 / osoba 159  / osoba

terMÍny a Ceny - 7i8deB53 detský paušál

30.03. - 01.04. (Veľká noc) trasa 2,3 158 / osoba 109 / osoba
06.07. - 08.07. trasa 2,3 158 / osoba 109 / osoba
02.11. - 04.11. trasa 2,3 158 / osoba 109 / osoba
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terMÍny a Ceny - 7i8atB50
10.03., 31.03., 14.07., 12.08. 19 / osoba

cez tropickú záhradu s voľne 
pobehujúcimi opičkami. Presunieme 
sa na zámok Schönbrunn, kde 
na najmenších čaká bohatý program, 
návšteva zoo a detského múzea. 
Prajeme dobrú zábavu! Návrat na 
Slovensko vo večerných hodinách 
(cca o 19:00 h).

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 
sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 08:00 h) 
Prvou zastávkou bude dom 
morí (Haus des Meers), ktorý je 
najväčším podvodným svetom 
v Rakúsku. Stretneme sa zoči–voči 
so žralokom mlatkohlavým, ktorého 
hlava pripomína vodidlá na bicykli, 
objavíme farebný svet tropických 
koralových morí, dáme si pozor 
na dravé pirane, skontrolujeme 
krokodílie tesáky, zbystríme zrak pri 
obrovských chlpatých tarantulách. 
Uvidíme jedovaté škorpióny, 
niekoľkometrové pytóny a ešte 
nebezpečnejšie mamby. Cestu nám 
určite skríži najväčší suchozemský 
krab na svete – Coconat crab, ktorý 
dorastá až do neuveriteľných 40 cm! 
Uvidíme preslávenú barakudu, morskú 
korytnačku a na záver prelezieme 

v sChÖnbrunnemikuláš

terMÍny a Ceny - 7i8atB54
02.12. 19 / osoba

1-dňová plavba

1-dňový zájazd

1-dňová plavba

1-dňový zájazd

dom morí a motýľovzoo sChÖnbrunn

Cez kľÚčovÚ 
dierkuviedeŇ

Výlet loďou začneme v Bratislave cca 
o 09:00 hod., nalodíme sa na rýchloloď 
do Viedne. Bude to zážitková plavba 
s naším animátorom, počas ktorej 
uvidíme preplavenie plavebných komôr 
vo Freudenau a vychutnáme si prírodné 
krásy Dunaja a jeho okolia. Po príchode 
do viedne sa presunieme metrom na 
zámok Schönbrunn. Pozývame vás do 
sveta Schönbrunnskej zoo, domova 
pre viac ako 4 000 zvierat zo všetkých 
kontinentov sveta, po berlínskej ZOO 
jedinej v celej Európe, kde môžete vidieť 
obrovské pandy Yang Yang a Long 
Hui. Cez deň budete mať príležitosť 
uvidieť kŕmenie orangutanov, afrických 
slonov, tučniakov, austrálskych koál, 
supov, nazrieť do ríše dravých piraní, 
zažiť tropickú búrku dažďového pralesa. 
Možnosť navštíviť detské múzeum, 

v ktorom môžeme poodhaliť tajomstvá, 
ktoré sa ukrývajú v komnatách zámku. 
Veď kto aspoň raz netúžil vkĺznuť do 
šiat, povinností, radostí i starostí života 
detí v minulých storočiach? Kto nie je 
zvedavý, ako sa obliekali? (V letných 
mesiacoch je možnosť návštevy 
labyrintu). V popoludňajších hodinách sa 
presunieme späť do prístavu, nalodíme 
sa a preplavíme do Bratislavy. Návrat do 
Bratislavy cca o 19:00 h. v období od 18. 4. do 
9. 9. , o 17:30 h. v období od 14. 9. do 21. 10.

Cena zaHŔŇa
Plavbu loďou, sprievodcu CK SATUR, 
MHD lístok vo Viedni.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

Výlet rozprávkovým detským 
autobusom sa začína v Bratislave, kde 
v ranných hodinách (o 08:00 hod.) 
vyrazíme do Viedne, kde navštívime 
dom morí (Haus des Meers), ktorý 
je najväčším podvodným svetom 
v Rakúsku. Stretneme sa zoči -voči so 
žralokom mlatkohlavým, objavíme 
farebný svet koralových morí, dáme 
si pozor na pirane, skontrolujeme 
krokodílie tesáky a zbystríme zrak pri 
tarantulách.Uvidíme i škorpióny, pytóny 
a mamby. Cestu nám skríži najväčší 
suchozemský krab na svete – Coconut 
crab, ktorý dorastá až do 40 cm! 
Uvidíme preslávenú barakudu, morskú 
korytnačku a na záver prelezieme cez 
tropickú záhradus voľne pobehujúcimi 
opičkami. V poobedných hodinách sa 
presunieme do sveta Schönbrunnskej 
zoo, domova pre viac ako 4 000 zvierat 
zo všetkých kontinentov sveta, po 

berlínskej ZOO jedinej v celej Európe, 
kde môžete vidieť obrovské pandy Yang 
Yang a Long Hui. Cez deň budete mať 
príležitosť uvidieť kŕmenie orangutanov, 
afrických slonov, tučniakov, austrálskych 
koál, supov, nazrieť do ríše dravých 
piraní, zažiť tropickú búrku dažďového 
pralesa. (V letných mesiacoch je 
možnosť návštevy labyrintu). Návrat na 
Slovensko vo večerných hodinách (cca 
19:30 hod.)

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 
sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

krokodílie tesáky a zbystríme zrak pri 
tarantulách. Uvidíme i škorpióny, pytóny 
a mamby. Cestu nám skríži najväčší 
suchozemský krab na svete – Coconut 
crab, ktorý dorastá až do 40 cm! 
Uvidíme preslávenú barakudu, morskú 
korytnačku a na záver prelezieme cez 
tropickú záhradu s voľne pobehujúcimi 
opičkami. V popoludňajších hodinách sa 
presunieme späť do prístavu, nalodíme 
sa a preplavíme do Bratislavy. Návrat do 
Bratislavy cca o 19:15 h.

Cena zaHŔŇa
Plavbu loďou, sprievodcu CK SATUR, 
MHD lístok vo Viedni.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

Výlet loďou začneme v Bratislave 
cca o 09:00 h, nalodíme sa na rýchloloď 
do viedne. Bude to zážitková plavba 
s naším animátorom, počas ktorej 
uvidíme preplavenie plavebných komôr 
vo Freudenau a vychutnáme si prírodné 
krásy Dunaja a jeho okolia. Po príchode 
do Viedne sa presunieme metrom do 
centra. V jej srdci, niekoľko metrov od 
Opery, navštívime dom motýľov, ktorý 
je ukrytý v skleníku Kráľovského paláca 
Hofburg. Počas prechádzky sa posilníme 
zákuskom, či viedenskou kávou. 
Presunieme sa k domu Morí (Haus des 
Meers), ktorý je najväčším podvodným 
svetom v Rakúsku. Stretneme sa 
zoči -voči so žralokom mlatkohlavým, 
objavíme farebný svet koralových morí, 
dáme si pozor na pirane, skontrolujeme 

terMÍny a Ceny - 7i8atB45
08.05., 02.06., 05.07. 48 / osoba 24 / dieťa 6-15 r.
11.08., 29.08., 13.10. 48 / osoba 24 / dieťa 6-15 r.

terMÍny a Ceny - 7i8atB44
01.05., 02.06. 48 / osoba 24 / dieťa 6-15 r.
11.08., 29.08. 48 / osoba 24 / dieťa 6-15 r.
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terMÍny a Ceny - 7i8CzB50 detský paušál

11.08. - 12.08. trasa 2,3 94 / osoba 69 / osoba
terMÍny a Ceny - 7i8atB56 detský paušál

01.12. - 02.12. trasa 2,3 108 / osoba 89 / osoba

Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 07:30 h) 
do 140 km vzdialeného Maissau, ktoré je 
jedným z dvadsiatich nálezísk ametystu 
prúžkovaného na svete a nachádza 
sa tu najväčšia odkrytá ametystová 
žila. Okolo tejto celosvetovej rarity 
vznikol zážitkový areál Svet ametystu 
s viacerými unikátnymi atrakciami pre 
malých i veľkých. V návštevníckom 
centre sa dozvieme rôzne zaujímavosti 
o vzácnom fialovom drahokame, čaká 
nás prehliadka ukážkovej banskej štôlne 
s geologickým výkladom, pozrieme si 
výstavu o význame ametystu a drahých 
kameňov v dejinách a príležitosť 
budú mať aj hľadači pokladov, ktorí si 
v starom lome môžu nájsť svoj vlastný 
drahokam. Gumové čižmy a potrebné 
nástroje na hľadanie sa dajú prenajať 
na mieste. V popoludňajších hodinách 

odchod do 30 km vzdialeného mestečka 
Schiltern na návštevu zážitkových 
záhrad Kittenberger erlebnisgärten, 
kde budeme môcť obdivovať asi 
40 ukážkových záhrad na ploche viac 
ako 30 tisíc m2. Návrat na Slovensko 
vo večerných hodinách s príchodom 
do Bratislavy približne o 20:00 hod.

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 
sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska o cca 07:30 hod.,
príchod do Welsu, mesta známeho 
vďaka úžasnej atmosfére adventu 
(individuálne voľno). Pokračovanie do 
hlavného mesta Horného Rakúska linzu. 
Po prehliadke možnosť navštíviť veľkú 
výstavu betlehemov v zámku alebo 
sa poprechádzaťna Hlavnom námestí. 
Odchod do hotela.

2 deň
Raňajky. Najväčšia zbierka vianočných 
ozdôb a stromčekov, múzeum Vianoc, 
vláčik Svetom Vianoc, najväčší betlehem 
na svete, jazda historickým poštovým
autobusom, mechanické jasličky 
s 200 pohyblivými figúrkami 
a, samozrejme, prekrásny vianočný 
trh s neodmysliteľnými sviatočnými 

dobrotami, to je Steyr – rakúske 
mesto Vianoc. Poslednou zástavkou je 
mestečko Steinbach, kde celé námestie
je jeden obrovský adventný kalendár. 
Návrat do Bratislavy cca o 21:00 hod.

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 1x 
ubytovanie s raňajkami v hoteli/
penzióne 2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 35 EUR, za miesto v prednej
polovici autokaru 7 EUR.

Jacksona a iných alebo Múzea čokolády, 
ktoré poteší všetky maškrtné jazýčky. 
V neskorých popoludňajších hodinách 
odchod z Prahy, návrat na Slovensko 
vo večerných hodinách 
(cca o 22:00 h).

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 1x 
ubytovanie s raňajkami v 3* hoteli, 
sprievodcu CK SATUR. 

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 30 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 07:00 h). 
Dnešný deň strávime v unikátnej 
pražskej zoo, ktorá bola vyhlásená za 
7. najlepšiu zoologickú záhradu na svete. 
Ocitneme sa v ríši zvierat zo všetkých 
kútov sveta. Odchod na ubytovanie.
 
2 deň

Raňajky. Dopoludnia nás čaká výlet 
pozemnou lanovkou na vrch Petřín. 
Okrem vyhliadkovej veže, kópie 
Eifelovej veže sa tam nachádza taktiež 
zrkadlové bludisko. Z Petřína sa pešo 
presunieme ku areálu Pražského 
hradu, kde navštívime Múzeum hračiek 
alebo Múzeum miniatúr. V blízkosti 
Staroměstského námestia možnosť 
návštevy Múzea voskových figurín 
s postavami Harryho Pottera, Michaela 

1-dňový zájazd

2-dňový zájazd

1-dňový zájazd

2-dňový zájazd
pre 
detipraha

kráľovstvo ametystu

vianočné 
trhyrozprávkové

terMÍny a Ceny - 7i8atB52
21.07. 24 / osoba

Family 
park

terMÍny a Ceny - 7i8atB51
05.05., 02.06. 17 / osoba
11.08., 06.10. 17 / osoba

rozprávkový
skvelá Krokodília vodná dráha alebo 
novučičká Traktorová dráha? Na 
hladné žalúdky tu čaká množstvo 
reštaurácií a na maškrtné jazýčky 
zmrzlina a sladkosti od výmyslu sveta. 
Vo večerných hodinách nasleduje 
návrat na Slovensko (cca o 19:30 h).

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 
sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 08:00 h), 
príchod do rozprávkového Family 
parku neusiedlersee (60 km od 
Bratislavy), cieľa jedinečných rodinných 
výletov v blízkosti Neusiedlerského 
jazera, ktorý očarí nielen deti, ale 
aj dospelých. Na všetkých hrách sa 
budete aktívne podieľať s vašimi 
ratolesťami! Šantiť, skúšať, objavovať, 
blázniť a zabávať sa v rozprávkovom 
lese, na gazdovskom dvore, na hrade 
príbehov alebo na dobrodružnom 
ostrove. Na ploche približne 100 000 m2 
zažijete nekonečnú zábavu. Najväčší 
rakúsky zábavný a rodinný park je 
jedinečný a vždy sa postará o príjemné 
prekvapenia. Ako by sa vám páčila 
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1-dňový zájazd

2-dňový zájazd

2-dňový zájazd

2-dňový zájazd

králové  
a perníková krajina

aj očami 
detízlín

na južnej 
moravedetský víkend

saFari dvŮr

maCoCha  & baťov kanál

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých ranných 
hodinách, príchod do Safari dvůr 
Králové okolo obeda. ZOO je vďaka 
počtu zvierat najväčšou a najznámejšou 
v Českej republike, patrí však tiež medzi 
najkrajšie v Európe a na svete. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Odchod do dedinky ráby pri 
Pardubiciach. Cieľom našej cesty bude 
Perníková krajina. Najdôležitejšou 
osobnosťou tohto rozprávkového sveta 
je pani Ježibaba. V Perníkovej chalúpke 
má stále plno návštevníkov, deti aj 
dospelých, a kto zaklope, pozdraví 
sa a poprosí, dostane od Ježibabky 
perníček. Popoludní nás privíta 
mesto Pardubice. Naše stopy povedú 
k Arnoštovi z Pardubíc. Ide o osobnú 

motorovú loď, ktorou sa prevezieme, cez 
malebnú prírodu, či plavebnú komoru. 
Nenecháme si ujsť ani návštevu zámku 
Slatiňany, ktorý je skutočným rajom pre 
milovníkov histórie, kultúry a prírody. 
Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách (do Bratislavy o cca 21:00 h).

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli / 
penzióne 3*, sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR,  
za 1x večeru 14 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska. Vyberieme 
sa do tajuplného Moravského krasu 
so stovkami jaskýň, priepasťami, 
divokými kaňonmi. Naše cesty povedú 
k najhlbšej sprístupnenej priepasti 
v Čechách, Macoche. Na jej dne v hĺbke 
138,7 m sa vynára podzemná riečka 
Punkva, po jej smaragdovozelenej vode 
sa člnmi dostaneme do Rozprávkového 
dómu s kvapľovými útvarmi jedinečnej 
krásy. Presun do Westernového 
mestečka pri Boskoviciach. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Vodná cesta Baťov kanál, 
ktorý bol využívaný na zavlažovanie 
územia a zároveň na prepravu 
materiálu z baní. Budeme sa plaviť cez 
bohaté meandry na trase Veselí nad 
Moravou – Strážnice. Obec Modrá 

s vodným svetom živá voda. Nielen 
deti, ale aj rodičia sa zoznámia 
so životom vo vode a okolo nej, 
s vodnými živočíchmi či rastlinami. 
Nájdeme tu aj typické moravské 
biotopy s jej charakteristickými 
bylinami a drevinami. Cesta späť 
na Slovensko, príchod vo večerných 
hodinách (do Bratislavy o cca 20.30 h).

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli / 
penzióne 2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

a najnavštevovanejším miestam na 
Morave a k videniu sú tu slony, žirafy, 
nosorožce, zebry, medvede, gibony, 
klokany, tigre, emu, lamy a mnoho 
ďalších zvierat. Očarí tiež nová tropická 
hala Yucatan, ktorá je spomienkou na 
civilizáciu Mayov a historický zámok 
lešná, starý viac ako 200 rokov. Večer 
odchod do Bratislavy s príchodom  
o cca 21:00 h.

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 
sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za miesto v prednej polovici  
autokaru 7 EUR.

Odchod z Bratislavy cca o 7:00 h. 
Návšteva Múzea Juhovýchodnej Moravy 
v Zlíne. Svojím rozsahom ide o jedinečné 
múzeum v Európe. Privíta nás niekoľko 
zaujímavých expozícii. obuvnícka, 
kde nájdeme aj originálny obuvnícky 
dopravník z 30-tich rokov minulého 
storočia, ktorý fungoval ako pásová 
výroba podobná dnešnej. Množstvo 
zaujímavých topánok z celého sveta. 
Filmová expozícia - slávne štúdio 
Bonton bolo pôvodne založené ako malé 
štúdio T. Baťom na natáčanie reklamných 
filmov. Jedna z ďalších expozícií je 
cestovateľská venovaná známej dvojici, 
Miroslavovi zikmundovi a Jiřímu 
Hanzelkovi. Interaktívne múzeum zaujme 
deti aj ich rodičov. Navštívime aj zoo, 
ktorá je miestom, kde môžu návštevníci 
vidieť zvieratá zo všetkých kontinentov 
v prírodnom bioparku s voľným 
výbehom. ZOO patrí k najkrajším 

2 deň
Po raňajkách nás čaká aqualand  
Moravia, najväčší svojho druhu v Česku.  
12 bazénov a nespočetné množstvo 
toboganov zaručujú perfektnú zábavu. 
Návrat na Slovensko, príchod do 
Bratislavy o cca 19:30 hod.

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 1x 
ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 25 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých ranných 
hodinách (z Bratislavy o 07:00 hod.). 
Vyberieme sa do Uherského Hradište, 
kde nás čaká unikát v celej Európe, 
Kovozoo. Pozrieme si tu veľa jedinečne 
prepracovaných zvierat v životnej 
veľkosti, ktoré sú vyrobené z kovového 
odpadu a umiestnené v netradičnom 
prostredí. Kovozoo má dokonca vlastný 
27 m vysoký maják, odkiaľ budeme mať 
dokonalý výhľad na okolie. Presunieme 
sa do Milotíc, kde sa celá rodina oblečie 
do dobových kostýmov, v ktorých sa 
samozrejme môžeme aj odfotiť. Prežite 
s nami chvíle, kedy sa môžete cítiť ako 
šľachtická rodina a poprechádzajte sa 
v areáli parku. Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

terMÍny a Ceny - 7i8CzB51 detský paušál

14.07. - 15.07. trasa 2,3 88 / osoba 69 / osoba
terMÍny a Ceny - 7i8CzB52 
02.06., 04.08. trasa 2,3 28 / osoba

terMÍny a Ceny - 7i8CzB54 detský paušál

25.08. - 26.08. trasa 2,3 78 / osoba 69 / osoba
terMÍny a Ceny - 7i8CzB53 detský paušál

28.07. - 29.07 trasa 2,3 82 / osoba 69 / osoba
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1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých 
ranných hodinách (z Bratislavy o 07:00 
hod.). Čaká nás nyíregyháza, mesto 
na východe Maďarska, ktoré je známe 
svojou unikátnou zoologickou záhradou. 
Na 30 hektároch môžeme stretnúť 
zvieratá z celého sveta. Objavíme 
Tarzanov chodník, Oceanárium 
s tunelom pod vodou, trojposchodovú 
Zelenú pyramídu s dažďovými 
pralesmi, Austrálsky dom, kde nás 
okrem zvierat čaká aj botanická 
výstava a nevynecháme ani horské 
a polárne oblasti. Presun na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

2 deň
Po raňajkách nás čaká ďalšia zábava, 
a to v aquaparku aquarius priamo 
v meste Nyíregyháza. Vybláznime 

sa v detskom svete a poobede sa 
vyberieme na cestu domov. Tým 
však naše dobrodružstvá nekončia, 
cestou sa zastavíme v dedinke Kisbér, 
kde sa nachádza park miniatúr s 32 
stavbami z celého Maďarska. Príchod do 
Bratislavy vo večerných hodinách (cca 
19:00 hod.).

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 25 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR, za večeru  
14 EUR.

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách. 
Príchod do Budapešti, kde nás prvý 
sladký zážitok čaká v múzeu marcipánu. 
Tu sa vyrába ten najkvalitnejší marcipán 
a čokoláda, o ktorých sa dozvieme 
dôležité podrobnosti, ale hlavne 
ktoré môžeme ochutnať aj zakúpiť. 
Po sladkom potešení sa presunieme 
do kúpeľov aquaworld, kde sa môže 
dosýta vyblázniť celá rodina. Čaká nás 
množstvo bazénov, toboganov a iných 
vodných atrakcií. Príchod na Slovensko 
vo večerných hodinách (cca o 19:30 h).

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 
sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

akvária v strednej Európe. Po návšteve 
Tropikária sa vyberieme na spiatočnú 
cestu na Slovensko. Návrat vo 
večerných hodinách (cca o 21:00 h).

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 
sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za 1/1 izbu 25 EUR, za večeru 14 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska cca o 08:00 h. 
Po príchode do Budapešti navštívime 
jednu z najstarších zoo na svete 
s množstvom zvierat a rastlín. Deň 
zakončíme jazdou po okolí Budapešti 
tzv. detskou železnicou. Odchod na 
ubytovanie.

2 deň
Dnes navštívime aquaworld 
s množstvom vodných atrakcií, ktoré sú 
rozmiestnené pod obrovskou kupolou. 
Deti môžu vyskúšať bazény s rôznymi 
hĺbkami, vybavené vzrušujúcimi 
atrakciami. Pre dospelých sa ponúka 
aj komplex sáun v orientálnom 
duchu. Popoludní sa presunieme do 
tropikária – najväčšieho morského 

najnebezpečnejších druhov. Ďalšou 
nemenej zaujímavou atrakciou je prales, 
v ktorom zažijeme autentickú tropickú 
klímu. Vo večerných hodinách návrat na 
Slovensko (cca o 19:00 h).

Cena zaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 
sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

oStatné doPlatKy
Za miesto v prednej polovici  
autokaru 7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z BA o 08:00 h), po 
príchode do Budapešti, pokračujeme 
do zoo, prípadne do preslávených 
neobarokových kúpeľov Széchenyi 
(fakultatívne možnosť vstupu). 
Popoludní odchod do tropikária 
– najväčšieho stredoeurópskeho 
morského akvária, kde zažijeme 
neopakovateľnú atmosféru tropického 
sveta, uvidíme exotické zvieratá a zblízka 
môžeme pozorovať podmorský svet. 
Hlavnou atrakciou je 1,6 mil. litrové 
žraločie akvárium s 11 metrov dlhým 
vyhliadkovým tunelom. Obdivovať 
môžeme žralokov pochádzajúcich 
z Floridy, ktoré patria medzi 10 

2-dňový zájazd

1-dňový zájazd

2-dňový zájazd

1-dňový zájazd

v budapeštidetský víkend

budapešťtropikárium

v nyíregyházerodinný víkend

očami 
detíbudapešť

terMÍny a Ceny - 7i8HUB53 detský paušál

04.08. - 05.08. trasa 2,3 98 /osoba 79 / osoba

terMÍny a Ceny - 7i8HUB52
17.02. trasa 2,3 28 / osoba
24.02. trasa 4 30 / osoba
07.10 trasa 2,3 28 / osoba

terMÍny a Ceny - 7i8HUB50 detský paušál

02.06. - 03.06. trasa 2,3,4 82 /osoba 69 / osoba

terMÍny a Ceny - 7i8HUB51 
14.04. trasa 2,3 28 / osoba
30.06., 07.07. trasa 2,3 28 / osoba
30.06. trasa 4 30 / osoba
22.09. trasa 2,3 28 / osoba
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Abu Dhabi

Dubaj

polostrov
Musandam

Spojené arabské emiráty

Ras Al-Khaimah

 
terMÍny a Ceny - 7i9dUB01 detský paušál

03.03. - 10.03. (Jarné prázdniny, odlet BA) 1 298 / osoba 679 / osoba
01.05. - 08.05. (Májové dni, odlet BA) 1 198 / osoba 679 / osoba
03.07. - 10.07. (Letné prázdniny) 1 198 / osoba 679 / osoba
26.10. - 02.11. (Jesenné prázdniny) 1 298 / osoba 679 / osoba

8-dňový letecký zájazd

svet FantastiCkýCh 
atrakCiídubaj

skutočných pretekov na Junior Grand 
Prix a veľkou zábavou sú i malé autíčka 
na diaľkové ovládanie. Zaujímavá 
bude i návšteva miestnych obchodov 
s tovarom pod značkou Ferrari. Pred 
nami je ešte krátka prehliadka mesta 
Abu Dhabi a návšteva najväčšej 
a najkrajšej mešity emirátoch - Sheikh 
zayed Mosque.

5 – 6 deň
V dopoludňajších hodinách sa 
presunieme do emirátu ras al 
Khaimah. Ubytujeme sa v plážovom 
hoteli. Pobyt na pláži alebo možnosť 
fakultatívneho výletu k brehom 
polostrova Musandam, nachádzajúci 
sa na hraniciach sultanátu Omán. 
Navštívime typickú dedinku Dibba, 
preslávenú výrobou drevených lodí 
Dhows, nalodíme sa na arabskú 
plachetnicu, kde nás čaká výborný 
obed, šnorchlovanie, plávanie.

7 – 8 deň
Relax na pláži, kúpanie alebo nákupy. 
Transfer na letisko a odlet v ranných 
hodinách do Európy.

Cena zaHŔŇa
Leteckú dopravu z Bratislavy alebo 
z Viedne. Miestne transfery. 4x 
ubytovanie v 4* mestskom hoteli 
s polpenziou v Dubaji, 3x ubytovanie 
v 4* plážovom hoteli v Ras Al Khaimah 
s all inclusive. Výlety a vstupy: dubaj 
City tour, Burj Khalifa, púštne 
safari, tučniaci v Ski dubai, dhow 
cruise, aquaventure, výlet do abu 
dhabi, Ferrari World, mešita. Služby 
miestneho sprievodcu a delegáta CK 
SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Fakultatívne aktivity mimo programu. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 400 
EUR. Možnosť priplatiť ubytovanie v 5* 
hoteli Doubletree by Hilton Marjan 
Island s all inclusive počas pobytu 
v Ras Al Khaimah 250 EUR. Cestovné 
poistenie. 

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

Pre deti
•	  Výstup na najvyššiu budovu 

sveta Burj Khalifa
•	  Púštne safari – jazda na ťavách, 

nádherný západ slnka, výborná 
večera v beduínskom kempe

•	  Návšteva Ski Dubai – tučniaky
•	  Zábavný vodný park Aquaventure
•	  Tematický park Ferrari World
•	S pobytom pri mori

výHody Pre rodiny
•	Detský paušál do 12 rokov
•	Vstupy a výlety v cene
•	Možnosť ubytovania 2+2
•	  Priamy let z Viedne 

a Bratislavy
•	Termíny cez prázdniny
•	  Ubytovanie v kvalitných 4* hoteloch
•	Malé skupinky max. 16 osôb

1 deň
Odlet z Európy, prílet do dubaja. 
Už po prílete na nás dýchne duch 
tejto nádhernej arabskej krajiny 
s množstvom architektonických 
skvostov, ktoré nemajú nikde inde vo 
svete konkurenciu. Transfer do hotela.

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

3 deň
Dopoludnia strávime čas s malými 
tučniakmi v Ski dubai. Deti si ich budú 
môcť pohladkať, dozvedia sa o ich 
živote, uvidia ich kŕmenie a zabavia 
sa na ich neuveriteľných kúskoch. 
Presunieme sa na Palmový ostrov 
a nejaký čas strávime v najväčšom 
vodnom parku na Strednom východe 
aquaventure. Jedinečný svet zábavy 
s bazénmi, toboganmi, umelými 

vlnami, detským hradom s rôznymi 
šmykľavkami a mnohými ďalšími 
vodnými atrakciami. Nezabudnuteľným 
zážitkom najmä pre deti je návšteva 
Dolphin Bay, umelo vybudovaná lagúna 
s delfínmi, kde sa deti za pomoci 
inštruktorov dostanú do úzkeho 
kontaktu s týmito milými tvormi (vstup 
je za poplatok, v prípade záujmu 
odporúčame rezervovať si vstup 
vopred v CK alebo hneď po príchode 
u sprievodcu). V podvečerných 
hodinách si vychutnáme plavbu 
s výbornou večerou na typickej 
drevenej lodi po dubai Creeku, 
kochajúc sa nádhernými scenériami 
mesta pri západe slnka.

4 deň
Tento deň bude veľkým zážitkom 
najmä pre malých pretekárov a oteckov. 
Pred nami je totiž návšteva jednej 
z najväčších atrakcií Emirátov a zároveň 
najväčšieho indoorového tematického 
parku na svete – Ferrari World v abú 
dhabí. Každému členovi rodiny ponúka 
zábavu, chvíle relaxu i adrenalínu. 
Dozvieme sa celú históriu stajne Ferrari, 
virtuálne, ako piloti lietadla navštívime 
domov Ferrari – Taliansko, zajazdíme 
si s najväčšími svetovými šampiónmi, 
na trenažéroch si osobne vyskúšame 
rýchlosť monopostov. Tí odvážnejší 
vyskúšajú rýchlodráhu Formula Rossa, 
pre deti je pripravený Junior GT, kde 
si môžu na malých autíčkach urobiť 
školu šoférovania, zažijú atmosféru 

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK34

ázia | spOJenÉ arabskÉ emirátY



Kandy

Matale

Trincomalee

Sigiriya
Pinnawala

Colombo

Negombo

Srí Lanka

 
terMÍny a Ceny - 7i9lKa04 detský paušál

27.02. - 09.03. (Jarné prázdniny) 1 458 / osoba 999 / osoba
06.07. - 16.07. (Letné prázdniny) 1 458 / osoba 999 / osoba
30.10. - 09.11. (Jesenné prázdniny) 1 458 / osoba 999 / osoba

 

11-dňový letecký zájazd

tajomná Cesta
pre malýCh i veľkýChsrí lanka

1110 deň–
Colombo. Hlavné mesto Srí Lanky je 
zaujímavou zmesou roznych kultúr, 
ktoré tu zanechali svoje stopy za 
posledných 600 rokov. Najlepším 
dokazom toho sú štvrte Fort alebo 
Pettah. Nachádza sa tu budova 
Prezidentského paláca, prekrásna 
budova z pieskovca, ktorá je sídlom 
úradu prezidenta a parlamentu, 
a ktorá silne pripomína anglický 
Whitehall. Galle Face Green - jednu 
míľu dlhá pešia zóna, ktorá hraničí so 
štvrťou Fort na juhu, je najrozľahlejším 
a rušným miestom. Štvrť Fort je tiež 
veľmi príťažlivá pre nakupujúcich, je 
tu množstvo starých obchodov, ktoré 
sa špecializujú na predaj drahokamov, 
hodvábu, starých poštových známok 
a kvalitného koženého tovaru. Štvrť 
Pettah, ktorá skôr tvorila vonkajší 
okraj štvrti Fort, je najrušnejším 
bazárom v meste. Sú tu ulice predajcov 
textilu a sárí, korenia, ulice zlatníkov, 
klenotníkov, veľkoobchodníkov s ryžou, 
cukrom, šošovicou alebo paprikou. 
Jedna z miestnych ulíc, Gabo’s Lane, 
sa stále špecializuje na predaj bylín 
pre ajurvédske liečenie. Na okraji 
mesta sa nachádzajú dve turisticky 
veľmi príťažlivé zaujímavosti. Jednou 
z nich je Kelaniaya Raja Maha Vihara – 
budhistický chrám, ktorý navštívil 
Budha. Vo večerných hodinách transfer 
na letisko. V skorých ranných hodinách 
odlet do Európy.

Cena zaHŔŇa
Leteckú dopravu z Bratislavy 
alebo z Viedne. Miestne transfery. 
9x ubytovanie v 4* hoteloch 
s polpenziou. Vstupy do pamiatok. 
Sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Fakultatívne aktivity. Stravu a nápoje 
mimo program. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 490 EUR. Prepitné 
miestnym sprievodcom a vodičom. 
Príplatok za all inclusive počas pobytu 
190 EUR. Cestovné poistenie.

Povinné doPlatKy
Servisné poplatky 420 EUR, vstupné 
víza (ETA kód) 60 EUR.

Pre deti
•	  Sloníky v sloňom sirotinci 

v Pinnawale
•	  Preskúmame ako rastie a pestuje 

sa pravý cejlónsky čaj
•	  Návšteva nádherných 

čajovníkových plantáží
•	  Safari v národných parkoch
•	  Pozorovanie rôznych druhov 

zvierat – vtáky, motýle, slony 
v ich prirodzenom prostredí

•	  Vystúpenie kandyjských tanečníkov
•	  Nádherné piesočnaté pláže 

a teplé more
•	  Poznatky o mýtoch a legendách

výHody Pre rodiny
•	Detský paušál do 12 rokov
•	Vstupy v cene
•	Termíny cez prázdniny
•	  Ubytovanie v kvalitných 4* hoteloch
•	Malé skupinky max. 16 osôb

21 deň–
Odlet z Európy a prílet do Colomba. 
Presunieme sa do oblasti negombo, 
oddych po ceste, prehliadka rybárskeho 
mestečka.

3 deň
Presun do Kandy. Cestou sa zastavíme 
v sloňom sirotinci v Pinnawale. Bol 
založený v roku 1975 a začínal len 
s 25 slonmi. S dnešným počtom slonov, 
ktoré tu žijú sa zaradil medzi najväčšie 
zariadenia svojho druhu na svete. 
Ak budeme mať šťastie, uvidíme aj 
kúpanie slonov, keď sa 70 dupajúcich 
slonov presúva k asi 400 m vzdialenej 
rieke. Zastávka v kráľovskej botanickej 
záhrade Peradeniya. Večer navštívime 
chrám nad mestom Kandy a stretneme 
sa s budhistickým mníchom.

4 deň
Kandy, hlavé mesto sinhálskeho 
kráľovstva až do roku 1815. Uprostred 
mesta sa rozkladá umelo vytvorené 
jazero z roku 1807. Na jeho brehu stojí 
najposvätnejšia budhistická pamiatka 
Dalada Maligawa - Chrám Budhovho 
zubu. Pozrieme si toto nádherné 
mesto a navštívime miestne trhy. Cesta 
nás povedie i k čajovým plantážam, 
kde navštívime miestnu továreň na 
spracovanie čaju. Vodopády Ramboda.

5 deň
Ráno sa vydáme na cestu do známeho 
rybárskeho prístavu trincomalee, ktorý 
je dôležitým obchodným miestom. 
Prístav je známy aj rybolovom, 
budeme mať možnosť sledovať návrat 
rybárov s ich úlovkami na nádherných 
farebných lodičkách. Prístav nás 
vtiahne do svojho čulého denného 

života. Za návštevu stojí aj miestny 
rybí trh a Portugalská pevnosť. Cestou 
sa zastavíme v hinduistickom chráme 
a v záhrade s korením v Matale. 
Jedným z najznámejších Národných 
parkov je Pigeon island, ktorého 
pobrežie je pokryté koralovými útesmi 
s bohatým podmorským životom.

76 deň–
Pobyt na nádherným plážach 
v Passikudah, možnosť fakultatívneho 
výletu na Pigeon Island alebo 
pozorovanie veľrýb v oblasti Nilaveli.

8 deň
Dopoludnia si pozrieme mesto, rybí trh 
a pevnosť, popoludní sa vydáme do nP 
Minneriya. 8800 hektárov je svätyňou 
pre stáda voľne žijúcich slonov. Migruje 
ich tu naraz až 300. V NP je možnosť 
vidieť až 160 druhov exotických vtákov, 
25 druhov plazov, 26 druhov rýb a až 
78 druhov motýľov. Raritou oblasti sú 
bambusové stromy, ktoré sa nikde inde 
na Srí Lanke nevyskytujú.

9 deň
Sigirya - „Levia hora“, trón kráľa 
Kasyapa. „Pevnosť v oblakoch“, 
skala týčiaca sa strmých 200 m nad 
okolitý terén, patrí medzi tie najväčšie 
zaujímavosti a je pokladaná za ôsmy 
div sveta. Na tejto pevnosti sa odohral 
príbeh zrady a boja o moc, ktorý 
môžete čítať zo zvyškov kráľovského 
paláca a fresiek dievčenských postáv. 
Po „levích schodoch“ vystúpime 
až na vrchol tohto mimoriadneho 
monumentu. Spoznávanie okolia 
dambully. Možnosť jazdy na slonoch 
(fakultatívne).
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New York 

Washington

USA

6-dňový letecký zájazd

detský koktejl 
zábavyneW york

nákupy, nákupy, nákupy! Na rušnej 
Herald Square na Broadway je 
najväčší obchodný dom na svete, 
Macy’s. V blízkosti Ground Zero 
máme otvorený ďalší nákupný raj, 
Century 21 so záplavou značkového 
oblečenia za polovičné až štvrtinové 
ceny. Najlepšie obchody s oblečením 
pre deti sa nachádzajú na Madison 
avenue, medzi 80. a 90. ulicou. 
Podvečer sa nezabudnite vrátiť na 
times Square, osvetlené stovkami 
blikajúcich neónov. Na „križovatke 
sveta“ nájdete ohromujúce 
hračkárstvo toys „r“ US otvorené 
až do polnoci. Vlastne nejde 
o hračkárstvo, ale akýsi zábavný park. 
Vaše deti vás budú milovať, ak im 
dovolíte jazdu na kolese Ferris Wheel.

65 deň–
Check out z hotela. Individuálny 
program. Transfer na letisko, odlet 
do Európy.

Cena zaHŔŇa
Leteckú dopravu, transfer BA - letisko 
- BA, privátny transfer letisko - hotel 
- letisko v New Yorku, 4x ubytovanie 
s raňajkami v 4* hoteli v centre New 
Yorku, 3 - dňovú prehliadku New 
Yorku so sprievodcom CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vybavenie ESTA formulára (18 EUR), 
miestnu dopravu v New Yorku 
(metrom a peši), vstupy a fakultatívne 
výlety (predstavenie na Broadway, 
plavba loďou na Ellis Island), príplatok 
za jednolôžkovú izbu, cestovné 
poistenie.

Povinné doPlatKy
Servisné poplatky 470 EUR.

Pre deti
•	  Najlepší shopping – posledné módne 

hity, top hračky a cool 
„i“ vecičky

•	  Neskutočná panoráma mrakodrapov 
z vyhliadky Top of the Rock

•	  Pouliční zabávači, kúzelníci 
a hudobníci v Battery Parku

•	  Jazda na koči a plavba trajektom
•	ZOO v Central Parku
•	Zábavný park v Brooklyne
•	Najväčší Legoshop
•	  Detské ihrisko so 

striekacími atrakciami
•	Muzikály na Broadway
•	  Svetielkujúce Times Square 

s obrovským hračkárstvom

výHody Pre rodiny
•	Detský paušál do 12 r.
•	Transfer z Bratislavy
•	Termín cez prázdniny
•	Malé skupinky max. 16 osôb

1 deň
Odlet do new yorku. Už na ceste 
z letiska nás prekvapí veľké množstvo 
žltých taxíkov. Po New Yorku ich jazdí 
viac ako 13 tisíc. Ubytovanie v hoteli.

2 deň
Prvé prieskumy „Veľkého jablka“. 
Začneme kolekciou naj mrakodrapov. 
Legendárna empire State Building, 
rockefeller center a jeho vyhliadka 
Top Of the Rock, kde medzi 67. 
a 70. podlažím nájdeme odpoveď 
na otázku, o čom ten New York 
vlastne je. Čakanie v rade si môžeme 
spríjemniť spoločnou fotkou v štýle 
svetoznámej „Rockefeller beam“, na 
ktorej si robotníci vychutnávajú svoju 
desiatovú prestávku. Zastavíme sa 
i v najväčšom legoshope. Nasleduje 
Central Park, zelené pľúca mesta. 
Alebo dáme prednosť „staromódnej“ 
jazde drožkou či miestnej ZOO? 
Bezkonkurenčné detské ihrisko 
Heckscher s množstvom striekacích 
atrakcií. TOP hitom bude návšteva 
10-metrovej sklenenej kocky, nonstop 
otvoreného apple store plného 
úžasných „i“-vecičiek. Pri parku sa 
nachádza aj F.A.O. Schwarz, vlajková 
loď všetkých hračkárstiev. A nakoniec 
slávna Broadway! Ulica známa veľkým 
počtom divadiel. Kto nebude veľmi 
unavený bude mať možnosť spestriť 
si večer vystúpením v jednom z nich 
(napr. Leví kráľ, Mary Poppins, Blue 
Men’s Group).

3 deň
Socha Slobody na Ellis Island 
v newyorskom prístave je 
symbolom amerického sna, slobody 
a demokracie. 20-minútová okružná 
plavba trajektom Staten island 
ferry je zadarmo a ponúka okrem 
výhľadu na Sochu Slobody aj 
krásnu panorámou mrakodrapov 
dolného Manhattanu. Po návrate 
smerujeme do štvrti China town 
s kľukatými uličkami posiatymi 

množstvom rodinných reštaurácií 
a klasických obchodíkov. Legendárna 
je aj miestna zmrzlináreň s tými 
najneuveriteľnejšími príchuťami. 
Battery Park – javisko pouličných 
jamajských hudobníkov, akrobatov, 
živých sôch, break -dancerov, 
kúzelníkov, predavačov dáždnikov 
a „pravých“ rollexiek. Nenechajte 
si ujsť ani prechádzku po Brooklyn 
Bridge, prvom a najslávnejšom 
moste New Yorku. Pokiaľ sa metrom 
odveziete až na Coney island, máte 
poruke celú kopu nefalšovaných 
amerických zážitkov: najlepší 
a najstarší hot -dog Nathan’s Famous, 
slávnu horskú dráhu „Cyklón“, kolotoč 
z roku 1922.

4 deň
Návšteva múzea moderného umenia 
(MoMa), ktoré bravúrne zvláda 
priblížiť moderné diela deťom (už od 
4 rokov). intrepid – námorné, 
vzdušné a vesmírne múzeum 
s pavilónom raketoplánov. Jedným 
z „prominentov“ je tu aj Enterprise, 
prvá vesmírna loď NASA. Mužskú 
časť výpravy uchváti aj zbierka 
30 kompletne zrekonštruovaných 
lietadiel, ponorka Growler 
a lietadlo Concord. Na výber máte 
aj Guggenheimovo múzeum, 
Metropolitné múzeum umenia, 
či Múzeum prírodnej histórie so 
známymi kostrami dinosaurov. 

 
terMÍny a Ceny - 7i9USa02 detský paušál

05.03. - 10.03. 6 dní 1 598 / osoba 699 / osoba
05.07. - 10.07. 6 dní 1 598 / osoba 699 / osoba
15.08. - 20.08. 6 dní 1 598 / osoba 699 / osoba
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Cape Canaveral

USA

Kuba

Orlando

Key West

NP Everglades Miami

9-dňový letecký zájazd

disney, 
orlando, miamislnečná Florida

s tým najromantickejším a najkrajším 
západom slnka na Floride. Zažijete aj 
pravú atmosféru hlavnej ulice Duval 
Street lemovanú kaviarňami, ktoré 
naplno ožívajú práve po západe slnka! 
Prehliadka historického Key Westu 
(vzdialenosť od Kuby iba 145 km) – 
Míľa 0, dom Ernesta Hemingwaya, 
maják, múzeum pokladu z lodi 
Atocha. Návrat do Miami.

98 deň–
Voľný program v Miami, transfer na 
letisko a návrat do Európy.

Cena zaHŔŇa
Leteckú dopravu, transfer BA - 
letisko - BA, privátny transfer letisko 
- hotel - letisko, 7x ubytovanie 
v 3* hoteli s raňajkami (v Miami), 
transfery klimatizovaným dopravným 
prostriedkom, vstupy do národných 
parkov, plavba v zálive NP Everglades, 
sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Vybavenie ESTA formulára (18 EUR), 
vstupy do zábavných parkov  
a vesmírneho centra NASA, sprepitné, 
príplatok za jednolôžkovú izbu, 
cestovné poistenie.

Povinné doPlatKy
Servisné poplatky 480 EUR.

Pre deti
•	  Najlepšie a najznámejšie zábavné, 

vodné a tematické parky sveta
•	  Filmové štúdia Universal Studio’s 

a Disney World
•	  Stretnutie so živými rozprávkovými 

postavami
•	  Najbláznivejšie atrakcie
•	  Show kosatiek a delfínov v parku 

Sea World
•	  Kúpanie na slávnych plážach 

v Miami
•	  Plávanie s delfínmi a tuleňmi 

v Theatre of the Sea
•	  Návšteva prírodnej rezervácie 

Everglades
•	  Možnosť predĺženia pobytu pri mori

výHody Pre rodiny
•	  Detský paušál do 12 r.
•	  Vybrané vstupy v cene
•	  Možnosť ubytovania v rodinných 

izbách
•	Transfer z Bratislavy
•	  Termíny cez prázdniny
•	  Malé skupinky max. 10 osôb

1 deň
Odlet z Európy na Floridu, prílet do 
Miami, mesta pláží, hotelov, boháčov 
a luxusných jácht. Transfer do hotela, 
uvítanie sprievodcom, voľný program.

2 deň
Cez štvrť little Havana do krásneho 
Coral Gables, múzeum Villa Vizcaya, 
rušná atmosféra Coconut Grove. 
downtown Miami a obľúbené 
Bayside. Voľný program, kúpanie na 
plážach v blízkosti hotela.

3 deň
Ranná prehliadka vyhlásenej South 
Beach, centra módy a letných 
párty, známej i vďaka budovám 
v Art Deco štýle. ocean drive, 
Clevelander Hotel i vila Versace. 
Pokračovanie za dobrodružstvom 
do prírodnej rezervácie everglades, 
kde podnikneme plavbu špeciálnym 
vodným vznášadlom medzi hustými 
mangrovníkovými hájmi. Okolo našej 
loďky, uprostred močarísk, budú 
neustále krúžiť aligátory a desiatky 
druhov vtákov. Týmto dravcom sa 
dostaneme „do papule“ na neďalekej 
farme. Naučíme sa, aký je rozdiel 
medzi krokodílom a aligátorom. 
Prejazd do orlanda, rozprávkového 
mesta Walta Disneyho.

54 deň–
Orlando a jeho zábavné parky – 
detské sny sa stávajú skutočnosťou! 
Mesto zábavy, pre malých aj veľkých, 
ponúka neskutočné množstvo 
atrakcií. Stačí si len vybrať. Show 
s kosatkami, delfínmi a tuleňmi 
s jedinečnými horskými dráhami 
v morskom svete Sea World. Nielen 

deti budú žasnúť a tlieskať nadšením! 
V rozprávkovom kráľovstve Magic 
Kingdom s prekrásnym Popoluškiným 
hradom Vaše deti konečne stretnú 
aj toho sľúbeného, živého Mickey 
Mousa! Universal Studio’s Islands 
of Adventure, park inšpirovaný 
najznámejšími filmovými trhákmi 
Hollywoodu, ponúka aj jednu 
z najlepších horských dráh v USA,  
The Incredible Hulk Coaster. 
Alternatívne (5. deň) možnosť 
návštevy Kennedyho vesmírneho 
strediska na myse Cape Canaveral 
s centrom vesmírneho a kozmického 
programu agentúry NASA. 
Kozmodrom, gigantické hangáre, 
štartovacia rampa raketoplánu 
a kino IMAX s unikátnymi filmami 
natočenými americkými astronautmi.

76 deň–
Presun cez Miami do skutočného 
tropického raja Floridy. Po prekročení 
úseku medzi floridskou pevninou 
a prvým ostrovom Key Largo bude 
naša cesta pokračovať cez desiatky 
ostrovov a ostrovčekov rôznych 
veľkostí, končiacich najjužnejším 
ostrovom USA – Key West. Cestou 
sa zastavíme na ostrove islamorada, 
navštívime Theater Of The Sea 
(Morské divadlo), kde sa deti 
dozvedia o rôznych tvoroch žijúcich 
v oceáne, uvidia show a dokonca 
môžu zažiť individuálne plávanie 
s delfínmi, tuleňmi či rajami! Prejazd 
cez jeden z najdlhších mostov sveta – 
7 Miles Bridge (11-kilometrový kolos). 
Kúpanie na niektorej z prekrásnych 
pláží lemovaných palmami. Večer 
presun na námestie pouličných 
zabávačov a umelcov Mallory Square, 

 
terMÍny a Ceny - 7i9USa05 detský paušál

17.02. - 25.02. 9 dní 2 198 / osoba 899 / osoba
10.07. - 18.07. 9 dní 2 198 / osoba 899 / osoba
23.10. - 31.10. 9 dní 2 198 / osoba 899 / osoba
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Marrakech

Essaouira

Agadir

Ouarzazate

Zagora

8-dňový letecký zájazd

Cena nezaHŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené  
v programe. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 150 EUR.  
Cestovné poistenie. 

Povinné doPlatKy
Servisné poplatky 320 EUR. Prepitné 
pre miestnych vodičov a sprievodcov 
30 EUR/dosp. os., 20 EUR/dieťa do  
12 r. (platí sa na mieste sprievodcovi).

Pre deti
•	Filmové štúdiá
•	Objavovanie predsaharskej 

architektúry
•	Pieskový zámok Ait Benhaddou 

Kasbahs
•	Berberské dedinky
•	Jazda na ťavách na púštnych dunách
•	Oázy a údolia
•	Rozprávkové paláce
•	4* hotel s all inclusive programom 

a s tobogánmi počas pobytu 
v Agadire

•	Zaklínači hadov, krotitelia zvierat, 
rozprávači, zápasníci na námestí 
Djemaa El Fna

•	Zážitková noc v púšti

výHody Pre rodiny
•	Detský paušál do 12 rokov
•	Transfer z Bratislavy
•	Priamy let
•	Malé skupinky max. 16 osôb

6 deň
Voľný deň na pláži, možnosť 
fakultatívneho výletu do rybárskeho 
mesta essaouira, ktoré je považované 
za najmalebnejšie a zároveň najkrajšie 
mesto v Maroku. Biele mesto 
obkolesené sivými hradbami je 
známe najmä vďaka spracovávaniu 
drahého tujového dreva a výrobe 
farbiva nazývaného tyrský purpur. Do 
dnešných čias sú tu v starej medine 
malé dielničky miestnych remeselníkov, 
ktorí ponúkajú svoje ručne výrobky. 
Pýchou mesta je prístav plný modrých 
lodí, rybý trh a hradby z 18. st. 
s nádherným výhľadom na oceán. 
Centrum je plné kaviarničiek, kde  
sa dá príjemne posedieť. Svojou 
pokojnou prímorskou atmosférou je 
vzdialené rušnému Marakéšu.

7 deň
Voľno na pláži.

8 deň
Každá rozprávka sa raz skončí a končí 
sa aj tá naša. Pred nami je už len 
transfer na letisko a odlet domov.

Cena zaHŔŇa
Letecká dopravu. Transfery  
BA-letisko-BA. 4x ubytovanie  
s polpenziou v 3*/4* hoteloch. 1x 
zážitková noc v kempe v púšti. 3x 
ubytovanie v 4* hoteli s all inclusive 
počas pobytu. Vstupy do pamiatok. 
Sprievodcu CK SATUR.

1 deň
Odlet z Európy, prílet do Maroka, 
krajiny plnej nádherných rozprávkových 
palácov, tajomných miest, starých 
berberských dedín a najmä, krajiny, 
kde dodnes ožívajú staré príbehy 
a rozprávky. Našu rozprávkovú cestu 
začneme v jednom z najznámejších 
kráľovských miest, v Marakéši 
(UNESCO). Podľa príletu si pozrieme 
mesto. *Pri letoch z Budapešti je prílet 
a odlet Agadir.

2 deň
Cesta nás povedie do nádherného 
mesta ouarzazate, ktoré sa 
rozprestiera pod najvyššími vrcholmi 
Vysokého Atlasu a leží na križovatke 
tradičným marockých obchodných 
ciest. Mesto obklopuje nádherná 
krajina, kde sa hory stretávajú 
s púšťou. Žije tu prevažne berberské 
obyvateľstvo a turisti sem mieria 
najmä vďaka svetoznámym filmovým 
štúdiám Atlas Film Corporation. 
Ouarzazate sa stalo najvýznamnejšou 
filmárskou lokalitou v Afrike. Aj tí, ktorí 
v Maroku nikdy neboli, túto oblasť 
určite videli v mnohých filmoch – 
repliky stavieb zo starého Ríma, replika 
tisícročného egyptského chrámu, 
všetky. Ouarzazate má vlastné Filmové 
múzeum, ktoré je venované vzťahom 
s Hollywoodom. Navštívime nádherný 
„pieskový zámok“ ait Benhaddou 
Kasbahs (UNESCO). Mesto je jednou 
z najdokonalejších ukážok starobylej 
predsaharskej architektúry na 
svete. Vďaka svojej neopakovateľnej 
atmosfére sa stal súčasťou filmov 
Lawrenc z Arábie, Múmia, Sedem rokov 
v Tibete a mnohých ďalších. Ubytujeme 
sa v jednom z tradičných butikových 
hotelov Riad, v štýle klasických 
marockých palácov.

3 deň
Z Ouarzazate sa vydáme na cestu 
do zagory. Prejazdom údolím rieky 
Draa sa dostaneme do jedného 

z najkrajších miest v Maroku. Mesto je 
plné červených buganvílií, ružových 
oleandrov a paliem. Žijú tu hlavne 
berberské rodiny v typických malých 
domčekoch z červenej hliny. Zagora 
bola poslednou oázou na starobylej 
ceste, po ktorej chodili karavány 
a v meste sa zastavovali, aby sa 
občerstvili. Na vrchole Jebel Zagora 
nad mestom s a týčia pozostatky 
starej pevnosti. Nasadneme na džípy 
a vydáme sa na cestu do púštneho 
kempu, kde nás čaká zážitková noc 
v púšti.

4 deň
Pred sebou máme dlhší presun 
do nádherného mesta Marakéš 
(UNESCO), ktoré je druhým najstarším 
z kráľovských miest a je nazývané aj 
„Perla juhu“. Navštívime starú medinu, 
najznámejšie miestne súky a námestie 
Djemaa El Fna so zaklínačmi hadov, 
hudobníkmi, zápasníkmi, krotiteľmi 
zvierat a rozprávačmi.

5 deň
Pozrieme si najväčšie pamiatky,  
70 m vysoký minaret Koutoubia, 
Menara a záhrady, hrobky dynastie 
Saadian a palác Bahia. V prípade 
záujmu návšteva záhrad Majorelle  
(za poplatok) s hrobom majstra 
módy Yves Saint Laurenta. Popoludní 
sa vydáme k moru a to priamo do 
známeho letoviska agadir.

 
terMÍny a Ceny - 7i9Mal06 detský paušál

02.05. - 09.05. (Májové dni) 898 / osoba 599 / osoba
06.06. - 13.06. 998 / osoba 599 / osoba
08.07. - 15.07. (Letné prázdniny) 998 / osoba 599 / osoba
26.08. - 02.09. (Letné prázdniny) 998 / osoba 599 / osoba
15.09. - 22.09. 998 / osoba 599 / osoba

s pobytom 
pri mori

rozprávka 
naživomaroko
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KalendÁr zÁžitKov  STRANA  LeTecky  AUTOBUSOM  PLAVBA

FeBrUÁr

Rím - Večné mesto 118 16.02.-19.02.  

MareC

Najkrajšie mestá Talianska 119 17.03.-22.03.  

Belehrad - Metropola na Dunaji 149 29.03.-01.04.

Paríž - Mesto snov 80 29.03.-02.04.

Capri a Vezuv za víkend 115 30.03.-02.04.

Barcelona - FC Barcelona alebo 
Gaudí 87 30.03.-02.04.

Nice s návštevou Monaka 80 30.03.-02.04.

Rím - Večné mesto 118 30.03.-02.04.

Paríž - Potulky Parížom 79 30.03.-02.04.

Amsterdam plný prekvapení 71 30.03.-02.04.

Veľká noc v Bavorsku 69 30.03.-02.04.

Lisabon - Mesto moreplavcov 102 30.03.-02.04.

Veľká noc v Maďarsku 145 30.03.-02.04.

Malta a Gozo  106 30.03.-03.04.

Londýn a londýnske naj 55 31.03.-03.04.

Florencia - Kráľovná renesancie 120 31.03.-04.04.

aPrÍl

Grand Tour Madeirou 96 17.04.-24.04.

Portugalsko - Veľký okruh 98 17.04.-24.04.

Rozkvitnuté Holandsko 72 19.04.-23.04.

Veľký okruh Talianskom 116 25.04.-02.05.

Čarovné Toskánsko 124 26.04.-01.05.

Najkrajšie záhrady Toskánska 121 27.04.-01.05.

Island - Islandský pozdrav 42 27.04.-01.05.

Najkrajšie španielske metropoly 89 27.04.-04.05.

Poklady Krakova a okolia 66 28.04.-30.04.

Kodaň 56 28.04.-01.05.

Atény - Mesto bohov 157 28.04.-01.05.

Paríž - Potulky Parížom 79 28.04.-02.05.

Andalúzia v rytmoch flamenca 92 28.04.-05.05.

Víkend v Ľubľane 150 29.04.-01.05.

Moskva - Ruský klenot 164 29.04.-03.05.

MÁJ

Grand Tour Španielskom 86 03.05.-13.05.

Na trase Moskva - Petrohrad 165 03.05.-09.05.

Martin Luther 67 04.05.-07.05.

Madrid - Mesto umenia 91 04.05.-07.05.

Florencia - Kráľovná renesancie 120 04.05.-08.05.

Transylvánia a jedinečná delta Dunaja 145 04.05.-08.05.

Rím - Večné mesto 118 05.05.-08.05.

Západné Čechy -  
Od prameňa k prameňu 140 05.05.-08.05.

Helsinki s výletom do Tallinnu 61 05.05.-08.05.

Západné Stredomorie 105 05.05.-12.05.

Capri a Vezuv za víkend 115 06.05.-09.05.

Portugalsko - Veľký okruh 98 08.05.-15.05.

Štokholm - Benátky severu 61 11.05.-14.05.

Paríž - Potulky Parížom 79 11.05.-14.05.

Londýn a londýnske naj 55 11.05.-15.05.

Nedeľné matiné - Koncert ku Dňu 
matiek 137 13.05.

Petrohrad - Biele noci 162 15.05.-18.05.

Paríž - Mesto snov 80 16.05.-20.05.

Turín a vínna oblasť Langhe 127 16.05.-21.05.

Lisabon - Mesto moreplavcov 102 17.05.-20.05.

Oslo 56 17.05.-20.05.

Zámky Petrohradu 163 17.05.-22.05.

Víkend v Innsbrucku 133 18.05.-20.05.

Nice s návštevou Monaka 80 18.05.-21.05.

Petrohrad - Biele noci 162 18.05.-21.05.

Grand Tour Madeirou 96 19.05.-26.05.

Petrohrad - Biele noci 162 21.05.-24.05.

Kráľovstvo dánske, švédske, nórske 57 22.05.-31.05.

Švajčiarsko plnými zmyslami 130 23.05.-27.05.

Kráľovstvo dánske, švédske, nórske 57 23.05.-30.05.

Londýn s výletom do Windsoru 
a Oxfordu 54 24.05.-28.05.

Hrady a zámky z českých rozprávok 141 25.05.-27.05.

Hrady a zámky Dolného Rakúska 135 25.05.-27.05.

Petrohrad - Biele noci 162 25.05.-28.05.

Rím - Večné mesto 118 25.05.-28.05.

Porto za víkend 102 26.05.-29.05.

Nórske fjordy 62 26.05.-02.06.

Sicília - Po stopách minulosti 110 27.05.-03.06.

Petrohrad - Biele noci 162 28.05.-31.05.

Petrohrad - Biele noci 162 31.05.-03.06.

Bielorusko - Európska cesta v čase 64 31.05.-04.06.

Čarovné Toskánsko 124 31.05.-05.06.

JÚn

Andalúzia v rytmoch flamenca 92 01.06.-08.06.

Čaro Kvarnerských ostrovov 152 01.06.-10.06.

Albánsko 155 01.06.-11.06.

Bavorské zámky 70 02.06.-05.06.

Petrohrad - Biele noci 162 03.06.-06.06.

Elba - Napoleonov ostrov 123 02.06.-09.06.

Petrohrad počas bielych nocí 
autobusom 164 04.06.-10.06.

Belgicko v kocke 73 04.06.-11.06.

Národné parky Chorvátska 152 04.06.-13.06.

Belgicko v kocke 73 05.06.-10.06.

Sicília - Poznávanie a relax 
v rovnováhe 111 06.06.-13.06.

Dolomitská cesta 128 07.06.-10.06.

Grand Tour Madeirou 96 07.06.-14.06.

Portugalsko - Veľký okruh 98 07.06.-14.06.

Capri a Vezuv za víkend 115 08.06.-11.06.

Iónske ostrovy - Poznávanie spojené 
s kúpaním 158 08.06.-15.06.

Z ostrova cisárovnej Sissi do 
antického Grécka 160 08.06.-18.06.

Andalúzia, Gibraltar, Maroko 93 09.06.-16.06.

Sardínia s pobytom pri mori 109 09.06.-16.06.

Škótsko - Loch Ness a whisky 47 09.06.-16.06.

Toskánsko so štipkou Ligúrie 120 12.06.-19.06.

Kyjev a Černobyľ 149 13.06.-17.06.

Sicília - Poznávanie a relax  
v rovnováhe 111 13.06.-20.06.

Nórsko - V krajine trollov 59 13.06.-20.06.

Azorské ostrovy - St. Miguel 95 14.06.-21.06.

Bulharsko s pobytom pri mori 147 14.06.-21.06.

Katalánsko a Andorra 88 14.06.-21.06.

Víkend pri Balatone 144 15.06.-17.06.

Orlie hniezdo 133 15.06.-17.06.

Sardínia s pobytom pri mori 109 16.06.-23.06.

Metropoly Pobaltia 62 16.06.-23.06.

Kúzelné Alsasko 76 20.06.-24.06.  

Turistika vo Švajčiarskych Alpách 131 20.06.-24.06.

Transylvánia a jedinečná delta Dunaja 145 20.06.-24.06.

Liverpool & Manchester 53 20.06.-24.06.

Sardínia - Karibik Stredomoria 108 20.06.-27.06.

Azorské ostrovy - St. Miguel 95 21.06.-28.06.

Okúzľujúca Apúlia 113 21.06.-28.06.

Grand Tour Škandináviou 61 21.06.-30.06.

Vroclav - Srdce Sliezska 66 22.06.-24.06.

Ponza & Rím s návštevou Vily 
Borghese 117 23.06.-26.06.

Taliansko - zo špičky talianskej čižmy 
na Sicíliu 112 23.06.-30.06.

Okúzľujúce Provensálsko 82 23.06.-01.07.

Normandia a Bretónsko 75 25.06.-01.07.

Z Monte Carla do Cinque Terre 125 26.06.-01.07.

Po stopách baroka a renesancie  
v Čechách 141 29.06.-01.07.

Island 7-divov 44 29.06.-07.07.

Tajomné krásy Rumunska  
s pobytom pri mori 44 29.06.-08.07.

JÚl

Zámky na Loire 77 02.07.-06.07.

Okúzľujúce Provensálsko 82 03.07.-08.07.

Tajomstvá južného Anglicka 54 04.07.-08.07.

Krásy Východného Slovenska 143 05.07.-09.07.

Najkrajšie jazerá Talianska  
a Švajčiarska 129 05.07.-09.07.

Grand Tour Španielskom 86 05.07.-15.07.

Čaro maďarskej pusty 144 06.07.-08.07.

Turistika v korutánskych alpách 135 06.07.-09.07.

Pobaltské klenoty 63 06.07.-12.07.

Paríž - Potulky Parížom 79 07.07.-10.07.

Glacier express 131 07.07.-11.07.
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A ďalšie termíny na www.satur.sk

Malebný Devon a Cornwall 52 09.07.-15.07.

To najlepšie z Francúzska 74 09.07.-18.07.

Grand Tour Veľkou Britániou 51 09.07.-19.07.

Grand Tour Juhosláviou 151 10.07.-19.07.

Florencia - Kráľovná renesancie 120 11.07.-15.07.

Z Valle d´Aosta na Mont Blanc 129 11.07.-15.07.

Capri a Vezuv za víkend 115 12.07.-15.07.

Grand Tour Madeirou 96 12.07.-19.07.

Opereta Grófka Marica 138 20.07.

Najkrajšie mestá Talianska 119 20.07.-25.07.

Tajomné krásy Portugalska 99 20.07.-27.07.

Nórsko - Za polárny kruh 58 20.07.-29.07.

Za krásami francúzskej riviéry 81 21.07.-27.07.

Škótsko - Loch Ness a whisky 47 21.07.-28.07.

Za krásami francúzskej riviéry 81 22.07.-26.07.

Veľký okruh Poľskom 65 23.07.-29.07.

Romantické Švajčiarsko 132 24.07.-29.07.

Toskánsko ako ho nepoznáte 121 27.07.-01.08.

Jazerá soľnej komory 134 28.07.-29.07.

Ponza & Rím s návštevou Vily 
Borghese 117 28.07.-31.07.

aUGUSt

Dublin 49 02.08.-05.08.

Operný festival Arena di Verona 126 03.08.-05.08.

Hrady a zámky v severných Čechách 140 03.08.-05.08.

Krásy Tirolska a južného Švajčiarska 132 08.08.-12.08.

Okruh Škótskom a Írskom 48 09.08.-18.08.

Kráľovstvo dánske, švédske, nórske 57 11.08.-20.08.

Kráľovstvo dánske, švédske, nórske 57 12.08.-19.08.

Lisabon, Porto, Santiago de 
Compostela 101 16.08.-23.08.

Barcelona - FC Barcelona alebo 
Gaudí 87 17.08.-20.08.

Amsterdam plný prekvapení 71 17.08.-20.08.

Glacier express 131 18.08.-22.08.

Írsko - Zelený ostrov 50 19.08.-27.08.

Škótsko - Faerské ostrovy - Island 46 21.08.-31.08.

Klenoty Baltického pobrežia 68 22.08.-26.08.

Mestá pod Pyrenejami 85 22.08.-29.08.

Krásy Slovinska - "Slovinské 
Toskánsko" 150 23.08.-26.08.

Hrady a zámky zo slovenských 
rozprávok 142 23.08.-26.08.

Vodopády a rokliny Rakúska  
a Nemecka 134 23.08.-26.08.

Grand Tour Madeirou 96 24.08.-31.08.

Island 7-divov 44 24.08.-01.09.

Poklady Krakova a okolia 66 25.08.-27.08.

Edinburgh - "Atény severu" 49 25.08.-28.08.

Bilbao - Mesto architektúry 91 25.08.-29.08.

Potulky Beneluxom 72 28.08.-02.09.

Českosaské Švajčiarsko a Drážďany 69 29.08.-01.09.

Rím - Večné mesto 118 29.08.-02.09.

Potulky Dolomitmi 128 29.08.-02.09.

Paríž ako ho nepoznáte 78 29.08.-02.09.

Petrohrad a plavba Ladožským 
jazerom 163 29.08.-04.09.

Grand Tour Krétou 159 29.08.-05.09.

Štokholm - Benátky severu 61 30.08.-02.09.

Orlie hniezdo 133 31.08.-02.09.

Tajomné krásy Rumunska s pobytom 
pri mori 146 31.08.-09.09.

SePteMBer

Rím - Večné mesto 118 01.09.-04.09.

Andalúzia, Gibraltar, Maroko 93 01.09.-08.09.

Taliansko - zo špičky talianskej čižmy 
na Sicíliu 112 01.09.-08.09.

Azorské ostrovy - St. Miguel 95 04.09.-11.09.

Toskánsko so štipkou Ligúrie 120 04.09.-11.09.

Liverpool & Manchester 53 05.09.-09.09.

Portugalsko pre pokročilých 100 05.09.-12.09.

Neapol, Capri, Ischia 114 06.09.-13.09.

Bulharsko s pobytom pri mori 147 06.09.-13.09.

Najkrajšie mestá Švajčiarska 130 07.09.-09.09.

Malta - Ostrov večného slnka 107 07.09.-14.09.

Andalúzia v rytmoch flamenca 92 08.09.-15.09.

Istria - Magická zem 153 07.09.-16.09.

Sardínia - Karibik Stredomoria 108 08.09.-15.09.

Korzika - Ostrov kontrastov 83 08.09.-15.09.

Potulky južnou Dalmáciou 154 10.09.-19.09.

Na trase Moskva - Petrohrad 165 11.09.-17.09.

Transylvánia a jedinečná delta Dunaja 145 12.09.-16.09.

Zámky na Loire 77 12.09.-18.09.

Katalánsko a Andorra 88 12.09.-19.09.

Sicília - Poznávanie a relax  
v rovnováhe 111 12.09.-19.09.

Zámky na Loire 77 13.09.-17.09.

Paríž - Potulky Parížom 79 13.09.-17.09.

Lisabon - Mesto moreplavcov 102 14.09.-17.09.

Helsinki s výletom do Tallinnu 61 14.09.-17.09.

Západné Čechy - Od prameňa k 
prameňu 140 14.09.-17.09.

Rím - Večné mesto 118 14.09.-17.09.

Londýn a londýnske naj 55 14.09.-18.09.

Malta - Ostrov večného slnka 107 14.09.-21.09.

Sardínia s pobytom pri mori 109 15.09.-22.09.

Škótsko - Loch Ness a whisky 47 15.09.-22.09.

Janoskas na Esterházyho zámku 137 16.09.

Cyprus - Afroditin ostrov 161 19.09.-26.09.

Portugalsko - Veľký okruh 98 19.09.-26.09.

Kyjev a Černobyľ 149 19.09.-23.09.

Sicília - Poznávanie a relax  
v rovnováhe 111 19.09.-26.09.

Moldavsko - Zabudnutý kúsok 
Európy 148 20.09.-23.09.

Florencia - Kráľovná renesancie 120 20.09.-24.09.

Island - Islandský pozdrav 42 - 
43 20.09.-24.09.

Bielorusko - Európska cesta v čase 64 20.09.-24.09.

Tokaj a okolie 143 21.09.-23.09.

Pýchy severných Čiech 142 21.09.-23.09.

Umelecký Petrohrad 162 21.09.-24.09.

Farby toskánskeho vína 122 21.09.-26.09.

Grécke ostrovy 156 23.09.-30.09.

Bordeaux - Vínna cesta pre 
gurmánov 76 27.09.-30.09.

Madrid - Salamanca - Toledo 90 27.09.-01.10.

Madeira a Azorské ostrovy 97 27.09.-05.10.

Hrady a zámky z českých rozprávok 141 28.09.-30.09.

Poklady Krakova a okolia 66 28.09.-30.09.

Čarovné Toskánsko 124 29.09.-04.10.

Malta a Gozo 106 30.09.-03.10.

oKtÓBer

Amsterdam plný prekvapení 71 03.10.-06.10.

Paríž - Potulky Parížom 79 04.10.-07.10.

Bavorské zámky 70 04.10.-07.10.

Toskánsko De Luxe 122 05.10.-09.10.

Sicília - Po stopách minulosti 110 07.10.-14.10.

Okúzľujúca Apúlia 113 07.10.-14.10.

Portugalsko - Veľký okruh 98 08.10.-15.10.

Rím, Orvieto a mestá na skalách 115 11.10.-16.10.

Nice s návštevou Monaka 80 11.10.-14.10.

Víkend v Ľubľane 150 12.10.-14.10.

Capri a Vezuv za víkend 115 12.10.-15.10.

Rím - Večné mesto 118 12.10.-15.10.

Londýn a londýnske naj 55 12.10.-15.10.

Čarovné Toskánsko 124 18.10.-23.10.

Atény - Mesto bohov 157 18.10.-21.10.

Barcelona - FC Barcelona alebo 
Gaudí 87 19.10.-22.10.

Capri a Vezuv za víkend 115 19.10.-22.10.

Malta a Gozo 106 21.10.-24.10.

To najlepšie z Talianska 119 26.10.-01.11.

Krásy Andalúzie a Maroka 94 26.10.-04.11.

Porto vínna cesta 103 27.10.-01.11.

Perly Západného Stredomoria 84 28.10.-04.11.

Za krásami francúzskej riviéry 81 29.10.-04.11.

Za krásami francúzskej riviéry 81 30.10.-03.11.

noveMBer

Paríž - Potulky Parížom 79 01.11.-04.11.

Tokaj a okolie 143 09.11.-11.11.

Rím - Večné mesto 118 09.11.-12.11.

Advent na bavorských zámkoch 70 30.11.-02.12.

deCeMBer

Miláno - Mesto módy 126 07.12.-09.12.
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odrážajú v prekrásnej dúhe. Zastávka pri kráteri Kérid 
– miesto, kde účinkovala aj slávna Björk.

3 deň
Nádherná oblasť islandského juhozápadu 
plná povestných prírodných krás – cestou do 
malebnej dedinky Vík sa zastavíme pri vodopáde 
Seljalandsfoss, ktorý umožňuje návštevníkom 
prechod „poza“ svoj vodný závoj. Nasleduje vodopád 
Skógafoss, jeden z najvyšších na ostrove a návšteva 
Ľudového múzea Skógar s perfektným výkladom 
a vyobrazením islandskej histórie. Dedinka Vík 
leží neďaleko magickej pláže s čiernym pieskom 
a bazaltovými stĺpmi všetkých veľkostí. Kúsok odtiaľ sa 
z mora vynárajú tajomné útvary skamenených trolov 
Reynisdrangar. Výhľad na útesy Dyrholaey – južnú 
bránu Islandu. Návrat do Reykjavíku so zastávkou pri 
ľadovci Sollheimsjökull – zažite ostrov ohňa a ľadu 
na vlastnej koži!

4 deň
Voľný čas v Reykjavíku, možnosť FAKULTATÍVNYCH 
AKTIVÍT – dopoludnia pozorovanie veľrýb 
alebo jazda na svetoznámych islandských 
koníkoch. Popoludní pre záujemcov výlet na 
Západné pobrežie, do oblasti fjordov Hvallfjordur 
a Borgarfjordur. Trasa vedie mestečkami 
Borgarnes, Reykholt, najväčší európsky horúci 

1 deň
Letecky na Island (priamy let z Bratislavy), prílet 
do Keflavíku. Transfer do Reykjavíku (v preklade 
„Dymová zátoka“), prehliadka mesta: budova 
Perlanu postavená na rezervoároch s horúcou 
vodou, ponúkajúca 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. Nákupná ulička 
Laugarvegur, budova parlamentu, radnica, prístav 
a moderná budova filharmónie.

2 deň
Zlatý trojuholník, alebo tri drahokamy Islandu: 
najstarší parlament sveta Þhingvellir, trojstupňový 
vodopád Gulfoss a gejzír Strokkur. Najstarší národný 
park Islandu Þingvellir leží na tektonickom zlome 
eurázijskej a americkej pevninskej dosky a vy sa tak 
môžete ocitnúť „jednou nohou v Amerike a druhou 
v Európe.“ Pokračovanie k najznámejšiemu gejzíru 
sveta Geysiru, podľa ktorého sú pomenované všetky 
gejzíry sveta. Dnes však spoľahlivo funguje už len 
jeho sused Strokkur, vyvrhujúci vodu do výšky 15-30 
metrov približne každých 5-10 minút. Len kúsok od 
tejto termálnej oblasti sa nachádza monumentálny, 
dvojstupňový vodopád Gulfoss, nazývaný „zlatý“. 
Padá do hĺbky 32 metrov a za slnečných dní sa kvapky 

výver Deildartunguhver a vodopády Hraunfossar 
a Barnafoss. Návrat okolo 20:00 a následný 
individuálny relax, či možnosť navštíviť známe 
miestne kúpele Laugardalslaug.

5 deň
Vyrážame na prehliadku polostrova Reykjanes. 
Presunieme sa do geotermálnej oblasti Krysuvík 
s bublajúcimi bahennými jazierkami a farebnými 
fumarolami. Jazda pozdĺž pobrežia do rybárskej 
dedinky Grindavík s pokračovaním cez lávové 
políčka pripomínajúce mesačnú krajinu až na 
výbežok Reykjanestá. To najlepšie nás čaká nakoniec: 
slávna Modrá Lagúna! To, čo je Eifelovka pre Paríž či 
Disneyland pre Floridu, to je Blá Lóniđ pre Island. Top 
atrakcia uprostred čierneho lávového poľa, mliečno-
modrá geotermálna voda s liečivým bahnom má 
ideálnych 38 ˚C. Po relaxačnom a zdravom kúpeli 
transfer na letisko a odlet domov. Prílet do Bratislavy.

PoZnámKa
Ponúkame Vám možnosť alternatívneho ubytovania 
2 noci vo Víku a 2 noci v Reykjavíku vo všetkých 
termínoch. Program 2. dňa: Národný Park Skaftafell, 
vodopád Svartifoss, slávna ľadovcová lagúna 
Jökulsárlón. V jesennom termíne navyše možnosť 
pozorovať polárnu žiaru priamo z hotela vo Víku! 
Doplatok za túto alternatívu je 170 EUR, resp. 200 EUR 
pri septembrovom termíne.

5-dňový letecký zájazd
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ISLAND ISLAndSký
pozdrAv

Letecky z Bratislavy - 
exkluzívne iba s CK SATUR



Zažite neopakovateľné dobrodružstvo v krajine tisícich vodopádov,  
mohutných ľadovcov a aktívnych sopiek.

Reykjavík

Selfoss

Geysir
Island

Keflavík

Vík

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu (priamy let Bratislava–Keflavík–
Bratislava), 4x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 
dopravu klimatizovaným autobusom, vstup do 
Ľudového múzea Skógar a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Fakultatívne aktivity 4. deň pobytu: pozorovanie
veľrýb 72 EUR dospelý (zľava pre dieťa do 15 rokov
50%), jazda na koňoch 108 EUR (zľava pre dieťa do
12 rokov 25%), výlet na Západné pobrežie 75 EUR.
Vstupné do múzeí, stravu okrem raňajok. Príplatok  
za jednolôžkovú izbu 310 EUR. Cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 220 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Vstupné do kúpeľov Blá Lónid 78 EUR, deti
do 13 rokov v sprievode rodičov 10 EUR. Všetky 
fakultatívne výlety vrátane vstupu do kúpeľov 
Bla Lónid je potrebné objednať pri kúpe zájazdu.

TERmÍnY a CEnY - 7I8ISL01

27.04. - 01.05. trasa BA 948 / osoba

20.09. - 24.09. trasa BA 998 / osoba
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Reykjavík

Vík

Selfoss

Thingvellir

Egilstadir

Akureyri

Kirkjufell
Island

Höfen
Keflavík
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tomto historickom mieste sa nachádzal prvý parlament 
na svete a pomyselne sa tu stretáva Európa s Amerikou. 
Uvidíme aj činný gejzír Strokkur a nádherný „zlatý“ 
vodopád Gulfoss. 

98 deň–
Po raňajkách sa presunieme do Reykjavíku. Celé 
mesto ako na dlani si pozrieme z veže vodárne Perlan. 
Nenecháme si ujsť vilu Hofdi, kde v roku 1986 Michail 
Gorbačov s Ronaldom Reaganom ukončili studenú 
vojnu. Vojdeme do nádhernej koncertnej haly Harpa 
a môžeme si dať hot dog v rovnakom stánku ako 
kedysi Bill Clinton. Čerešničkou na torte bude návšteva 
najikonickejšieho kostola Islandu – Hallgrimskirkja. 
Následne sa vyberieme na túru ku kedysi najvyššiemu 
vodopádu Glymur. Navštívime nádherný polostrov 
Reykjanes a na záver si doprajeme dokonalý relax 
v známej Blue Lagoon. Večerný presun na letisko, odlet, 
prílet a transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa:
Leteckú dopravu, Transfer Ba – letisko – Ba. 7x 
ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami. Súkromnú 
dopravu klimatizovaným minibusom s Wi-Fi. Sprievodcu 
CK SATUR

CEna nEZaHŔŇa:
Príplatok za jednolôžkovú izbu 540 EUR. Cestovné 
poistenie. Vstupy. Stravu a nápoje. Fakultatívne aktivity.

PoVInnÉ DoPLaTKY:
Servisné poplatky 290 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY:
Vstupné do kúpeľov Blá Lónid 78 EUR, deti do 13 rokov  
v sprievode rodičov 10 EUR. Pozorovanie veľrýb 
v Dalvíku – 84 EUR/dospelí. Deti vo veku 7-15 rokov 
– zľava 50%. Deti do 6 rokov – zdarma. Vstupné do 
kúpeľov Mývatn – 38 EUR/dospelí, deti vo veku 13-15 
rokov – 18 EUR. deti do 12 rokov – zdarma. 

maXImáLna VEĽKoSŤ SKUPInY
18 osôb.

1 deň
Transfer na letisko a následný odlet na Island. Po prílete 
v Keflavíku sa presunieme do najsevernejšieho hlavného 
mesta na svete Reykjavíku, kde nás čaká ubytovanie 
a oddych.

2 deň
Po raňajkách vyrazíme cez tunel Hvalfjörðurgang 
na polostrov Snæfellsnes. Uvidíme známu sopku 
Snæfellsjökull, v ktorej sa začína cesta do stredu  Zeme. 
Navštívime pláž v blízkosti opustenej farmy Ytri Tunga, 
ktorá je známa svojou kolóniou tuleňov. Prejdeme  
sa pozdĺž útesov Arnarstapi a Hellnar, ktoré boli  
v minulosti dôležitými obchodnými mestami. Zastavíme 
sa na čiernej pláži Djupalónssandur a pokračujeme 
až k ikonickej hore  Kirkjufell. Počas tohto dňa budete 
môcť fakultatívne navštíviť aj Žraločie múzeum, kde sa 
dozviete, ako Islanďania spracovávajú žraloky grónske.

3 deň
Dnes navštívime múzeum Glaumbaer, v ktorom 
sa nachádzajú typické islandské domčeky pokryté 
machom a trávou, slúžiacou ako izolácia.  Uvidíme 
krásny vodopád Reykjafoss, neďaleko ktorého sa 
nachádza aj prírodné jazierko s horúcou vodou Fosslaug. 
Pokračovať budeme do mestečka Siglufjörður, ktoré je 
považované za najlepší rybársky prístav. Zastavíme sa  
v Hofsóse, kde sa okúpeme v pravdepodobne najkrajšom 
kúpalisku na ostrove. Naša cesta bude pokračovať cez 
Ólafsfjörður až do mesta Dalvík. Fakultatívna plavba 
s pozorovaním veľrýb a následný presun na ubytovanie.

4 deň
Hlavné mesto severu – akureyri. Pokračujeme k jazeru 
Mývatn, ktoré je jedným z najväčších a najkrajších jazier 
na Islande. Nachádza sa vo vulkanicky aktívnej oblasti 
a v jeho blízkosti sa nachádza aj geotermálna oblasť 
Hverir. Uvidíme aj krásny božský vodopád Goðafoss  
a skrytú jaskyňu Grjótagjá, v ktorej sa natáčali Hry  
o tróny. V tejto oblasti sa nachádzajú aj prírodné kúpele 
Mývatn nature baths v ktorých si môžete oddýchnuť po 
náročnom dni (fakultatívne). Poslednou zastávkou je 
mesto Husavík, ktoré je známe veľkým výskytom veľrýb 
a tiež veľrybím múzeom.

5 deň
Ráno navštívime kaňon asbyrgi, v ktorom sa nachádza 
najväčší Islandský les. Uvidíme aj najkrajšie vodopády 

tejto oblasti a to sú Dettifoss, Selfoss a Hafragilsfoss. 
Vydáme sa na menšiu prechádzku, ktorá nás zavedie 
až ku majestátnemu vodopádu Hengifoss. Naš deň 
zakončíme v meste Djúpivogur, kde si budeme môcť 
prezrieť umelecké dielo islandského autora Sigurður 
Guðmundsson. Toto dielo obsahuje 34 vajec, z ktorých 
každé jedno reprezentuje jeden druh vtáka žijúceho  
v tejto oblasti.

6 deň
Dnes navštívime najkrajšiu ľadovcovú lagúnu 
Jökulsárlón, cez ktorú plávajú ľadovcové kryhy priamo 
do oceánu a prejdeme sa po diamantovej pláži posiatej 
kryhami. Cestou uvidíme ľadovcové splazy najväčšieho 
ľadovca na Islande – Vatnajökull. Pokračovať budeme 
do národného parku Skaftafell, kde sa vydáme na 
prechádzku za krásnym vodopádom Svartifoss, ktorý 
je obkolesený čadičovými stĺpmi. Na záver dňa sa 
prejdeme po krásnom kaňone Fjaðrárgljúfur.

7 deň
Prejdeme cez najväčšie lávové pole Eldhraun, ktoré 
vzniklo pred 300 rokmi výbuchom sopky Laki 
a pokračovať budeme do mestečka Vík. Prejdeme sa 
po čiernej pláži Reynisfjara a panoramatický výhľad sa 
nám naskytne z Dýrholaey. Zastavíme sa pri známych 
vodopádoch Skógafoss a Seljalandfoss a absolvujeme 
tiež najznámejšiu cestu na Islande – Golden Circle. 
Súčasťou Zlatého okruhu je národný park Þingvellir. Na 

9-dňový letecký zájazd

TERmÍnY a CEnY - 7I8ISL02

29.06. - 07.07. trasa BA 2 398 / osoba

24.08 - 01.09 trasa BA 2 398 / osoba

EURÓPa | ISLanD

ISLAND 7-dIvov

Unikátna prehliadka síl 
prírody v úžasnej farebnosti



Island
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Invergordon
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Isa�ordur

Reykjavik
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CEna ZaHŔŇa
11x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vodu, kávu  
a čaj v bufetovej reštaurácii, prístavné poplatky, 
vybrané služby na lodi

CEna nEZaHŔŇa
dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na 
lodi) 10 EUR/dospelá osoba/noc, 5 EUR/dieťa 3-14 
rokov/noc, fakultatívne výlety, cestovné poistenie

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

LoĎ a JEJ VYBaVEnIE
MSC MERAVIGLIA je najnovšia a najexkluzívnejšia loď 
spoločnosti MSC CROCIERE, ktorá bola krstená v júni 
2017. Medzi inovatívne novinky patrí dvojposchodová 
promenáda uprostred lode, ktorej strop zdobí 96 
metrov dlhá LED obrazovka, bazén na konci lode  
s panoramatickým výhľadom na šíre more, vonkajší 
vodný park s lanovou dráhou „Himalaya bridge“. 
Exkluzívne ako jediná loď na mori hostí svetoznámy 
cirkus Cirque du Soleil. Kapacita lode je 5 714 
pasažierov a 1 540 členov posádky. Celkovo má 19 
palúb (z toho 14 pre pasažierov). K vybaveniu lode 
patrí: MSC AUREA SPA wellness a fitnes centrum (sauny, 
masáže, vírivky, soľná jaskyňa...), MSC YACHT CLUB 
(oddelená časť lode s all inclusive službami, vlastnou 
recepciou, reštauráciou, barom, bazénom a slnečnou 
terasou, s priamym vstupom do spa), 4 bazény,  
9 výriviek, kryté multifunkčné ihrisko (tenis, futbal, 
basketbal, volejbal), vonkajšia bežecká dráha, bowling, 
formula 1 simulátor, videoherňa, simulátor letu, 
minigolf, divadlo, 4D kino, večerné show, diskotéka, 
kasíno, animácie a detské kluby (LEGO®, CHICCO®), 
knižnica, konferenčné miestnosti, internetová kaviareň, 
obchody, zdravotnícke centrum, 12 reštaurácií a 20 
barov.

UBYToVanIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, minibarom, 
telefónom, trezorom a sušičom na vlasy, kúpeľňou 
so sprchou alebo vaňou, toaletou a kozmetikou. 
Pripojenie na internet je možné za poplatok. Na 
vyžiadanie možná detská postieľka. 24 hod. kajutový 
servis a osobný kajutový stevard. Typy kajút: vnútorné 
kajuty (pre 2 až 4 osoby), kajuty s oknom (pre 2 až 4 
osoby), kajuty s balkónom a suity (pre 2 až 4 osoby), 
rodinné kajuty (pre 4 až 10 osôb), Yacht club suity 
s priamym vstupom do wellness centra (pre 2 až 4 
osoby). K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty. 

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

DoPRaVa Do/Z PRÍSTaVU
Letecká alebo individuálna. Viac informácií dostanete 
vo vašej CK.

12-dňová luxusná výletná plavba na MSC MERAVIGLIA **** 

ISLAND A ORKNEJE 

EURÓPa | ISLanD

NOVINKA

ITInERáR PRÍCHoD oDCHoD
1. deň Hamburg (Nemecko) 20:00
2. deň na mori
3. deň Kirkwall/Orkneje (Veľká Británia) 08:00 16:00
4. deň na mori
5. deň Akureyri (Island) 08:00 19:00
6. deň Isafjordur (Island) 07:00 19:00
7. deň Reykjavik (Island) 08:00
8. deň Reykjavik (Island) 14:00
9. deň na mori
10. deň Invergordon (Veľká Británia) 10:00 20:00
11. deň na mori
12. deň Hamburg (Nemecko) 06:00
Prístavy sa môžu v jednotlivých termínoch líšiť, aktuálnu trasu na konkrétny termín dostanete vo Vašej CK.

TERmÍnY
A 20. máj 2018
B 24. jún 2018, 29. júl 2018

TERmÍnY a CEnY - 7I5FmS26 a B
Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 1 449 1 649
Zákl.lôžko/kajuta s oknom 1 949 2 149
Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 2 299 2 249
3./4. lôžko dospelý 729 829
3./4. lôžko dieťa 12 až 18 rokov 249 249
3./4. lôžko dieťa do 12 rokov 99 99



Edinburgh
Glencoe

Loch Ness
Škótsko

Island

Vágar

Seyðis�örður

Höfn
Jökulsárlón

Reykjavík

Vík
Selfoss

Tórshavn

Geysir

Faerské
ostrovy

v Európe.“ Gejzír Strokkur vyvrhujúci vodu do výšky 
15-30 metrov. Monumentálny, dvojstupňový vodopád 
Gulfoss padá do hĺbky 32 metrov a za slnečných dní sa 
jeho kvapky odrážajú v prekrásnej dúhe. Kráter Kérid 
– miesto, kde účinkovala aj slávna Bjork. Pokračujeme 
prehliadkou polostrova Reykjanes. Geotermálna 
oblasť Krysuvík s bublajúcimi bahennými jazierkami 
a farebnými fumarolami. Jazda pozdĺž pobrežia do 
rybárskej dedinky Grindavík. To najlepšie nás čaká na 
koniec: slávna Modrá Lagúna (Blá Lóniđ)! Top atrakcia 
uprostred čierneho lávového poľa, mliečno-modrá
geotermálna voda s liečivým bahnom ma ideálnych  
38 ˚C. Transfer na letisko v Keflavíku a odlet do Viedne.

11 deň
Prílet do Viedne v ranných hodinách, transfer do 
Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň - Edinburgh, 
Edinburgh - Vagar, Keflavik - Viedeň, plavbu trajektom 
na trase Faerské ostrovy – Island, dopravu mikrobusom 
v Škótsku, na Faerských ostrovoch a na Islande, plavbu 
loďou na ostrov Mykines – Faerské ostrovy, transfery 
letisko – hotel – letisko, transfer zo Schwechatu do 
Bratislavy, ubytovanie v 3* hoteloch v Škótsku a na 
Islande, v 4* hoteli na Faerských ostrovoch, s raňajkami, 
1x nocľah na trajekte v dvojlôžkových kajutách, plavbu 
v ľadovcovej lagúne Jökulsárlon, vstup do Ľudového 
múzea Skógar, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Ostatné vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 290 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu v hoteloch 550 EUR. Vstupné do kúpeľov 
Blá Lónid 78 EUR, deti do 13 rokov v sprievode rodičov 
10 EUR. (nutné objednať pri kúpe zájazdu), za škótsky 
večer 74 EUR.

maXImáLna VEĽKoSŤ SKUPInY
20 osôb.

1 deň
Transfer na letisko a následný odlet do Edinburghu.

2 deň
Celodenná prehliadka Edinburghu, hlavného 
mesta Škótska. Vydáme sa po dláždenej Royal Mile – 
Kráľovskej míli, okolo katedrály St. Giles až k palácu
Holyrood, oficiálnej škótskej rezidencii kráľovnej. 
Pozrieme si tiež majestátny Edinburghský hrad. 
Fakultatívne možnosť návštevy škótskeho večera,
kde si pochutnáme na tradičnom škótskom haggis. 
Ubytovanie.

3 deň
Prejazd cez tajuplné močariská Rannoch moor 
a horské zelené údolie Glencoe (scéna, kde v r. 1692 
došlo k masakru členov klanu Mac Donaldovcov). 
Pokračujeme ku kaledónskemu kanálu, ktorý budeme 
nasledovať po Fort Augustus, ležiacom na brehoch 
jazera Loch ness. Pozrieme si aj Múzeum Lochnesskej 
príšery a hrad Urquhart. Ubytovanie.

4 deň
Cestou na letisko v Edinburghu sa zastavíme 
v Inverness, prejdeme cez Cairngormský národný 
park, fakultatívne akvárium v Edinburghu. Večerný 
prelet na Faerské ostrovy. Ubytovanie.

5 deň
Navštívime druhé najväčšie mesto Klaksvík na ostrove 
Bardoy. Pozrieme sa na ostrov Vidoy, do malebnej 
dedinky Gjógv, útesy Búgvik, najvyšší vrchol Faerských 
ostrovov Slaettaratindur aj národný futbalový štadión 
v Toftire, ktorý je súčasne vyhliadkovou plošinou 
a dominantou ostrova Eysturoy. Návrat na ubytovanie.

6 deň
Dnes preskúmame ostrovy Vágar a najmalebnejší 
a najzápadnejší ostrov mykines s najväčšou vtáčou 
kolóniou na svete. Ubytovanie.

7 deň
Po raňajkách nás čaká prehliadka stredovekého centra 
Kirkjubour na ostrove Streymoy. Plavba okolo útesov 
Vestmanna je podľa názoru mnohých najkrajšou na 
našej planéte. Pozrieme si dedinky Tjørnuvík a Saksun. 
V podvečerných hodinách nalodenie na loď Norrona, 
plavba na Island.

8 deň
Príchod do prístavu Seydisfördur. V dopoludňajších 
hodinách scénická jazda po pobreží Východných 
fjordov, zaujímavá história Múzea kameňa, malebné
rybárske mestečko Hofn. Splazy najväčšieho 
európskeho ľadovca Vatnajökull (12 tisíc km2), 
dychvyrážajúca scenéria ľadovcovej lagúny 
Jökulsárlon. Plavba priamo medzi ľadovými kryhami 
na obojživelníku! Ubytovanie.

9 deň
Nádherná oblasť islandského juhozápadu plná 
povestných prírodných krás. Dedinka Vík leží neďaleko 
magickej pláže s čiernym pieskom a bazaltovými 
stĺpmi všetkých veľkostí a tvarov. Útesy Dýrholaey, 
vodopády Skógafoss a Seljalandsfoss, Ľudové 
múzeum s perfektným vyobrazením islandskej 
histórie. Zastavíme aj pri ľadovci Sollheimsjökull – 
zažite ostrov ohňa a ľadu na vlastnej koži! Ubytovanie.

10 deň
Zlatý trojuholník, alebo tri drahokamy Islandu: najstarší 
parlament sveta Tingvellir, ležiaci v rovnomennom 
národnom parku, trojstupňový vodopád Gulfoss 
a gejzír Strokkur. Tingvellir je unikátom tak 
z historického, ako aj geologického hľadiska – práve tu 
sa môžete ocitnúť „jednou nohou v Amerike a druhou 

11-dňový letecký zájazd

šKÓTSKO - FAERSKé OSTROVy - ISLAND

TERmÍnY a CEnY - 7I8FaL01

21.08. - 31.08. trasa BA 2 298 / osoba

EURÓPa | VEĽKá BRITánIa, FaERSKÉ oSTRoVY, ISLanD
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s Marcelom  Šmátralom 
+ prelet a trajekt v cene



Loch Lomond

Glencoe

ostrov
Skye Loch Ness

Dunrobin

Edinburgh
Rosslyn Chapel

Melrose Abbey

Stirling
St. Andrews

Pitlochry

Škótsko

Inverness

Fort Wiliam

Eilean Donan

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 a fakultatívne 
večera.

8 deň
Skoré raňajky. Transfer na letisko v Edinburghu 
a odlet.

CEna ZaHŔŇa
Spiatočnú leteckú dopravu do Edinburghu, letiskové 
transfery (v prípade odletu mimo Bratislavy), 
autokarovú dopravu počas pobytu, 7x ubytovanie 
v hoteli 2*/3* s raňajkami, ochutnávka whiskey, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 350 EUR, za 6 večerí 198 EUR, za škótsky 
večer 74 EUR.

1 deň
Prílet do Edinburghu. Cestu za poznaním škótskej 
histórie a kultúry začneme v monumentálnej Rosslyn 
Chapel. Vyznačuje sa 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. Ubytovanie, fakultatívne 
škotsky večer.

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. Gilese 
až k palácu Holyrood, oficiálnej 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. Ubytovanie, fakultatívne večera.

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 Glenfinnan Viaducte, jednokoľajovom železničnom 
moste, ktorého unikátnosť využili aj pri natáčaní 
filmu 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 Man 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 Urquhart, 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 

8-dňový letecký zájazd

TERmÍnY a CEnY - 7I8VBL09

09.06. - 16.06. trasa BA 1 298 / osoba

21.07. - 28.07. trasa BA 1 298 / osoba

15.09. - 22.09. trasa BA 1 298 / osoba

EURÓPa  |  VEĽKá BRITánIa, šKÓTSKo 
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šKÓTSKO Loch neSS  
A whISky

Ochutnávka whisky



Edinburgh

St. Andrews

Pitlochry

Iverness
Loch Ness

Fort William
Glencoe

Alloway
Belfast

ClonmacnoiseCli�s od Moher

Bunratty
Killarney

Cork Cobh Waterforfd

Dublin

Loch Lomond
Glasgow

8 deň
Po raňajkách pokračovanie popri Atlantickom oceáne 
najznámejšou panoramatickou cestou v krajine - Ring 
of Kerry s krátkymi zastávkami na vyhliadkových 
bodoch a v tunajších mestečkách. Zastávka 
v prístavnom meste Cobh. Presun na ubytovanie.

9 deň
Raňajky. Prehliadka hlavného mesta Írska Dublin: 
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. Ubytovanie.

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

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu do Edinburghu a z Dublinu, 
letiskové transfery (v prípade odletu mimo Bratislavy), 
autokarovú dopravu počas pobytu, lodnú dopravu 
medzi Škótskom a Írskom, 9x ubytovanie v hoteli 
2*/3* s raňajkami, 1x ochutnávka whisky, sprievodcu 
CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 580 EUR, za škótsky večer 74 EUR.

1 deň
Prilet do Edinburghu, transfer do hotela.

2 deň
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, oficiálnej škótskej rezidencii kráľovnej.
Edinburghský hrad po stáročia menil svoju funkciu -
od pevnosti cez kráľovsky palác až po štátnu väznicu.
Dnes ukrýva korunovačné kamene, pamiatku na
škótskych kráľov, ulúpene 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 bytovanie.

3 deň
Po raňajkách sa vydáme do mesta ležiaceho na 
pobreží Severného mora – St. andrews. V meste 
sídli najstaršia univerzita Škótska, kde sa stretli Princ 
William s manželkou Kate Middleton, St. Andrews 
Abbey a taktiež prvý golfový klub (vznik v r. 1754), 
na ktorého trávnikoch sa hrá dodnes. Zastávka 
v malebnom mestečku Pitlochry obklopenom 
krásnou prírodou. Aké by to bolo navštíviť Škótsko 
bez ochutnania pravej whisky? Najmenšia tradičná 
škótska pálenica Edradour Distillery nás pozýva na 
exkurziu s degustáciou. Deň zakončíme v Inverness. 
Ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Na brehu jazera Loch ness sa ocitneme pred 
zrúcaninami hradu Urquhart, ktorý je najideálnejším 
miestom na pozorovanie záhadnej príšery Nessie. 
Zástavka vo Fort William - vstupná brána do Škótskej 
vysočiny a vyhliadka na najvyššiu horu Veľkej Británie, 
Ben Nevis (1 344 m n. m.). Prejazd cez tajuplné 
močariská Rannoch moor a horské zelené údolie 
Glencoe, pomedzi horské masívy, okolo hlbokých 
kaňonov. Na brehu najväčšieho škótskeho jazera 
Loch Lomond s peknou scenériou sa zastavíme 
v rozprávkovej dedinke Luss. Ubytovanie.

5 deň
Raňajky. Prehliadka mesta Glasgow, tretieho 
najväčšieho a najnavštevovanejšieho mesta vo Veľkej 
Británii: George Square, Buchanan Street, katedrála 
St. Mungo, University of Glasgow, fakultatívne 
návšteva niektorého z múzeí (Riverside Museum, 
Kelvingrove Museum). Cestou do prístavu sa 
zastavíme v alloway, rodiska slávneho škótskeho 
básnika Roberta Burnsa. Nalodenie na trajekt 
a prejazd do Írska. Ubytovanie.

6 deň
Po raňajkách nás čaká autobusová prehliadka 
hlavného mesta Severného Írska – Belfastu, v ktorom 
sa zrodil Titanic, ale aj dobre známy konflikt, na 
ktorý už dnes, našťastie, len spomíname. Prehliadka 
kláštora Clonmacnoise. Presun na ubytovanie.

7 deň
Raňajky. Pri povestných útesoch Cliffs of moher 
(214 m vysokých a 8 km dlhých), sa budeme môcť 
započúvať do búšenia vĺn Atlantického oceánu. 
Zastávka na stredovekom hrade Bunratty, ktorý 
vďaka zrekonštruovanému interiéru dodnes hostí 
stredoveké bankety. Presun na ubytovanie.

10-dňový letecký zájazd

OKRUh šKÓTSKOM A ÍRSKOM

TERmÍnY a CEnY - 7I8VBL13

09.08. - 18.08. trasa BA 1 598 / osoba

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

EURÓPa | VEĽKá BRITánIa, ÍRSKo

Ochutnávka whisky v cene
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NOVINKA

3 deň
Raňajky. V prístave Leith sa nachádza 
jedna z najnavštevovanejších škótskych 
atrakcií – Kráľovská jachta Britania. 
Prehliadka kráľovninej izby a kajuty 
viac než 200 člennej posádky, jedálne 
či strojovne. Možnosť nákupov v ocean 
Terminal. Pre záujemcov možnosť 
výstupu na arturovo sedlo, odkiaľ 
sa nám naskytne nezabudnuteľný 
výhľad na mesto. Fakultatívne možnosť 
navštíviť projekt our dynamic Earth 
– interaktívna prehliadka o vzniku 
našej planéty alebo monumentálnu 
Rosslyn Chapel, dejisko poslednej 
kapitoly knihy Dana Browna – Da 
Vinciho kód. Pre milovníkov histórie 
a umenia možnosť zadarmo návštevy 
Národnej škótskej galérie a Národného 
škótskeho múzea.

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

CEna ZaHŔŇa
Spiatočnú leteckú dopravu do 
Edinburghu, transfer letisko – hotel – 
letisko, 3x ubytovanie v hoteli 2*/3* 
s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Edinburghu, 
vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 220 EUR.

1 deň
Odlet do Edinburghu, po prílete 
transfer do hotela. Fascinujúce 
hlavné mesto Škótska si vás získa 
schopnosťou skombinovať staroveké 
a moderné v unikátnej škótskej 
atmosfére. Pešiu prehliadku mesta 
začneme prechádzkou cez Princes 
Street Gardens, krásna panoráma 
kamenného mesta vybudovaného na 
vyhasnutej sopke, Scott monument, 
hlavná tepna mesta Princess Street, 
luxusný Hotel Balmoral. Inšpiratívny 
pohľad pre mnohých fotografov 
a maliarov sa nám naskytne z Calton 
Hill, ďalej nevynecháme St. andrews 
house - sídlo škótskej vlády a deň 
zakončíme na Rose Street, kde 
sa nachádza množstvo reštaurácií 
a tradičných pubov. Ochutnáte 
tradičné Haggis? Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Navštívime palác 
Holyroodhouse, ktorý slúži ako 
oficiálna kráľovská rezidencia počas 
kráľovninej návštevy mesta. Vydáme 
sa po Kráľovskej míli - Royal mile, na 
ktorej sa vám určite podarí stretnúť 
typického Škóta v károvanom 
kilte ako hrá na gajdy, prehliadka 
Katedrály St. Giles a Grassmarket 
obľúbeného miesta turistov 
s výhľadom na Edinburghský hrad. 
Práve tam pokračuje naša prehliadka. 
Edinburghský hrad po stáročia 
menil svoju funkciu – od pevnosti 
cez kráľovský palác až po štátnu 
väznicu. Popoludní voľno na návštevu 
„mary Kings Close“ – svet tajomných 
podzemných ulíc, prípadne návšteva 
Scotch Whiskey Heritage Centre, kde 
sa dozvieme o výrobe pravej škótskej 
whisky. Ubytovanie.

TERmÍnY a CEnY - 7I8VBL11

25.08. - 28.08. trasa BA 598 / osoba

TERmÍnY a CEnY - 7I8IRL02

02.08. - 05.08. trasa BA 548 / osoba

obchodná ulica Grafton Street, park 
St. Stephen‘s green park a dom 
spisovateľa Oscara Wilda. Návšteva 
múzea Guiness pivovaru, kde si každý 
môže načapovať svoju vlastnú pintu 
piva. Návrat na ubytovanie.

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

CEna ZaHŔŇa
Spiatočnú leteckú dopravu do Dublinu, 
transfer letisko – hotel – letisko, 3x 
ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Dubline, 
vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 160 EUR.

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

2 deň
Po raňajkách nás dnes čaká návšteva 
bývalej väznice Kilmainham Gaol, 
ktorá sa neskôr prerobila na jednu 
z najatraktívnejších múzeí v meste, 
poprechádzame sa v krásnej botanickej 
záhrade a do histórie pravej írskej 
whiskey nahliadneme v Irish Whiskey 
museum. Poobede si doprajeme 
individuálne voľno na nákup suvenírov, 
prechádzku mestom či ochutnávku 
miestnych špecialít.

3 deň
Raňajky. Objavíme poklady 
najstaršej írskej univerzity Trinity 
College a knižnice Old Library, kde 
sa nachádza originál knihy Book 
of Kells - ilustrovaná kniha írskych 
mníchov z 9 st. Počas prechádzky 
mestom nás zaujmú gregoriánske 
dvere domov rozmanitých farieb 
a tvarov. Pokračujeme v prehliadke 
mesta: Dublinský hrad – symbol 
anglickej okupácie, patrí medzi 
najkrajšie v Írsku, veľkolepá katedrála 
sv. Patrika, kde je pochovaný autor 
Guliverových ciest Johathan Swift, 

DUbLIN doMov prAvÉho 
IrISh pUBU

4-dňový letecký zájazd 4-dňový letecký zájazd
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najstaršej licencovanej pálenice na svete, Bushmills 
Distillery – jedinečná možnosť okúsiť pravú írsku 
whiskey. Odvážlivci sa môžu prejsť po Carrick-a-
rede - hojdacom lanovom moste zavesenom 25 m 
nad morskou hladinou. Návrat na ubytovanie v okolí 
Belfastu, fakultatívne večera.

8 deň
Raňajky, prehliadka metropoly severu – mesta 
Belfast, v ktorom sa zrodil Titanic, ale aj dobre známy 
konflikt, na ktorý už dnes, našťastie, len spomíname. 
Odchod na ubytovanie v okolí Dublinu, fakultatívne 
večera.

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

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

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 300 EUR, doplatok za 8 večerí 200 EUR.

1 deň
Odlet do Dublinu. Prehliadku hlavného mesta Írska 
začneme v návštevníckom centre slávneho pivovaru 
Guinness, kde si každý môže načapovať svoju 
vlastnú pintu piva. Odhalíme tajomstvá výroby tohto 
tmavého moku a na záver nás čaká panoramatický 
výhlad na celý Dublin zo strechy pivovaru. Ubytovanie 
a fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Dnes nás čaká návšteva Trinity College, 
najstaršej írskej univerzity, založenej ešte kráľovnou 
Alžbetou I., pozrieme si jej najvačšiu pýchu, knižnicu 
kde sa ukrýva okolo 200 tisíc kníh, najmä Book of Kells 
- krásne zdobený evanjeliár starý viac ako 1 200 rokov. 
Parlament, Christ church cathedral, Dublin castle, 
Halfpenny Bridge, O´Connel street, The Spire a zábava 
v známom Temple bar. Fakultatívne večera.

3 deň
Po raňajkách sa vydáme juže od Dublinu, čakajú nás 
krásne scenérie Wicklow mountians. Zastavíme sa 
v údolí dvoch jazier Glendalough, kde už v rannom 
stredoveku sv. Kevin založil kláštor. Dalej nás čaká 
impozantná zrúcanina hradu Rock of Cashel, kedysi 
sídlo kráľov z Munsteru. Pokračujeme do malebného 
prístavu Cobh, ktorý bol v r. 1912 poslednou 
zastávkou parníka Titanic. Je tu prístavná budova, 
mólo, po ktorom nastupovali poslední írski pasažieri 
na vytúženú cestu za velkú mláku. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

4 deň
Raňajky, prehliadka hradu Blarney. Podľa povesti, 
ak pobozkáte tunajší čarovný kameň, bude vám 
udelený dar výrečnosti. Pokračovanie popri 
Atlantickom oceáne najznámejšou panoramatickou 
cestou v krajine – Ring of Kerry s krátkymi 
zastávkami na vyhliadkových bodoch a v tunajších 
mestečkách (Ladies View či Sneem). Polostrov Kerry 
patrí k najmalebnejším oblastiam Írska, v prípade 
pekného počasia možnosť kúpať sa v zátokách. 
Ubytovanie v okolí mestečka Killarney, fakultatívne 
večera.

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 Cliffs 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, jediného 
opevneného mesta v Írsku, dejiska smutne známej 
Bloody Sunday. Ubytovanie, fakultatívne večera.

7 deň
Raňajky, návšteva Giant’s Causeway, Obrovho 
chodníka - obrovské stĺpovité skalné útvary 
vulkanického pôvodu. Pokračovať budeme návštevou 

9-dňový letecký zájazd

TERmÍnY a CEnY 7I8IRL01

19.08. - 27.08. trasa BA 1 198 / osoba
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9 deň
Návšteva ohromujúceho hradu Stirling, ktorý patrí 
k najkrajším ukážkam renesančnej architektúry 
v Škótsku. Pôvodný hrad podľa legendy vytrhol z rúk 
Anglosasov kráľ Artuš. Pokračujeme prehliadkou 
Falkirk wheel, prvého unikátneho lodného výťahu na 
svete, ktorý zabezpečuje prechod medzi Glasgowom 
a Edinburgom. Ku kompletnému škótskemu zážitku 
nesmie chýbať pravá škótska whisky. Návšteva 
tradičnej pálenice Glengoyne distillery s možnosťou 
ochutnávky. Návrat na ubytovanie.

10 deň
Edinburgh, pokladaný za jedno z najkrajších miest na 
svete. Vydáme sa po dláždenej Royal Mile – Kráľovskej 
míli okolo katedrály St. Gilese až k palácu Holyrood, 
oficiálnej škótskej rezidencii kráľovnej. Edinburský 
hrad po stáročia menil svoju funkciu - od pevnosti 
cez kráľovský palác až po štátnu väznicu. 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. Fakultatívne Škótsky večer. 
Návrat na ubytovanie.

11 deň
Skoré raňajky. Transfer na letisko v Edinburghu a odlet.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Bratislava – Londýn, 
Edinburgh - Bratislava, autokarovú dopravu počas 
pobytu, 10x ubytovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 440 EUR, za 9 večerí 280 EUR, za škótsky 
večer 74 EUR, vstup do Stonehenge 24 EUR (nutné 
objednať prí kúpe zájazdu).

1 deň
Prílet do Londýna, transfer z letiska. Prehliadka 
modernej časti City, St. Paul’s Cathedral, Tower 
Bridge, fakultatívne prehliadka expozície anglických 
korunovačných klenotov a historickej zbrojnice v Tower 
of London. Ubytovanie.

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

3 deň
Dnes nás čaká výlet do historického oxfordu – sídla 
najstaršej britskej univerzity, prehliadka mesta. 
Pokračovanie do Windsoru, kde navštívime sídlo 
kráľovskej rodiny. Popoludní dokončenie prehliadky 
Londýna. Návrat na ubytovanie.

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

5 deň
Po raňajkách pokračujeme cez ústie rieky Severn 
do krajiny červeného draka, Walesu. Navštívime 
hlavné mesto Cardiff. Cez malebný kraj Cotswolds, 
idylický anglický vidiek s domčekmi a kostolíkmi zo 
zlatohnedého cotswoldského vápenca sa dostaneme 
do rodiska Williama Shakespeara, Stratford Upon 
avon. Prehliadka mesta, fakultatívne návšteva 
Shakespearovho rodného domu a domčeka jeho 
manželky Anny Hathawayovej. Ubytovanie.

6 deň
Zo srdca Anglicka sa vydáme na sever do stredovekého 
Chesteru a Liverpoolu. Mesto The Beatles, futbalu ako 

aj pestrej histórie obchodu s otrokmi alebo odchodu 
emigrantov do Nového sveta. Prehliadka mesta, 
návšteva dokov Albert Dock, fakultatívne návšteva 
múzea The Beatles. Alebo si radšej večer vychutnáte 
atmosféru Cavern clubu naživo? Ubytovanie.

7 deň
Pokračovanie do historického Yorku. Prehliadka 
stredovekého mesta, ktoré na každom kroku dýcha 
históriou. Fakultatívne návšteva katedrály York Minster, 
vikingského múzea Jorvik, ktoré sa nachádza na mieste 
niekdajšej odkrytej vikingskej osady, Clifford’s Tower 
alebo Zámockého múzea so zrúcaninami opátstva  
St. Mary’s Abbey. Ubytovanie.

8 deň
Cestou do Škótska sa zastavíme na pobreží Severného 
mora. Cez národný park north York moors sa 
dostaneme do historicky bohatého rybárskeho 
prístavu Whitby, centra lodiarstva a lovu veľrýb. 
Mestečko preslávili James Cook i Bram Stoker. 
Stokerovu bohatú predstavivosť inšpiroval pohľad 
na strmé útesy so zrúcaninami opátstva zo západnej 
strany Whitby, kde býval pri písaní románu Dracula. 
Pokračovanie cez Hadrianov val, národný park 
Northumberland do Edinburghu. Ubytovanie v okolí 
Edinburghu.

11-dňový letecký zájazd

GRAND TOUR VEľKOU bRITÁNIOU

TERmÍnY a CEnY - 7I8VBL08

09.07. - 19.07. trasa BA 1 498 / osoba
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dedinke Boscastle chránenej od mora vysokými 
bridlicovými útesmi. Nezabudnuteľné scenérie 
divokého pobrežia Atlantiku. Pokračovanie do 
Glastonbury, kde je údajne pochovaný kráľ Artuš. 
Ubytovanie a večera.

7 deň
Našou poslednou zastávkou bude mestečko Salisbury. 
Veľkolepá stredoveká katedrála má najvyššiu kostolnú 
vežu v Británii (123 m) a nachádza sa v nej originál 
dokumentu Magna Charta z r. 1215. Transfer na letisko. 
Odlet.

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

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 225 EUR.

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. 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 
kultúrneho dedičstva. Ubytovanie a večera.

2 deň
Dnes budeme pokračovať ďalej na juh cez národný 
park Dartmoor. Žulová náhorná rovina s vresoviskami 
je preslávená aj vďaka románu sira A. C. Doyla – Pes 
Baskervilský. Zastávka v Princetown a Postbridge, 
v srdci národného parku. 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., dláždené uličky v prístave. 
Ubytovanie a večera.

3 deň
Ráno prejdeme cez rieku Tamar z Devonu do 
Cornwallu. Zastavíme sa v malebnej rybárskej dedinke 
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. Pokračovanie na 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 Penzance. Návrat do hotela, 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, amfiteáter vytesaný do útesov 
s kúzelným výhľadom na záliv Porthcurno Bay. 
Posledným cieľom dnešného dňa je St. Ives. Mesto, 
ktoré vďaka nezvyčajne jasnému a mäkkému svetlu 
priťahuje umelcov z celého sveta. Nachádza sa tu 
známa galéria Tate St. Ives a v krivoľakých uličkách 
a rybárskych domčekoch množstvo drobných 
umeleckých galérií. Návrat na ubytovanie, večera.

6 deň
Dnešný deň je spojený s kráľom Artušom, ktorý 
sa podľa legendy narodil v Tintagel. K zrúcanine 
hradu Tintagel Castle na skalných útesoch vedú 
2 strmé schodištia. Fakultatívne návšteva hradu 
s panoramatickými výhľadmi. Zastávka v historickej 

7-dňový letecký zájazd

MALEbNÝ DEVON A CORNWALL

TERmÍnY a CEnY - 7I8VBL07

09.07. - 15.07. trasa BA 1 298 / osoba
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TERmÍnY a CEnY - 7I8VBL15

20.06. - 24.06. trasa BA 598 / osoba

05.09. - 09.09. trasa BA 598 / osoba

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. 4x ubytovanie v 3* hoteloch 
s raňajkami. Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 160 EUR. Vstupy. 
Stravu a nápoje nad rámec uvedený v programe. 
Fakultatívne aktivity. Cestovné poistenie. Kartu na 
dopravu v Liverpoole a Manchestri.  

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Návšteva a prehliadka štadiónu Anfield Stadium –  
23 EUR/dospelí, deti do 16 rokov – 17 EUR. Návšteva 
a prehliadka štadiónu Old Trafford – 25 EUR/dospelí, 
deti do 16 rokov – 18 EUR. Fakultatívne aktivity musia 
byť zakúpene pri kúpe zájazdu.

PoVInnÉ DoPLaTKY 
Servisné poplatky 190 EUR.

1 deň
Odlet z Bratislavy, poobedný prílet do Manchestru 
a následný krátky vlakový presun až do metropoly 
Merseyovej zátoky, Liverpoolu. Po príchode nás čaká 
ubytovanie a oddych.

2 deň
Po raňajkách nás čaká prehliadka mesta, ktoré sa 
stalo v 60. rokoch 20. storočia centrom  centrom 
mladej kultúry. V tej dobe tu bola založená slávna 
skupina Beatles a iné popové skupiny, ktoré učinili 
mesto centrom populárnej hudby. Počas prehliadky 
nahliadneme do krásnej Anglikánskej katedráli, 
navrhnutej sirom Gilesom Robertom Scottom  
a prejdeme sa kultúrnou časťou mesta, William 
Brown Street. Čaká nás aj známa  St. George‘s 
Hall, jedna z najpôsobivejších neoklasicistických 
stavieb, Liverpoolska radnica z roku 1754, prejdeme 
sa známou mathew Street kde v koncertovala 
skupina Beatles ale aj mnoho ďalších svetoznámych 
interpretov. Prehliadku pomaly zakončíme 
v najznámejšej oblasti, albert Dock (UnESCo), 
ktorá ponúka množstvo múzeí, galérií ale aj skvelých 
reštaurácii.

3 deň
Dnes nás čaká fakultatívna návšteva celosvetovo 
známeho futbalového stánku anfield Stadium, 
historický štadión postavený v roku 1884, ktorý 
je domovom známeho Liverpool FC. Neskôr si 
doprajeme individuálne voľno v centre mesta na 
nákup suvenírov či návštevu jedného z množstva 
skvelých múzeí a galérií. Následný presun do 
Manchestru a ubytovanie.  

4 deň
Po raňajkách sa zoznámime s modernou metropolou 
Manchester. Počas prehliadky navštívime nádhernú 
neo-gotickú knižnicu Johna Rylandsa, ktorá 
pripomína skôr zámok ako knižnicu. Neobídeme 
známe Národné Múzeum Futbalu, prehliadneme si 
aj jedinečnú Manchesterskú Katedrálu z roku 1215 

a diela známeho Forda madoxa Browna budeme 
môcť obdivovať v Manchesterskej Galérii umení. 
Historická architektúra sa nám predstaví v centre 
mesta v podaní krásnej neo-gotickej budovy Radince, 
historickej Free Trade Hall či modernej,  takmer 170 
metrov vysokej Beetham Tower. 

5 deň
Posledný deň bude venovaný domácim futbalovým 
klubom Manchester United a Manchester 
City. Spoločná fakultatívna návšteva štadiónu 
old Trefford alebo individuálna prehliadka 
modernejšieho štadiónu Etihad Stadium, či 
voľno venované nákupu suvenírov a prechádzkam 
historickým centrom. Následne poobedný presun na 
letisko a spiatočný let do Bratislavy.

5-dňový letecký zájazd

LIVERPOOL & MANChESTER

NOVINKA

EURÓPa | VEĽKá BRITánIa
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5 deň
Možnosť návštevy múzea Madam 
Tussaud alebo Britského múzea, resp. 
voľno na nákupy na známej Oxford 
Street. Transfer na letisko, odlet 
z Londýna, transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Spiatočnú leteckú dopravu do 
Londýna, letiskové transfery (v prípade 
odletu mimo Bratislavy), transfer letisko 
– hotel – letisko, celodenný autokarový 
výlet do Windsoru a Oxfordu, 3x 
ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Londýne, 
vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 240 EUR.

1 deň
Odlet do Londýna, po prílete transfer 
do hotela. Prehliadku Londýna 
začneme v časti City, kde navštívime 
Katedrálu sv. Pavla, prejdeme sa 
po Tower Bridge a deň zakončíme 
prehliadkou bývalej zbrojnice 
a obávanej väznice Tower of London. 
Návrat do hotela.

2 deň
Dnes nás čaká prechádzka 
Westminstrom: Buckinghamský 
palác (v prípade dostupnosti možnosť 
sledovať výmenu stráží), Parlament, Big 
Ben, Westminster Abbey, London eye, 
Trafalgar Square, Picadilly Circus. 
Odchod na ubytovanie.
 
3 deň

Výlet do Greenwichu, prehliadka 
Kráľovského Observatória, 
nultý poludník. Plavba po Temži 
z Greenwichu do Westminstru. 
pokračovanie prehliadkou štvrte 
Kensington, Royal Albert hall, možnosť 
návštevy technického, prírodovedného, 
či umelecko-historického múzea.

4 deň
Po raňajkách sa vyberieme na výlet do 
historického oxfordu, univerzitného 
mesta, kde sídli prestížna Oxfordská 
univerzita patriaca medzi najlepšie na 
svete. Práve priestory tejto univerzity 
inšpirovali autorku kníh o Harrym 
Potterovi k vytvoreniu čarodejníckej 
školy Rokfort. Prehliadka mesta. 
Pokračujeme do Windsoru, mesta 
s dlhou a bohatou históriou. Prehliadka 
kráľovskej rezidencie a kaplnky. Návrat 
do hotela.

TERmÍnY a CEnY - 7I8VBL03

04.07. - 08.07. trasa BA 768 / osoba

TERmÍnY a CEnY - 7I8VBL02 

24.05. - 28.05. trasa BA 558 / osoba

LONDÝN S výLeToM do  
wIndSorU A oxfordU

5-dňový letecký zájazd

Oxford

Veľká
Británia

LondonWindsor

1 deň
Odlet do Londýna, po prílete sa 
presunieme do Canterburry, sídla 
duchovnej hlavy cirkvi. Mesto je tiež 
spojené s menom a pôsobením 
sv. Augustína, ktorý priniesol na 
Britské ostrovy kresťanstvo. Nasleduje 
prejazd do Brightonu, najbližšieho 
„londýnskeho“ letoviska pri mori, 
známeho svojimi starobylými uličkami 
Lanes a kráľovským pavilónom. Návrat 
na ubytovanie.

2 deň
Po raňajkách odchod do slávneho 
prístavu Portsmouth, prehliadka 
historických dokov a možnosť 
prehliadky expozície lodí: Victory, ktorá 
sa zúčastnila námorných bitiek pod 
velením admirála Nelsona a Mary Rose 
vlajkovej lode Henryho VIII. Cez New 
Forest odchádzame 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), pokračujeme 
k tajomnému Stonehenge (UNESCO). 
Na záver dňa sa poprechádzame 
v jednom z najstarších anglických 
kúpeľných miest Bath, založenom 
Rimanmi. Ubytovanie.

4 deň
Raňajky, putovanie po južnom 
Anglicku pokračuje do Windsoru 
– sídla kráľovskej rodiny. Návšteva 
univerzitného mestečka Cambridge 

s univerzitou založenou v 13. st., kam 
sa hlásia študenti z celého sveta. 
Fakultatívne plavba po riečke Cam. 
Návrat na ubytovanie.

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

CEna ZaHŔŇa
Spiatočnú leteckú dopravu do 
Londýna, letiskové transfery (v prípade 
odletu mimo Bratislavy), autokarovú 
dopravu počas pobytu, 4x ubytovanie 
v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 220 EUR, za 4 večere 
98 EUR, vstup do Stonehenge 24 EUR 
(nutné objednať prí kúpe zájazdu).

TAJOMSTVÁ JUžNéhO ANGLICKA
5–dňový letecký zájazd

Cambridge

Veľká
Británia

LondonBath

WindsorSalisbury
Canterburry

Portsmouth Brighton
Durdle Door

Stonehenge
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4 resp. 5-dňový letecký zájazd

LONDÝN A LondýnSke  
nAj

5 deň
Pri odlete z Bratislavy/Viedne sa program rozšíri 
o vybraný tematický okruh „Londýn Plus“, resp. doplní 
o návštevu Windsoru – sídla kráľovskej rodiny.

náš TIP
Ku klasickému zájazdu si môžete vybrať tématicky 
zameraný termín „Londýn Plus“:

Londýn
Plus múzeá
Múzeá, galérie, muzikály (návšteva Prírodovedno-
historického, Vedecko-technického múzea, National 
Gallery, fakultatívne návšteva muzikálového 
predstavenia).

Londýn 
Plus Imperiálny Londýn
Návšteva palácov: Buckinghamský Palác, Hampton 
Court, Windsor.

TERmÍnY a CEnY - 7I8VBL01

31.03. - 03.04 (Veľká noc) 4 dni trasa BA 498 / osoba

11.05. - 15.05. (Múzeá) 5 dní trasa BA 558 / osoba

14.09. - 18.09. (Imperiálny) 5 dní trasa BA 558 / osoba

12.10. - 15.10. 4 dni trasa BA 498 / osoba

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. 
Návrat na ubytovanie.

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

3 deň
Raňajky, dnes nás čaká výlet nadzemným vlakom 
alebo loďou do Greenwichu (prehliadka Kráľovského 
observatória, nultý poludník), v popoludňajších 
hodinách prehliadka Britského múzea a návšteva 
štvrte Kensington. Návrat do hotela.

4 deň
Po raňajkách budeme mať voľno na nákupy na známej 
oxford Street, Bond Street, či na návštevu múzeí 
Prírodovedno-historického, Vedecko-techického, 
Madamme Tussaud’s alebo Múzea Sherlocka Holmesa 
na svetoznámej adrese 221 B Baker Street. Transfer na 
letisko a odlet, transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Spiatočnú leteckú dopravu do Londýna, letiskové 
transfery (v prípade odletu mimo Bratislavy), transfer 
letisko – hotel – letisko, 3x resp. 4x ubytovanie v hoteli 
2*/3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Londýne, vstupy, 
cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 190 EUR/3 noci, 240 EUR/4 noci.

LE mEDRIDIEn PICCaDILLY 5*
Moderný, renovovaný luxusný hotel situovaný v samom 
srdci Londýna. Najbližšou stanicou metra je Piccadilly 
Circus, ktorá sa nachádza len cca. 2 minúty chôdze od 
hotela.

HoLIDaY Inn REGEnTS PaRK 4*
Štýlový moderný hotel nachádzajúci sa v centre 
Londýna. Neďaleko Regents Parku, Madame Tussauds, 
Londýnskej ZOO a v ľahkej dostupnosti na Oxford Street.

THE BLoomSBURY PaRK HoTEL 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.

CEna V EUR Za IZBU a noC S RaŇaJKamI 

Dvojlôžková izba od 172
Jednolôžková izba od 165

CEna V EUR Za IZBU a noC S RaŇaJKamI 
Dvojlôžková izba od 161
Jednolôžková izba od 150

CEna V EUR Za IZBU a noC S RaŇaJKamI 
Dvojlôžková izba od 347
Jednolôžková izba od 345

našE TIPY na Váš CITY BREaK V LonDýnE



Počas osláv druhej 
najstaršej ústavy

s Marcelom Šmátraloms Marcelom Šmátralom

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

3 deň
Raňajky. Charlottenborg – Kráľovská 
akadémia umenia. Zámok 
Christiansborg slot, návšteva Národného 
múzea a Carlsbergovej glyptotéky. 
Vychutnáme si pohľad z Okrúhlej 
veže, na vrch ktorej sa dostaneme po 
šikmej plošine. Zámok Rosenborg slot 
s dánskymi korunovačnými klenotami, 
Národná galéria, návšteva kostola 
Spasiteľa a druhej najstaršej severskej 
univerzity. Ochutnáme národný alkohol 
akvavit alebo pivo Tuborg v najstaršej 
kodanskej krčme. Vo večerných 
hodinách možnosť prehliadky 
Planetária Tycha Brahe. Návrat na 
ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Návšteva Grundvikovho 
kostola, Skanzenu a pivovaru 
Carlsberg. Individuálne voľno. Odlet  
do Viedne, transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Kodaň – Viedeň, transfer Bratislava 
– Viedeň – Bratislava, transfer letisko - 
hotel - letisko, 3x ubytovanie v hoteli 3* 
s raňajkami, autokar počas druhého dňa 
zájazdu, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie, prepravu 
počas pobytu v Kodani okrem 
uvedeného.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 145 EUR.

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko, odlet 
do Kodane. Prechádzka najdlhšou 
pešou zónou sveta Stroget, na ktorej 
sa vždy niečo deje. Radničné námestie 
je skutočným srdcom mesta. Prejdeme 
sa kanálom nyhavn – staromódnym 
kanálom vybudovaným pre prístup 
obchodníkov do centra mesta, ktorý je 
obklopený štítovými domami a trendy 
kaviarňami. Plavba po kanáloch Kodane. 
Kráľovský zámok amalienborg slot, 
nádherný Frederikov mramorový 
kostol, najkrajšia kodaňská fontána 
Gefion a zhliadneme symbol mesta 
malú morskú pannu. Fakultatívne 
návšteva zábavného parku Tivoli. 
Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. S históriou Dánska sa 
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. Zastávka pri 
letnej rezidencii dánskej kráľovskej 
rodiny zámku Fredensborg slot. 
Poobede návrat do Kodane. Snáď každé 
mesto má svoje typické symboly. Kodaň 
ich má hneď niekoľko a jednou z nich 
je bezpochyby štvrť Christiania. Čas 
akoby sa tu zastavil niekde 
v 60–tych – 70–tych rokoch. 
Polorozpadnuté domy pomalované 
grafitami, pouličné lampy s vlajúcimi 
umelými kvetinami. Život ide iným 
tempom, no rozhodne sa tu nudiť 
nebudeme. Individuálne voľno, návrat 
na ubytovanie.

TERmÍnY a CEnY - 7I8SDL02

28.04. - 01.05. trasa BA 528 / osoba

TERmÍnY a CEnY - 7I8SDL06

17.05. - 20.05. (Nórsky sviatok ústavy) trasa BA 528 / osoba

antropológ a cestovateľ Thora 
Heyerdala (v roku 1947) preplával 
Tichý oceán z Peru do Polynézie na 
balzovej plti, čím chcel dokázať, že 
plavba z Južnej Ameriky do Polynézie 
je možná aj bez moderného vybavenia. 
Čaká nás ešte návšteva 2. najväčšieho 
skanzenu v Nórsku a Múzeum 
nórskeho námorníctva. Odchod na 
ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Pevnosť akershus, ktorého 
súčasťou je chrám s hrobkami nórskych 
kráľov. Múzeum nórskeho odboja. 
Pozrieme si najstarší kamenný kostol 
v škandinávii Gamle aker kirke, 
v jeho tesnej blízkosti sa nachádza 
cintorín, kde sú pochované významné 
osobnosti Nórska. V popoludňajších 
hodinách odchod na letisko, odlet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Oslo 
– Viedeň, transfer Bratislava – Viedeň 
– Bratislava, transfer letisko – hotel – 
letisko, 3x ubytovanie v hoteli 3*/4* 
s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Osle, vstupy, 
plavbu po Oslofjorde a cestovné 
poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 185 EUR.

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko vo 
Viedni, odlet do osla. Po prílete nás 
čaká krátka autobusová prehliadka 
najdôležitejších pamiatok mesta, ktoré 
je obklopené početnými ostrovmi 
a lesnatými kopcami. Ubytovanie.

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 Karla Johana a pozrieme si 
historické budovy – katedrálu, 
parlament, národné divadlo, knižnicu 
a na jej konci Kráľovský palác. 
Navštívime interiér radnice. Prejdeme 
sa po streche Kráľovskej opery 
a prezrieme si expozíciu Národnej 
galérie, kde je aj slávny obraz od 
Edwarda muncha – Výkrik. 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. 
Vyvezieme sa k národnej pýche 
Nórska, k skokanskému mostíku 
Holmenkollen, dejisku ZOH 1952. 
Fakultatívne večerná plavba po 
Oslofjorde aj s tradičnou krevetovou 
nórskou večerou Návrat na ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Dokonale spoznáme 
poloostrov múzeí Bygdøy. Zaujíma 
vás, ako v skutočnosti vyzerali 
vikingské plavidlá? Vďaka expozíciám 
Vikingského múzea môžeme obdivovať 
1100 rokov staré plavidlá úplne zblízka. 
Pozrieme si aj polárnu loď FRam, 
najsilnejšiu na svete, ktorá doplávala 
k južnému aj severnému pólu. Ďalej 
navštívime múzeum Kontiki. Nórsky 

KODAň OSLO
4-dňový letecký zájazd 4-dňový letecký zájazd
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78 deň/

Raňajky. Ako prvé miesto navštívime univerzitný 
Lund. Katedrála s astronomickými hodinami, 
botanická záhrada. Potúlame sa kúzelnými uličkami. 
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 k Malej 
morskej víle. Ubytovanie v centre. Večera.

89 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
Pri leteckom zájazde program začína druhý deň 
príletom do Kodane a končí deviaty deň odletom 
z Kodane do Viedne.

CEna ZaHŔŇa
Pri autokarovom zájazde dopravu luxusným 
autokarom, pri leteckom zájazde letenka Viedeň 
– Kodaň – Viedeň a transfer Bratislava – Viedeň – 
Bratislava, 7x ubytovanie v hoteli 3*/4* s polpenziou, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Pri leteckej doprave servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 328 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy v poobedných resp. večerných 
hodinách, tranzit cez Českú republiku a Nemecko.

12 deň/
Príchod do nemeckého Puttgardenu, trajekt cez 
Baltské more do prístavu Roedby v Dánsku, zastávka 
na letisku a vyzdvihnutie leteckých klientov, 
ubytovanie v centre Kodane, večera. Večer prechádzka 
hlavnou pešou zónou Stroget, fakultatívne návšteva 
zábavného parku Tivoli.

23 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. Nasleduje prehliadka najkrajšieho dánskeho 
zámku – Frederiksborg Slot. Skôr ako preplávame 
Ǿresundskú úžinu (cesta trajektom cca 15 min.), 
zastavíme sa na Hamletovom hrade Kronborg. 
Odchod na ubytovanie a večera.

34 deň/
Druhé najväčšie švédske mesto Göteborg. 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 fjord Iddefjorden. Ubytovanie 
a večera.

45 deň/
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. Ďalej smerujeme 
na poloostrov múzeí Bygdøy. Vďaka expozíciám 
Vikingského múzea si prezrieme 1 100 rokov staré 
plavidlá úplne zblízka. Na ostrove si možno pozrieť 
aj polárnu loď FRam, najsilnejšiu na svete, ktorá 
doplávala k južnému aj severnému pólu. Odchod na 
ubytovanie vo Švédsku a večera.

56 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 Baltického mora na 14 ostrovoch. Navštívime 
Radnicu, kde sa každoročne koná slávnosť na 
počesť udeľovania Nobelovej ceny. Vydáme sa do 
súčasného sídla švédskej kráľovskej rodiny – paláca 
Drottningholm (UNESCO), kde si pozrieme jeho 
záhrady. Ubytovanie a večera.

67 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. 
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. Ubytovanie, večera.

10-dňový autokarový, resp. 8-dňový letecký zájazd

TERmÍnY a CEnY - 7I8SKK03

22.05. - 31.05. (bus) 10 dní trasa 2,3 1 048 / osoba

23.05. - 30.05. (let) 8 dní trasa BA 1 248 / osoba

11.08. - 20.08. (bus) 10 dní trasa 2,3 1 048 / osoba

12.08. - 19.08. (let) 8 dní trasa BA 1 248 / osoba

EURÓPa I šKanDInáVIa

KRÁľOVSTVO dÁnSke,  
ŠvÉdSke, nÓrSke

s Marcelom Šmátralom

Letecky alebo autobusom



Alta

Nórsko
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Švédsko

Svolvær

Nordkapp

Tromso
Andenes
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hovorí aj modré mesto. Presun do najsevernejšieho 
cípu ostrova Andůya, do mestečka Andenes. Už 
v roku 1859 tu námorníkom cestu ukazoval  
40 metrov vysoký maják. Bolo to v časoch, keď toto 
ospalé mestečko bolo jedným z najväčších prístavov 
v Nórsku. Fakultatívne návšteva veľrybieho safari 
v andenes. Vyplávame na otvorené more, aby sme 
vzhliadli týchto krásavcov. Ubytovanie v Andenes.
 
7 deň

Raňajky. Presun trajektom na ostrov Senja do 
hlavného mesta Arktídy – Tromsø s prívlastkami 
„najsevernejšie“ (katedrála, pivovar, univerzita). 
Autokarová prehliadka ostrova Senja úchvatnými 
panoramatickými výhľadmi na okolie. Ubytovanie.

8 deň
Raňajky. Vyrážame smer nordkapp. Cieľom je 
najsevernejší bod Európy, kde si môžeme zakúpiť aj 
certifikát o prekročení tejto hranice. Honningsvåg. 
Sklaný útvar Kirkeporten Najsevernejšie mesto našej 
planéty Hammerfest. Ubytovanie.

109 deň–
Raňajky. Transfer na letisko, odlet 
do Viedne/Budapešti. Transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Oslo/Alta – 
Viedeň/Budapešť, transfer Bratislava – letisko, 
autokar počas pobytu, 9x ubytovanie v hoteli 2*/3* 
s raňajkami, trajekty podľa potreby (okrem plavby po 
Trollfjorde), vstupné na Nordkapp, vnútroštátny prelet 
Oslo - Bodø, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie, plavbu po Trollfjorde, 
veľrybie safari.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 250 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 480 EUR, za veľrybie safari 115 EUR.

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat. Odlet do 
Osla. Autokarová a pešia prehliadka hlavného mesta 
Nórska. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Celodenná prehliadka osla. Prejdeme sa 
po pešej zóne Karla Johana a pozrieme si historické 
budovy – katedrálu, parlament, národné divadlo, 
knižnicu a na jej konci Kráľovský palác. Navštívime 
interiér radnice. Prejdeme sa po streche Kráľovskej 
opery. Vo Vigeland parku sa poprechádzame 
medzi viac ako 200 sochami z bronzu, žuly či 
železa. Vyvezieme sa k národnej pýche Nórska, 
k skokanskému mostíku Holmenkollen, dejisku 
ZOH 1952. Spoznáme polostrov múzeí Bygdoy. 
Vďaka expozíciám Vikingského múzea si prezriete 
1100 rokov staré plavidlá úplne zblízka. Pozrieme 
si aj polárnu loď FRam, najsilnejšiu na svete, ktorá 
doplávala k južnému aj severnému pólu. Poobedný 
prelet do Bodo, ubytovanie. 

3 deň
Raňajky. najsilnejšie morské prúdenie 
Saltstraumen. Medzi ostrovnmi Straumen 
a Straumøya sa tiahne prieliv, ktorý je dejiskom 
veľkého prírodného divadla. Milióny litrov ton vody sa 
tadiaľ rúti rýchlosťou cez 40 km/h a nárazom vodnej 
masy o dno a brehy vytvára dramatický vír. Na brehu 
stoja rybári, ktorí vyťahujú rybu za rybou. Zastávka 
na polárnej kružnici s možnosťou kúpy certifikátu 
o prekročení tejto geografickej hranice. Poslednou 
dnešnou zastávkou pred plavbou na Lofoty, bude 
jedna z najúchvatnejších jaskýň Grønligrotten. 
Príchod do mesta mo i Rana. Presun trajektom na 
Lofoty.

4 deň
Hneď po vylodení pochopíme, prečo toto súostrovie 
patrí k najobľúbenejším miestam v Nórsku. Očaria 
nás zubaté a strmé hory, ktoré prudko stúpajú od 
morskej hladiny, v ktorej sa s pýchou odrážajú. Čaká 
na nás panenská krajina, pôvabné rybárske dedinky. 
Práve rybolov, je hlavným zdrojom obživy domáceho 
obyvateľstva, ktoré tu má tradíciu takmer od nepamäti. 
Zavítame do najjužnejšieho mesta toho súostrovia, 
do mesta s najkratším názvom na svete Å. Urobíme si 
prehliadku fotogenického mestečka Reine. Dnešný 

deň zakončíme príchodom do hlavného mesta Lofot – 
Svolvaeru. Ubytovanie.

5 deň
Raňajky. Čaká nás celodenný program na súostroví 
Lofoty. Návšteva skanzenu. Privíta nás romanticky 
situovaná dedinka Kabelvåg, ktorá je považovaná 
za jedno z najstarších rybárskych miest na Lofotách. 
Drevené domčeky kopírujú breh úzkej zátoky. 
Fakultatívne plavba v najvýchodnejšom frojde Lofot 
- Trollfjorde. Je iba 2 km dlhý a 100m široký. Počas 
plavby sa ocitneme medzi impozantnými strmými 
horami s nadmorskou výškou od 600 do 1100 metrov. 
Určite jeden z nezabudnuteľných zážitkov, sú obratné 
manévre lode na úzkych miestach medzi horami. 
Večer si nenecháme ujsť pozorovanie polnočného 
slnka, ktoré dodáva slnku magické svetlo.
 
6 deň

Raňajky. Presun na súostrovie Vestrály. Po obidvoch 
stranách cesty kľukautiaca sa pôvabnou krajinou 
Lofot aj Vestrál, budeme míňať stĺpy na sušenie rýb. 
Hinnåya, andåya a Langåya, Hadselůya sú najväčšie 
ostrovy Vestrál, ktoré odjakživa boli významným 
strategickým bodom – od dôb Vikingov až po 
obdobie studenej vojny. V tejto pokľudnej krajine 
ako vystrihnutej z obrazu žije iba 32 tisíc obyvateľov. 
Návšteva hlavného mesta Sortland, ktorému sa 

10-dňový letecký zájazd

TERmÍnY a CEnY - 7I8SDL04

20.07. - 29.07. trasa BA 2 298 / osoba

NÓRSKO zA poLÁrny  
krUh

počas Bielych nocí + 
miestny prelet v cene 

s Marcelom Šmátralom
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Cez najdlhší cestný tunel na svete (24,5 km) sa 
presunieme ďalej. Približne hodinu a pol trvajúca 
cesta železnicou Flamsbana, cesta cez príkre svahy 
pomedzi takmer dokonalú nórsku prírodu. Kopce, 
vodopády, skalnaté útesy sú takmer na dosah ruky. 
Ešte stihneme plavbu po naerofjord – najužšom 
fjorde v Nórsku. Ubytovanie a 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, večera 
a vychutnanie si večernej prechádzky mestom.

8 deň
Raňajky, individuálne voľno, transfer na letisko pri 
Bergene a odlet do Viedne, transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Oslo a Bergen 
– Viedeň, transfer Bratislava – Viedeň – Bratislava, 
autokar počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3 * 
s polpenziou, plavbu po fjorde Geiranger, plavbu 
po fjorde Naerofjord, lístok na železnicu Flåmsbana. 
Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 250 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 328 EUR.

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, odlet 
do osla. Po prílete krátka autobusová prehliadka 
najdôležitejších pamiatok mesta, ktoré je obklopené 
početnými ostrovmi a lesnatými kopcami. Ubytovanie 
a večera.

2 deň
Po raňajkách sa bližšie oboznámime s malebným 
hlavným mestom Nórskeho kráľovstva. Oslo, to je 
Edvard Munch, Henrik Ibsen či Vikingovia. Pešia 
zóna – 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. 
Vďaka expozíciám Vikingského múzea si prezrieme 
1 100 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 oslofjorde a 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 v okolí a večera.

4 deň
Raňajky. Rozsiahle údolie Gudbrandsdalen, až  
sa cez mestečko Dombås dostaneme do údolia 
Romsdal. Pozdĺž divokej rieky Rauma k najväčšej 
kolmej stene Európy – Trollveggen (Trolia stena), 
ktorá na niektorých miestach dosahuje výšku až  
1 100 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 fjordu Geiranger 
(UNESCO), ktorý je údajne jeden z najkrajších 
v krajine. Či je to naozaj tak, posúdime sami počas 
plavby trajektom cez celý fjord. Uchváti nás nielen 
okolitá príroda, ale aj vodopády s názvom Sedem 
sestier. Ubytovanie a večera.

5 deň
Raňajky. Ak sme ešte dostatočne nezasýtili všetky 
zmysly, určite sa to stane pri výhľade z vrchu 
Dalsnibba (1 476 m n. m.), z ktorého sa s Geiranger 
fjordom 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 Sognefjorden – 
ubytovanie v okolí a večera.

6 deň
Raňajky. Dnes sa budeme venovať najväčšiemu 
a najhlbšiemu nórskemu fjordu – Sognefjorden. 
V jeho okolí navštívime najzaujímavejšie miesta. 
Začneme prehliadkou jedného z najstarších 
drevených kostolíkov Nórska – Borgund. Prehliadka 
lososej farmy nás čaká v mestečku Lærdal. 

8-dňový letecký zájazd

TERmÍnY a CEnY - 7I8SDL01

13.06. - 20.06. trasa BA 1 698 / osoba

NÓRSKO v krAjIne 
TroLLov

s Marcelom Šmátralom

Plavba fjordom a polpenzia v cene
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počas Bielych nocí  
s Marcelom Šmátralom

vylepšený program

Tromsø

Kabelväg Lappish gate

Rovaniemi

RanuaPiteä

Sundsvall

Uppsala
Štokholm

Nórsko

Švédsko

Fínsko

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko Viedeň. Odlet cez Oslo 
do Tromso, podvečerná prehliadka mesta. Najkrajším 
zážitkom bude, keď sa lanovkou vyvezieme na 
horu Storstein na pozorovanie polnočného slnka. 
Ubytovanie v Tromso. 

2 deň
Po raňajkách dokončíme prehliadku mesta Tromso, 
navštívime Polariu - arktické centrum, ktorého 
budova vyzerá ako ľadové kryhy. Vo vnútri sa 
nachádza akvárium, tulene a panoramatické kino. 
Ľadová katedrála -  klenot modernej architektúry. 
Presun na lofotské súostrovie do mesta Svolvaer, 
prehliadka. Ubytovanie. 

3 deň
Po raňajkách nás čaká fakultatívne plavba po 
Trollfjorde, ktorý je miestami len 100 m široký. 
Následne pokračujeme v prehliadke lofotských 
ostrovov. Malebné dedinky Kabelvaag s akváriom 
morských živočíchov a Henningsvaer, ktoré 
sa rozkladá na viacerých ostrovoch. Návrat na 
ubytovanie v Svolvaeri. 

4 deň
Po raňajkách pokračujeme v našom veľkom 
okruhu. Presun trajektom do Skutviku - známa hora 
Hamarøyskaftet. Zastavíme sa v mestách Narvik  
a Kiruna. Symbol celého Laponska, Laponská brána - 
Lapporten. Presun do Rovaniemi. 

5 deň
Po raňajkách absolvujeme prehliadku Rovaniemi, 
správneho centra Laponska. Hlavné ulice mesta 
sú usporiadané v tvare sobích parohov. Návšteva 
severskej zoo v Ranue. Zastávka pri najslávnejšom 
ľadoborci Sampo.  Rozlúčime sa s Fínskom  
a presunieme sa do švédskeho mesta Luleaa, 
ubytovanie.

6 deň
Po raňajkách si prezrieme mestá Luleaa a Pitea. 
Presun autobusom do univerzitného mesta Umeaa. 
Ubytovanie. 

7 deň
Raňajky. Po ceste prehliadka menšieho mestečka 
Sundsvalla, ktoré má dobrú strategickú polohu. 
Presun do mesta Söderhamn. Najväčšou turistickou 
atrakciou v Söderhamne je Oskarborg. Veža, ktorá 
bola postavená v roku 1895 na vrchu kopca v blízkosti 
centra mesta. Je to pamiatka na švédskeho kráľa 
Oskara II, ktorý však mesto nikdy nenavštívil. Odchod 
na ubytovanie.

8 deň
Raňajky. Odchod do mesta Gävle, prehliadka 
netradičného väzenského múzea. Ďalej navštívime 
mesto s najstaršou univerzitou založenou v roku 
1477 a súčasne 4. najväčšieho mesta vo Švédsku 
v Uppsale. Zastávka v najstaršom švédskom 
meste Sigtune a pri zámku Skoloster. Ubytovanie 
v Štokholme.

9 deň
Raňajky. Objavíme krásy hlavného mesta Švédska. 
Gamla Stan (Staré Mesto). Dominantou je Kráľovský 
palác. Pozrieme si aj Štokholmskú katedrálu. 
Navštívime ostrov Djurgarden, kde sa nachádza 
múzeum Vasa, v ktorej objavíme v pôvodnej veľkosti 
zrekonštruovanú vojnovú loď Vasa, ktorá sa v roku 
1628 potopila pár minút po vyplávaní.

10 deň
Transfer na letisko, odlet do Viedne a transfer do 
Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Tromso 
a Štokholm – Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, autokar počas pobytu, 9x ubytovanie 
s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 250 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 450 EUR.

10-dňový letecký zájazd

GRAND TOUR šKANDINÁVIOU

TERmÍnY a CEnY - 7I8SDL05

21.06. - 30.06. trasa BA 1 898 / osoba

EURÓPa I šKanDInáVIa
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TERmÍnY a CEnY - 7I8SDL03

11.05. - 14.05. trasa BA 498 / osoba

30.08. - 02.09. trasa BA 498 / osoba

TERmÍnY a CEnY - 7I8SDL11

05.05. - 08.05. trasa BA 548 / osoba

14.09. - 17.09. trasa BA 548 / osoba

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.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Štokholm – Viedeň, transfer Bratislava 
– Viedeň – Bratislava, transfer letisko 
– hotel – letisko, autokarovú prehliadku 
Štokholmu vrátane zastávky v Uppsale 
v prvý deň, 3x ubytovanie v hoteli 3* 
s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Štokholme 
okrem uvedeného, vstupy, plavbu 
loďou a cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 158 EUR.

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko Viedeň. 
Prílet do Štokholmu, zastávka v meste 
Uppsala – bývalom sídle arcibiskupa 
švédskej cirkvi. Svoj význam v krajine 
má aj vďaka tomu, že je tu aj najstaršia 
univerzita v Škandinávii založená 
v roku 1477. Po príchode do Štokholmu 
krátka autobusová prehliadka mesta 
ležiaceho pri pobreží Baltického 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). Navštívime Radnicu, kde 
sa každoročne koná slávnosť na počesť 
udeľovania Nobelovej ceny. Pozrieme  
si aj Štokholmskú katedrálu. Pohľad  
na staré mesto si vychutnáme  
z 38 metrovej výšky na vyhliadkovej 
veži Katarinahissen. To sa už 
nachádzame na ostrove Södermalm 
a nenecháme si ujsť príležitosť objaviť 
aj jeho 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 

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 flórou 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, cestovné 
poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 178 EUR.

1 deň 
Transfer z Bratislavy na letisko, odlet do 
Helsínk. Spoznávať fínsku metropolu 
začneme morskou pevnosťou 
Suomenlinna (UNESCO), rozloženou 
na 6 ostrovoch (doprava k pevnosti 
loďou – cca 15 min.) 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, 
ako Prezidentský palác, Radnica, 
Parlament, opera a 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.) Po preskúmaní starého 
mesta 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 

EURÓPa I šKanDInáVIa

hELSINKI S výLeToM 
do TALLInnU

4-dňový letecký zájazd 4-dňový letecký zájazd

šTOKhOLM BenÁTky 
SeverU

Hit roka 2017

Hit roka 2017



7I5FmS53 a
Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 1 018
Zákl.lôžko/kajuta s oknom 1 268
Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1 438
3./4. lôžko dospelý 599
3./4. lôžko dieťa 12 až 18 rokov 199
3./4. lôžko dieťa do 12 rokov 0

ITInERáR PRÍCHoD oDCHoD
1. deň Kiel (Nemecko) 18:00
2. deň Kodaň (Dánsko) 08:00 17:00
3. deň na mori
4. deň Hellesylt/Geiranger (Nórsko) 08:00 18:00
5. deň Bergen (Nórsko) 08:00 18:00
6. deň Flam (Nórsko) 07:00 18:00
7. deň na mori
8. deň Kiel (Nemecko) 10:00

TERmÍn So SLoVEnSKým 
SPRIEVoDCom

A 26. máj 2018

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

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

DoPRaVa Do/Z PRÍSTaVU
Letecká alebo individuálna. Viac 
informácií dostanete vo vašej CK.

CEna ZaHŔŇa
7x ubytovanie v kajute s plnou 
penziou, vodu, kávu a čaj v bufetovej 
reštaurácii, prístavné poplatky, vybrané 
služby na lodi, sprievodcu 
CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
dopravu do/z prístavu, nápoje, 
prepitné (platba na lodi) 10 EUR/
dospelá osoba/noc, 5 EUR/dieťa 
3-14 rokov/noc, fakultatívne výlety, 
komplexné cestovné poistenie

LoĎ a JEJ VYBaVEnIE
MSC PREZIOSA bola postavená v r. 
2013. Kapacita lode je 3502 pasažierov 
a 1388 členov posádky. Celkovo má 
18 palúb (z toho 14 pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: MSC AUREA 
SPA wellness a fitnes centrum (sauny, 
turecké kúpele, solárium, masáže, 
kaderníctvo, kozmetika), MSC YACHT 
CLUB (oddelená časť lode s all inclusive 
službami, vlastnou recepciou, barom, 
reštauráciou a slnečnou terasou),  
4 bazény, 120m dlhý tobogan, vodné 
ihrisko, 12 víriviek, multifunkčné 
športové ihrisko (futbal, volejbal, 
basketbal, tenis), vonkajšia bežecká 
dráha, formula 1 simulátor, divadlo, 
4 D kino, disko, kasíno, animácie 
a detské kluby, videoherňa, knižnica, 
konferenčné miestnosti, internetová 
kaviareň, obchody, zdravotnícke 
centrum, 8 reštaurácií a 20 barov.

UBYToVanIE
Elegantne zariadené kajuty 
sú vybavené regulovateľnou 
klimatizáciou, SAT TV, minibarom, 
telefónom, trezorom a sušičom na 
vlasy, kúpeľňou so sprchou alebo 
vaňou, toaletou a kozmetikou. 24 hod. 
kajutový servis a osobný kajutový 
stevard. Typy kajút: vnútorné kajuty, 
kajuty s oknom, kajuty s balkónom 
a suity (všetky typy kajút pre 2 až 
4 osoby). K dispozícii sú aj bezbariérové 
kajuty.

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

DoPRaVa Do/Z PRÍSTaVU
Letecká alebo individuálna. Viac 
informácií dostanete vo vašej CK.

CEna ZaHŔŇa
7x ubytovanie v kajute s plnou 
penziou, vodu, kávu a čaj v bufetovej 
reštaurácii, prístavné poplatky, vybrané 
služby na lodi, sprievodcu 
CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
dopravu do/z prístavu, nápoje, 
prepitné (platba na lodi) 10 EUR/
dospelá osoba/noc, 5 EUR/dieťa 
3-14 rokov/noc, fakultatívne výlety, 
cestovné poistenie

LoĎ a JEJ VYBaVEnIE
MSC PREZIOSA bola postavená v r. 
2013. Kapacita lode je 3502 pasažierov 
a 1388 členov posádky. Celkovo má 
18 palúb (z toho 14 pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: MSC AUREA 
SPA wellness a fitnes centrum (sauny, 
turecké kúpele, solárium, masáže, 
kaderníctvo, kozmetika), MSC YACHT 
CLUB (oddelená časť lode s all inclusive 
službami, vlastnou recepciou, barom, 
reštauráciou a slnečnou terasou),  
4 bazény, 120m dlhý tobogan, vodné 
ihrisko, 12 víriviek, multifunkčné 
športové ihrisko (futbal, volejbal, 
basketbal, tenis), vonkajšia bežecká 
dráha, formula 1 simulátor, divadlo, 
4 D kino, disko, kasíno, animácie 
a detské kluby, videoherňa, knižnica, 
konferenčné miestnosti, internetová 
kaviareň, obchody, zdravotnícke 
centrum, 8 reštaurácií a 20 barov.

UBYToVanIE
Elegantne zariadené kajuty 
sú vybavené regulovateľnou 
klimatizáciou, SAT TV, minibarom, 
telefónom, trezorom a sušičom na 
vlasy, kúpeľňou so sprchou alebo 
vaňou, toaletou a kozmetikou. 24 hod. 
kajutový servis a osobný kajutový 
stevard. Typy kajút: vnútorné kajuty, 
kajuty s oknom, kajuty s balkónom 
a suity (všetky typy kajút pre 2 až 
4 osoby). K dispozícii sú aj bezbariérové 
kajuty.

NÓRSKE FJORDy METROPOLy PObALTIA
8-dňová luxusná výletná plavba na MSC PREZIOSA **** 8-dňová luxusná výletná plavba na MSC PREZIOSA **** 

7I5FmS51 a
Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 1 018
Zákl.lôžko/kajuta s oknom 1 268
Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1 438
3./4. lôžko dospelý 599
3./4. lôžko dieťa 12 až 18 rokov 199
3./4. lôžko dieťa do 12 rokov 0

ITInERáR PRÍCHoD oDCHoD
1. deň Kiel (Nemecko) 18:00
2. deň Kodaň (Dánsko) 08:00 17:00
3. deň na mori
4. deň Štokholm (Švédsko) 09:00 16:00
5. deň Tallinn (Estónsko) 09:00 16:00
6. deň Petrohrad (Rusko) 07:00 19:00
7. deň na mori
8. deň Kiel (Nemecko) 10:00

TERmÍn So SLoVEnSKým 
SPRIEVoDCom

A 16. jún 2018

62

EURÓPa | šKanDInáVIa



Aglone

Kaunas

Riga

Talin
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Nida Vilnius

Druskininkai

Tartu

Kuremäe
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TERmÍnY a CEnY - 7I8PoL01

06.07. - 12.07. trasa BA 868 / osoba

EURÓPa | PoBaLTIE

no vnútrozemie je zalesnené borovicami. Navštívime 
Vrch čarodejníc v Juokrante, krátka prehliadka 
najnemeckejšieho litovského mesta. Zastávka 
pri najväčšej európskej piesočnej dune a dome 
spisovateľa Thomasa manna, ktorý si to toto miesto 
tak obľúbil, že si tu postavil dom. Rybárske mestečko 
nida občas zmení svoju polohu kvôli zaviatiu 
pieskom. Ďalšia cesta nás zavedie do kúpeľného 
mestečka Palanga. Pobrežie mesta býva najviac 
spojované s jantárom a s tragickými legendami 
o láske. Návšteva múzea jantaru – obsahuje okolo 
4 500 kusov jantáru. Tento polodrahokam nazývajú 
aj litovské zlato a patrí k symbolom Litvy. Niekoľko 
kilometrov od mesta Šiauliai je malý kopec, ktorý 
má názov Hora Krížov. Prvé kríže tu vyrástli v prvej 
polovici 19. storočia a dnes sú tu umiestnené tisíce 
krížikov či veľkých krížov, ktoré sem prinášajú pútnici 
z celého sveta. Odchod do hlavného mesta Lotyšska 
– Rigy.

7 deň
Po raňajkách zastavíme pri najširších európskych 
vodopádoch Ventas rumba v Kuldíge, návrat do 
Rigy. Transfer na letisko. Odlet do Viedne a transfer do 
Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Riga – Viedeň, 
transfer Bratislava – letisko – Bratislava, 6x ubytovanie 
v hoteli 3*/4* s raňajkami, autokar počas zájazdu, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 295 EUR.

1 deň
Transfer na letisko, odlet do lotyšského hlavného 
mesta Riga. Privíta nás stredoveké centrum, ktoré 
dôkladne preskúmame (UNESCO). Krásna gotická 
stavba – Rižský dóm, skupina historických domov, 
symbol mesta. Prejdeme sa po ulici alberta.  
V 20-tych rokoch sa jej hovorilo ulica architektonickej 
hanby. Dnes sú budovy v secesnom slohu zapísané 
na listine UNESCO. Traja bratia a medzivojnový 
Pamätník slobody. Fakultatívne návšteva múzea 
okupácie Lotyšska. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky, odchod do Estónska, do hlavného mesta 
Tallinn, ktorému sa niekedy hovorí aj ako Praha 
severu pre veľký počet vežičiek v meste. Prejdeme 
sa po ulici Dolná noha, ktorá spojuje starý a nový 
Tallinn. Mesto ako jedno z mála zachovaných 
stredovekých miest v Európe (UNESCO). Uvidíme veže 
unikátneho zachovalého mestského opevnenia. Majú 
svoje mená a svoje osudy. Bránu Viru, Staré trhovisko 
a Radničné námestie s gotickou radnicou a lekárňou, 
hradné návršie Toompea s pravoslávnou katedrálou 
Alexandra Nevského. Presun na ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Cesta pozdĺž Fínskeho zálivu do najväčšieho 
a najstaršieho estónskeho národného parku – 
Lahemaa, v ktorom možno obdivovať aj pôvodné 
rybárske osady. Zastávka pri ženskom pravoslávnom 
kláštore v Kuremäe – významné pútnické miesto, 
ktoré si nedovolili zrušiť ani komunisti, ako aj pri 
5. najväčšom európskom jazere Peipsi järv (Čudské 
jazero). Prechádzka univerzitným mestom Tartu. 
Ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Cesta do susedného Lotyšska, kde uvidíme 
krásne prírodné scenérie v najznámejšom národnom 
parku Gauja. Jeho dominantou je údolie rieky Gauja. 
Zastavíme sa v malom mestečku s veľmi veľkým 
významom – aglona. Nachádza sa tu bazilika 
Nanebovzatia Panny Márie v barokovom štýle. 
Každoročne prichádzajú tisíce pútnikov do hlavného 
chrámu Lotyšska aj preto, že jeho ikonám pripisujú 
uzdravovaciu moc. Prehliadka druhého najväčšieho 
lotyšského mesta Daugavpilis. Ubytovanie.

5 deň
Po raňajkách odchod do Vilniusu, ktorý je 
v súčasnosti mestom mladých ľudí. Centrum 
hlavného mesta Vilnius (UNESCO) – katedrála, Staré 
mesto, Gediminasov hrad. Dnes v meste ľudom 
slúži množstvo kostolov rôznych cirkví a stavebných 
štýlov. Pred vojnou ich bolo až 160, no zachovalo sa 
ich len 80. Z pôvodného opevnenia sa zachovala iba 
Brána úsvitu. Nad ňou sa nachádza pútnické miesto 
– kaplnka, ktorú každoročne navštívia tisíce veriacich. 
Nachádza sa v nej obraz, ktorý je trochu zahalený 
tajomstvom. Presun do druhého najväčšieho 
mesta Kaunas, veľký konkurent Vilniusu. Práve cez 
Kaunas voľakedy viedla kráľovská cesta z Varšavy do 
Petrohradu. Ubytovanie.

6 deň
Raňajky. Najväčšie prístavné mesto Klaipeda. 
Polovicu miestnych obyvateľov živí more a rybolov 
– pracujú na obchodných lodiach alebo v prístave. 
Mesto od začiatku 13. storočia zažilo nadvládu 
rôznych krajín, najviac nemeckej. Prechod po 
polostrove Kurská kosa. Je to dlhý úzky pás pevniny 
omývaný morom z oboch strán. Polovica ostrova patrí 
Rusku a polovica Litve. Z litevskej strany sa tam dá 
dostať len trajektom, keďže prístup po pevnine je len 
z Ruska. Viac ako desatinu pokrývajú piesočné duny, 

7-dňový letecký zájazd

PObALTSKé KLENOTy



Bielorusko

Poľsko

Minks

Nesvizh
Mir

Národný park 
Belovezhskaya Pushcha

Brest

64 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Všetky miestne transfery. 
4x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami. Všetky 
vstupy uvedené v programe. Služby miestneho 
a slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 120 EUR. Stravu 
a nápoje nad rámec uvedený v programe. Komplexné 
cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisný poplatok 240 EUR.

maXImáLna VEĽKoSŤ SKUPInY
16 osôb. 

1 deň
Transfer na letisko a odlet do Bieloruska. Po prílete 
do Minsku sa ubytujeme a následne sa vydáme 
preskúmať centrum tohto málo známeho, no naopak 
veľmi atraktívneho mesta. Počas prehliadky nás čaká 
nadčasová budova Národnej knižnice, ale aj tajomná 
budova KGB. Prejdeme sa fotogenickou starou časťou 
Trinity Suburb, nahliadneme do barokovej Katedrály 
Ducha Svätého, či Katedrály Sv. Panny márie 
a prejdeme sa po známom námestí Victory Square.

2 deň
Po raňajkách opustíme hlavnú metropolu krajiny 
a smerujeme do mestečka mir. Rovnomenný 
zámok predstavuje skutočný unikát. Jedná sa totiž 
o stavbu bieloruskej architektúry, ktorá zachytáva 
stavebný vývoj od gotiky až po barok a práve táto 
jedinečnosť viedla k zaradeniu do zoznamu UnESCo. 
Pokračujeme až do Brestu.

3 deň
Mesto Brest je považované za „západnú bránu“ 
krajiny. V tomto veľmi príjemnom meste sa prejdeme 
po známej promenáde Sovetskaya a neobídeme 
ani hlavnú atrakciu mesta, pevnosť Brest. Tá 
predstavovala dlhodobo hlavnú ochranu pred 
nacistami a dobitá bola až v roku 1941. Dnes pevnosť 
predstavuje pamätník padlým, ale aj symbol veľkého 
národného hrdinstva. Následne navštívime aj krásny 
národný park Belovezhskaya Pushcha, ktorý je 
zapísaný na aj zozname UnESCo. Park nedávno 
oslavoval svoje 600. výročie a jeho bohatstvo si 
zachoval až dodnes. V parku sa dá pozorovať až 
dvesto druhov vtáctva a viac než 60 druhov cicavcov. 
Kedysi park využívali poľské kniežatá a ruský cári 
ako miesto oddychu, ale aj ako lovný revír. Návrat do 
Brestu.

4 deň
Po raňajkách smerujeme naspäť do hlavného mesta, 
no počas cesty nás čaká unikátne historické mestečko 
nesvizh. Dominantou je rovnomenný palác Nesvizh – 
bývalé sídlo významnej aristokratickej rodiny 
Radzvilli. Palác mal v časoch svojej najväčšej éry až 
170 izieb. Súčasťou komplexu je aj rímsko -katolický 
kostol z 16. storočia či množstvo podzemných 
chodieb, ktoré ho spájali s mestskými kláštormi. Po 
prehliadke pokračujeme do Minsku.

5 deň
Posledný deň v Bielorusku bude venovaný histórii. 
Po raňajkách sa vyberieme sa navštíviť unikátne 
„The Belarusian State museum of the History 
of the Great Patriotic War“, ktoré bolo pôvodne 
otvorené ešte počas nacistickej okupácie v roku 
1944 a ako prvé múzeum na svete odhaľovalo príbeh 
Druhej svetovej vojny. Následný, presun na letisko 
a spiatočný let do Viedne.

5–dňový letecký zájazd

bIELORUSKO

TERmÍnY a CEnY - 7I8BIE01

31.05. - 04.06. trasa BA 778 / osoba

20.09. - 24.09. trasa BA 778 / osoba

EURÓPa | BIELoRUSKo

eUrÓpSkA  
ceSTA v ČASe
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TERmÍnY a CEnY - 7I8PLL01

23.07. - 29.07. trasa BA 898 / osoba

EURÓPa | PoĽSKo

1 deň
Transfer na letisko, odlet do Varšavy. Varšava – mesto, 
ktoré bolo počas druhej svetovej vojny prakticky 
celé zničené a vybudované na novo. Dokonalosť 
a precíznosť si budeme môcť vychutnať v starom 
meste, ktoré bolo obnovované tehlu po tehle 
niekoľko desaťročí a výsledkom bolo v roku 1980 
zaradenie do zoznamu UNESCO. Okrem starého 
mesta sa prejdeme na promenáde popri rieke Visla, 
navštívime múzeum Varšavského povstania, 
Kráľovský palác, či impozantný Palác kultúry a vedy, 
ktorý ponúka skutočne nádhernú vyhliadku na celé 
mesto. Ubytovanie.

2 deň
Prejazdom cez severné Poľsko sa dostávame do 
blízkosti nádherných mazurských jazier. Táto jazerná 
oblasť sa považuje za svetový unikát. Nachádza sa tu 
viac ako dvetisíc jazier, ktoré vytvárajú úsek dlhý až 
290km. Ubytovanie.

3 deň
Doobede plavba po jazerách. Celá oblasť je 
nesmierne bohatá na prírodné krásy, no za zmienku 
stojí určite aj technický unikát Elblaský kanál, ktorý 
je schopný dostať lode z jazier na hladinu Baltického 
mora. Pokračujeme najväčšej gotickej pevnosti 
marlbork. Presun do Gdaňsku, ubytovanie.

4 deň
Gdaňsk – takmer jeden a pol miliónová rušná 
prístavná metropola severného Poľska. Mesto  
s viac ako tisícročnou históriou patrí určite medzi 
tie najkrajšie v Európe. Historické centrum bolo 
obnovené v 50. – 60. rokoch. Krásu mesta pocítime 
počas prechádzky Ulicou Dluga a Dlugy Targ a určite 
si zamilujeme pešiu zónu lemovanú jedinečnými 
budovami v štýle 17.storočia, zakončenú unikátnymi 
mestskými bránami. Ubytovanie. 

5 deň
Opustíme čarovný Gdaňsk, no čakajú nás ďalšie 
nádherné mestá. Toruň – mesto Mikuláša Kopernika. 
Gniezno – Lechov vrch, prvé biskupstvo Poľska, 
prehliadka katedrály. Našou ďalšou zastávkou bude 
jedno z najstarších poľských miest, Poznaň. Prvá 
zmienka sa datuje od roku 966 a aj vďaka tomu nám 
má toto mesto na rieke Warta čo ponúknuť. Počas 
prehliadky nás čaká impozantná budova radnice, 
ktorá svoju súčasnú podobu získala v 16.storočí. 
Najatraktívnejšou stavbou však bude hrad Góra 
Zamkowa, ktorý nechal v 13.storočí postaviť Přemysl I. 
Veľkolepý. Ubytovanie.

6 deň
Presunieme sa do mesta Licheň, kde sa nachádza 
7. najvyšší kostol sveta. Je to zároveň druhé 
najvýznamnejšie pútnické mesto krajiny po Varšave. 
Pokračujeme k najkrajšej románskej stavbe v Poľsku,  
v Tume. Lodž – krátka prehliadka centra mesta. 
Presun na ubytovanie do Vroclavu. 

7 deň
Symbolom Vroclavu sú trpaslíci, roztrúsení po meste. 
Lezú po lampách, salutujú, oddychujú na lavičkách, 
hrajú na hudobných nástrojoch. Počas prehliadky  
nás však určite uchváti aj Dominantné námestie  
s veľkou radnicou zdobenou sochami a ornamentmi, 
pestrofarebnosť si vychutnáme na kvetinovom 
trhu na Soľnom námestí a dokonalú prechádzku 
absolvujeme v najstaršej časti mesta, Ostrov Tumski. 
Presunieme sa do Varšavy, odlet domov. 

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Bratislava – Varšava – Bratislava,  
6x ubytovanie s raňajkami v 3* hoteli, sprievodcu CK, 
miestnu dopravu podľa potreby.

CEna nEZaHŔŇa
Cestovné poistenie a vstupy.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 215 EUR.

7-dňový letecký zájazd

VEľKÝ OKRUh POľSKOM 



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TERmÍnY a CEnY - 7I8PLB03

22.06. - 24.06. trasa 2,3 178 / osoba

TERmÍnY a CEnY - 7I8PLB01

28.04. - 30.04. trasa 2,3 148 / osoba

25.08. - 27.08. trasa 4 148 / osoba

28.09. - 30.09. trasa 2,3 148 / osoba

V blízkosti katedrály si prezrieme 
botanickú záhradu. Pôjdeme do 
špeciálnej rotundy, kde sa nachádza 
pýcha mesta, Panoráma Raclawicka. 
Zobrazenie rusko-poľskej bitky 
v 18. storočí. Kruhová maľba 
s rozmermi 15 x 114 m vtiahne do 
bojov. Obrovské plátno, namaľované 
tak realisticky, že budeme mať dojem, 
že sa skutočne nachádzame uprostred 
vojnového chaosu. V Szczytnickom 
parku si pozrieme si Halu Ludovu 
(UNESCO), prvú modernistickú 
železobetónovú halu na svete. 
Návrat do centra, individuálne voľno. 
Fakultatívne, večer návrat k Hale 
Ludovej na koncert hrajúcej a svetelnej 
show jednej z najväčších fontán 
v Európe s 300 tryskami. Ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Čáká nás jeden 
z najznámejších zámkov v Sliezku 
- moszna. Architektonický kolos 
v neogotickom a neorenesančnom 
štýle, ktorý má 365 miestností a 99 
vežičiek (presne toľko dedín vlastnili 
majitelia zámku Thiele Wincklers). 
Spolu so zámockou záhradou a parkom 
vytvára dokonalú rozprávkovú 
scenériu. Odchod na Slovensko. 
Príchod do Bratislavy v neskorých 
večerných hodinách.

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

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 56 EUR, za miesto v prednej 
časti autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy v ranných 
hodinách. Na predmestí mesta 
Walbrzych navštívime tretí najväčší 
zámok v Poľsku – Ksiaz, ktorý je 
vystavaný na skalnom útese. Neuchváti 
nás len svojou veľkosťou, ale aj jeho 
samotnou históriou. Skalný kopec 
bol v hĺbke 55 metrov prevŕtaný 
tunelmi a tajnými chodbami. Niektoré 
podzemné predsiene boli dokonca 
spojené výťahmi. Totiž počas 2. sv. 
vojny to malo byť veliteľstvo Adolfa 
Hitlera. Niektoré jazyky tvrdia, že 
práve v tuneloch hradu Ksiaz sa 
ukrýva stratená jantárová komnata. 
Popoludní prídeme do jedného 
z najkrajších stredoeurópskych miest 
s nádhernými pamiatkami. Vroclav 
je štvrté najväčšie mesto v Poľsku. 
Symbolom sú trpaslíci, roztrúsení po 
meste – lezú po lampách, salutujú, 
oddychujú na lavičke, hrajú na 
hudobných nástrojoch. Dominantné 
námestie - veľká radnica zdobená 
rezbárskymi sochami a ornamentmi. 
Soľné námestie - kvetinový trh, ktorý 
je nonstop otvorený. aula Leopoldina, 
Ossolineum. Stare Jatki – ulica na 
ktorej sú sochy domácich zvierat 
v životnej veľkosti – v minulosti sa 
pri obchodoch s mäsom konali jatky. 
Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. ostrov Tumski - najstaršia 
časť mesta, klenotnica sliezskej gotiky. 
Na tomto ostrove sa v 10. storočí 
usadili Slovania a v 13. storočí to 
bolo druhé najdôležitejšie mesto po 
Prahe. Katedrála sv. Jána Krstiteľa, 
z ktorého je pekný výhľad na mesto, 
ktoré nemá žiadne výškové budovy. 
Pri troche šťastia si vypočujeme 
hudbu z najväčšieho organu v krajine. 

3 deň
Raňajky. Soľná baňa Vielička (UNESCO) 
– jedna z najväčších na svete. Čaká 
nás trojhodinová prehliadka, počas 
ktorej nás miestny sprievodca 
prevedie tunelmi bane a ukáže krásne 
vyzdobené miestnosti. Okrem iného 
môžeme obdivovať „krištálové“ 
lustre zo soli, ale nájdeme tu aj sochu 
Jána Pavla II. Vypočujeme si príbeh 
o objavení bane a zázračnom prsteni. 
Po týchto jedinečných zážitkoch 
sa vyberieme naspäť na Slovensko. 
Príchod vo večerných hodinách.

PoZnámKa
Garantovaný zvoz / rozvoz je v cene 
v mestách po trase BA, TT, PN, NM, TN, 
PB, ZA. V prípade trasy 4 je garantovaný 
zvoz / rozvoz po trase KE, PO a PP.

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

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Vstup do Osvienčimu 9 EUR - nutné 
dokúpiť pri kúpe zájazdu.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 52 EUR, za miesto v prednej 
časti autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy v ranných 
hodinách. Prehliadka zámku Pszczyna 
z 19. storočia. Iba pár kilometrov od 
tohto krásneho zámku sa nachádza 
smutne známe mesto Osvienčim 
s koncentračnými tábormi auschwitz 
I a II. Prehliadka oboch táborov (cca 
3 hodiny) s miestnym sprievodcom, 
následne pokračujeme do Krakova.
Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Krakov (UNESCO). Zámok 
Wawel, ktorý je úzko spätý s poľskou 
históriou. Wawelská katedrála je 
miestnou obdobou Westminster 
Abbey v Londýne, odpočívajú tu 
najznámejší poľskí králi, spisovatelia, 
básnici, kňazi a aj politici. Na hrade 
sú aj rôzne výstavy, okrem iného tu 
majú zapožičaný obraz od Leonarda 
da Vinciho - Dámu s hranostajom 
(podľa časových možností fakultatívne 
návšteva). Z hradu sa presunieme 
do židovskej štvrti Kazimierz, ktorú 
preslávil aj film Schindlerov zoznam. 
Následne si pozrieme najväčšie 
a najkrajšie námestie v Krakove, Rynek 
Glowny, kde sa nachádza množstvo 
zaujímavých stavieb. mariánsky 
kostol, k vežiam ktorého sa viažu dva 
smutné príbehy, Sukienice, miestna 
tržnica, kde si môžeme dodnes 
nakúpiť krásne suveníry. V budove 
tržnice sa nachádza aj kaviareň 
noworolski, známa predovšetkým 
tým, že ju s obľubou navštevoval Lenin. 
Nevynecháme ani budovy Jagelónskej 
univerzity. Prehliadku Krakova 
ukončíme prechádzkou k jedinej 
zachovalej mestskej bráne - Floriánskej 
bráne. Ubytovanie.

POKLADy KRAKOVA A OKOLIA
3-dňový autokarový zájazd 3-dňový autokarový zájazd

VROCLAV Srdce 
SLIezSkA
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TERmÍnY a CEnY - 7I8DEL03

04.05. - 07.05. trasa BA 548 / osoba

odliaty v r. 1497. Svojou hmotnosťou 11,45 ton  je 
najväčším voľne zaveseným stredovekým zvonom na 
svete. Po prehliadke presun na letisko Leipzig, odlet 
do Viedne, následne transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Leipzig – Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, transfer letisko – 
hotel – letisko, autokarovú dopravu počas okruhu,  
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*,  sprievodcu  
CK SATUR.  

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu okrem uvedenej, vstupy, 
cestovné poistenie. 

PoVInnÉ PoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR/osoba. 

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 148 EUR. 

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat pri 
Viedni, odlet do Lipska.  Prehliadka mesta Leipzig. 
Mesto s 850- ročnou históriou je centrom saského 
kresťanstva. Meno mesta ležiaceho na riekach 
Elster, Pleiße a Luppe sa odvádza od slovanského 
slova Lipzk – lipa. Mesto prešlo svojím historickým 
vývojom s náležitými vzostupmi a pádmi. Skvele sa 
mu darilo najmä v 16. storočí, keď prekvitala ťažba 
striebra v Krušnohorí. Z tohto obdobia pochádzajú 
aj najvýznamnejšie pamiatky mesta. Historické 
centrum začína sotva niekoľko krokov od Augustovho 
námestia na námestí zvanom Trh (Markt). Na Trhu 
stojí perfektne zrenovovaná renesančná Stará 
Radnica zo 16. storočia. V blízkosti Trhu nájdeme 
najstarší kostol Lipska v zrekonštruovanom šate, 
kostol sv. Mikuláša (Nikolaikirche). Navštívime aj 
kostol sv.Tomáša (Thomaskirche), kde predniesol 
reformátor Martin Luther svojich 95 téz v rámci tzv. 
“lipskej dišputácie“,  Madlerovu pasáž so sochou 
Mefista a Fausta. Po prehliadke presun autokarom  
k Pamätníku bitky národov (Völkerschlachtdenkmal), 
ktorý bol postavený na mieste najkrutejších bojov 
na pamiatku viac ako stotisíc padlých vojakov. Po 
prehliadke individuálne voľno, odchod na ubytovanie. 

2 deň
Po raňajkách odchod do Lutherovho rodiska  
Eisleben. Prehliadka  mesta s návštevou  Lutherovho 
rodného domu, kostola sv. Petra a Pavla, námestia 
s Lutherovým pomníkom a Múzea, ktoré je v dome, 
kde sa životná púť tohto významného reformátora 
skončila. Po prehliadke presun do  Wittenbergu, 
kolísky reformácie. K najnavštevovanejším 
pamätihodnostiam patrí zámok a zámocký kostol. 
Práve tu sa Martin Luther v r. 1521 rozhodol 
oboznámiť obyvateľov Wittenbergu so svojimi 95 
tézami, ktoré pripevnil na vstupné dvere kostola, čím 
symbolicky začala reformácia. Prehliadka historického 
centra mesta. Návrat na ubytovanie.

3 deň
Raňajky, pokračovanie do Durínska na hrad Wartburg 
(UNESCO) , kde sa Luther 10 mesiacov skrýval pred 
cisárom a pápežom. Obdobie strávené na Wartburgu 

patrilo medzi najproduktívnejšie a najtvorivejšie 
v jeho živote. Po prehliadke hradu prehliadke 
Eisenachu. Aj keď väčšina návštevníkov do Eisenachu 
prichádza kvôli výstupu na Wartburg, mestečko, 
rodisko J. S. Bacha má tiež čo ponúknuť. Na námestí 
stojí kostol sv. Juraja, kde M. Luther v r. 1521 kázal 
napriek tomu, že bol v ríšskej kliatbe. K najznámejším 
pamätihodnostiam patrí „Lutherov dom, Bachov dom, 
Námestie s radnicou a Mestský zámok. Po prehliadke 
odchod na ubytovanie. 

4 deň
Po raňajkách,  odchod do Erfurtu. Toto malebné 
mesto sa pýši množstvom kostolov a mostov. Cez 
riečku Gera je ich až 142. Niektoré sú skutočné 
architektonické skvosty. Najznámejší je Kramársky 
most (Krämerbrücke), je to jediný kompletne 
zastavaný a obývaný most na sever od Álp.  
V krivolakých uličkách stojí nádherne 
zrekonštruovaný augustiánsky kláštor, v ktorom 
M.Luther strávil 5 rokov života. Neprehliadnuteľný 
je Katedrálny kopec – Erfurt Domberg s erfurtskou 
katedrálou a kostolom sv.Severa. Interiéry chrámov 
prezrádzajú, že sa jedná o gotické stavby  zo 14. a 15. 
storočia. Výsadné postavenie má však  zvon Gloriosa, 

4-dňový letecký zájazd
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TERmÍnY a CEnY - 7I8DEL04

22.08. - 26.08. trasa BA 768 / osoba

Lübeck preslávil predovšetkým marcipán. Tajomná 
pochúťka sa už od čias križiackych výprav dovážala 
z Orientu a bola považovaná za dnešnú viagru. 
Marcipán sa vyrábal pôvodne len v lekárňach, 
neskôr tu vznikla slávna manufaktúra Niederegger, 
založená v roku 1806 a stojí dodnes pred radnicou. 
Lübecký marcipán je  považovaný za najlepší na svete 
a je chránenou značkou. Zatiaľ čo marcipán musí 
ochutnať asi každý, milovníci kultúry si nenechajú 
ujsť návštevu domov troch kultúrnych osobností 
s mestom spojených, ktorí získali Nobelovu cenu – 
spisovateľov Thomasa Manna (Buddenbrookhaus), 
Güntera Grassa či politika Willy Brandta.

5 deň
Po raňajkách odchod do Hamburgu, návšteva 
pôsobivého vysťahovaleckého múzea Ballinstadt, 
kde môžu návštevníci sledovať osudy Európanov ktorí 
sa rozhodli ísť za „americkým“ snom. Po prehliadke 
odchod na letisko, odlet do Viedne, následne transfer 
do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Hamburg – Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, transfer letisko 
– hotel – letisko, autokarovú dopravu počas okruhu, 
4x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*/4*,  sprievodcu 
CK SATUR.  

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu okrem uvedenej, vstupy, 
cestovné poistenie. 

PoVInnÉ PoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR / osoba. 

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 120 EUR. 

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat Viedeň, 
odlet do Hamburgu. Slobodné a hanzové mesto 
Hamburg  je spolkovou krajinou vo forme mestského 
štátu. Hamburg má 120 parkov – i vodu, ktorá neprúdi 
len v Labe, ale aj vo dvoch umelo vybudovaných 
jazerách zvaných vnútorný a vonkajší Alster, či 
nespočetných kanáloch. Ponuka pre turistov je široká. 
Okrem veľkolepej hamburgskej radnice , kostoloch, 
úžasných múzeí a obrazárne Kunsthalle je najväčším 
lákadlom prístav (tretí najväčší v Európe), nový prístav 
„Hafen City“ , štvrť Speicherstadt , zábavná štvrť 
Reeperbahn, či  tunel pod riekou Labe. Po prehliadke 
individuálne voľno, odchod na ubytovanie.

2 deň
Po raňajkách odchod do prístavného mesta Rostock. 
Centrum Rostocku má úžasnú atmosféru. Slúži ako 
javisko veľkých podujatí a slávností, napr. „Hanse Sail“, 
(prehliadka tradičných plachetníc). Pre historickú 
časť mesta sú typické červené budovy z pálených 
tehál z obdobia Hanzy. K významným pamiatkam 
patrí mariánsky gotický kostol, astronomický orloj, 
radnica so 7 vežičkami, mestské brány s čiastočne 
zachovalými hradbami a prístav. Po prehliadke presun 
do prímorských kúpeľov Warnemünde, ktorým 
dominuje starý maják a moderná reštaurácia Teepot. 
Na promenáde je množstvo starých rybárskych 
domov, obchodíkov a kaviarničiek, kde sa najlepšie 
vychutnáva atmosféra zapadajúceho slnka. Odchod  
na ubytovanie.

3 deň
Raňajky, odchod k pobrežiu, navšteva „bieleho“ mesta 
Heiligendamm, (najstaršie prímorské letovisko Baltu 
s najdlhším mólom - bývalé mondénne centrum 
európskej aristokracie a miesto konania stretnutia 
G8 v r.2007) a Kühlungsborn ( najväčšie prímorské 
letovisko Mecklenburgska s historickými budovami 
a najdlhšou promenádou, zachovala sa tu aj strážna 
veža pohraničnej stráže bývalej NDR z pôvodných 27). 
Po prehliadke individuálne voľno, možnosť kúpania. 
V podvečerných hodinách presun do Wismaru, 
ubytovanie.

4 deň
Raňajky, prehliadka Wismaru (UNESCO)- Wismar bol 
už od stredoveku významným obchodným centrom 
a členom hanzovného spolku. V centre mesta sa 
nachádza najväčšie severonemecké námestie, 
obklopené elegantnými stavbami. K zaujímavým 
pamiatkam patrí fontána „Wassserkunst“, hostinec 
U starého Švéda „Alter Schwede“, 80 m vysoká 
Mariánska veža z pôvodného gotického kostola  
a najkrajší palác Pobaltia – kniežací dvor „Fürstenhof“, 
v štýle talianskej renesancie. Po prehliadke odchod 
do mesta Lübeck (UNESCO). Lübeck je známy 
ako mesto slobody, práva a blahobytu. Práve tu 
vznikla slávna Hanza, ktorú môžeme považovať za 
predchodcu Európskej únie. Hanza bola založená 
v polovici 13.storočia a v období najväčšej slávy 
sa stala najväčšou obchodnou veľmocou na svete, 
(združovala asi 200  miest a starala sa obchod 
v celej Európe). Lübeck bol jej centrom a zároveň 
jej najbohatším mestom. Mesto bolo založené na 
malom ostrove uprostred kanálov na rieke Trave. 
Mestu dominujú gotické tehlové chrámy, mariánsky 
kostol je tretím najvyšším v Nemecku. Najznámejším 
symbolom mesta je majestátna Holštýnska brána, 
posledný zbytok stredovekého opevnenia. Moderný 

5-dňový letecký zájazd
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TERmÍnY a CEnY - 7I8DEB05

29.08. - 01.09. trasa 2, 3 248 / osoba

TERmÍnY a CEnY 7I8DEB08

30.03. - 02.04. (Veľká noc) trasa 2, 3 288 / osoba
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Tranzit cez Českú republiku, návrat 
na Slovensko v neskorých večerných 
hodinách.

CEna ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 3x 
ubytovanie s raňajkami v hoteli/
penzióne 2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie, pobytovú 
taxu.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 88 EUR, za 3 večere
76 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy v skorých 
ranných hodinách (z Bratislavy o 6:00 
hod), tranzit cez Českú republiku do 
Hřenska, ležiaceho v samom srdci 
národného parku České Švajčiarsko. 
Výlet loďkou po malebnej riečke 
Kamenice s nádhernou prírodou 
všade okolo. Pre tých, ktorý sa neboja 
prechádzky je možná turistika za 
fascinujúcou Pravčickou bránou. 
Pokračovanie do Drážďan, ubytovanie, 
fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Pešia prehliadka Drážďan, 
návšteva zrekonštruovanej katedrály 
Panny márie (Frauenkirche), 
barokového paláca Zwinger a iných 
skvostov tohto úžasného historického 
mesta. Popoludní návšteva zámku 
Pillnitz s prekrásnymi záhradami. Večer 
návrat do hotela, fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky. Odchod do mestečka 
meissen, známeho výrobou slávneho 
modrého porcelánu., návšteva 
múzea v manufaktúre Meissen. 
V popoludňajších hodinách odchod 
na zámok moritzburg, kde sa natáčala 
legendárna rozprávka Tri oriešky pre 
popolušku. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

4 deň
Raňajky. Odchod do 40 km vzdialenej 
pevnosti Königstein. Pevnosť sa 
majestátne týči na jednej zo stolových 
hôr Saského Švajčiarska. Po prehliadke 
pevnosti odchod na unikátny skalný 
most Bastei s výhľadom na majestátne 
kamenné útvary. V popoludňajších 
hodinách odchod na Slovensko. 

turistov je pohľad na sútok úžasným 
zážitkom. Starobylé mesto bolo  
v minulosti sídlom ríšskych kniežat – 
biskupov. Symbolom ich duchovnej 
moci bola katedrála „Dóm sv. Štefana“  
z konca 17.stor. s najväčším organom 
na svete s neuveriteľným počtom  
17 388 píšťal. Symbolom svetskej moci 
bol od r. 1219 hrad „Veste Oberhaus“.  
Z hradu je pekný výhľad na celé mesto 
a sútok riek. Po prehliadke odchod 
na Slovensko s návratom v neskorých 
večerných hodinách.

CEna ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 3x 
ubytovanie s raňajkami v hoteli/
penzióne 2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie. 

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 98 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy o 06:00 hod., 
popoludní príchod do Regensburgu. 
Významné biskupské mesto so 
zachovalým historickým centrom 
(UNESCO) a krásnymi pamiatkami: 
brána Porta Praetoria, stredoveká 
radnica, najstarší zachovalý kamenný 
most severne od Álp „Steinerne Brücke“ 
- symbol mesta, katedrála Sv. Petra  
a iné. Ubytovanie v okolí. 

2 deň
Raňajky. Odchod do mesta Bamberg 
(UNESCO), ktoré rovnako ako Rím, 
vyrástlo na siedmych pahorkoch  
a je nazývané aj mestom piva. Okrem 
rieky Regnitz prechádza cez mesto 
riečny kanál Mohan-Dunaj. Na ostrove 
uprostred rieky Regnitz stojí stará 
radnica, odkiaľ je pekný výhľad na 
nábrežie. Hovorí sa mu „Malé Benátky“. 
Dominantou mesta je námestie  
s katedrálou sv. Petra a sv. Juraja  
so svetoznámou jazdeckou sochou  
v životnej veľkosti. Ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Odchod do mesta Bayreuth. 
Nádherné reprezentatívne barokové 
budovy, Eremitáž (Starý zámok), Nový 
zámok a tiež najväčšia pýcha mesta – 
markgrófsky Operný dom z obdobia 
baroka (UNESCO). Mesto je spojené 
aj s menom slávneho hudobného 
skladateľa Richarda Wagnera. Po 
prehliadke pokračovanie do Passau, 
ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Prehliadka mesta Passau, 
mesta troch riek: Dunaj, Inn a Illz,  
ktoré sa tu zlievajú do jednej rieky  
a pokračujú ďalej ako Dunaj. Pre 

VEľKÁ NOC V bAVORSKU
4-dňový autokarový zájazd 4–dňový autokarový zájazd
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sa tvorcovia inšpirovali francúzskou 
architektúrou. Po prehliadke odchod 
na Slovensko, návrat vo večerných 
hodinách (cca o 22:00 hod.).

CEna ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli/
penzióne 2*/3*, sprievodcu CK SATUR 
a miestneho sprievodcu v Salzburgu.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 98 EUR, za 3 večere 66 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 07:00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko, zastávka pri 
jazere Salzburskej soľnej komory 
Wolfgangsee v údolí lemovanom 
vrchmi, pokračovanie do Salzburgu 
(prehliadka rodného mesta W. A. 
Mozarta s miestnym sprievodcom, 
individuálne voľno), odchod na 
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 barokový kráľ Ľudovít II. 
a mal byť vernou kópiou francúzskeho 
Versailles), pokračovanie do „hlavného 
mesta Bavorska“ mníchova, ktoré 
je zároveň tretie najväčšie mesto 
v Nemecku. (pešia 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 

TERmÍnY a CEnY - 7I8DEB01

02.06. - 05.06. trasa 2, 3 268 EUR / osoba

04.10. - 07.10. trasa 2, 3 268 EUR / osoba

TERmÍnY a CEnY - 7I8DEB09

30.11. - 02.12. trasa 2, 3 185 / osoba

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

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 60 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR, krátku jazdu 
kočiarom (objednať pri kúpe zájazdu).

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 06:30 hod.), 
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.

2 deň
Po raňajkách nás čaká návšteva 
dvoch nádherných, rozprávkovo 
gýčových zámkov kráľa Ľudovíta II. 
Zámok neuschwanstein, ktorý je 
od r. 2007 „ôsmym divom sveta“ a je 
suverénne najnavštevovanejším 
miestom v Nemecku. Pri pohľade naň 
sa vám zatají dych- je ako vystrihnutý 
z rozprávky. Po prehliadke návšteva 
zámku 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
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 s návratom do Bratislavy 
v neskorých večerných hodinách (cca 
22:30 hod.).

bAVORSKé ZÁMKy
4-dňový autokarový zájazd 3-dňový autokarový zájazd
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ADVENT nA BAvorSkých
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TERmÍnY a CEnY - 7I8BEL01

30.03. - 02.04. (Veľká noc) trasa BA 498 / osoba 

17.08. - 20.08. trasa BA 498 / osoba

03.10. - 06.10. trasa BA 498 / osoba

VEDELI STE, žE
1. Unikátna architektúra úzkych, ale dlhých domčekov 
je spôsobená tým, že domy boli v minulosti 
zdaňované na základe ich prednej šírky a teda sa viac 
oplatilo ťahať svoj dom do výšky.

2. V Amsterdame žije viac ak 178 rôznych národností, 
čo z neho robí najviac multikultúrne mesto na svete.

3. Holanďania sú najvyšší ľudia na svete, pričom muži 
sú vysokí priemerne 184 cm a ženy 170 cm.

4. Každých päť rokov sa v Amsterdamskom prístave 
koná najväčší zraz plachetníc na svete, ktorého sa 
minulý rok zúčastnili desaťtisíce plachetníc  
a až 2,3 milióna návštevníkov.

5. V meste sa nachádza neuveriteľných 165 kanálov, 
čím Amsterdam prekonal aj známe Benátky.

6. Ukradne sa tam viac než 100 000 bicyklov 
ročne a teda ide o najviac kradnutú vec v celom 
Amsterdame.

1 deň
Transfer letisko, odlet do amsterdamu, presun 
do hotela. V popoludňajších hodinách začneme 
prehliadku mesta, ktoré je plné histórie, pokladov 
rôzneho typu, mesto slobody či zmesi kultúr 
a tolerancie. Živá pešia zóna Damrak, námestie 
Dam s Kráľovským palácom (navštevovaným 
pri oficiálnych príležitostiach bývalou kráľovnou). 
Kostol Nieuwe Kerk, ktorý je miestom umeleckých 
výstav. Beurs van Berlage, budova starej burzy, 
dnes koncertná hala a výstavisko, umiestnené za 
nákupným centrom Bijenkorf. Návrat na ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Plavba po amsterdamských grachtoch. 
Pokračovanie v prehliadke mesta. Kostol Siant 
nicolaas, významný symbol Amsterdamu. Návšteva 
nieuwmarkt s trhom so starožitnosťami a budovou 
Waag – najstaršie zachovaný hradný objekt mesta, 
kde sa v minulosti konali verejné popravy. Zavítame 
do štvrte červených svetiel. Známe červené svetlá 
sú zvláštnosťou starých meštiackych domov pozdĺž 
kanálov symbolizujúce, že v dotyčnom dome je láska 
na predaj. Návšteva múzea madame Tussaud´s, kde 
okrem voskových figurín a pohyblivých exponátov 
na nás čaká jedinečný výhľad na mesto. Návrat na 
ubytovanie.

3 deň
Raňajky, návšteva vlakom 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. Čaká na nás ešte neobyčajné 
múzeum Heineken experience, ktoré zaujme nielen 
milovníkov piva. Prejdeme sa najnavštevovanejším 
a najobľúbenejším holandským parkom – 
Vondelpark s romantickými zákutiami. Návrat do 
hotela.

4 deň
Raňajky, hneď ráno navštívime rušný kvetinový trh 
a Rembrantove námestie. Navštívime Rembrandtov 
dom, 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. Transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Amsterdam – 
Viedeň, transfer Bratislava – Viedeň – Bratislava, 3x 
ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, výlet do Zaanse 
Schans, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Amsterdame, vstupy, 
pobytovú taxu a cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 148 EUR.

4-dňový letecký zájazd

AMSTERDAM PLNÝ PREKVAPENÍ
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Bez nočnej jazdy tam
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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.

CEna ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy a plavbu loďou, cestovné 
poistenie.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
1/1 izbu 138 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 06.00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko a Nemecko, 
ubytovanie v okolí Bruselu v Belgicku.

2 deň
Raňajky, z krajiny čokolády a praliniek 
sa presunieme do 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  
6 miliónmi cibuľovín. Po jedinečnom 
zážitku Návrat na ubytovanie v okolí 
Amsterdamu.

3 deň
Raňajky, odchod na Bloemen Corso, 
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.

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, 

TERmÍnY a CEnY - 7I8BEB02

19.04. - 23.04. trasa 2,3 398 / osoba

TERmÍnY a CEnY - 7I8BEB04 

28.08. - 02.09. trasa 2,3 348 / osoba

5 deň
Raňajky, odchod k hrádzi afsluitdijk, 
ktorá rozdeľuje záliv Zuiderzee na 
dve časti. Amsterdam – fakultatívne 
plavba loďou po grachtoch, návšteva 
Ríšskeho múzea alebo Múzea Vincenta 
van Gogha, individuálne voľno, nákupy, 
v neskorších večerných hodinách 
odchod na Slovensko.

6 deň
Poobede návrat na Slovensko.

CEna ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, fakultatívne výlety, miestnu 
dopravu, cestovné poistenie.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 95 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách (z Bratislavy o 21:00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko a Nemecko.

2 deň
V dopoludňajších hodinách príchod 
do Luxemburgu. Prehliadka – 
veľkovojvodský palác Palais Grand 
Ducal, jazdecká socha veľkovojvodu 
Viliama II. na námestí Place 
Guillaume, katedrála notre Dame, 
námestie Place d’armes, nákupná 
ulica Grande Rue, Európske centrum 
na Kirchbergu. V rámci individuálneho 
voľna možnosť návštevy Kazemát 
a prehliadka mesta turistickým 
vláčikom. Pokračovanie do Bruselu, 
ubytovanie.

3 deň
Raňajky, prehliadka Bruselu. Námestie 
Grote Place (UNESCO); radnica 
– považovaná za najkrajšiu verejno-
administratívnu budovu Belgicka. 
manneken Pis – soška cikajúceho 
chlapčeka; Pasáž sv. Huberta, 
svetoznámy kostol Notre Dame de la 
Chapelle; Kráľovský palác – oficiálna 
rezidencia kráľovskej rodiny; Katedrála 
sv. michala – belgický národný kostol 
s ukážkou brabantskej gotiky. Odchod 
do antwerp - centrum diamantov. 
Pozrieme si obrazy od P. P. Rubensa, či 
A. van Dycka. Ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Historický Delft so 
svojráznymi úzkymi uličkami, hrubou 
dlažbou štítovými meštiackymi 
domami, známeho výrobou delftskej 
keramiky, krátka zastávka v DenHaagu 
(krátka zástavka - Binnenhof, pešia 
zóna, budova Medzinárodného 
súdneho dvora), pokračujeme do 
skanzenu Zaanse Schans. Ubytovanie.

ROZKVITNUTé hOLANDSKO POTULKy bENELUXOM
5-dňový autokarový zájazd 6-dňový autokarový zájazd
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Bez nočných jázd

Letecky alebo autobusom
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TERmÍnY a CEnY - 7I8BEB05

04.06. - 11.06. (bus) 8 dní trasa 2,3 628 / osoba 

05.06. - 10.06. (let) 6 dní trasa BA 768 / osoba

EURÓPa | BEnELUX

gobelínov. Vedeli ste, že existuje škola zameraná na 
zvonkohru? V tomto meste sa nachádza prvá a jediná 
na svete. Neobídeme ani pivovar a navštívime aj  palác 
Margaréty z Uhorska. Presun do mestečka Lueven – 
starého univerzitného mesta. Prehliadka mesta. Presun 
do Bruselu na ubytovanie.

67 deň/
Raňajky. Náš posledný deň budeme objavovať 
hlavné mesto Belgicka. Navštívime atómium. Grote 
markt – jedno z najzachovalejších námestí, symbol 
mesta – cikajúceho chlapčeka Manneken-Pis, kostol 
Notre Dame de la Chapelle, Kráľovský palác s bazárom. 
Návšteva domu Viktora Hortu, jedného z najdôležitejších 
predstaviteľov umeleckého a architektonického 
smeru Art Nouveau. Večer odlet leteckých klientov, 
autobusových klientov čaká návrat na ubytovanie. 

8 deň
Po raňajkách návrat na Slovensko, príchod vo večerných 
hodinách. 

PoZnámKa
Pri leteckom zájazde začína program v druhý deň 
príletom do Bruselu a končí v siedmy deň odletom  
z Bruselu a následným transferom do Bratislavy. 

CEna ZaHŔŇa
Pri leteckom zájazde letenku Viedeň – Brusel – Viedeň, 
transfer na/z letiska Schwechat, 5 x ubytovanie v 3*/4* 
hoteloch s raňajkami. Pri autobusovom zájazde dopravu 
luxusným autokarom, 7x ubytovaniev 3*/4* hoteloch  
s raňajkami. Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR pri leteckej verzii.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 280 EUR (autokarový z.), 198 EUR (letecký z.) , 
za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy v ranných hodinách, celodenný 
tranzit cez Rakúsko a Nemecko. Príchod do Bruselu vo 
večerných hodinách, ubytovanie. 

12 deň/
Po raňajkách vyzdvihneme leteckých klientov a presu-
nieme sa do Gentu.  Svoje významné miesto malo už 
v stredoveku a aj dnes je to živé mesto plné mladých 
ľudí, keďže je to po  Bruseli druhé najvýznamnejšie 
univerzitné centrum. Prejdeme sa centrom a navštívime 
katedrálu sv. Bava, kde môžeme vzhliadnuť aj 
Rubensovo dielo, ktoré sám autor považuje za jedno 
z jeho najlepších. Prezrieme si radnicu,  navštívime 
originálny horčicový obchod priamo v jeho výrobni. 
Ochutnáme pravé „gentské“ nosy. Spleť uličiek nás 
privedie do rôznych pekných zákutí mesta či k hradu. 
Fakultatívne si môžeme vychutnať pohľad na staroveké 
domy z vody počas plavby. Odchod do neďalekého 
vodného zámku Ooidonk. Odchod na ubytovanie.

23 deň/
Raňajky. Jeden zo symbolov Flámska je vlčí mak. Je to 
symbol obetí 1. svetovej vojny, ktorá sa odohrávala aj 
na flámskych poliach, ktoré sú v okolí mesta Ypern. 
Prehliadka malebného centra. Presun na belgické 
pobrežie do mestečka Knokke-Heist, ktoré dýcha 
nefalšovanou priateľskou atmosférou. Ďalšou zastávkou 
bude De Haan, tiež známe prímorské mestečko, kde 
Belgičania radi trávia voľný čas. Večer si vychutnáme 
pravé belgické pivo - určite si nejaké z ponúkaných  
1000 druhov vyberieme. Ubytovanie.

34 deň/
Raňajky. Dnes spolu objavíme rozprávkové mesto 
Bruggy. Nedotknuté stredoveké mesto, najväčší klenot 
nielen Flámska, ale aj celého Beneluxu. Navštívime 
výrobňu čokolády, ochutnáme čerstvo pripravené wafle 
a určite dostaneme chuť aj na pravé belgické hranolky 
po návšteve múzea hranoliek. Vystúpime 366 schodov 
a na mesto sa pozrieme aj z výšky z 83 metrovej veže 
Belfried so zvonkohrou z 13. storočia. 800-ročná história 
starostlivosti o pútnikov nájdeme v múzeu nemocnice 
sv. Jána, ktorá nám ponúkne aj peknú lekáreň či vlastnú 
kaplnku s nádhernými maľbami. Vzhliadneme aj sochu 
Madonny s dieťaťom od Michelangela v kostole Matky 
Božej. Ukážeme si rybí trh, radničné námestie, múzeum 
paličkovania, katedrálu sv. Salvadora, pivovar De halve 

maan (polovičný mesiac). Vychutnáme si atmosféru 
starobylých uličiek a pekného parku. Odchod na 
ubytovanie.

45 deň/
Raňajky. Prímorskému mestu antwerpy sa pripisuje 
viac „naj“. Okrem toho, že sa tu nachádza najväčší prístav 
na svete, mesto je známe hlavne vďaka najväčšiemu 
obchodnému centru diamantov. Budeme mať možnosť 
zblízka pozorovať, ako sa tento drahocenný šperk 
pretvára na majstrovské dielo. Pozrieme si vlakovú 
stanicu, ktorá je právom považovaná za jednu  
z najkrajších na svete. V centre mesta navštívime jedinú 
7-loďovú katedrálu na svete. Katedrála Panny Márie sa 
pýši najvyššou vežou v celom Beneluxe. Navštívime 
Rubensov dom. Múzeum tlačiarne, kde nám vysvetlia 
a ukážu, ako sa voľakedy robili knihy. Výhľad na mesto 
si môžeme vychutnať aj zo strechy galérie moderného 
umenia MAS. Fakultatívne návšteva múzea lodnej 
spoločnosti Red Star Line, vďaka ktorej sa začali písať 
nové osudy mnohých emigrantov nielen z Belgicka. 
Niektorí pasažieri sa stali známymi aj vďaka tomu, že 
si emigráciou zachránili život. Medzi nich patrí napr. aj 
Albert Einstein, prvá ženská premiérka Izraela Golda 
Meir alebo spevák Irvin Berlin. Odchod na ubytovanie.

56 deň/
Po raňajkách odchod do univerzitných mestečiek 
mechelen, ktoré je známe najmä výrobou kráľovských 

8-dňový autokarový zájazd / 6-dňový letecký zájazd

bELGICKO V KOCKE 
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TERmÍnY a CEnY - 7I8FRK05

09.07. - 18.07. trasa BA 848 / osoba

sv. Mikuláša, najvyšší bod mesta – tzv. Skala otcov 
v pápežských záhradách). V roku 1995 bolo historické 
centrum Avignonu zapísané do Zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Návšteva 
mesta orange (starý rímsky Víťazný oblúk a dokonale 
zachované antické divadlo). Presun na ubytovanie.

8 deň
Raňajky. Grenoble, prehliadka mesta, kde sa narodil 
významný francúzsky spisovateľ Stendhal. Mesto, kde sa 
v roku 1968 konali X. zimné olympijské hry je zasadené 
medzi vrcholy Álp, Chartreuse a Vercors a je tiež známe 
ako univerzitné mesto. Ochutnáte aj typické koláčiky 
s „noix de Grenoble“ či známy likér „Chartreuse“? 
Popoludní sa presunieme do pôvabného mestečka 
annecy so starým centrom ako vystrihnutým zo 17. 
storočia (pešia prehliadka). Ubytovanie.

9 deň
Raňajky. Chamonix. Chamonix patrí medzi 
najvyhľadávanejšie a najkrajšie lyžiarske strediská na 
svete. Rozprestiera sa pod najvyšším vrchom Európy 
Mt. Blancom, na rozhraní štátov Francúzska, Švajčiarska 
a Talianska. Podvečer odchod na Slovensko.

10 deň
Návrat na Slovensko v dopoludňajších hodinách  
(do Bratislavy o cca 11:00 hod.).

CEna ZaHŔŇa
Transfer z Bratislavy na letisko vo Schwechate. Leteckú 
dopravu Viedeň – Paríž. Dopravu luxusným autokarom, 
8 x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK 
SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné poistenie.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 295 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 125 EUR.

1 deň
V ranných hodinách transfer na letisko Schwechat, 
odlet do Paríža. Presunieme sa do centra Paríža, kde 
absolvujeme plavbu loďou po Seine (fakultatívne), 
počas ktorej zažijeme Paríž z inej, veľmi zaujímavej 
perspektívy. Uvidíme Eiffelovu vežu, múzeum Orsay, 
Louvre, ostrov Ile de la Cité s katedrálou Notre Dame 
a ďalšie pamiatky. Po vylodení sa prejdeme na ulicu 
Champs Elysées a prezrieme si zblízka Víťazný oblúk. 
Následne sa presunieme na ubytovanie do mestečka 
Rouen. 

2 deň
Raňajky. Pozrieme si mesto Rouen, ktoré má vo 
francúzskych dejinách nezastupiteľné miesto (inkvizičné 
procesy, upálenie Jany z Arcu – možnosť navštíviť 
Múzeum Jany z Arcu, katedrálu a najstaršiu uličku 
s hrazdenými stredovekými domami). Presun do 
Normandie. Le mont-Saint-michel je žulový, 80 metrov 
vysoký, prílivový ostrov na pobreží Normandie. Ostrov, 
záliv a kláštor sú od roku 1979 zapísané do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 
Začneme veľkolepou prehliadkou kláštora mont-Saint-
michel, ktorý patrí k najnavštevovanejším miestam na 
svete. Odchod na ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Zastavíme sa na ostrove Quiberon s jeho Côte 
sauvage – Divokým pobrežím so škriekajúcimi čajkami 
a vlnami trieštiacimi sa o bralá. Zamierime na sever do 
nádherného prístavného mesta Saint malo (prehliadka), 
ktoré bolo dôležitým útočiskom korzárov. Pokračujeme 
do tajomného Bretónska. Navštívime megalitické polia 
ménec a Kermario, kde môžeme len hádať za akým 
účelom boli postavené. Ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Presun do pirátskeho prístavu La Rochelle, 
bývalej bašty francúzskych protestantov. Návšteva 
starého mesta s renesančnou radnicou a zaujímavými 
stredovekými ulicami, možnosť vystúpiť na vežu sv. 
Mikuláša, odkiaľ je výhľad až na pevnosť Boyard a okolité 
ostrovy. Odchod na ubytovanie.

5 deň
Raňajky. Zablúdime do „mesta vín“ – Bordeaux 
(individuálne voľno na návštevu starého mesta so 

Studňou troch grácií, divadlom, bazilikou a množstvom 
obchodíkov s vínom). Víno z Bordeaux pochádza 
z regiónu, ktorý sa nachádza na juhozápade Francúzska 
a dosahuje až k brehom Atlantického oceánu. Hlavnými 
odrodami pre výrobu vína z Bordeaux sú Cabernet 
Sauvignon a Merlot. Možnosť ochutnávky miestnych 
vín. Odchod na ubytovanie.

6 deň
Raňajky. „Ružové mesto“ – Toulouse - prehliadka 
Capitolu, jednej z najkrajších radníc Francúzska, baziliky 
z 11. stor. a historického centra mesta. Pokračujeme 
do nádhernej stredovekej pevnosti Carcassone, kde 
na nás dýchne atmosféra rytierskych čias, ktorá patrí 
medzi najzachovalejšie staroveké pevnostné mestá 
v celej Európe. Prehliadka jedného z najväčších skvostov 
rímskej techniky – mostu Pont du Gard. Gardský most 
je akvadukt, ktorý bol postavený za čias starovekého 
Ríma. Je 49 metrov vysoký a až 275 metrov dlhý. Pre 
svoju mimoriadnu hodnotu bol v roku 1985 zaradený do 
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. Podvečer presun do farebného Provensálska.

7 deň
Juh Francúzska je kraj, kde to nielen nádherne vonia, 
dobre vyzerá, ale aj fantasticky chutí. Jednoducho raj 
pre pôžitkárov. Pápežské mesto avignon (prehliadka 
– Pápežský palác, známy Avignonský most, Kaplnka 

10-dňový zájazd kombinovanou dopravou

TO NAJLEPšIE Z FRANCúZSKA

EURÓPa | FRanCúZSKo

Rôzne tváre krajiny 
galského kohúta

Jedna cesta letecky
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Dva najkrajšie regióny, 
ktoré učarovali i maliarom

75VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TERmÍnY a CEnY - 7I8FRL09

25.06. - 01.07. trasa BA 778 / osoba
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6 deň
Raňajky, dnes navštívime záhadné miesto – jednu 
z najvýznamnejších megalitických lokalít – Carnac. 
Cestou do mesta Rennes, hlavného mesta Bretónska, 
ktoré vyniká umením, kultúrou a centrom plným 
protikladov, kde fotogenické hrazdené domy zdobia 
uličky starého mesta (prehliadka, príp. individuálne 
voľno), sa zastavíme v meste Vannes. Vannes je dnes 
moderným sídlom, ktoré si však ponechalo charakter 
stredovekého mesta. Ako spomienka na rímske vojská 
tu zostal 2000 rokov starý amfiteáter. Ubytovanie.

7 deň
Raňajky. Cestou na letisko sa zastavíme v mestečku 
Chartres s prekrásnou gotickou katedrálou. Tento 
nádherný skvost z 12.-13. storočia (známy aj pod 
názvom Chrám nanebovzatia Panny márie) je 
majstrovským príkladom gotického architektonického 
štýlu. Je súčasťou zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO od roku 1979. Presun do Paríža. Večerný 
odlet do Viedne, po prílete transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom počas pobytu, 
6 x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, leteckú 
dopravu Viedeň – Paríž – Viedeň, transfer Bratislava  
– Schwechat – Bratislava, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné poistenie.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 228 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

1 deň
V ranných hodinách transfer na letisko Schwechat, 
odlet do Paríža. Presunieme sa do centra Paríža, kde 
absolvujeme plavbu loďou po Seine (fakultatívne), 
počas ktorej si vychutnáme prehliadku Paríža z inej, 
veľmi zaujímavej perspektívy. Uvidíme Eiffelovu 
vežu, múzeum Orsay, Louvre, ostrov Ile de la Cité 
s katedrálou Notre Dame a ďalšie pamiatky. Po 
vylodení sa prejdeme na ulicu Champs Elysées  
a prezrieme si zblízka Víťazný oblúk. Následne sa 
presunieme na ubytovanie do mestečka Rouen. 

2 deň
Raňajky. Prehliadka Rouen – rodného mesta 
francúzskych klasikov Flauberta a Corneilla a zároveň 
mesta, v ktorom bola na námestí Place du Vieux 
Marché upálená Jana z Arku. Prehliadka historického 
centra vrátane Múzea Jany z Arku, gotickej katedrály 
Notre Dame, ktorá patri k najkrajším francúzskym 
pamiatkam a určite neobídeme ani starobylú uličku 
Rue du Gros – Horloge. Na alabastrovom pobreží sa 
pokocháme pohľadmi na útesy vytvárajúce jedinečné 
skalné brány, tunely či ihly v mori. Ubytovanie.

3 deň
Raňajky, prejazd Le Pont de normandie, 
fantasticky riešený most, ktorý patrí k unikátnym 
technickým a architektonickým zázrakom, zastávka 
v stredovekom rybárskom mestečku Honfleur, 
ktoré si za predlohu vybrali mnohí francúzski 
impresionisti. Pokračovanie pobrežím do oblasti 
vylodenia spojeneckých vojsk v roku 1944 (Deň D). 
Značný úsek pobrežia sa stal dejiskom jedinečnej 
vyloďovacej operácie spojencov. Návšteva 
mestečka arromanches, miesta vylodenia britských 
jednotiek, s veľkým múzeom, názorným prehľadom 
a priebehom jednotlivých operácii. Krátka zastávka 
v Caen, kde sa nachádza pamätník vylodenia, 
prechádzka historickým centrom. Ubytovanie.

4 deň
Raňajky, prehliadka jednej z najnavštevovanejších 
turistických atrakcii - kláštora z 8. stor. mont Saint 
michel (UnESCo) umiestneného na žulovej skale 
v zátoke, ktorá sa počas prílivu a odlivu striedavo 
stáva ostrovom alebo skalou v piesku. Presun do 

Bretónska, kraja jedinečných prírodných zážitkov 
v kontraste so záhadami prehistorických kultúr 
a mýtov. Prvá bretónska zastávka patri príťažlivému 
pirátskemu mestečku Saint malo, ktoré je ukryté 
vo vnútri kamenných stien a je jedným z najkrajších 
francúzskych prístavov. Čaká nás prechádzka po jeho 
majestátnych hradbách a uličkách historického jadra. 
Ubytovanie.

5 deň
Raňajky. Presun ku Côte de Granit Rose – pobrežie 
žulového granitu, ktoré sa stalo populárnou 
turistickou destináciou vďaka svojmu nezvyčajne 
ružovému piesku a skalným útvarom. Tento typ 
ružových skál možno nájsť iba v dvoch ďalších 
miestach na svete, Korzike a Číne. Navštívime 
malebné historické kamenné mestečko Locronan. 
Prehliadka starého mesta Quimper s ulicami 
premenenými na pešie zóny, nad ktorými sa týčia 
strechy stredovekých domov a veže kostolov. 
Ubytovanie.

7-dňový letecký zájazd

NORMANDIA A bRETÓNSKO
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4 deň
Transfer na letisko, odlet do Viedne  
a transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň 
- Bordeaux - Viedeň s prestupom, 
transfer Bratislava - Schwechat - 
Bratislava, transfer letisko - hotel 
- letisko, 3x ubytovanie v 3* hoteli 
s raňajkami, degustáciu vín, plavbu 
po rieke Garonne s degustáciou, 
sprievodcu CK.

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Bordeaux 
okrem uvedenej, vstupy, pobytovú taxu, 
cestovné poistenie. 

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 288 EUR (3 noci), večera 
v Michelinskej reštaurácii Le Gabriel 
165 EUR. 

1 deň
Transfer na letisko vo Viedni a odlet do 
juhofrancúzskeho mesta Bordeaux, 
ktoré bolo vyhlásené cestovateľským 
sprievodcom Lonely planet za najlepšiu 
cestovateľskú destináciu roka 2017. 
Po prílete transfer na ubytovanie. 
Bordeaux nás očarí hneď po príchode 
svojou vynikajúcou kuchyňou. 
Prejdeme sa historickým centrom, 
prípadne si pochutnáme na dobrej 
večeri. 

2 deň
Po raňajkách navštívime Katedrálu 
Saint andré de Bordeaux, jedno  
z najväčších múzeí francúzskej histórie 
- musée d´aquitaine, i známe Place 
de la Bourse. Popoludní sa vyvezieme 
k úžasnému a novodobému múzeu 
vína - La Cité du Vin. Architektonický 
skvost, ktorého budova pripomína vír 
vína v pohári sa špecializuje na svetovú 
kultúru vína. Počas prehliadky nás čaká 
degustácia v strešnom bare, odkiaľ sa 
nám naskytne panoramatický výhľad 
na celé Bordeaux. Nezabudnuteľným 
zážitkom bude i vyhliadková  
plavba po rieke Garonne spojená  
s degustáciou vynikajúcich miestnych 
vín. Fakultatívne večera – degustačné 
menu v Michelinskej reštaurácii  
Le Gabriel.

3 deň
Raňajky, presun do vinárskeho 
mestečka Saint Emilion (UNESCO). 
Cestou sa zastavíme na ochutnávku vín 
Bordeaux Superieur, kde prvé vinice 
založili už Rimania. Prehliadneme si 
stredoveké centrum i podzemie, kde 
sa ukrýva známy kostol Saint Emilion 
monolithic Church. Popoludní 
navštívime vinice a ochutnáme 
znamenité vína z klasifikácie Grand  
Cru Classe. Návrat na ubytovanie.

TERmÍnY a CEnY - 7I8FRL03

27.09. - 30.09. trasa BA 648 / osoba

TERmÍnY a CEnY - 7I8FRK08

20.06. - 24.06. trasa BA 598 / osoba

sa dostaneme do jedného z najkrajších 
miest tohto regiónu – Éperney. Ulice 
lemované stromoradím a obkolesené 
pahorkami ukrývajú atraktívne 
pivnice a tradičné výrobne pravého 
šampanského. 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 budeme mať čas 
na obed. Následne sa presunieme do 
Paríža na letisko. 

CEna ZaHŔŇa:
Autobusovú dopravu na ceste tam 
a počas pobytu, 4x ubytovanie v 
hoteli 3* s raňajkami, 2x ochutnávku 
vína, plavbu loďkou v Štrasburgu, 
sprievodcu CK, leteckú dopravu na 
ceste späť Paríž – Viedeň, transfer 
Schwechat – Bratislava.

CEna nEZaHŔŇa:
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné 
poistenie.

oSTaTnÉ DoPLaTKY:
Za 1/1 izbu 168 EUR, za miesto  
v prednej polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy, 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, 
Riquewihr (najkrajšej dedinke vínnej 
cesty), a v romantickom Ribeauvillé. 
V dedinke Zellenberg nazrieme do 
vínnych pivníc ukrývajúcich mladé 
alsaské vína (možnosť ochutnávky 
a nákupu vynikajúcich druhov), 
ubytovanie. 

3 deň
Raňajky, prehliadka pevnosti Haut 
Koenigsbourg. Panoramatický pohľad 
na Porýnie zovreté z jednej strany 
Čiernym lesom a z druhej Alpami. 
Ochutnávka suchých bielych alsaských 
vín v stredovekej dedinke Dambach 
a zastávka v malebnom mestečku 
obernai s takmer kompletným 
systémom opevnení a množstvom 
uličiek so zachovanými stredovekými 
domami. Ubytovanie.

4 deň
Raňajky, odchod do štrasburgu, mesta 
presláveného gotickou katedrálou, 
starým mestom s typickými strechami 
a časťou Petite France. „Križovatka 
Európy“ je aj sídlom Európskeho 
parlamentu. Jeho zákutia spoznáme 
počas plavby po kanáloch rieky Ille. Cez 
kraj Champagne, kde sa vínna réva 
pestovala už za čias rímskeho impéria, 

KúZELNé ALSASKO
4–dňový letecký zájazd 5–dňový zájazd kombinovanou dopravou 

bORDEAUX vínnA ceSTA 
pre gUrMÁnov

Francúzsko

Saint Emilien
Bordeaux

Francúzsko

Nemecko

Paríž

Remeš
Épernay Štrasburg

Ribeauvillé
Kayserberg

 Haut Koenigsbourg

Jedna cesta letecky
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Paríž
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Blois

Cheverny

Zámok ChambordAmboise

Clos Lucé
Chenonceaux

Azay-le-RideauUssé

Villandry

Versailles

Najromantickejšie záhrady kráľov a šlachticov
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Leonardo da Vinci, v tej dobe architekt na dvore 
Františka I., ktorý však zomrel krátko pred začatím 
stavebných prác. Presun na ubytovanie v Paríži.

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

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

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

CEna ZaHŔŇa
4x ubytovanie v hotely 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, pobytovú taxu, cestovné poistenie.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 170 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR, v prípade leteckej prepravy servisné 
poplatky 190 EUR/osoba.

1 deň
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách 
(z Bratislavy cca o 15:00 hod.), tranzit cez Rakúsko, 
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, Eiffelova veža, či Champs Elysées. 
Fakultatívne plavba po Seine. Pri leteckom zájazde 
transfer na letisko Schwechat pri Viedni, odlet do 
Paríža. Po prílete pripojenie sa ku skupine v rámci 
autokarového zájazdu a prehliadka mesta. Presun na 
ubytovanie na okraji Paríža.

3 deň
Raňajky. Odchod z Paríža do údolia rieky Loiry, 
lemovaného mnohými hradmi, zámkami a malebnými 
miestami. Návšteva renesančného zámku amboise, 
ktorý je názorným dokladom premien francúzskej 
architektúry. Do dejín sa zapísal najmä ako miesto, 
kde v rokoch 1516 – 1519 žil a zomrel Leonardo da 
Vinci. O tajomstvami opradenom Leonardovi da 
Vincim sa porozprávame aj na zámku Clos Lucé. 
V parku pri zámku si vyskúšame, na akom princípe 
fungovali stroje z Leonardovej dielne, ktoré predbehli 
svoju dobu. V záhradách zámku Chenonceau si 
pripomenieme Dianu de Poitiers, milenku Henricha II. 
a jej pomstychtivú sokyňu Katarínu Medicejskú. 
Keďže dejiny tohto zámku, ktorý stojí na mieste 
pôvodného vodného mlyna písala šestica dám,  
nazýva sa Chenonceau aj „Zámok šiestich žien“.  
V 60 metrovej galérii tohto sídla sa posunieme 
v čase do obdobia druhej svetovej vojny, keď práve 
tieto miesta tvorili hranice medzi okupovaným 
a vichistickým Francúzskom. Ubytovanie v oblasti 
centrálneho Francúzska.

4 deň
Raňajky. Návšteva zámku azay-le-Rideau, romanticky 
postavenom na jazere. Na konci 11. storočia tu 
rytier Ridel d‘Azay, feudálny pán, ktorý kvôli svojej 
ukrutnosti získal pochybnú povesť, vybudoval pevnosť 
a dal meno tomuto mestu i zámku. Pokračovanie 
na prehliadku zámku Ussé, ktorý je stelesnením 
romantického rozprávkového zámku a nachádza sa asi 
10 km severovýchodne od Chinon, na južnom brehu 

Indre, prítoku Loiry. Ako posledný navštívime jeden 
z najkrajších zámkov vo Francúzsku Villandry, ktorý 
je známy svojimi nádhernými terasovými záhradami. 
Pri pohľade z okien zámku si porozprávame o tvaroch 
týchto záhrad, ich symbolike a posolstve. Návrat na 
ubytovanie.

5 deň
Raňajky. Odchod z hotela, presun do mestečka Blois 
a prehliadka miestneho renesančného zámku. Zámok 
pozostáva z niekoľkých budov postavených od 13. do 
17. storočia okolo centrálneho nádvoria. Najznámejším 
architektonickým prvkom zámku je špirálovité 
schodište v krídle Františka I. V roku 1429 tu remešský 
arcibiskup požehnal Johanke z Arku, ktorá potom 
na čele vojska zamierila smerom k Orléans, aby ho 
vyslobodila z anglických rúk. Pokračujeme návštevou 
Cheverny, zámku presláveného interiérmi a anglickým 
parkom. V areáli parku môžu milovníci psov obdivovať 
vyše sto poľovníckych psíkov. Nenecháme si ujsť ani 
najväčší renesančný zámok na rieke Loire – Chambord. 
Chambord patrí k vrcholným stavbám renesančnej 
architektúry. Jeho fasáda má šírku 128 metrov, v zámku 
je 440 miestností, viac než 80 schodíšť, 365 komínov 
a 800 tesaných hlavíc stĺpov. Meno architekta stavby 
nie je známe, analýzy však ukazujú, že na plány vplýval 

7-dňový autokarový zájazd / 5-dňový letecký zájazd

ZÁMKy NA LOIRE

TERmÍnY a CEnY - 7I8FRK01

02.07. - 06.07. (let) 5 dní trasa BA 648 / osoba

12.09. - 18.09. (bus) 7 dní trasa 2, 3 398 / osoba

13.09. - 17.09. (let) 5 dní trasa BA 598 / osoba



S Ľubicou Šedivou - autorkou  
knihy Paríž - výlety na víkendy
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CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Paríž – Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, transfer letisko – 
hotel - letisko, 4x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Paríži okrem uvedenej, 
vstupy, pobytovú taxu, komplexné cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 285 EUR.

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko vo Viedni a následne 
odlet do Paríža. Po prílete sa transferom presunieme 
do hotela na Montmartri.  Vydáme sa na „Butte 
montmartre“, ktorý je navždy spojený s časmi, kedy 
tu žili a tvorili slávny Picasso, Toulouse Lautrec, Utrillo, 
či nezabudnuteľný Vincent Van Gogh. Vystúpame z 36 
metrovej hĺbky v stanici metra Abbesses, prejdeme 
sa ulicami starého Montmartru a navštívime unikátne 
musée de montmartre venované tejto štvrti. Iba 
tu, v bývalých ateliéroch,  môžeme pochopiť značku 
„Le Chat noir“. Ateliér Suzanne Valadon a jej syna 
Maurica Utrilla vás vtiahne do úžasnej umeleckej 
atmosféry. Nahliadneme do vinice  na Montmartri 
a v Renoirovej záhrade si nezabudneme dať pohárik 
vína. Budeme objavovať ducha starého Montmartru, 
vidieckeho a veselého života, kde žiť znamenalo 
jednoducho žiť. Návrat do hotela na ubytovanie. 

2 deň
Raňajky. Počas dnešného programu objavíme 
mikropriestor, z ktorého budete nadšení. Ako prvé 
navštívime dokonalú budovu parížskej opery Palais 
Garnier navrhnutú v eklektickom štýle, ktorá je 
jedným z najvýznamnejších diel tohto štýlu vo 
svete. Stretneme sa s Fantómom opery? Odhalíme 
tajomstvo, o ktorom sa šepká už viac ako sto rokov? 
Budeme pokračovať po Grands Boulevard až 
k musée Grévin – slávne múzeum voskových figurín 
(fakultatívna možnosť návštevy) a vstúpime do 
kúzla parížskych pasáží a galérií, ktorých čaro Vás 
opantá. Prídeme až k Palais Royal a v jej záhradách 
sa dozvieme o histórii a tajomstvách týchto miest.  
Myslíte si, že za vznikom voskových figurín a múzea je 
pravá Angličanka? Návrat do hotela, ubytovanie.  

3 deň
Po raňajkách vyrazíme vzdať hold kráľovnej všetkých 
katedrál - notre Dame de Paris. Ukážeme si všetky 
alchymistické znaky a objavíme dokonalosť gotickej 
stavby postavenej v zlatom reze. Vystúpame po viac 
ako 400 schodoch až za Quasimodom a budeme 
mesto obdivovať z výšky tejto prekrásnej katedrály. 
Spoznáme všetky tajomstvá a príbehy ostrova Île de 
la Cité na rieke Seina. Cez vedľajší ostrov Svätého 
Ľudovíta prejdeme do unikátnej historickej mestskej 

štvrte marais. Ochutnáme chutný falafel či iné 
dobroty? V Marais je toľko možností. Prejdeme až  
k Place Bastille – symbolickému miestu Francúzskej 
revolúcie a spoznáme tajomstvo podstavca Júlového 
stĺpa. Neuveríte, kto je pochovaný v pohrebnej 
komore. Pokračujeme ďalej a mesto si pozrieme z inej 
perspektívy po „Promenade plantée“ . Čaká nás 
nejedno prekvapenie.  Návrat do hotela a ubytovanie.  

4 deň
V dnešný deň sa presunieme do jednej 
z najhistorickejších častí Paríža – Latinská štvrť 
a štvrť Saint Germain des Prés. Povieme si 
o rímskych časoch v starej Lutécii. Objavíme 
„kúpele de Cluny“, ktoré patria medzi najväčšie 
rímske staroveké pozostatky v severnej Európe. 
Navštívime úžasné múzeum stredoveku na mieste 
ktorého kedysi stáli rímske kúpele. Preskúmame 
okolie Panthéonu, v ktorom sú pochované mnohé 
významné osobnosti. Na jednej z najstarších ulíc  
v Paríži, živej ulici rue mouffetard si budeme môcť 
vychutnať obed. Spoznáte schody z filmu Polnoc 
v Paríži pri kostole St. Étienne du mont, ktorý 
je miestom so silným historickým dedičstvom? 
Zaslúžený oddych v Luxemburských záhradách, 
druhom najväčšom verejnom parku v Paríži. 
Vchádzame do štvrte Saint Germain des Prés. Kostol 
St. Sulpice je označovaný za najškaredší kostol 
v Paríži, ale zrekonštruované fresky od maliara 
Delacroixa sú dokonalé. Stratíme sa v rušných uliciach 
štvrte. Navštívime niektorú zo slávnych palacinkární 
a ochutnáme „galettes“, ktoré zapijeme jablčným 
cidrom. Návrat do hotela, ubytovanie. 

5 deň
Po raňajkách a odubytovaní nasleduje odchod 
z hotela a voľný program, počas ktorého budete mať 
možnosť pochutnať si na dobrej káve, či nakúpiť 
suveníry. Transfer z hotela na letisko, odlet z Paríža 
a transfer z Viedne do Bratislavy.

5-dňový letecký zájazd

PARÍž AKO hO NEPOZNÁTE

TERmÍnY a CEnY - 7I8FRL02

29.08. - 02.09. trasa BA 568 / osoba

EURÓPa | FRanCúZSKo
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TERmÍnY a CEnY - 7I8FRL01

30.03. - 02.04. (Veľká noc) 4 dni trasa BA 428 / osoba

28.04. - 02.05. (Paríž a romantické zámky) 5 dní trasa BA 548 / osoba

11.05. - 14.05. 4 dni trasa BA 428 / osoba

07.07. - 10.07. 4 dní trasa BA 428 / osoba

13.09. - 17.09. (Umelecký Paríž) 5 dni trasa BA 548 / osoba

04.10. - 07.10. 4 dni trasa BA 428 / osoba

01.11. - 04.11. 4 dni trasa BA 428 / osoba

našE TIPY na Váš CITY BREaK V PaRÍžI

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.

CEna V EUR Za IZBU a noC S RaŇaJKamI 

Dvojlôžková izba od 139

Jednolôžková izba od 130

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.

CEna V EUR Za IZBU a noC S RaŇaJKamI 

Dvojlôžková izba od 182

Jednolôžková izba od 169

1 deň
Transfer na letisko, odlet do Paríža, po prílete okružná 
prehliadka mesta, ubytovanie. V popoludňajších 
hodinách začneme pešiu prehliadku mesta návštevou 
324 metrov vysokej Eiffelovej veže, s výhľadom pri 
dobrej viditeľnosti až do vzdialenosti 67 km. Návrat 
do hotela.

2 deň
Raňajky, transfer do Versailles (návšteva Kráľovského 
zámku a záhrad). Pešia prehliadka: 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, transfer do Bratislavy.

PoZnámKa
Pri dlhom okruhu sa program rozloží do 5 dní.

náš TIP
Vo vybraných termínoch vám ponúkame tématicky 
orientovaný program.

PaRÍž a RomanTICKÉ ZámKY
V cene zájazdu je zahrnutý jednodňový výlet 
autobusom do dvoch nádherných zámkov 
Fontenebleau a Chateau de Vaux-le-Vicomte.

UmELECKý PaRÍž
V cene zájazdu je zahrnutý aj výlet do Giverny (dom 
so záhradou, kde žil slávny Claude Monet). V rámci 
programu navštívime aj Museé d Orsay a pozrieme si 
zbierku impresionistických diel v budove Oranžérie.
 
CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Paríž – Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, transfer letisko – 
hotel – letisko, okružnú jazdu po Paríži, 3x, resp.  
4x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, plavbu po 
Seine, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Paríži okrem uvedenej, 
vstupy, pobytovú taxu, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 170 EUR (4 noci), 120 EUR (3 noci). 
Predstavenie v kabarete Moulin Rouge 150 EUR 
bez večere, 235 EUR s večerou, vstup do zámku 
Versailles so záhradami 32 EUR. 

4 resp. 5-dňový letecký zájazd

EURÓPa | FRanCúZSKo

PARÍž poTULky 
pArížoM
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5 deň
Návrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách (cca 14:00 hod.).

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

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné 
poistenie.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 80 EUR, miesto v prednej 
časti autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska (z Bratislavy 
cca o 15:00 hod.), tranzit cez Rakúsko 
a Nemecko.

2 deň
V ranných hodinách príchod do Paríža, 
ktorý patrí na vrchol najvštevovanejších 
miest sveta. Prehliadku začneme 
výstupom na Eiffelovu vežu, odkiaľ 
prejdeme na pravý breh rieky Seiny. 
Pozrieme si Víťazný oblúk ako 
symbolickú stavbu postavenú na 
počesť vojenských víťaztiev rímskych 
cisárov, v neskoršom období napríklad 
aj Napoleóna, Elyzejské polia (Champs 
Elysées), námestie svornosti (Place 
de la Concorde), Place Vendôme 
s hotelom Ritz, kostol La madelaine, 
operu a iné. Návrat na ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Odchod autobusom do 
známeho a obľúbeného Versailles 
(návšteva Kráľovského zámku 
a záhrad). Cez modernú a štýlovú 
štvrť La Défense sa vrátime do 
centra a pokračujeme v prehliadke 
na montmartri: známy a legendárny 
kabaret moulin Rouge, bazilika Sacré 
Cœur, námestie umelcov Place du 
Tertre. Fakultatívne plavba loďou po 
Seine. Návrat na ubytovanie.

4 deň
Raňajky, ostrov Cité s najznámejšími 
parížskymi pamätihodnosťami ako 
je gotická katedrála notre Dame, 
Justičný palác, kaplnka Sainte 
Chapelle, Conciergerie - bývalý 
kráľovský palác, návšteva slávnej 
obrazovej galérie Louvre, príp. 
individuálne voľno. Vo večerných 
hodinách odchod na Slovensko.

TERmÍnY a CEnY - 7I8FRB01

29.03. - 02.04. trasa 2, 3 278 / osoba

16.05. - 20.05. trasa 2, 3 278 / osoba

TERmÍnY a CEnY - 7I8FRL05

30.03. - 02.04. trasa BA 448 / osoba

18.05. - 21.05. trasa BA 448 / osoba

11.10. - 14.10. trasa BA 448 / osoba

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Nice – 
Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, transfer letisko – hotel – 
letisko, výlet vlakom do Monaka, 
3 x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Nice okrem 
uvedenej, vstupy do pamiatok, 
pobytovú taxu, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR/osoba.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 128 EUR.

1 deň
Transfer na letisko Schwechat pri 
Viedni, odlet do Nice. Po prílete do 
Nice presun na ubytovanie. Začneme 
prehliadku nice, jedného z najkrajších 
miest francúzskej riviéry. Prejdeme 
sa po slávnej 5 km dlhej Promenade 
des anglais so slávnym hotelom 
negresco. Pešia prehliadka starého 
mesta. Návrat do hotela.

2 deň
Raňajky. Pokračovanie v prehliadke 
Nice – ruský kostol, františkánsky 
kostol a mnohé iné. V prípade 
záujmu návšteva Chagallovho 
múzea s jeho slávnymi biblickými 
výjavmi. Fakultatívne plavba loďou 
po mori a návšteva malebnej, priam 
až rozprávkovej dedinky Eze, ktorá 
je vďaka svojej polohe nad morom 
na vysokom brale viditeľná zďaleka. 
Nachádza sa tu aj manufaktúra 
na výrobu slávnych francúzskych 
parfumov. Návrat do hotela.

3 deň
Raňajky. Celodenný výlet vlakom do 
prepychového monaka – slávneho 
miništátu a luxusného letoviska. 
Pešia prehliadka mesta – Kniežací 
palác, Katedrála, Oceánografické 
múzeum. Pozrieme sa aj do monte 
Carla – najznámejšej a najbohatšej 
časti Monackého kniežatstva. Práve tu 
sa natáčali filmy o Jamesovi Bondovi. 
Návrat do hotela.

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

NICE S nÁvŠTevoU
MonAkA

5-dňový autokarový zájazd 4-dňový letecký zájazd

PARÍž MeSTo
Snov

Nice

Francúzsko

Monaco
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TERmÍnY a CEnY - 7I8FRK06

21.07. - 27.07. 7 dní trasa 2, 3 438 / osoba

22.07. - 26.07. 5 dní trasa BA 598 / osoba

29.10. - 04.11. 7 dní trasa 2,3 398 / osoba

30.10. - 03.11. 5 dní trasa BA 568 / osoba

EURÓPa | FRanCúZSKo

CEna ZaHŔŇa
4 x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR. Pri autobusovom zájazde dopravu 
luxusným autokarom. Pri leteckom zájazde leteckú 
dopravu Viedeň – Nice – Viedeň, transfer Bratislava 
– Schwechat – Bratislava, autokarovú dopravu počas 
pobytu.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
V prípade leteckej dopravy servisné poplatky 
190 EUR/osoba.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 148 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách 
(z Bratislavy o 14.00 hod.), tranzit cez Rakúsko 
a Taliansko.

2 deň
Príchod do nice , vstupnej brány na Azúrové 
pobrežie, prehliadka - starého mesta, opery, 
Promenade des Anglais, hotela Negresco, a ďalších. 
V meste nájdeme množstvo romantických zákutí, 
umelecké pamiatky sa budú striedať s rozprávkovou 
prírodou. Gurmánske ochutnávky na tradičnej tržnici. 
Pri leteckom zájazde transfer na letisko Schwechat 
pri Viedni, odlet do Nice. Po prílete transfer do centra 
Nice a pripojenie sa ku skupine v rámci autokarového 
zájazdu. Presun na ubytovanie.

3 deň
Celodenný výlet do monaka (pešia prehliadka – 
kniežací palác, katedrála, Oceánografické múzeum, 
historické múzeum, kasíno, príp. individuálne voľno 
s možnosťou kúpania). Povozíme sa turistickým 
vláčikom, pôjdeme sa pozrieť do Monte Carla 
– najznámejšej a najbohatšej časti Monackého 
kniežatstva. Návrat na ubytovanie.

4 deň
Raňajky, odchod do Saint Tropez – prehliadka mesta 
od jachtárskeho prístavu až po historickú pevnosť, 
možnosť výletu loďou po zátoke, príp. individuálne 
voľno. Aj vy sa môžete odfotografovať pred slávnou 
žandárskou stanicou. Pred návratom do hotela sa ešte 
zastavíme vo francúzskych „Benátkach“ – mestečku 
Port Grimaud. Mesto je postavené na spôsob 
tradičnej provensálskej architektúry. Návrat do hotela.

5 deň
Raňajky, presun panoramatickou Napoleonovou 
cestou do horského mestečka vôní Grasse (návšteva 
výrobne parfumov s možnosťou nákupu), následne 
odchod k typickej stredovekej pevnosti na skale Saint 
Paul de Vence. Poobede návšteva Cannes, mesta 
presláveného každoročným filmovým 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 
delfinária alebo aquaparku), odpočinok na pláži, 
vo večerných hodinách (cca 19.00 hod.) odchod na 
Slovensko. Pri leteckom zájazde transfer na letisko, 
odlet do Viedne a po prílete transfer do Bratislavy.

7 deň
Návrat na Slovensko v popoludňajších hodinách  
(cca 13.00 hod.).

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

7-dňový autokarový zájazd / 5-dňový letecký zájazd

ZA KRÁSAMI FRANCúZSKEJ RIVIéRy

Letecky alebo autobusom 
s pobytom pri mori 



Grenoble

Pont du Gard

Arles
NP Camargue

Marseille
Azurové pobrežie

Monako
River Verdon

Les Baux de Provence
Avignon

Annecy

Francúzsko

Taliansko

Švajčiarsko

Španielsko
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jachty, sú tu noblesné palácové hotely a kaviarne, 
Casino, do ktorého je vstup prísne kontrolovaný, 
veľkolepé Oceánografické 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 hod.).

aUToKaRoVý ZáJaZD
CEna ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 8x ubytovanie  
v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu, komplexné cestovné 
poistenie.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 295 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

LETECKý ZáJaZD
CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Nice – Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, dopravu 
mikrobusom, resp. autobusom počas pobytu, 
5x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK 
SATUR. 

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 195 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 05.00 hod.), tranzit cez Rakúsko 
a Švajčiarsko, ubytovanie vo Francúzsku.

12 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. Vychutnáme si aj panoramatické 
výhľady na „village perché“ (orlie hniezdo) Gordes 
a fotogenické opátstvo abbaye de Senanque. 
Presun na ubytovanie. Pri leteckom zájazde transfer 
na Schwechat, odlet do Nice. Po prílete cesta ku 
Grand canyon du Verdon alebo kaňonu Gorges du 
Verdon, ktorého steny miestami dosahujú až hĺbku 
700 metrov a je jedným z najhlbších kaňonov Európy. 
Presun na ubytovanie.

23 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. Ubytovanie.

34 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, jedinečná flóra i fauna. Odchod do 
hotela.

45 deň/
Raňajky, presun do hlavného pôsobiska Van Gogha, 
historického mesta arles, kde sa každoročne 
konajú zvláštne býčie preteky. Pre záujemcov 
návšteva rímskeho amfiteátra 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.

56 deň/
Raňajky, odpočinok v príjemnom mestečku Cassis 
na brehu Stredozemného mora. Pre záujemcov 
možnosť plavby loďou okolo „provensálskych fjordov 
Calanques“. Ubytovanie.

67 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. Návrat na 
ubytovanie.

8 deň
Raňajky. Odchod do monaka. Rozlohou je menšie 
ako londýnsky Hyde Park, no hustota obyvateľstva na 
meter štvorcový je najvyššia na svete. Porsche je tu 
viac ako bežné auto, v prístave kotvia najluxusnejšie 

9-dňový autokarový zájazd / 6-dňový letecký zájazd

TERmÍnY a CEnY - 7I8FRK02

23.06. - 01.07. (bus) 9 dní trasa 2, 3 748 / osoba

03.07. - 08.07. (let) 6 dní trasa BA 898 / osoba

OKúZľUJúCE PROVENSÁLSKO
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Calvi

Taliansko

Korzika

Bastia

Corte

S pobytom pri mori 
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TERmÍnY a CEnY - 7I8FRL10

08.09. - 15.09. trasa BA 1 098/ osoba

EURÓPa | FRanCúZSKo

6 deň
Deň v Porto Vecchio – mestečku s údajne jednými 
z najkrajších pláží na svete. Individuálne voľno, pobyt 
na pláži. Ubytovanie.

7 deň
Raňajky. Pobyt pri mori v Porto Vecchio. Presun 
do mesta Bastia. Prehliadka starého mesta Bastie 
– prístav, námestie St. Nicolas, radničné námestie, 
kostol St. Jean Baptiste, citadela zo 16. storočia. 
Posledné prechádzky a nákupy. Ubytovanie.

8 deň
Raňajky vo forme balíčka. Transfer na letisko v Bastii 
a odlet do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy. 

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň - Bastia- Viedeň, 
transfer Bratislava - Schwechat - Bratislava, transfer 
letisko - hotel - letisko, autokarovú dopravu počas 
okruhu, 7x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 
sprievodcu CK.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné poistenie. 

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 298 EUR. 

1 deň
Transfer na Schwechat a odlet do Bastie. Presun 
do Calvi. Calvi je najobľúbenejším strediskom na 
ostrove Korzika a leží v rovnomennom zálive. Svojim 
návštevníkom ponúka 6 km dlhých piesočnatých 
pláží, prekrásne staré mesto s úzkymi uličkami 
a prístavnou promenádou, kde si môžu vychutnať 
prímorskú atmosféru. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Oddych na pláži. Fakultatívne výlet loďou 
do Porta. Užijeme si atmosféru pohodovej prímorskej 
dedinky Porto, ktorému na západnom pobreží 
dominuje “Golfe du Porto”, strážna veža postavená 
Janovčanmi na obranu proti nájazdom Saracénov. 
Oddýchneme si na pláži. Návrat na ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Ráno vyrazíme smerom do vnútrozemia. 
Návšteva „najkorzickejšieho“ mesta Korziky – Corte, 
situovaného v samom srdci ostrova. Prehliadka 
mesta – Citadela, kostol Nanebovstúpenia a malebné 
uličky, ktoré boli počas krátkeho obdobia korzickej 
nezávislosti svedkami najväčšieho rozkvetu korzickej 
vzdelanosti. Poobede výlet údoliami Tavignano 
a Restonica. Údolie Tavignano patrí medzi najkrajšie 
a najhlbšie horské údolia Korziky. Údolie Restonica 
tvoria žulové skaliská, priezračné zelené horské 
bystriny a ľadovcové jazierka. Presun na západné 
pobrežie ostrova, ubytovanie v okolí Ajaccia.

4 deň
Raňajky. Dnes nás čakajú panoramatické výhľady 
pri presune po západnom pobreží na juh do 
rodiska slávneho Napoleona Bonaparteho. ajaccio, 
najväčšie a hlavné mesto ostrova, typické svojimi 
pôvabnými námestiami a múzeami, láka návštevníkov 
rodným domom Napoleona Bonaparte, palmovými 
a platanovými promenádami priam pozývajúcimi na 
pohodovú prechádzku popri pobreží. Ubytovanie.

5 deň
Raňajky. Výlet do atraktívneho mesta Bonifacio, ktoré 
leží na najjužnejšom cípe Korziky. Mesto s výbornou 
polohou leží na 70 m vysokom vápencovom brale 
nad tyrkysovými vodami Stredozemného mora. 
Prehliadka citadely, ktorú vybudovali Janovčania. 
Z citadely vedú do mesta dve schodiská, tretie 
s názvom Schodisko Kráľa aragonského vedie k moru 
a podľa legendy ho vytesali Aragonci za jednu noc. 
Prehliadka malebného centra Vielle Ville (starého 
mesta), námorníckeho cintorína alebo vychádzka 
k majáku Phare de Pertusato. Fakultatívne plavba 
loďou do neďalekých jaskýň a zátok (calanque) 
a plavba okolo mesta k najznámejšej skale Korziky, 
nazývanej zrnko piesku (Grain de Sable). Pohľad 
z mora na mesto na vysokom bielom vápencovom 
brale je jedinečný a žiadny návštevník mesta 
Bonifacio by si ho nemal nechať ujsť. Ubytovanie.

8-dňový letecký zájazd

KORZIKA oSTrov  
konTrASTov



Barcelona

Palma de Mallorca

Cannes
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La Spezia

RímAjaccio
Korzika

Plavba so SATUR sprievodcom 28.10.2018
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LoĎ a JEJ VYBaVEnIE
MSC FANTASIA bola postavená v r. 2008. Kapacita  
lode je 3274 pasažierov a 1370 členov posádky. 
Celkovo má 18 palúb (z toho 14 pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: MSC AUREA SPA wellness 
a fitnes centrum (sauny, turecké kúpele, masáže, 
kaderníctvo, kozmetika…), MSC YACHT CLUB 
(oddelená časť lode s all inclusive službami, recepciou, 
terasou s bazénom, barom, reštauráciou), 5 bazénov, 
vodné ihrisko, 12 víriviek, multifunkčné športové 
ihrisko (futbal, volejbal, basketbal, tenis), vonkajšia 
bežecká dráha, formula 1 simulátor, squashové ihrisko, 
divadlo, 4D kino, disko, kasíno, animácie a detské 
kluby, videoherňa, knižnica, konferenčné miestnosti, 
internetová kaviareň, obchody, 6 reštaurácií a 21 barov.

UBYToVanIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, minibarom, 
telefónom, trezorom a sušičom na vlasy, kúpeľňou so 
sprchou alebo vaňou, toaletou a kozmetikou. 24 hod. 
kajutový servis a osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné kajuty, kajuty s oknom, kajuty s balkónom 
a suity (všetky kajuty pre 2 až 4 osoby). K dispozícii sú  
aj bezbariérové kajuty.

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

DoPRaVa Do/Z PRÍSTaVU
Letecká, autobusová alebo individuálna. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK.

FaKULTaTÍVnE VýLETY

CannES
Montecarlo a Nice 65 EUR.

aJaCCIo
Prehliadka mesta 45 EUR.
Chute Korziky 69 EUR.

CIVITaVECCHIa
Rím a Vatikánske múzeá 99 EUR.

La SPEZIa
Národný park Cinque Terre 72 EUR.
V každom prístave počas plavby je bohatý výber 
fakultatívnych výletov. Uvedené ceny sú orientačné.

CEna ZaHŔŇa
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vodu, kávu 
a čaj v bufetovej reštaurácii, prístavné poplatky, 
vybrané služby na lodi

CEna nEZaHŔŇa
dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na 
lodi) 10 EUR/dospelá osoba/noc, 5 EUR/dieťa 3-14 
rokov/noc, fakultatívne výlety, cestovné poistenie

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

8-dňová luxusná výletná plavba na MSC FANTASIA **** 

PERLy ZÁPADNéhO STREDOMORIA

EURÓPa | STREDomoRIE

ITInERáR PRÍCHoD oDCHoD
1. deň Janov (Taliansko) 18:00
2. deň Cannes (Francúzsko) 08:00 18:00
3. deň Palma de Mallorca (Španielsko) 14:00
4. deň Palma de Mallorca (Španielsko) 00:30
4. deň Barcelona (Španielsko) 09:00 18:00
5. deň Ajaccio/Korzika (Francúzsko) 12:00 19:00
6. deň Civitavecchia/Rím (Taliansko) 07.00 19:00 
7. deň La Spezia/Cinque Terre (Taliansko) 07:00 19:00
8. deň Janov (Taliansko)

TERmÍnY
A 22.apríl a 29.apríl 2018
B 06.máj a 13.máj 2018, 21.október 2018 

C 20.máj a 27.máj 2018, 03.jún 2018, 30.september 
2018, 07.október a 14.október 2018

D 10.jún, 17.jún a 24. jún 2018, 09.september, 
16.september a 23.september 2018

E 01.júl 2018, 02.september 2018
F 08.júl, 15.júl a 22.júl 2018, 26.august 2018

G 29.júl 2018, 05.august, 12.august  
a 19.august 2018

H 28.október 2018 - SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

7I5FmS24 a 7I5FmS44 a B C D E F G H*
Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 599 669 749 849 899 949 1049 858
Zákl.lôžko/kajuta s oknom 749 819 939 1039 1089 1139 1249 1 138
Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 899 969 1099 1199 1249 1299 1449 1 198
3./4. lôžko dospelý - paušál 299 339 379 429 449 479 529 499
3./4. lôžko dieťa 12 až 18 rokov - paušál 0 0 0 0 249 249 249 199
3./4. lôžko dieťa do 12 rokov - paušál 0 0 0 0 99 99 99 0
* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube.
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85VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TERmÍnY a CEnY - 7I8ESL12

22.08. - 29.08. trasa BA 998 / osoba

EURÓPa | šPanIELSKo

NOVINKA 

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko vo Viedni, odlet do 
Barcelony, Prehliadka mesta: najživšia promenáda 
mesta – La Rambla, Plaça Portal de la Pau, 
vyhliadková veža Krištofa Kolumba. Pozrieme si 
pamiatky secesného umenia ako ich zanechal 
geniálny katalánsky architekt Gaudí: elegantný bulvár 
Passeig de Grácia s významnými Gaudího stavbami 
ako Casa Batlló - rozprávkovo koncipovaný dom so 
strechou pripomínajúcou chrbát obrovského jaštera 
a stĺpy dole nohy slona, či Casa Milá, prezývaná La 
Pedrera a nakoniec Sagrada Família – novogotický 
chrám Svätej rodiny, ktorý sa stal symbolom 
Barcelony. Ubytovanie. 

2 deň
Raňajky, odchod do Francúzska. Prvou zastávkou 
bude mesto Perpignan, pre ktoré sú typické domy  
s červenými strechami. Presun do mesta narbonne  
s veľkolepou gotickou katedrálou. Neďaleko mesta sa 
nachádza opátstvo Sainte Marie Fontfroide, založené 
v 11. stor. Po prehliadke unikátneho kláštorného 
komplexu pokračovanie do stredovekého mesta 
Carcassonne,  ako vystrihnutého z rozprávky,  
s neporušeným opevnením s cimburím a 54 
obrannými vežami. Po prehliadke hradu Chateau 
Comtal presun do Toulouse. Ubytovanie. 

3 deň
Po raňajkách prehliadka mesta Toulouse, známeho 
ako „ružové mesto“ pre ružový odtieň mestských 
budov. Uvidíme nádhernú ružovú baziliku z 11. 
storočia, Basilique Saint Sernin, renesančný palác 
Hôtel d’Assézat,  či Canal du Midi – plavebný kanál 
a technickú pamiatku (UNESCO). Presun do Lúrd, 
svetoznámeho pútnického miesta s očarujúcimi 
pamiatkami a nádhernými výhľadmi na vrcholky 
Pyrenejí. Návšteva Jaskyne zjavenia a odchod do 
mesta Bayonne – sídla výrobcov čokolád. Návšteva 
čokoládového ateléru s ochutnávkou. Ubytovanie.

4 deň
Raňajky, odchod do elegantného prímorského mesta 
Biarritz na pobreží Atlantického oceánu s krásnou  
plážou a opuletnými hotelmi. Voľno na kúpanie. 
Pokračovanie do Španielska, prechod do San 
Sebastianu – prekrásneho mesta na pobreží 
Atlantického oceánu s vychýrenou pieskovou plážou 

La Concha, lemovanou pobrežnou promenádou 
s obchodíkmi, barmi a reštauráciami s rybími 
špecialitami. Odchod na ubytovanie.

5 deň
Raňajky. Prehliadka historického centra San 
Sebastianu – Donostie, ktorému dominuje 
impozantná neogotická katedrála del Buen Pastor. 
Odchod do Pamplony – typického mestečka  v údolí 
v  oblasti Navarra. Mesto sa preslávilo festivalom sv. 
Fermína, v rámci ktorého sa každý rok koná beh býkov 
úzkymi uličkami historického centra. Prehliadka 
mesta: katedrála, kostol San Nicolás, pevnosť la 
Ciudadela, mestské hradby. Odchod na ubytovanie.

6 deň
Raňajky, odchod do Logrone – metropoly vinárskeho 
kraja La Rioja so širokými modernými bulvármi, ako 
aj malebnou starou štvrťou s úchvatnou dvojvežovou 
gotickou katedrálou Santa María de la Redonda, 
kostolom San Bartolomeo, ktorého fasáda je 
najlepšou ukážkou gotického sochárstva v oblasti  
La Rioja a kamenným mostom cez rieku Ebro, 
ktorým musia prejsť pútnici prichádzajúci do mesta. 
Ochutnávka vína. Presun do Zaragozy, ubytovanie.

7 deň
Raňajky, prehliadka Zaragozy – nádherného 
historického mesta a metropoly Aragónska, ktoré sa 
pýši nádhernými renesančnými šľachtickými palácmi. 
Dominantou mesta je bazilika Panny Márie,  
katedrála La Seo a arabský opevnený palác Aljafería 
z 11.stor. - veľkolepá ukážka maurskej architektúry. 
Prehliadka mesta: katedrála, námestie Santa María del 
Pilar, mudéjarské kostoly, mestská tržnica.  
V popoludňajších hodinách presun do Barcelony, 
ubytovanie.

8 deň
Raňajky, podľa časových možností individuálne 
voľno, Transfer na letisko, odlet do Viedne, transfer do 
Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Barcelona – Viedeň, 
transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
autokarovú doprava podľa programu, 7 x ubytovanie 
v hoteli 3* s raňajkami, ochutnávku vína  
a čokolády, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné poistenie.

PoVInnÉ  DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 148 EUR, za vstup do Sagrady Familie  
17 EUR (nutné objednať pri kúpe zájazdu).

8-dňový letecký zájazd

MESTÁ POD PyRENEJAMI

7I5FmS24 a 7I5FmS44 a B C D E F G H*
Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 599 669 749 849 899 949 1049 858
Zákl.lôžko/kajuta s oknom 749 819 939 1039 1089 1139 1249 1 138
Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 899 969 1099 1199 1249 1299 1449 1 198
3./4. lôžko dospelý - paušál 299 339 379 429 449 479 529 499
3./4. lôžko dieťa 12 až 18 rokov - paušál 0 0 0 0 249 249 249 199
3./4. lôžko dieťa do 12 rokov - paušál 0 0 0 0 99 99 99 0
* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube.
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TERmÍnY a CEnY - 7I8ESL07

03.05. - 13.05. trasa BA 998 / osoba

05.07 - 15.07. trasa BA 998 / osoba

8 deň
Raňajky. Prehliadka Valencie (budova bývalej 
hodvábnej burzy La Lonja zo 16. storočia, katedrála 
Seu s 51 m vysokou gotickou vežou Micalet). Odchod 
na pobrežie Costa Brava/Costa maresme, ubytovanie 
a večera.

9 deň
Po raňajkách výlet k mysticky a nadpozemsky 
pôsobiacemu pohoriu s horským kláštorom 
montserrat, ktorý je najvýznamnejším pútnickým 
miestom Katalánska. Prehliadka, návrat do hotela, 
večera.

10 deň
Raňajky, odchod do Barcelony, prehliadka mesta 
(gotická štvrť, La Rambla, Kolumbov pamätník, Antonio 
Gaudí – Sagrada Familia, La Pedrera, Casa Batlló, Park 
Güell, Montjuic) možnosť návštevy morského akvária, 
či múzea Pabla Picassa), návrat do hotela, večera.

11 deň
Raňajky, transfer na letisko v Barcelone, po prílete do 
Viedne transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Barcelona – Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, transfer letisko 
Barcelona – hotel – letisko Barcelona, autobusová 
preprava počas okruhov, 10x ubytovanie s raňajkami, 
9x večera v hoteli 3*, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu na Costa Brava a cestovné 
poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
za 1/1 izbu 220 EUR, za prehliadku Alhambry 34 EUR, 
Parc Güell 9 EUR, Sagrada Família 17 EUR (je nutné 
objednať pri kúpe zájazdu).

1 deň
Transfer na letisko do Viedne, odlet do Barcelony, 
transfer z letiska do hotela na pobreží Costa Brava/
Costa Maresme, ubytovanie, individuálne voľno 
(možnosť pobytu pri mori), večera.

2 deň
Raňajky, odchod do Zaragozy – nádherného 
historického mesta a metropoly Aragónska, ktoré sa 
pýši nádhernými renesančnými šľachtickými palácmi. 
Dominantou mesta je bazilika Panny Márie, katedrála 
La Seo a arabský opevnený palác Aljafería z 11. 
storočia - veľkolepá ukážka maurskej architektúry. Po 
prehliadke mesta (Katedrála, námestie Santa María del 
Pilar, mudéjarské kostoly, mestská tržnica), odchod na 
ubytovanie medzi Zaragozou a Madridom. Večera.

3 deň
Raňajky, odchod na prehliadku Kráľovského paláca 
El Escorial, pokračovanie do Madridu, okružná 
jazda a prehliadka mesta – Plaza de Espaňa, 
ktoré pripomína slávneho spisovateľa Cervantesa 
prostredníctvom súsošia jeho románových hrdinov 
– Dona Quijota a verného sluhu Sancha, exteriéry 
Kráľovského paláca, prestavaného z bývalej arabskej 
pevnosti, 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 del Sol (Slnečné námestie) 
a nakoniec zostáva Gran Vía – hlavná ulica a súčasne 
najmodernejšia časť mesta. Možnosť návštevy galérie 
El Prado, odchod na ubytovanie a večera.

4 deň
Raňajky, transfer do Toleda, vzdialeného od 
španielskeho hlavného mesta Madrid približne  
70 kilometrov, je plné chuti historického Španielska 
a rôznych pamiatok - kresťanských, ako aj zachovaných 
z islamskej nadvlády. Prehliadka mesta (katedrála, 
Chrám sv. Tomáša, námestie Zocodóver, Múzeum El 
Greca), odchod do Cordoby, začiatok prehliadky mesta, 
ubytovanie v okolí. Večera.

5 deň
Raňajky, prehliadka Cordoby, jedného 
z najnavštevovanejších španielskych miest. mezquita 
je jediná mešita, ktorá sa zachovala zo španielskeho 
stredoveku a patrí k najkrajším na svete. Očarujúce 

sú tiež biele domčeky, na stenách zavesené črepníky 
s rôznofarebnými kvetmi, uličky, kde sa sotva zmestí 
človek a moped. Po prehliadke Cordoby (mešita, 
exteriéry Alcázaru, Židovské mesto, typické „kvetinové“ 
ulice s arabskými patiami) odchod do Sevilly, kde 
jedno námestie je krajšie ako druhé. Mesto sa pýši 
3. najväčšou katedrálou v Európe, kráľovský palác – 
Reales Alcázares je dokonalým príkladom múdejarskej 
architektúry. Po prehliadke mesta (katedrála, La 
Giralda, Zlatá veža, maurský palác Alcázar – exteriéry), 
ubytovanie v okolí, večera.

6 deň
Raňajky, odchod na prehliadku britskej kolónie 
Gibraltar, známej jedinou voľne žijúcou kolóniou opíc 
v Európe. Transfer do Granady, ubytovanie v okolí 
mesta a večera.

7 deň
Raňajky, prehliadka Granady (katedrála) a následne 
návšteva perly maurskej architektúry – alhambry, 
palácového a pevnostného komplexu s úžasnými 
záhradami Generalife, ktorý bol sídlom maurských 
vládcov Granady. Vďaka svojej nádhere a historickej 
hodnote sa táto pamiatka prepracovala aj medzi 
finalistov nových sedem divov sveta. Transfer do 
Valencie. Ubytovanie.

11-dňový letecký zájazd

GRAND TOUR šPANIELSKOM

EURÓPa | šPanIELSKo
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TERmÍnY a CEnY - 7I8ESL01

30.03. - 02.04. trasa BA 448 / osoba

17.08. - 20.08. trasa BA 448 / osoba

19.10. - 22.10. trasa BA 448 /osoba

EURÓPa | šPanIELSKo

VEDELI STE, žE
bazilika Sagrada Familia je monumentálnym dielom 
renomovaného katalánskeho architekta Antonia 
Gaudího (1852–1926), ktorý na projekte pracoval 
posledných 15 rokov svojho života a je v nej aj 
pochovaný. Projekt bol financovaný zo súkromných 
prostriedkov a práce boli často prerušované. Gaudí sa 
stal nielen hlavným vedúcim prác a architektom ale 
pracoval aj na získavaní financií. Stal sa samotárom 
a nakoniec sa presťahoval priamo na stavenisko. Od 
roku 1922 bola stavba financovaná z verejných 
zdrojov. 7. júna 1926 bol Gaudí pri prechádzaní 
ulice neďaleko svojej stavby zasiahnutý električkou 
a zomrel v nemocnici o tri dni neskôr. Prvé plány 
boli nakreslené v roku 1875 a ako podklad slúžila 
bazilika v talianskom meste Loreto. O dva roky začal 
na projekte pracovať španielsky architekt Francisco 
de Paula del Villar y Lozano. 19. marca 1882 bol na 
základe Villarových plánov položený základný kameň. 
3. novembra 1883 začal po Villarovej rezignácií na 
projekte pracovať Gaudí a celý dizajn prekonštruoval. 
Po smrti Gaudího na projekte pokračoval jeho 
asistent Domènech Sugranyes, až kým neboli práce 
prerušené Španielskou občianskou vojnou. Niektoré 
modely a časť Gaudího archívu zničil požiar. Súčasný 
dizajn je založený na rekonštrukcii zničených plánov 
ako aj použitím moderných úprav. Dokončenie 
baziliky je plánované na r. 2026.

1 deň
Odlet z Viedne do Barcelony. Autobusová prehliadka 
mesta: Olympijský štadión, Palau Sant Jordi, návšteva 
Parku Guëll, záhradného komplexu plného 
nekonvenčných stavieb od geniálneho katalánskeho 
architekta Antoni Gaudího, ktorého meno je 
neodmysliteľne späté s týmto kozmopolitným 
mestom. Transfer do hotela, ubytovanie. Popoludní 
si pozrieme 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 (kameňolom). V podvečer individuálne voľno.

2 deň
Raňajky, pokračovanie v prehliadke mesta: námestie 
Plaça de Catalunya, známa promenáda La Rambla, 
tržnica, Plaça Reial – Kráľovské námestie obkolesené 
palmami, Plaça Sant Jaume s radnicou a sídlom 
katalánskej vlády Palau de la Generalitat, Palau Gűell 
– jedna z prvých stavieb na objednávku Gaudího, 
gotická Katedrála sv. Eulálie a komplex budov Palác 
Reial Major – bývalej rezidencie barcelónskych 
grófov a neskôr kráľov Aragonskej koruny, bazilika 
Santa Maria del Mar, Olympijská štvrť, rybárska štvrť 
Barceloneta, pláž, starý prístav, Moll d´Espanya – nový 
prístavný komplex, Plaça Portal de la Pau so sochou 
Krištofa Kolumba. Návrat do hotela. Fakultatívne 
večera tapas.

3 deň
Raňajky, dokončenie prehliadky: návšteva Sagrady 
Famílie – novogotického chrámu Svätej rodiny, 
ktorý sa stal symbolom Barcelony, pokračovanie 
k Hospital de Sant Pau (prekrásny príklad secesnej 
architektúry uvedený aj v UNESCO 1997), býčia aréna 
La Monumental, námestie Plaça d´Espanya, býčia 
aréna Las Arenas. Popoludní možnosť prehliadky 
futbalového štadióna Camp nou, ktorý je domovom 
pre svetový tím FC Barcelona.

4 deň
Raňajky. Podľa časových možností individuálne 
voľno. Transfer na letisko, prílet do Viedne a následný 
transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Barcelona – Viedeň, 
transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, transfer 
hotel – letisko - hotel včítane prehliadky mesta, 3x 
ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK 
SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Barcelone okrem uvedenej, 
pobytovú taxu, vstupy. Cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 198 EUR, za 1 večeru (španielske tapas) 
29 EUR, za vstup do Sagrada Familia 17 EUR, vstup do 
Parc Güell 9 EUR (nutné objednať pri kúpe zájazdu).

4-dňový letecký zájazd

bARCELONA fc BArceLonA  
ALeBo gAUdí
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TERmÍnY a CEnY - 7I8ESL03

14.06. - 21.06. trasa BA 698 / osoba

12.09. - 19.09. trasa BA 698 / osoba

mestečka ležiaceho na pobreží Costa Brava, asi  
100 km severovýchodne od Barcelony. Dominantou 
mesta je zrúcanina gotického hradu, ktorá je súčasťou 
hradbami obklopeného a veľmi zachovalého starého 
mesta Vila Vella. Po prehliadke mesta možnosť 
návštevy Mestského múzea s obrazmi Marca 
Chagalla. Návrat do hotela, večera.

7 deň
Raňajky, odchod na celodenný výlet do horského 
miništátu v malebných Pyrenejách medzi 
Francúzskom a Španielskom – andorry. Malé 
andorrské kniežactvo (487 km2) je jediným štátom 
na svete, ktorého oficiálnym jazykom je katalánčina 
a zároveň najvyššie položeným štátom v Európe. 
Hlavné mesto Andorra la Vella, obklopené drsným 
horstvom, dedinkami a krásnymi starorománskymi 
kostolmi, ponúka okrem nákupov v bezcolnej zóne 
aj pohľad na pozoruhodné prírodné scenérie. Voľný 
program, vo večerných hodinách návrat do hotela, 
večera.

8 deň
Raňajky, transfer na letisko v Barcelone a odlet do 
Viedne. Transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Barcelona – Viedeň, 
transfer Bratislava - Schwechat - Bratislava, 
autokarovú dopravu podľa programu, 7x ubytovanie 
v hoteli 3*, 7x polpenziu (raňajky, 6x večere a 1x 
obed), sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu, fakultatívny výlet do Tossa de 
Mar, predstavenie flamenca. Cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

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

1 deň
Odlet z Viedne do Barcelony, transfer do hotela na 
Costa Brava. Individuálne voľno, večera.

2 deň
Raňajky, odchod na celodenný výlet do Barcelony. 
Prehliadka mesta – dnes spoznáme pamiatky 
secesného umenia ako ich zanechal geniálny 
katalánsky architekt Gaudí: Sagrada Família – 
novogotický chrám Svätej rodiny, ktorý sa stal 
symbolom Barcelony, elegantný bulvár Passeig de 
Grácia s ďalšími významnými Gaudího stavbami 
ako Casa Batlló, rozprávkovo koncipovaný dom so 
strechou pripomínajúcou chrbát obrovského jaštera 
a stĺpy dole nohy slona či Casa Milá, prezývaná la 
Pedrera. Nahliadneme do uzulinkých uličiek “gotickej” 
Barcelony a prejdeme sa po najživšej promenáde 
mesta – La Rambla, kde zažijeme pravú barcelonskú 
atmosféru. Pri prehliadke mesta nevynecháme ani 
futbalový štadión Camp nou, ktorý je domovom 
pre svetový tím FC Barcelona či Olympijský štadión, 
centrum olympijských hier z r. 1992, a uvidíme aj 
ďalšie zaujímavé miesta: vrch montjuic, námestia 
Plaça d´Espanya a Plaça de Catalunya, nový prístavný 
komplex Moll d´Espanya, 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 sídlom katalánskej vlády, bazilika  
sv. Eulálie a katedrála Santa Maria del Mar, Palác Reial 
Major – sídlo barcelónskych grófov. Fakultatívne 
možnosť návštevy akvária, kde sa môžete ponoriť do 
sveta žralokov, rají, murén, morských koníkov. Návrat 
do hotela, večera.

3 deň
Raňajky, odchod na celodenný výlet na 
najvýznamnejšie pútnické miesto Katalánska – horský 
kláštor monserrat. V benediktínskom kláštore, 
zakliesnenom v strmom svahu medzi skalami sa 
údajne udiali viaceré zázraky a socha milostivej 
Panny Márie La Moreneta (čierna panna) – patrónky 
Katalánska sem láka pútnikov z celého sveta. Mystickú 
atmosféru umocňuje nádherný výhľad do doliny. 
V múzeu, ktoré je súčasťou kláštora, sú maľby takých 
majstrov, akými boli El Greco, Caravaggio a Picasso. 
Návrat do hotela, večera. Fakultatívne návšteva 
predstavenia flamenco. Návrat do hotela, večera.

4 deň
Raňajky, pobyt pri mori, obed, v popoludňajších 
hodinách výlet do večernej Barcelony (návšteva 
Parku Güell (UNESCO), individuálne voľno na 
návštevu múzeí a nákupy. Deň ukončíme pohľadom 
na efektný súzvuk svetla, hudby a vody, ktorý ponúka 
jedinečná fontána Montjuic (predstavenie Spievajúce 
fontány), návrat do hotela.

5 deň
Raňajky, odchod na poldenný výlet do Girony, ktorá 
je centrom rovnomenného regiónu s dokonalou 
polohou na brehoch rieky Ter a Onyar. Historické 
centrum mesta je sieťou úzkych šarmantných uličiek, 
námestí a elegantných palácov a nábrežie vyzerá 
ako to v slávnej Florencii. Okrem farebného nábrežia 
v Girone môžeme obdivovať gironskú katedrálu 
s najširšou gotickou loďou na svete (širšia je len loď 
chrámu sv. Petra v Ríme).Popoludní návšteva múzea 
Salvadora Dalího vo Figueres. Návrat do hotela, 
večera.

6 deň
Raňajky, individuálne voľno, príp. celodenný 
fakultatívny výlet loďou do Tossa de mar – 
malebného a turisticky atraktívneho katalánskeho 

8-dňový letecký zájazd

KATALÁNSKO A ANDORRA

EURÓPa | šPanIELSKo
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TERmÍnY a CEnY - 7I8ESL10

27.04. - 04.05. trasa BA 798 / osoba

6 deň
Raňajky, pokračovanie prehliadky mesta, možnosť 
návštevy galérie EL Prado. Popoludní odchod do 
Valencie, ubytovanie a večera.

7 deň
Raňajky. Prehliadka Valencie – mesta, v ktorom sa 
unikátnym spôsobom snúbi umenie stredoveku 
s modernou architektúrou. Milovníkom zelene sa 
budú páčiť záhrady, parky a leje stromov vybudované 
v bývalom koryte rieky Turia; kto rád obdivuje 
historické budovy, starodávne brány, hradby, 
kostoly a námestia, tiež si príde na svoje. Prehliadka 
starobylého centra, ktoré odhaľuje románske, gotické 
a renesančné dedičstvo UNESCO, vrátane ikonickej 
budovy La Lonja zo 16. storočia, katedrály Seu s 51 m 
vysokou vežou Micalet, z ktorej je nádherný výhľad na 
celé mesto. Odchod do Barcelony, ubytovanie, večera.

8 deň
Raňajky, transfer na letisko v Barcelone, po prílete 
do Viedne transfer do Bratislavy.

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

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie, pobytovú taxu na Costa 
Brava a v Barcelone.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 180 EUR, za vstup do Sagrady Familie 
17 EUR, vstup do Parc Güell 9 EUR.

1 deň
Transfer na letisko do Viedne, odlet do Barcelony, 
transfer z letiska do hotela na pobreží Costa Brava/
Costa Maresme, ubytovanie, individuálne voľno 
(možnosť pobytu pri mori), večera.

2 deň
Raňajky, odchod na celodenný výlet do Barcelony. 
Prehliadka mesta – dnes spoznáme pamiatky 
secesného umenia ako ich zanechal geniálny 
katalánsky architekt Gaudí: Sagrada Família – 
novogotický chrám Svätej rodiny, ktorý sa stal 
symbolom Barcelony; elegantný bulvár Passeig de 
Grácia s ďalšími významnými Gaudího stavbami 
ako Casa Batlló, rozprávkovo koncipovaný dom so 
strechou pripomínajúcou chrbát obrovského jaštera 
a stĺpy dole nohy slona či Casa Milá, prezývaná 
la Pedrera. Nahliadneme do uzulinkých uličiek 
“gotickej” Barcelony a prejdeme sa po najživšej 
promenáde mesta – La Rambla, kde zažijeme pravú 
barcelonskú atmosféru. Uvidíme aj ďalšie zaujímavé 
miesta: vrch montjuic námestia Plaça d´Espanya 
a Plaça de Catalunya, nový prístavný komplex Moll 
d´Espanya, 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 sídlom 
katalánskej vlády; bazilika sv. Eulálie a katedrála Santa 
Maria del Mar; Palác Reial Major – sídlo barcelónskych 
grófov. Návrat na ubytovanie. Večera.

3 deň
Raňajky, odchod na poldenný výlet do Girony, ktorá 
je centrom rovnomenného regiónu s dokonalou 
polohou na brehoch rieky Ter a Onyar. Historické 
centrum mesta je sieťou úzkych šarmantných uličiek, 
námestí a elegantných palácov. A nábrežie vyzerá 
ako to v slávnej Florencii. Dokonca tu nájdeme aj 
zaujímavý most – betónový monolit má v najužšom 
mieste v strede nad riekou hrúbku len 25 cm. Okrem 
farebného nábrežia v Girone môžeme obdivovať 
gironskú katedrálu s najširšou gotickou loďou na 
svete (širšia je len loď chrámu sv. Petra v Ríme).
Popoludní návšteva múzea Salvadora Dalího vo 
Figueres. Návrat do hotela, večera.

4 deň
Raňajky, odchod do Zaragozy – nádherného 
historického mesta a metropoly Aragónska, ktoré 
sa pýši nádhernými renesančnými šľachtickými 
palácmi. Dominantou mesta je bazilika Panny Márie, 
katedrála La Seo a arabský opevnený palác Aljafería 
z 11 stor. - veľkolepá ukážka maurskej architektúry. 
Po prehliadke mesta (Katedrála, námestie Santa 
María del Pilar, mudéjarské kostoly, mestská tržnica), 
ubytovanie a večera.

5 deň
Raňajky, odchod do Madridu, okružná jazda 
a prehliadka mesta – Plaza de Espaňa, ktoré 
pripomína slávneho spisovateľa Cervantesa 
prostredníctvom súsošia jeho románových hrdinov 
– Dona Quijota a verného sluhu Sancha; exteriéry 
Kráľovského paláca, prestavaného z bývalej arabskej 
pevnosti; 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 del Sol (Slnečné námestie) 
a nakoniec zostáva Gran Vía – hlavná ulica a súčasne 
najmodernejšia časť mesta. Návrat na ubytovanie 
a večera.

8-dňový letecký zájazd

NAJKRAJšIE šPANIELSKE METROPOLy

EURÓPa | šPanIELSKo
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nad Francúzskom v bitke pri St. Quentine v r. 1557.  
Je jedným z najvýznamnejších kráľovských palácov  
v Európe, ktorý môže konkurovať rozlohou  
i komplexnosťou Versailleskému zámku, hoci na 
rozdiel od neho bol najmä kláštorom a mauzóleom. 
Španielsky panovník Filip II chcel mať v EL Escorial 
dôstojné miesto posledného odpočinku pre svojho 
otca Karola V., no palác sa stal mauzóleom aj pre 
ostatných španielskych kráľov. Popoludní návrat do 
Madridu, transfer na letisko.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Madrid – Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, transfer letisko 
- hotel - letisko, okružnú autokarovú prehliadku 
Madridu, výlet do Salamanky, Toleda a El Escorialu,  
4 x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu  
CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, dopravu v Madride okrem uvedenej  
a komplexné cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 190 EUR.

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, obchodíkmi, terasami a tapas barmi. 
Hneď v blízkosti je Puerta del Sol (Slnečné námestie) 
a ďalej uvidíme Kráľovský palác, prestavaný z bývalej 
arabskej pevnosti. Nakoniec zostáva Gran Vía – hlavná 
ulica a súčasne najmodernejšia časť mesta. Transfer 
do hotela, ubytovanie. 

2 deň
Raňajky. Tento deň venujeme umeniu. Začíname 
na námestí Cibeles, mieste, kde sa prelína starý 
Madrid s moderným. Čakajú nás umelecké skvosty 
v múzeu El Prado, ktoré sa v súčasnosti radí medzi 
najvýznamnejšie svetové galérie a vlastní vyše 7 600 
obrazov, tisíc sôch, tri tisíc rytín, 6 400 kresieb  
a ďalších umeleckých predmetov. Súčasťou múzea je 
aj knižnica s vyše 60 tisícami umeleckých monografií. 
K najväčším skvostom Prada patrí niekoľko triptychov 
Hieronyma Boscha vrátane najznámejšej Záhrady 
pozemských rozkoší. Rafaelova Svätá rodina  
s jahňaťom, Tizianova Danae a zlatý dážď, Rubensove 
Tri Grácie, či Goyove plátna Rodinka Karla IV, Nahá 
a Oblečená Maja. Najpočetnejšie sú v zbierkach 
samozrejme zastúpení španielski maliari (asi 4 600 
obrazov), z ktorých najreprezentatívnejšia je zbierka 
diel Velázqueza a Goyu. Z európskeho maliarstva 
vynikajú v Prade talianski majstri, flámski maliari  
(90 obrazov Rubensa), ako aj holandská sekcia  
s obrazmi Rembrandta. Ďaľšie múzeum - Reina Sofía 
je nemenej zaujímavé. Návrat do hotela.

3 deň
Raňajky. Odchod do Salamancy, mesta známeho 
najstaršou univerzitou v Španielsku a jednou  
z najstarších v Európe. Salamanca bola Európskym 
hlavným mestom kultúry za rok 2002 a pre svoje 
monumentálne a umelecké bohatstvo sa stala 
mestom svetového dedičstva UNESCO. Španielsky 
renesančný štýl sa zachoval v Salamanke ako na 

žiadnom inom mieste a baroko tu má tiež unikátne 
prvky. Úzke starobylé uličky dýchajú históriou, ale aj 
čulým študentským životom a naozaj je čo obdivovať: 
paláce, katedrály, kostoly a jedno z najkrajších 
hlavných námestí v Španielsku – Plaza Mayor. Návrat 
do hotela v Madride.

4 deň
Raňajky. Dnes sa vyberieme do jedného z najkrajších 
španielskych miest Toleda (UNESCO), ktoré má 
mimoriadne pôsobivú historickú atmosféru, 
námestia sú plné miestnych trhovníkov, malebných 
kaviarničiek, suvenírové obchody ponúkajú výrobky  
z miestnej ocele, ktorá je mimoriadne kvalitná. 
Uchváti nás architektúra mesta - na malom priestore 
sú tu kresťanské kostoly a kláštory, židovské synagógy 
a mešity. Dominantnou pamiatkou je Katedrála  
a Alcazar, kedysi vizigótsky, potom rímsky palác, 
neskôr sídlo španielskeho kráľa, vojenská akadémia  
a dnes múzeum. Návrat na ubytovanie.

5 deň
Raňajky. Odchod do mesta El Escorial, návšteva 
kráľovského paláca - monumentálnej stavby, ktorá 
slúžila ako kráľovské sídlo a kláštor zasvätený sv. 
Vavrincovi z Escorialu na pamäť víťazstva Španielska 

5-dňový letecký zájazd

MADRID – SALAMANCA – TOLEDO

TERmÍnY a CEnY - 7I8ESL06

27.09. - 01.10. trasa BA 598 / osoba

EURÓPa | šPanIELSKo

NOVINKA
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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/hod.). Fakultatívne možnosť 
večere (typické „tapas“). Návrat na 
ubytovanie.

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

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu, transfer letisko – 
hotel – letisko, okružnú autobusovú 
prehliadku, 3x ubytovanie v hoteli 
3* v centre s raňajkami, sprievodcu 
CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Prepravu počas pobytu v Madride,
vstupy a cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 148 EUR, za večeru 
(španielske tapas) 29 EUR.

1 deň
Transfer na letisko, 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. 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 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. 
Začíname na námestí Cibeles, 
mieste, kde sa prelína starý Madrid 
s moderným. Čakajú nás tri umelecké 

La Concha – najslávnejšiou mestkou 
plážou v Španielsku, dlhou 1350 m  
a širokou v priemere 40 m, lemovanou 
pobrežnou promenádou s mnohými 
obchodíkmi, barmi a reštauráciami 
s rybími špecialitami. Prehliadka 
historického centra San Sebastianu 
– Donostie, ktorému dominuje 
impozantná neogotická katedrála Buen 
Pastor. Návrat do hotela v Bilbau.

4 deň
Raňajky, individálne voľno. Možnosť 
návštevy parku vybudovaného na 
mieste bývalých lodeníc, v ktorom sa 
nachádza múzeum krásnych umení 
(Mueo de Bellas Artes) a ďalšia ukážka 
špičkovej modernej architektúry – 
koncertná sieň Euskalduna v tvare 
lode, postavená z ocele ozajstných 
lodí z Bilbaa. Sieň patrí k najväčším 
v Európe a z jej strešnej terasy je krásny 
výhľad na mesto. Transfer na letisko, 
odlet do Viedne, následne transfer do 
Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Bilbao 
– Viedeň (s prestupom), transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
transfer letisko - hotel - letisko, okružnú 
autokarovú prehliadku Bilbaa, 3x 
ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, dopravu v Bilbau okrem 
uvedenej a komplexné cestovné 
poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 188 EUR, za fakultatívny 
výlet do San Sebastianu 62 EUR.

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko vo 
Viedni, odlet do Bilbaa, najväčšieho 
baskického mesta, ktoré je štvrtým 
najrušnejším prístavom Španielska, 
centrom obchodu a v poslednej dobe 
aj jedným z najrýchlejšie sa meniacich 
miest Európy. Panoramatická 
prehliadka mesta, transfer do hotela, 
začiatok pešej prehliadky starého 
mesta:  gotická katedrála sv. Jakuba 
zo 14. storočia,  kostol San Antonio 
s renesančným portálom a barokovu 
vežou, námestie Plaza Nueva, kostol  
sv. Mikuláša, Basílica de Begoña  
zo 16. storočia, pôvabné námestie 
námestie Plaza de los Mártires 
obkolesené 64 arkádami z roku 1830. 
Odchod do hotela.

2 deň
Raňajky, dokončenie prehliadky 
historického centra. Nová časť Bilbaa 
s unikátnou modernou architektúrou 
začína pri úchvatnej extravagantnej 
budove Guggenheimovho 
múzea z vápenca, skla a titánu 
s charakteristickými zakrivenými 
líniami, ktorú z jednej strany stráži  
13 m. Vysoká socha psa pokrytá 
kvetinami a z druhej obrovský 
pavúk. Múzeum vystavuje hlavne 
zbierky umenia 20. stor. Ďalšou 
architektonickou dominantou je 
nádherný biely most zvaný Zubizuri - 
dielo slávneho katalánskeho architekta 
Santiaga Calatravu. Návrat do hotela.

3 deň
Raňajky, individuálne voľno, 
fakultatívne výlet do San  
Sebastianu – prekrásneho mesta  
na pobreží Atlantického oceánu,  
ktoré bolo v minulosti známe ako 
letovisko európskej aristokracie, 
s vychýrenou pieskovou plážou  

TERmÍnY a CEnY - 7I8ESL05 

04.05. - 07.05. trasa BA 438 / osoba

TERmÍnY a CEnY - 7I8ESL11

25.08. - 29.08. trasa BA 478 / osoba

bILbAO MeSTo 
ArchITekTúry

4-dňový letecký zájazd 4- dňový letecký zájazd

MADRID MeSTo  
UMenIA

NOVINKA
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TERmÍnY a CEnY - 7I8ESL09

28.04. - 05.05. trasa BA 898 / osoba

01.06. - 08.06. trasa BA 898 / osoba

08.09. - 15.09. trasa BA 898 / osoba

6 deň
Raňajky, prehliadka 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 flamenca 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 finalistov 
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. Transfer na letisko, prílet do Viedne/ 
Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň/Bratislava – Malaga – Viedeň/
Bratislava, transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
autokar resp. mikrobus počas pobytu, 7x ubytovanie 
v hoteli 3* s polpenziou, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, predstavenie flamenca a cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 198 EUR, za prehliadku Alhamby 34 EUR 
(nutné objednať pri kúpe zájazdu).

1 deň
Odlet z Viedne/Bratislavy do malagy, mesta 
voňajúceho vínom a rodiska slávneho španielskeho 
maliara Pabla Picassa. Transfer do hotela na pobreží 
Costa del Sol, večera.

2 deň
Raňajky. andalúzia – divoká a 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 flamenca. 
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. Odchod do Rondy, ubytovanie, večera.

3 deň
Raňajky. Ronda – mesto týčiace sa na okraji rokliny, 
ponad ktorú vedie most Puente Nuevo. Pokračovanie 
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 flamencu, býčích zápasoch, 
procesiách, fiestach, 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. Pozrieme si exteriéry Alcázaru 
a presunieme sa do poslednej bašty arabského panstva 
na Pyrenejskom polostrove – Granady. Ubytovanie, 
večera.

8-dňový letecký zájazd

EURÓPa | šPanIELSKo
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TERmÍnY a CEnY - 7I8ESL08

09.06. - 16.06. trasa BA 898 / osoba

01.09. - 08.09. trasa BA 898 / osoba

6 deň
Raňajky, výlet 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. Čaká nás aj 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 finalistov nových sedem divov sveta. Návrat na 
ubytovanie, večera.

7 deň
Raňajky, voľný deň na pobyt pri mori alebo nákupy, 
večera.

8 deň
Raňajky, hlboký nádych, aby v nás čo najdlhšie zostala 
andalúzska vôňa, transfer na letisko, prílet do Viedne/
Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň/Bratislava – Malaga – Viedeň/
Bratislava, transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, 
autokar resp. mikrobus počas výletov, 7x ubytovanie 
v hoteli 3*/4* s polpenziou, ochutnávku vína, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 190 EUR. 

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

1 deň
Odlet z Viedne/Bratislavy do malagy, 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 flamenca. To 
všetko nás čaká v nasledujúcich dňoch na cestách 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, výlet do Tangeru (Maroko), mystického 
mesta opradeného mnohými legendami. Rýchloloďou 
sa preplavíme gibraltarskou úžinou a v rámci 
autobusovej prehliadky si pozrieme modernú časť 
Tangeru. Nasleduje pešia prehliadka najexotickejších 
častí historického centra – úchvatného starého mesta 
Medina, rušného námestia Zoco s nezameniteľnou 
atmosférou, unikátneho Kasbahu s bývalou Sultánskou 
rezidenciou (najvyšší bod Tangeru s nádherným 
výhľadom na Gibraltarskú úžinu a južné Španielsko). 
Zostane čas navštíviť obchodíky s typickými miestnymi 
výrobkami tradičných remesiel, koženým tovarom 
a umeleckými výrobkami. Návrat na ubytovanie, večera.

4 deň
Raňajky. Prvou zastávkou bude mondénne prímorské 
letovisko Marbella, pokračovanie do Rondy – jedného 
z najkrajších a najromantickejších miest Andalúzie, 
o ktorom Španieli hovoria, že je dušou ich krajiny. 
Určite by s tým súhlasili aj mnohí slávni spisovatelia, 
najmä Ernest Hemingway a Orson Welles, ktorí v tomto 
mestečku prežili kus života. Ronda sa vyznačuje 
unikátnou polohou - leží v hornatej oblasti asi 750 
metrov nad morom a pretína ho kaňon „El Tajo“, ktorý 
oddeľuje historické centrum od novej štvrte. Niektoré 

z domov v „starom meste“ ležia tesne nad priepasťou 
a vytvárajú fantastické scenérie. Dominantou je 
mohutný kamenný most, ktorý spája mesto ponad 
hlbokú roklinu vo výške takmer 100 metrov. Návrat na 
ubytovanie, večera.

5 deň
Raňajky, odchod do malagy, mesta voňajúceho 
vínom a rodiska slávneho maliara Pabla Picassa. 
Malaga, založená Feničanmi, je jedným z najstarších 
stredomorských prístavov a bohatá história sa odráža 
v architektúre historického centra, kde možno nájsť 
unikátne budovy z rôznych období. Pre mesto je 
typická predovšetkým takzvaná “jednoruká” katedrála 
,,La Manquita“, ďaľšou zaujímavou stavbou je pevnosť 
Alcazaba, postavená v 8. až 11. storočí. Okrem 
historických pamiatok vás očarí aj stará mestská 
tržnica, kde nájdete všetko: čerstvé ryby a morské 
plody, zeleninu, ovocie, čerstvý chlieb, zákusky. Malaga 
priniesla svetu ešte jeden unikát - Pabla Picassa 
a v meste preto nemôže chýbať jeho múzeum, ktoré 
je unikátnou prehliadkou umelcovej práce od jeho 
prvotín až po diela zrelého maliara svetového mena. Po 
prehliadke mesta zostane čas aj na príjemné posedenie 
v niektorom z miestnych barov a na nákupy. Deň 
zakončíme ochutnávkou vína v Bodegas Quintapenas. 
Návrat do hotela na Costa del Sol, večera.

8-dňový letecký zájazd

ANDALúZIA, GIbRALTAR, MAROKO

EURÓPa | šPanIELSKo, maRoKo

S pobytom pri mori 



Janov

Malaga

Marseille

Barcelona
Portugalsko

Španielsko

Maroko

Francúzsko Taliansko

Lisabon

Casablanca

Plavba so SATUR 
sprievodcom 26.10.2018

CEna ZaHŔŇa
9x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vodu, kávu 
a čaj v bufetovej reštaurácii, prístavné poplatky, 
vybrané služby na lodi

CEna nEZaHŔŇa
dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na 
lodi) 10 EUR/dospelá osoba/noc, 5 EUR/dieťa 3-14 
rokov/noc, fakultatívne výlety, cestovné poistenie

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

LoĎ a JEJ VYBaVEnIE
Výletná loď MSC PREZIOSA bola postavená  
v roku 2013. Kapacita lode je 3502 pasažierov  
a 1388 členov posádky. Celkovo má 18 palúb (z toho  
14 pre pasažierov). K vybaveniu lode patrí: wellness 
centrum MSC AUREA SPA (fínska a parná sauna, 
thalassotherapia, masáže, vírivky, kozmetika, 
kaderníctvo...), fitnes centrum, oddelená luxusná 
časť lode MSC YACHT CLUB (s vlastnou recepciou, 
reštauráciou, panoramatickým barom, knižnicou, 
súkromnou slnečnou terasou s bazénom, barom  
a all inclusive službami), 4 bazény, 120 metrov dlhý 
tobogan, 12 víriviek, multifunkčné športové ihrisko 
(tenis, futbal, basketbal, volejbal), vonkajšia bežecká 
dráha, bowling (50m2), minigolf, formula 1 simulátor, 
divadlo, 4 D kino, večerné show, diskotéka, kasíno, 
animácie a detské kluby podľa veku, videoherňa, 
knižnica, konferenčné miestnosti, kartáreň, fajčiarsky 
salón, internetová kaviareň, obchody, zdravotnícke 
centrum, 8 reštaurácií a 20 barov.

UBYToVanIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, minibarom, 
telefónom, trezorom a sušičom na vlasy, kúpeľňou so 
sprchou alebo vaňou, toaletou a kozmetikou. 24 hod. 
kajutový servis a osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné kajuty, kajuty s oknom, kajuty s balkónom  
a suity (všetky kajuty pre 2 až 4 osoby). K dispozícii sú 
aj bezbariérové kajuty. 

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

DoPRaVa Do/Z PRÍSTaVU
Letecká, autobusová alebo individuálna. Viac 
informácií dostanete vo vašej CK.

FaKULTaTÍVnE VýLETY 

maLaGa
Romantická Malaga 45 EUR. 

CaSaBLanCa
Mešita Hassana II. a Casablanca 55 EUR. 

LISaBon 
Prehliadka Lisabonu s ochutnávkou vína 52 EUR. 

BaRCELona 
Gaudího svet a tapas 129 EUR. 
Barcelona, Monserrat a ochutnávka vína 59 EUR. 

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

10-dňová luxusná výletná plavba na MSC PREZIOSA **** 

KRÁSy ANDALúZIE A MAROKA

EURÓPa | STREDomoRIE, aTLanTIK

94 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

ITInERáR PRÍCHoD oDCHoD
1. deň Janov (Taliansko) 17:00
2. deň na mori 
3. deň Malaga (Španielsko) 10:30 17:30
4. deň Casablanca (Maroko) 08:00 23:00
5. deň na mori 08:00 17:00
6. deň Lisabon (Portugalsko)  
7. deň na mori 08:00 16:00
8. deň Barcelona (Španielsko) 12.00 19:00 
9. deň Marseille (Francúzsko) 08.00 18:00
10. deň Janov (Taliansko) 09:00

TERmÍnY
A 20.september a 29.september 2018 
B 08.október a 17.október 2018
C 26.október 2018 - SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

7I5FmS19 a 7I5FmS39 a B C*
Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 699 799 858
Zákl.lôžko/kajuta s oknom 899 999 1 138
Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1 059 1 119 1 198
3./4. lôžko dospelý - paušál 349 399 499
3./4. lôžko dieťa 12 až 18 rokov - paušál 0 0 199
3./4. lôžko dieťa do 12 rokov - paušál 0 0 0
* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube.



Ponta Delgada
St. Miguel

Sete Cidades

Furnas
Nordeste

Ribeira Grande

Lagoa do Fogo

95VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TERmÍnY a CEnY - 7I8PTL06

14.06. - 21.06. trasa BA 998 / osoba

21.06. - 28.06. trasa BA 998 / osoba 

04.09. - 11.09. trasa BA 998 / osoba

7 deň
Raňajky. Poldenný výlet k Lagoa do Fogo, po ceste 
prehliadka mestečka Riberia Grande malebne 
položeného na vulkanickej náhornej plošine nad 
morom. Pozrieme si čarovné historické centrum 
s uzulinkými uličkami, lemovanými zaujímavými 
príkladmi mestskej architektúry zo 17. a 18 stor., 
ako napr. budova radnice, barokový kostol Espirito 
Santo s barokovou fasádou, alebo oblúkový most. 
Pokračovanie do chránenej prírodnej rezervácie 
Lagoa do Fogo (Ohnivé jazero), ktorá je bezpochyby 
jednou z najväčších prírodných atrakcií ostrova. 
Mystické modré jazero dlhé 2 km vypĺňajúce dno 
vyhasnutého krátera, vzniknutého erupciou v roku 
1563, obklopené vysokými kopcami s endemickou 
vegetáciou vytvárajú v kombinácii s bielymi 
pieskovými plážami nádherné scenérie. Na spiatočnej 
ceste návšteva výrobne keramiky. Fakultatívne večera 
v hoteli.

8 deň
Raňajky. Transfer na letisko. Odlet do Viedne, transfer 
do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu, do/z St. Miguel, transfer Bratislava 
- Schwechat - Bratislava, transfer letisko – hotel – 
letisko, autobus, resp. mikrobus podľa programu, 
7x ubytovanie v hoteli 4* s rňajkami, 2x obed, lodný 
výlet, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 250 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 230 EUR, za 5 večerí 108 EUR.

1 deň
Odlet z Viedne na ostrov St. miguel, ktorý je 
najväčším a najosídlenejším z Azorských ostrovov. 
Transfer do hotela, ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Prehliadka hlavnej metropoly Ponta Delgada– 
mesta mnohých tvárí, kde sa 500-ročná tradícia snúbi 
s modernou a kozmopolitná atmosféra s pokojom 
a pohodou Azorských ostrovov. Mesto ponúka niekoľko 
zaujímavých historických pamätihodností ako sú 
kostoly a historické vily a tiež dielne, v ktorých sa dodnes 
podľa tradičnej receptúry vyrába keramika. Prehliadku 
začneme v prístave Convento da Esperanca a cez úzke 
uličky sa dostaneme k trhovisku, kde možno vidieť širokú 
ponuku miestnych rýb alebo ovocia, medzi ktorým 
jednoznačne vedie ananás - hlavná plodina pestovaná 
na ostrovoch. Návrat do hotela, fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky. Odchod na západnú stranu ostrova, ktorej 
dominuje sopečný masív Sete Cidades, po ceste 
zastávka na vyhliadke Vista do Rei, ponúkajúcej 
jeden z najkrajších panoramických výhľadov na 
ostrov a na dve jazerá – modré a zelené v obrovskom 
sopečnom kráteri s obvodom až 12 km a kolmými 
stenami vysokými 300 m. Obed. Popoludní návšteva 
ananásovej plantáže a deň zavŕšime ochutnávkou 
ananásového likéru. Návrat do hotela.

4 deň
Po raňajkách výlet do Furnasu, po ceste zastávka 
na vyhliadke Santa Iria s okúzľujúcim výhľadom 
na vnútrozemie a severné pobrežie. návšteva 
čajovej plantáže s múzeom s dodnes funkčným 
zariadením z 19 stor. na spracovanie svetoznámej 
značky čaju Gorreana Tea. Príchod do dedinky 
Furnas, známej sopkou a tzv. caldeiras s dymiacimi 
gejzírmi a horúcimi žriedlami, ktoré sú zdrojom 
liečivého bahna a minerálnej vody. Miesto je známe 
aj typickým miestnym pokrmom Cozido, ktoré 
sa pripravuje v zakopanom hrnci zohrievanom 
vulkanickou parou. Po obede návšteva rajskej záhrady 
s jazierkami Terra Nostra – jednej z najkrajších 
botanických záhrad na ostrove, kde vám dych vyrazí 
bujná exotická vegetácia. Návrat do Ponta Delgada 
pozdĺž južného pobrežia.

5 deň
Raňajky, poldenný lodný výlet na pozorovanie 
veľrýb a delfínov, ktoré sa v oblasti Azorských 
ostrovov vyskytujú v neprebernom množstve a často 
tu možno vidieť aj vorvane a delfíny dlhoplutvé. 
Pozorovať, ako sa títo obri vynárajú a vyskakujú 
z hlbokých vôd oceánu, je zážitok, na ktorý sa nedá 
zabudnúť. Návrat do hotela, popoludní individuálne 
voľno, fakultatívne návšteva sopečnej jaskyne Gruta 
do Carvao. Fakultatívne večera.

6 deň
Raňajky, celodenný výlet do nordeste, mesta 
ležiaceho vo východnej, najdivokejšej časti ostrova, 
kde hory presahujú výšku 1000 metrov nad morom. 
Po ceste zastávka v Ribeira Quente, jednom 
z najkrajšie položených prístavov na St. Miguel 
a v prvej osídlenej osade na ostrove Vila da Povocao. 
Nenecháme si ujsť nádherné vyhliadky na úchvatnú 
prírodu z Miradouro do Por do Sol a Ponta do 
Sossego. Na záver výletu navštívime prírodný park 
Ribeira dos Caldeiroes s vodopádmi, vodnými 
mlynmi a exotickou subtropickou vegetáciou. Návrat 
do hotela. Fakultatívne večera.

8-dňový letecký zájazd

EURÓPa |PoRTUGaLSKo

AZORSKé OSTROVy ST. MIgUeL
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TERmÍnY a CEnY - 7I8PTL04

17.04. - 24.04. (Kvetinový festival) trasa BA 1 298 / osoba

19.05. - 26.05. trasa BA 998  / osoba

07.06. - 14.06. trasa BA 998  / osoba

12.07. - 19.07. trasa BA 998  / osoba

24.08. - 31.08. trasa BA 998  / osoba

krásny panoramatický výhľad na Funchal a okolie. 
Pokračujeme do vnútrozemia do Údolia mníšok 
Curral das Freiras a následne sa vyvezieme na Eira 
do Serrado – jedného z najkrajších miest na ostrove 
s uchvacujúcim výhľadom na okolité hory. Možnosť 
občerstvenia v jedinom vysokohorskom hoteli na 
Madeire. Odchod do botanickej záhrady Jardim 
Botanico, v ktorej si môžeme pozrieť unikátne druhy 
stromov, rastlín a kvetov. Na záver navštívime múzeum 
Quinta das Cruzes, zamerané na históriu Madeiry, so 
zaujímavou zbierkou antického nábytku a artefaktov. 
Večera v hoteli.

8 deň
Raňajky. Transfer na letisko, odlet do Viedne. Transfer 
do Bratislavy.

PoZnámKa
Poradie výletov sa v jednotlivých termínoch môže 
meniť. Počas kvetinového festivalu bude program 
upravený podľa programu festivalu.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu do/z Funchalu, transfer Bratislava 
– Schwechat – Bratislava, autobus, resp. mikrobus 
počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 4* s polpenziou 
(raňajky a večere, z toho 1x folklórna večera), 
ochutnávka vína, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 250 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 265 EUR. V termíne 17.04. - 24.04.2017 je 
doplatok 345 EUR.

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat (Viedeň), 
odlet do Funchalu, transfer z letiska do hotela. 
Ubytovanie, večera.

2 deň
Raňajky. Dnes sa vydáme na poldenný výlet - pozrieme 
si najstaršiu sochu Krista v dedinke Garaju, ktorá bola 
postavená ešte skôr ako slávnejšia socha v Brazílii. 
Pokračovanie do dedinky Camacha a následne sa 
turistickým chodníkom prejdeme popri levade v oblasti 
nad Funchalom. Návrat do hotela. Večera v hoteli.

3 deň
Raňajky, odchod na celodennú prehliadku mesta. 
Hlavné mesto ostrova sa pýši mnohými pamiatkami: 
monumentálne paláce s tienistými nádvoriami, kostoly 
a kláštory, zaujímavé múzeá. Počas prehliadky uvidíme 
sochu Sissy, park municipal, katedrálu, radnicu, 
ochutnáme víno madeira v oliveiras - najstarších 
vínnych pivniciach ostrova, navštívime manufaktúru 
na výrobu výšiviek, vychutnáme si kolorit miestnej 
tržnice, farbami hýriacu tropickú záhradu a na záver si 
pozrieme barokový pútnický kostol monte, v ktorom 
pochovali posledného rakúskeho cisára z rodu 
Habsburgovcov. Vychýrenou sa stala miestna atrakcia 
– jazda v tradičnom tobogáne dlhom 2 km. Návrat do 
hotela. Večera.

4 deň
Raňajky. Voľný deň na oddych, nákupy, prípadne 
individuálny program. Večer folklórna večera v klasickej 
portugalskej reštaurácii, kde máte možnosť ochutnať 
jedno z typických madeiranských jedál Estepadu 
a zároveň sa zoznámiť s miestnym folklórnym spevom 
a tancom.

5 deň
Raňajky. Odchod na celodenný výlet do východnej 
časti ostrova. Po ceste sa zastavíme na druhom 
najvyššom vrchu Madeiry Pico do Areiro. Pokračujeme 
cez vnútrozemie do Ribeiro Frio, známeho farmou 
na pstruhy, ktorá je situovaná v krásnej záhrade. Po 
ceste na severovýchod ostrova navštívime mestečko 
Santana, kde sa nachádzajú jedny z posledných 
typických madeiranských domov v tvare písmena A. 
Na spiatočnej ceste budeme cez Portelu pokračovať 
do najvýchodnejšej časti Madeiry a zastavíme sa na 

vyhliadke Ponta do Rosio. Ďalej postupujeme pozdĺž 
pobrežia cez Machico – prvé miesto, kde sa vylodili 
moreplavci pri objavení Madeiry. Návrat do hotela. 
Večera.

6 deň
Po raňajkách odchod na celodenný výlet do západnej 
časti ostrova: hlavná cesta ostrova Estrada Monumental 
nás privedie najskôr do mestečka Camara de Lobos 
(kde Winston Churchill trávil čas maľovaním obrazov 
v dobe jeho návštev Madeiry) a ďalej ku Cabo Girao – 
útesu (druhý najvyšší na svete) s úchvatným výhľadom. 
Zastavíme sa v Ribeira Brava, ktoré je situované na 
úrovni mora a navštívime jaskyňu Grutas e Centro de 
Vulcanismo. Pokračovanie do mestečka Porto moniz, 
ktoré je známe unikátnym prírodným kúpaliskom 
z lávových kameňov. Popoludní pokračujeme cez Seixal 
(vodopád Nevestin závoj Véu da Noiva), poslednou 
zasávkou je Sao Vicente a cesta nás zavedie priamo do 
hotela. Večera.

7 deň
Raňajky. Odchod na celodenný výlet. Zastavíme sa na 
vyhliadke Pico dos Barcelos, kde sa Vám naskytne 

8-dňový letecký zájazd

GRAND TOUR MADEIROU

EURÓPa | PoRTUGaLSKo
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TERmÍnY a CEnY - 7I8PTL10

27.09. - 05.10. trasa BA 1 298 / osoba

EURÓPa | PoRTUGaLSKo

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat (Viedeň) Odlet 
na madeiru. Transfer do hotela, ubytovanie, večera.

2 deň
Raňajky. Odchod na celodennú prehliadku hlavného 
mesta ostrova Funchal. Počas prehliadky uvidíme park 
Santa Catarina, sochu Sissi a Krištofa Kolumba, katedrálu,  
ochutnáme víno Madeira v Oliveiras - najstarších vínnych 
pivniciach ostrova, navštívime  manufaktúru na výrobu 
výšiviek a miestnu tržnicu, tropickú záhradu (možnosť 
vyviezť sa k záhrade lanovkou) a na záver si pozrieme 
barokový pútnický kostol Monte, v ktorom pochovali 
posledného rakúskeho cisára z rodu Habsburgovcov. 
Vychýrenou sa stala miestna atrakcia – jazda v tradičnom 
tobogáne dlhom 2 km. Návrat do hotela. Večera. 

3 deň
Raňajky. Odchod na celodenný výlet do západnej časti 
ostrova: hlavná cesta ostrova Estrada Monumental nás 
privedie najskôr do mestečka Camara de Lobos  
a ďalej ku Cabo Girao – útesu (druhý najvyšší na 
svete) s úchvatným výhľadom. Zastavíme sa v Ribeira 
Brava, ktoré je situované na úrovni mora a navštívime 
jaskyňu Grutas e Centro de Vulcanismo. Pokračovanie 
do mestečka Porto moniz s unikátnym prírodným 
kúpaliskom z lávových kameňov. Po zastávkach pri 
Seixal (vodopád Nevestin závoj Véu da Noiva) a Sao 
Vicente návrat do hotela. Večera v hoteli. 

4 deň
Raňajky. Dnes sa vydáme celodenný výlet do východnej 
časti ostrova. Po ceste sa zastavíme v dedinke Camacha, 
v ktorej sa nachádza ručná výrobňa prúteného/
ratanového nábytku so suvenírovým obchodom.  Ďalšia 
zastávka  bude na druhom najvyššom vrchu Madeiry 
Pico do areiro, ktorý sa vypína do výšky 1 818 m. 
Pokračujeme cez vnútrozemie do Ribeiro Frio, známeho 
farmou na pstruhy, ktorá je situovaná v krásnej záhrade. 
Po ceste na severovýchod ostrova navštívime mestečko 
Santana, kde sa nachádzajú jedny z posledných 
typických madeiranských domov v tvare ppísmena A. 
Na spiatočnej ceste budeme cez Portelu pokračovať 
do najvýchodnejšej časti Madeiry a zastavíme sa na 
vyhliadke Ponta do Rosio. Ďalej postupujeme pozdĺž 
pobrežia cez Machico – prvé miesto, kde sa vylodili 
moreplavci pri objavení Madeiry. Návrat do hotela, 
večera.

5 deň
Raňajky.  Prelet na Azorské ostrovy – ostrov Sao Miguel, 
transfer do hotela. Popoludní prehliadka hlavnej 
metropoly Ponta Delgada – mesta mnohých tvárí, kde 
sa 500-ročná tradícia snúbi s modernou a kozmopolitná 
atmosféra s pokojom a pohodou Azorských ostrovov. 
Mesto ponúka niekoľko zaujímavých  historických 
pamätihodností ako sú kostoly a historické vily. Návrat do 
hotela, večera.

6 deň
Po raňajkách celodenný výlet do Furnasu, po ceste 
zastávka na vyhliadke Santa Iria s okúzľujúcim výhľadom 
na vnútrozemie a severné pobrežie. Príchod do dedinky 
Furnas, známej sopkou a tzv. caldeiras s dymiacimi 
gejzírmi a horúcimi žriedlami, ktoré sú zdrojom liečivého 
bahna a minerálnej vody.  Miesto je známe aj typickým 
miestnym pokrmom Cozido, ktoré sa pripravuje v 
zakopanom hrnci zohrievanom vulkanickou parou. Po 
obede pokračovanie do chránenej prírodnej rezervácie 
Lagoa do Fogo (ohnivé jazero), ktorá je bezpochyby 
jednou z najväčších prírodných atrakcií ostrova. Po 
ceste zastávka v mestečku Riberia Grande, malebne 
položeného na vulkanickej náhornej plošine nad morom, 
s čarovným historickým centrom a oblúkovým mostom. 
Mystické modré jazero Lagoa do Fogo dlhé 2 km, ktoré  
vypĺňa dno vyhasnutého krátera, vzniknutého erupciou 
v r. 1563, je obklopené vysokými kopcami s endemickou 
vegetáciou a ponúka nádherné scenérie. Návrat do 
hotela.

7 deň
Raňajky, celodenný výlet do mesta nordeste vo 
východnej, najdivokejšej časti ostrova. Po ceste zastávka 
v Ribeira Quente, jednom z najkrajšie položených 
prístavov na St. Miguel - v prvej osídlenej osade na 
ostrove Vila da Povocao. Nenecháme si ujsť nádherné 
vyhliadky  z Miradouro do Por do Sol a Ponta do Sossego. 
Na záver výletu navštívime prírodný park Ribeira dos 
Caldeiroes s vodopádmi, vodnými mlynmi a exotickou 
subtropickou vegetáciou. Návrat do hotela. Večera. 

8 deň
Raňajky. Odchod na poldenný výlet  k sopečnému 
masívu Sete Cidades, po ceste zastávka na vyhliadke 
Vista do Rei, ktorá ponúka jeden z najkrajších 
panoramických výhľadov na ostrov a na dve jazerá – 
modré a zelené, v obrovskom sopečnom kráteri  
s obvodom až 12 kilometrov a kolmými stenami 
vysokými 300 metrov. Návrat do hotela. Večera.

9 deň
Transfer na letisko. Odlet do Viedne, transfer do Bratislavy

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Funchal (s prestupom), 
Funchal – Ponta Delgada, Ponta Delgada – Viedeň  
(s prestupom), transfer Bratislava – Schwechat – 
Bratislava, autokarová doprava podľa programu,  
8  x ubytovanie v hoteli 3*/4* s polpenziou, sprievodcu 
CK SATUR

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 270 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 265 EUR.

9-dňový letecký zájazd
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TERmÍnY a CEnY - 7I8PTL03

17.04. - 24.04. trasa BA 948 / osoba

08.05. - 15.05. trasa BA 948 / osoba

07.06. - 14.06. trasa BA 948 / osoba

19.09. - 26.09. trasa BA 948 / osoba

08.10. - 15.10. trasa BA 948 / osoba

7 deň
Raňajky. Lisabon - mesto, na ktoré sa díva socha 
Krista (návšteva), presná replika tej slávnejšej v Riu de 
Janeiro. 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), veža Torre de Belém (pôvodne obranná 
veža a maják na rieke Tejo), hrad Castelo de Sao Jorge, 
najstaršia štvrť Alfami a nakoniec, keď sa vyvezieme 
železným výťahom Elevador de Santa Justa (podľa 
návrhu žiaka slávneho staviteľa A. G. Eiffela), starý 
Lisabon sa nám ukáže ako na dlani. Návrat na 
ubytovanie a fakultatívne večera.

8 deň
Raňajky, transfer na letisko v Lisabone, odlet do 
Viedne a transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Lisabon – Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, autobus resp. 
mikrobus počas pobytu, 7x ubytovanie s v hoteli 3* 
s raňajkami, ochutnávku vína, miestneho sprievodcu 
v Porte a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu v Lisabone a cestovné 
poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 220 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 288 EUR, za 7 večerí 148 EUR, za 
predstavenie „fado“ 24 EUR. (bez transferu).

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, po prílete 
do Lisabonu autobusová okružná jazda mestom. 
Ubytovanie a fakultatívne večera.

2 deň
Po raňajkách opustíme Lisabon a naše cesty budú 
smerovať 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 krásnym cisteriánskym 
opátstvom. Deň ukončíme v Batalhe návštevou 
kráľovského kláštora (UNESCO). Ubytovanie 
a fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky. Coimbra - až do 13. st. hlavné mesto krajiny, 
rodisko 6 portugalských kráľov a kolíska vzdelania. 
Nachádza sa tu najstaršia univerzita v Portugalsku, 
na ktorej vyštudovali velikáni portugalskej literatúry. 
Pokračovanie do Porta. Ubytovanie a fakultatívne 
večera.

4 deň
Raňajky. Porto - druhé najväčšie mesto Portugalska, 
hlavné mesto provincie Douro, vo svete preslávené 
predovšetkým portským vínom, ktoré však nie je 
celkom z Porta - vinice sa nachádzajú v údolí rieky 
Douro, asi 100 km od mesta a víno je v sudoch 
prevážané do Vila Nova de Gaia, mestečka ležiaceho 
na druhej strane rieky takmer splývajúceho s Portom, 
kde dozrieva v pivniciach. Pozrieme si katedrálu 
Terreido da Sé, štvrť Barredo s domami nakláňajúcimi 
sa do strán, 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 vo vínnych pivniciach cavas, kde 
dozrieva pravé portské víno (ochutnávka). Návrat na 
ubytovanie. Fakultatívne večera.

5 deň
Raňajky, na ceste do Lisabonu sa zastavíme v jednom 
z najvýznamnejších pútnických miest kresťanského 
sveta – Fátime s veľkou neobarokovou bazilikou, 

postavenou na počesť zjavenia Panny Márie. Veža 
baziliky meria 65 m a námestie je dvakrát väčšie ako 
námestie baziliky sv. Petra v Ríme. Pokračovanie do 
mesta Tomar, kde sa nachádza Convento de Cristo, 
hrad s kláštorom z dvanásteho storočia, ktorý bol 
sídlom rytierov Kristového Rádu - pamiatka, ktorá je 
zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. 
Ubytovanie v Lisabone. Fakultatívne večera.

6 deň
Raňajky, celodenný výlet do okolia Lisabonu na 
trase Sintra – Cabo da Roca a Cascais. Sintra, bývalé 
letovisko portugalskej šľachty, plné palácov rôznych 
štýlov a krivolakých uličiek s malými obchodíkmi je 
najnavštevovanejším miestom Portugalska (UNESCO). 
Vychutnáte si výhľady z najzápadnejšieho cípu 
kontinentálnej Európy, Cabo da Roca a v rybárskom 
mestečku Cascais možno ochutnáte niektorú 
z miestnych rybích špecialít. Spoznáme portugalské 
Monte Carlo – Estoril. Návrat na ubytovanie 
a fakultatívne večera. Fakultatívne návšteva 
predstavenia typického portugalského hudobného 
žánru – fado.

8-dňový letecký zájazd
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TERmÍnY a CEnY - 7I8PTL07

20.07. - 27.07. trasa BA 998 / osoba

vyvezieme železným výťahom elevador de Santa Justa 
(podľa návrhu žiaka slávneho staviteľa A. G. Eiffela), 
starý Lisabon sa nám ukáže ako na dlani. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

6 deň
Po raňajkách sa vydáme južným smerom do jedného 
z najvýznamnejších historických miest Portugalska 
Évory, ktoré je známe bohatstvom architektonických 
a archeologických pamiatok. Pozrieme si starobylé 
centrum mesta (UNESCO) s námestím Giraldo 
s arkádami v arabskom štýle a fontánou z bieleho 
mramoru. Navštívime Dianin chrám – jeden zo 
symbolov mesta, ktorý je najlepšie zachovalým 
rímskym chrámom na Iberskom polostrove. Ďalšou 
pozoruhodnosťou je katedrála – jedna z najkrajších 
gotických pamiatok Portugalska a kostol sv. Františka 
– majstrovské dielo gotickej architektúry z 15.
stor. Súčasťou kostola je kostnica, ktorej steny sú 
úplne pokryté ľudskými lebkami a kosťami. Voľno 
na návštevu miestnych obchodíkov s remeselnými 
výrobkami, návrat do hotela na Costa Caparica. 
Fakultatívne večera.

7 deň
Raňajky. Voľný deň na pobyt pri mori. Fakultatívne 
večera

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

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Lisabon – Viedeň, transfer 
Bratislava – letisko Schwechat – Bratislava, autokar, 
resp. mikrobus podľa programu, 7 x ubytovanie 
s raňajkami v hoteli 4*, ochutnávka vína, sprievodcu 
CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 220 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 198 EUR, za 7 večerí 128 EUR.

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

2 deň
Raňajky. Prvou zastávkou dnešného výletu bude 
Óbidos – stredoveké mestečko obkolesené 
opevnením, pokračovanie do alcobacy, kde 
navštívime známy cisterciánsky kláštor, prebudovaný 
v rôznych architektonických štýloch od gotického po 
manuelský. Ďalšou zastávkou bude rybárske mestečko 
nazaré s nádhernou plážou s bielym pieskom 
a popoludní si pozrieme kláštor v Batalhe, ktorý 
bol pre svoju historickú a architektonickú hodnotu 
zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 
Návrat do hotela, fakultatívne večera.

3 deň
Po raňajkách celodenný výlet do okolia Lisabonu na 
trase Sintra – Cabo da Roca a Cascais. Sintra, bývalé 
letovisko portugalskej šľachty, plné palácov rôznych 
štýlov a krivoľakých uličiek s malými obchodíkmi 
je najnavštevovanejším miestom Portugalska 
(UNESCO). Hlavnou atrakciou je známy Palácio 
da Pena z 19. storočia, ktorý je najzachovalejším 
príkladom romantickej portugalskej architektúry, 
ďalším lákadlom je letná rezidencia portugalského 
kráľa Palacio Nacional de Sintra, postavená na prelome 
15. a 16. storočia. V Cabo da Roca (najzápadnejší 
cíp kontinentálnej Európy) si vychutnáte nádherné 
výhľady a v rybárskom mestečku Cascais možno 
ochutnáte niektorú z miestnych rybích špecialít. Na 
záver si pozrieme portugalské Monte Carlo – Estoril. 
Návrat do hotela, fakultatívne večera.

4 deň
Raňajky. Celodenný výlet na „Modré pobrežie“. 
Počas výletu navštívime národný park Serra da 
arrábida, oblasť známu nádhernou prírodou, kde 
si portugalská šľachta oddávna stavala letné sídla 
s vinárstvami. Jedným z najkrajších je Quinta da 
Bacalhoa, v minulosti patriace portugalskej kráľovskej 
rodine, ktoré je zároveň aj unikátnou ukážkou 
renesančnej architektúry. Pozrieme sa do vínnych 
pivníc a ochutnáme miestne víno. Ďalej navštívime 
manufaktúru na výrobu typických portugalských 
kachličiek a pokračujeme do malebnej rybárskej  

osady Sesimbra v prekrásnej morskej zátoke. Čaká  
nás pobrežná cesta cez národný park Arrábida  
s nádhernými panoramatickými výhľadmi na kopce 
s divokou vegetáciou na jednej strane a Atlantický 
oceán so zlatými plážami lemovanými strmými 
vápencovými útesmi na strane druhej. Zastávka 
na hrade Palmela umiestnenom na jednom 
z najvyšších bodov oblasti Serra da Arrábida, ktorý 
bol prebudovaný na hotel. Pokocháme sa úchvatným 
výhľadom a vrátime sa na ubytovanie na Costa da 
Caparica. Fakultatívne večera.

5 deň
Po raňajkách celodenný výlet do Lisabonu - mesta, 
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 Castelo 
de Sao Jorge, odkiaľ je úchvatný výhľad na celé mesto. 
Starobylé uličky nás zavedú do najstaršej štvrte 
alfami, založenej Feničanmi, pravý portugalský kolorit 
zažijeme na Placa do Comercio – jednom z najväčších 
a najkrajších námestí Lisabonu, a nakoniec, keď sa 

8-dňový letecký zájazd

TAJOMNé KRÁSy PORTUGALSKA
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TERmÍnY a CEnY - 7I8PTL09

05.09. - 12.09. trasa BA 998 / osoba

alebo zdobené typickými kachličkami azulejos.  
Po prehliadke návrat na ubytovanie do Porta, 
fakultatívne večera.

6 deň
Raňajky, presun do mesta aveiro, nazývaného aj 
„portugalské Benátky“ vďaka širokej sieti kanálov, 
ktorými je jeho centrum popretkávané. Benátsku 
atmosféru evokujú aj pestrofarebné lode, tvarom 
pripomínajúce gondoly. Fasády domov vyzdobené 
typickými modrými kachličkami majú však typický 
portugalský charakter. Presun do Lisabonu cez 
krásny národný park Bussaco. Po ceste zastávka 
v typickom mestečku Obidos. Ubytovanie v Lisabone, 
fakultatívne večera.

7 deň
Raňajky. Lisabon - prehliadka mesta: starobylá štvrť 
Belém s Kláštorom Hieronymov (vrchol manuelskej 
architektúry), veža Torre de Belém, hrad Castelo de 
Sao Jorge, odkiaľ vedú uličky do najstaršej štvrte 
Alfami, založenej Feničanmi, výťah Elevador de Santa 
Justa (podľa návrhu žiaka slávneho staviteľa A. G. 
Eiffela). Návrat na ubytovanie. Fakultatívne večera.

8 deň
Raňajky, transfer na letisko v Lisabone, odlet do 
Viedne a transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Lisabon – Viedeň, transfer 
Bratislava – letisko Viedeň – Bratislava, miestnu 
dopravu podľa programu, 7x ubytovanie s raňajkami 
v hoteli kat 3*,  1x ochutnávku vína, plavbu loďou,  
sprievodcu CK SATUR

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu v Lisabone, komplexné 
cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 220 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 298 EUR, za 7 večerí 158 EUR.

1 deň
Transfer na letisko Schwechat. Odlet do Lisabonu, 
po prílete krátka autobusová okružná jazda mestom, 
transfer do hotela a ubytovanie. Fakultatívne večera.

2 deň
Po raňajkách sa vydáme do oblasti stredného 
Portugalska a našou prvou zastávkou bude 
majestátny stredoveký hrad almourol, situovaný 
na útese nad riekou Tagus, považovaný za najkrajší 
portugalský hrad.  Pohĺad naň si môžeme vychutnať 
aj počas krátkej plavby loďou. Pokračovanie do oblasti 
Alentejo, kde navštívime mesto Portalegre na úpätí 
pohoria Sao Mamede v blízkosti španielskych hraníc. 
Okrem pozoruhodného stredovekého opevnenia je 
v meste viacero výzanmných sakrálnych pamiatok 
z 13 stor. Odchod do malebných horských dediniek 
Castelo de Vide a Marvao s nádhernými výhľadmi do 
okolia. Presun na ubytovanie v okolí Castelo Branco, 
fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky. Prehliadka mesta Castelo Branco, ležiaceho 
20 km od španielskch hraníc, v ktorom sa nachádza 
jedna z najkrajších barokových záhrad Portugalska 
– Jardim do Paco Episkopal s bohatou sochárskou 
výzdobou. Castelo Brnaco je preslávené výrobou 
cochas – ľanových textílií vyšívaných hodvábom. 
Najkrajšie z nich si možno pozrieť v miestnom múzeu. 
Ďalšou zastávkou bude unikátna dedinka monsanto, 
typická domami obstavanými okolo obrovských 
balvanov. Panoramatickou cestou s krásnymi 
prírodnými scenériami najvyššieho portugalského 
pohoria Serra da Estrela sa dostaneme do starobylého 
mesta Viseu. Prehliadka historického centra s úzkymi 
uličkami s množstvom  tradičných obchodíkov 
a domami zo 16. stor. a majestátnou katedrálou 
s nádvorím. Pokračovanie do mesta Lamego 
s nádhernou polohou medzi terasovitými úbočiami 
údolia rieky Douro. Mesto je barokovým skvostom, 
medzi pamiatkami vyniká svätyňa Nossa Senhora 
dos Remedios. Odchod na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

4 deň
Po raňajkách odchod do mesta Peso da Regua, 
ktoré bude východiskovým bodom panoramatickej 
prehliadky údolia rieky Douro, posiateho vinicami. 

Zastávka v amarante, atraktívnom malebnom 
mestečku s čarovným historickým centrom, ktorému 
dominuje kostol a slávny oblúkový most Sao Goncalo. 
Oblasť je známa produkciou typického Vinho Verde. 
Pokračovanie do Porta, vo svete presláveného 
predovšetkým portským vínom. Prehliadka mesta. 
Pozrieme si katedrálu Terreido da Sé, štvrť Barredo 
s domami nakláňajúcimi sa do strán, gotický kostol 
Sao Francisco s honosnou zlatou výzdobou. Deň 
zakončíme vo vínnych pivniciach vo Vila Nova de 
Gaia, kde ochutnáme portské víno. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

5 deň
Raňajky. Dokončenie prehliadky Porta. Odchod 
do mestečka Guimaraes, v ktorom sa narodil 
1. portugalský kráľ a je pokladané za kolísku 
portugalského národa. Historické centrum mesta 
s hradom a bludiskom úzkych uličiek lemovaných 
starými mestskými domami bolo ako mimoriadne 
zachovalý príklad vývoja portugalskej architektúry 
zaradené do zoznamu kultúrnych pamiatok 
UNESCO. Pokračovanie do prímorského mesta 
Viana do Castelo, jedného z najkrajších v severnom 
Portugalsku. Staré centrum mesta okolo námestia 
Praca da Republica je bohaté na budovy postavené 
v rôznych architektonických štýloch – manuelskom, 
románskom, renesančnom, barokovom, či art deco, 

8 – dňový letecký zájazd

PORTUGALSKO PRE POKROČILÝCh
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TERmÍnY a CEnY - 7I8PTL05

16.08. - 23.08. trasa BA 998 / osoba

EURÓPa | PoRTUGaLSKo

Eiffela), starý Lisabon sa nám ukáže ako na dlani. 
Z maurskej pevnosti Sao Jorge (úchvatný výhľad 
na celý Lisabon a na rieku Tejo s najdlhším mostom 
v Európe, ktorý meria neuveriteľných 17 kilometrov) 
vedú starobylé uličky do najstaršej štvrte Alfami, 
založenej Feničanmi. Ubytovanie, fakultatívne večera.

7 deň
Po raňajkách dokončenie prehliadky Lisabonu. 
Historické srdce a duša Portugalska, to je starobylá 
štvrť Belém, ktorej hlavnými atrakciami je Belémska 
veža (pôvodne obranná veža a maják na rieke 
Tejo) a majstátny Kláštor Hieronymov postavený 
v jedinečnej manuelskej architektúre, ktorá v sebe 
mieša prvky gotiky a exotické námorné motívy. 
Duch portugalských dobrodruhov je v Lisabone stále 
živý a slávnu éru námorných objavov pripomína 
Pamätník objaviteľov. Popoludní individuálne voľno. 
Fakultatívne večera v hoteli.

8 deň
Raňajky, transfer na letisko v Lisabone, odlet do 
Viedne a transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Lisabon – Viedeň 
s miestnym preletom do/z Porta, transfer Bratislava 
- Schwechat - Bratislava, transfer letisko – hotel 
– letisko, autobus, resp. mikrobus počas okruhu, 
7x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, ochutnávku 
vína, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu v Lisabone a cestovné 
poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 250 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 199 EUR, za 7 večerí 158 EUR.

1 deň
Transfer na letisko do Viedne, odlet do Porta 
s medzipristátím v Lisabone. Transfer z letiska do 
hotela, Ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Porto - druhé najväčšie mesto Portugalska, 
hlavné mesto provincie Douro, vo svete preslávené 
predovšetkým portským vínom, ktoré však nie je 
celkom z Porta – vinice sa nachádzajú v údolí rieky 
Douro, asi 100 km od mesta a víno je v sudoch 
prevážané do Vila Nova de Gaia, mestečka ležiaceho 
na druhej strane rieky takmer splývajúceho s Portom, 
kde dozrieva v pivniciach. Pozrieme si katedrálu 
Terreido da Sé, štvrť Barredo s domami nakláňajúcimi 
sa do strán, 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 vo vínnych pivniciach cavas, kde 
dozrieva pravé portské víno (ochutnávka). Návrat na 
ubytovanie a fakultatívne večera.

3 deň
Po raňajkách odchod do Santiago de Compostela 
(UNESCO 1985) – pradávneho cieľa pútnikov na 
Svätojakubskej ceste. Prehliadka zachovalého 
stredovekého centra mesta s úzkymi uličkami 
a malebnými námestíčkami s množstvom 
monumentálnych palácov, kláštorov a kostolov. 
Najvýznamnejšou dominantou je komplex 
katedrálnych námestí – preslávené Praza do 
Obradoiro, ktoré patrí k najkrajším námestiam 
v Španielsku. Katedrála s bránou Portico de la Gloria 
predstavuje vrcholné dielo románskeho umenia. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.

4 deň
Raňajky. Odchod do hlavného mesta španielskej 
autonómnej oblasti Galícia - a Coruňa, kráľovského 
mesta, ktorého história siaha až do dôb Rímskej ríše. 
Z tých čias sa tu zachoval jedinečný maják – Torre 
de Hércules (najstarší zachovaný v Európe), ktorý 
slúži námornej doprave nepretržite už 1900 rokov. 
Táto pamiatka, zapísaná aj na zoznam historického 
dedičstva UNESCO však nie je jediným lákadlom 
A Coruňe – veď tunajšie pobrežie svojou členitosťou 

patrí medzi najzaujímavejšie kúty Španielska. Medzi 
najväčšie atrakcie mesta patrí aj staré mesto Ciudad 
Vieja s románskymi kostolmi, či záhrady San Carlos. 
Návrat na ubytovanie do Santiaga, fakultatívne 
večera.

5 deň
Po raňajkách odchod na pobrežie Pontevedra 
Costa, svojimi zátokami pripomínajúce nórske fjordy, 
kraja zvaného Rías Baixas (Dolné zálivy), ktoré pred 
zúrivými vĺnami Atlantiku chránia ostrovy Národného 
parku Islas Atlánticas. Oblasť je známa množstvom 
nádherných pláži a pôvabných rybárskych dediniek. 
Mesto Pontevedra zaujme úžasným historickým 
centrom s robustnými kamennými palácmi 
a miniatúrnymi arkádovými námestíčkami. Odchod 
do Porta, ubytovanie, fakultatívne večera.

6 deň
Raňajky. Transfer na letisko a odlet do Lisabonu. 
Popoludní prehliadka mesta. 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. 

8-dňový letecký zájazd

LISAbON, PORTO, SANTIAGO DE COMPOSTELA
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TERmÍnY a CEnY - 7I8PTL01

30.03. - 02.04. trasa BA 498 / osoba 

17.05. - 20.05. trasa BA 498 / osoba

14.09. - 17.09. trasa BA 498 / osoba

TERmÍnY a CEnY - 7I8PTL08

26.05. - 29.05. trasa BA 668 / osoba

uličiek s malými obchodíkmi je 
najnavštevovanejším  miestom 
Portugalska (UNESCO). Hlavnou 
atrakciou je známy Palácio da Pena 
z 19. storočia, ktorý je najzachovalejším 
príkladom romantickej portugalskej 
architektúry, ďalším lákadlom je letná 
rezidencia portugalského kráľa Palacio 
Nacional de Sintra, postavená na 
prelome 15. a 16. storočia. V Cabo  
da Roca (najzápadnejší cíp 
kontinentálnej Európy) si vychutnáte 
nádherné výhľady a v rybárskom 
mestečku Cascais možno ochutnáte 
niektorú z miestnych rybích špecialít. 
Na záver si pozrieme portugalské 
Monte Carlo – Estoril. Návrat do 
Lisabonu. 

4 deň
Raňajky, presun na letisko, odlet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Lisabon – 
Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, autobus podľa programu, 
3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 220 EUR.

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

1 deň
Transfer na letisko Schwechat. Odlet do 
Lisabonu, po prílete krátka autobusová 
okružná jazda mestom. 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 Castelo 
de Sao Jorge, odkiaľ je úchvatný výhľad 
na celé mesto. Starobylé uličky nás 
zavedú do najstaršej štvrte Alfami, 
založenej Feničanmi, pravý portugalský 
kolorit zažijeme na Placa do Comercio 
– jednom z najväčších a najkrajších 
námestí Lisabonu, a nakoniec, keď sa 
vyvezieme železným výťahom Elevador 
de Santa Justa (podľa návrhu žiaka 
slávneho staviteľa A. G. Eiffela), starý 
Lisabon sa nám ukáže ako na dlani. 
Návrat na ubytovanie. Fakultatívne 
návšteva predstavenia typického 
portugalského hudobného žánru – 
fado.

3 deň
Raňajky, celodenný výlet do okolia 
Lisabonu na trase Sintra – Cabo 
da Roca a Cascais. Sintra, bývalé 
letovisko portugalskej šľachty, plné 
palácov rôznych štýlov a krivoľakých 

Najčastejšie sa môžno stretnúť  
s odrodami Touriga Nacional, Touriga 
Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca a Tinta 
Cão. Je len na konkrétnom vinárovi, 
ktoré odrody použije v závislosti na 
chuti a vôni, ktorú chce dosiahnuť. 
Návrat do hotela.

4 deň
Raňajky, dopoludnia individuálne 
voľno, transfer na letisko. Odlet z Porta 
do Viedne (s prestupom) a transfer do 
Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Porto 
– Viedeň (s prestupom), transfer 
Bratislava – letisko Viedeň – Bratislava, 
transfer letisko - hotel - letisko, okružnú 
prehliadku Porta, 3 x ubytovanie  
s raňajkami v hoteli 3*, 1x ochutnávku 
vína, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, dopravu v Porte okrem 
uvedenej, komplexné cestovné 
poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 220 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 198 EUR, za plavbu loďou  
s obedom (bez transferu do prístavu) 
74 EUR, za predstavenie „fado“ 24 EUR 
(bez transferu).

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko 
Schwechat. Po prílete do Porta 
panoramatická prehliadka druhého 
najväčšieho mesta Portugalska a 
hlavného mesta provincie Douro, vo 
svete presláveného predovšetkým 
portským vínom, ktoré však nie je 
celkom z Porta – vinice sa nachádzajú 
v údolí rieky Douro, asi 100 km od 
mesta a víno je v sudoch prevážané 
do Vila Nova de Gaia, mestečka 
ležiaceho na druhej strane rieky takmer 
splývajúceho s Portom, kde dozrieva  
v pivniciach. Do jednej z nich 
nakukneme a ochutnáme portské víno. 
Transfer na ubytovanie. 

2 deň
Raňajky. Pokračovanie prehliadky 
Porta, krásneho mesta, ktoré si Vás získa 
čarovnými uličkami, pozoruhodnou 
históriou, množstvom pamiatok, ako 
aj intenzívnym nočným životom.  
Porto je známe aj veľkým počtom 
mostov, ktoré patria k dominantám 
mesta. Centrum je unikátnym mixom 
architektonických slohov, farebných 
variácií a neopakovateľných kombinácií 
vzorov. Pozrieme si katedrálu Terreido 
da Sé, štvrť Barredo s domami 
nakláňajúcimi sa do strán, gotický 
kostol Sao Francisco s honosnou 
zlatou výzdobou. Návrat do hotela. 
Fakultatívne predstavenie „fado“.

3 deň
Raňajky. Fakultatívne celodenný  
lodný výlet (s obedom na palube)  
z Porta do Peso da Regua cez nádherné 
údolie rieky Douro, posiate vinicami. 
Celkovo je povolených takmer 80 
modrých a bielych odrôd, z ktorých sa 
portské smie vyrábať – sú spísané na 
špeciálnom zozname, ktorý schválil 
portugalský parlament v roku 1940. 

PORTO zA  
víkend

4-dňový letecký zájazd 4–dňový zájazd

LISAbON MeSTo  
MorepLAvcov

EURÓPa | PoRTUGaLSKo

NOVINKA
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Portugalsko

Amarante

Porto

Bom Jedus do Monte
Braga

Barcelos

Póva de Vazim

Guimarães

TERmÍnY a CEnY - 7I8PTL60

27.10. - 01.11. trasa BA 898 / osoba

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň – Porto – Viedeň  
(s prestupom), transfer Bratislava – letisko Viedeň – 
Bratislava, miestnu dopravu počas okruhu programu, 
5 x ubytovanie s raňajkami v hoteli kat 3*,  5 x 
ochutnávku vína, miestneho sprievodcu v Porte, 
sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné poistenie.

PoVInnÉ DoPLaTKY
Servisné poplatky 220 EUR.

oSTaTnÉ DoPLaTKY
Za 1/1 izbu 298 EUR, za predstavenie „fado“ 24 EUR 
(bez transferu), za 5 večerí 98 EUR. 

VEDELI STE, žE
hrozno na portské sa pestuje v regióne Douro. 
Celkovo je povolených takmer 80 modrých  
a bielych odrôd, z ktorých sa portské smie vyrábať 
– sú spísané na špeciálnom zozname, ktorý schválil 
portugalský parlament v roku 1940. Najčastejšie 
sa môžete stretnúť s odrodami Touriga Nacional, 
Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca a Tinta 
Cão. Je len na konkrétnom vinárovi, ktoré odrody 
použije v závislosti na chuti a vôni, ktorú chce 
dosiahnuť. Zozbierané hrozno sa tradične mliaždi 
bosými nohami v kamenných nádržiach s menom 
lagar. V niektorých vinárstvach sa šliapu pomocou 
mechanických silikónových nôh. Tie hrozná  
s muštom premiešavajú a jemne pučia. Jadierka  
v bobuliach tak ostanú celé a nevylučujú do šťavy 
svoju trpkosť. Toto víno sa radí medzi fortifikované, 
čiže doliehované vína. V praxi to znamená, že počas 
procesu fermentácie sa do vína pridá alkohol – vínny 
destilát, ktorý sa nazýva aguardente. Má až 77% 
alkoholu a jeho pôsobením kvasinky zahynú. Keďže  
v nápoji ostalo ešte množstvo neprekvaseného cukru, 
výsledok býva sladší ako bežné akostné vína.

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, po prílete 
do Porta transfer na ubytovanie. Fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky, prehliadka Porta - druhého najväčšieho 
mesto Portugalska, hlavného mesta provincie Douro, 
vo svete presláveného predovšetkým portským 
vínom, ktoré však nie je celkom z Porta – vinice sa 
nachádzajú v údolí rieky Douro, asi 100 km od mesta 
a víno je v sudoch prevážané do Vila Nova de Gaia, 
mestečka ležiaceho na druhej strane rieky takmer 
splývajúceho s Portom, kde dozrieva v pivniciach. 
Porto je krásne mesto, ktoré si Vás získa čarovnými 
uličkami, pozoruhodnou históriou, množstvom 
pamiatok, ako aj intenzívnym nočným životom. 
Pozrieme si katedrálu Terreido da Sé, štvrť Barredo  
s domami nakláňajúcimi sa do strán, gotický 
kostol Sao Francisco s honosnou zlatou výzdobou. 
Fakultatívne plavba po rieke Douro. Vo Villa Nova de 
Gaia nakukneme do vínnych pivníc a ochutnáme 
portské víno. Návrat do hotela, fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky. Našou prvou zastávkou je pútnické miesto 
Bom Jesus do monte s barokovým schodiskom, kde 
je znázornených 14 zastavení krížovej cesty. Nasleduje 
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“ (ochutnávka). Pokračovanie do stredovekej 
Bragy – tretieho najväčšieho mesta Portugalska  
s malebnou polohou uprostred kopcov, ktoré sa pre 
množstvo kostolov nazýva aj portugalským Rímom, 
alebo mestom arcibiskupov. Katedrála Sé, založená  
v r. 1089 je jednou z najstarších náboženských stavieb 
v krajine. Odchod na návštevu rodinných viníc Quinta 
da Aveleda (prehliadka  a ochutnávka vína). Návrat na 
ubytovanie a fakultatívne večera.  Lisabonu. 

4 deň
Raňajky, odchod do historického mesta Guimarăes 
(UNESCO). Pôvodne stredoveké mesto je kolískou 
Portugalska, pretože práve na miestnom hrade prišiel 
na svet prvý portugalský kráľ Alfons Henriqués  

a vďaka nemu sa stal Guimarães prvým centrom 
nezávislého Portugalska. V historickom centre 
uvidíme bývalé kráľovské sídlo Paço de Duques de 
Bragança z 15. storočia 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). Fakultatívne návšteva predstavenia 
„fado“. Návrat na ubytovanie a fakultatívne večera. 

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 fakultatívne večera. 

6 deň
Raňajky, dopoludnia individuálne voľno, transfer  
na letisko. Odlet z Porta do Viedne (cez Lisabon)  
a transfer do Bratislavy.

6-dňový letecký zájazd

PORTO VÍNNA CESTA



104 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

Barcelona

Palma de Mallorca

Sicília

ŠPANIELSKO

TALIANSKO

Savona

Neapol

Ibiza Palermo

CEna nEZaHŔŇa
dopravu do/z prístavu, nápoje, prístavné poplatky 
150 EUR/osoba, prepitné (platba na lodi) 10 EUR/
dospelá osoba/noc, 5 EUR/dieťa 3-14 rokov/noc, 
fakultatívne výlety, cestovné poistenie.

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

LoĎ a JEJ VYBaVEnIE
Výletná loď COSTA FASCINOSA bola postavená v roku 
2012. Architektúra a výzdoba lode je inšpirovaná 
dielami najväčších legiend filmového priemyslu. 
Celkovo má 17 palúb (z toho 13 pre pasažierov). 
Kapacita lode je 3800 pasažierov a 1110 členov 
posádky. K vybaveniu lode patrí: SAMSARA wellness  
a fitnes centrum (sauny, turecké kúpele, 
thalassotherapy bazén, solárium, masáže, kaderníctvo, 
kozmetika), 4 bazény (2 so zaťahovacou strechou), 
5 víriviek, tobogan, vodný park pre deti s pirátskou 
loďou, multifunkčné športové ihrisko (futbal, volejbal, 
basketbal, tenis), vonkajšia bežecká dráha, formula  
1 simulátor, divadlo, 4 D kino, disko, kasíno, animácie 
a detské kluby, videoherňa, knižnica, kaplnka, 
konferenčné miestnosti, internetový kútik, obchody, 
zdravotnícke centrum, 5 reštaurácií a 13 barov.

UBYToVanIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, minibarom, 
telefónom, trezorom a sušičom na vlasy, kúpeľňou  
so sprchou alebo vaňou, toaletou a kozmetikou. 
24 hod. kajutový servis a osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), kajuty 
s oknom (pre 2 až 4 osoby), kajuty s balkónom a suity  
(pre 2 až 4 osoby), wellness suity s vírivkou na terase 
(pre 2 osoby). K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty. 

STRaVoVanIE
Plná penzia.

DoPRaVa Do/Z PRÍSTaVU
Letecká, autobusová alebo individuálna. Viac 
informácií dostanete vo vašej CK.

FaKULTaTÍVnE VýLETY 

nEaPoL
Pompeje 50 EUR. 

IBIZa 
Relax na pláži Playa d´en Bossa 50 EUR.

maLoRKa
Plavba pozdĺž pobrežia 59 EUR. 

BaRCELona 
Gaudího majstrovské diela 65 EUR.

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

CEna ZaHŔŇa
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané 
služby na lodi.

8-dňová luxusná výletná plavba na COSTA FASCINOSA ****

OSTROVy STREDOMORIA

ITInERáR PRÍCHoD oDCHoD
1. deň Savona (Taliansko) 17:30
2. deň Neapol (Taliansko) 13:30 20:00
3. deň Palermo/Sicília (Taliansko) 09:00 18:00
4. deň na mori
5. deň Ibiza (Španielsko) 09:00
6. deň Ibiza (Španielsko) 02:00
6. deň Palma de Mallorca (Španielsko) 09:00 19:00
7. deň Barcelona (Španielsko) 08:00 14:00
8. deň Savona (Taliansko) 08:30

TERmÍnY
A 27.máj 2018, 23.september 2018

B 03.jún, 10.jún, 17.jún a 24. jún 2018,  
01.júl 2018, 16.september 2018

C 08.júl a 15.júl 2018, 09.september 2018
D 22.júl a 29.júl 2018, 02.september 2018
E 26.august 2018
F 05.august, 12.august a 19.august 2018

7I5FCC12 a B C D E F
Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 499 549 609 679 849 749
Zákl.lôžko/kajuta s oknom 699 729 849 899 1 049 999
Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 849 899 1 099 1 149 1 249 1 199
3./4. lôžko dospelý 259 279 289 299 449 499
3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 0 0 199 199 199 199

EURÓPa | STREDomoRIE
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Savona

Civitavecchia/rím

Marseille

Barcelona

Palma De Mallorca

Palermo

Francúzsko

Španielsko

Taliansko

Sicília

Plavba so SATUR 
sprievodcom 05.05.2018

CEna ZaHŔŇa
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané služby 
na lodi.

CEna nEZaHŔŇa
dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky 150 EUR/
osoba, nápoje, prepitné (platba na lodi) 10 EUR/
dospelá osoba/noc, 5 EUR/dieťa 3-14 rokov/noc, 
fakultatívne výlety, cestovné poistenie.

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

LoĎ a JEJ VYBaVEnIE
Výletná loď COSTA DIADEMA bola postavená v roku 
2014. Celkovo má 19 palúb (z toho 14 pre pasažierov). 
Kapacita lode je 4947 pasažierov a 1253 členov 
posádky. K vybaveniu lode patrí: SAMSARA wellness 
a fitnes centrum (na 4 palubách o rozlohe 6200 m2, 
sauny, turecké kúpele, thalassotherapy bazén, 
masáže, kaderníctvo, kozmetika), 3 bazény (1 so 
zaťahovacou strechou a veľkoplošnou obrazovkou), 
8 víriviek, tobogan, vodný park pre deti s pirátskou 
loďou, multifunkčné športové ihrisko (futbal, volejbal, 
basketbal, tenis), vonkajšia bežecká dráha 220 dlhá, 
formula 1 simulátor, divadlo na troch palubách, 4D 
kino, „star laser“ interaktívna laser zóna, disko, kasíno, 
animácie a detské kluby, videoherňa, knižnica, kaplnka, 
konferenčné miestnosti, internetový kútik, obchody, 
zdravotnícke centrum, 7 reštaurácií (napr. pizzeria, 
japonská, klubová, hlavná, bufetová...) a 11 barov.

UBYToVanIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, minibarom, 
telefónom, trezorom a sušičom na vlasy, kúpeľňou so 
sprchou alebo vaňou, toaletou a kozmetikou. 24 hod. 
kajutový servis a osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), kajuty s oknom 
(pre 2 až 5 osôb), kajuty s balkónom (pre 2 až 4 osoby) 
a suity (pre 2 až 4 osoby). K dispozícii sú aj bezbariérové 
kajuty.

STRaVoVanIE
Plná penzia.

DoPRaVa Do/Z PRÍSTaVU
Letecká, autobusová alebo individuálna. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK.

FaKULTaTÍVnE VýLETY

maRSEILLE
Prehliadka mesta 35 EUR.
Avignon 55 EUR.

BaRCELona
Sagrada Familia a iné Gaudiho diela 80 EUR.

maLoRKa
Palma de Mallorca, tapas a sangria 30 EUR.

PaLERmo
Oddych na pláži Mondello 20 EUR.
Prehliadka mesta spojená s ochutnávkou 60 EUR.

CIVITaVECCHIa
Transfer do Ríma 40 EUR.
Celodenná prehliadka Ríma 100 EUR.

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

8-dňová luxusná výletná plavba na COSTA DIADEMA ****

ZÁPADNé STREDOMORIE

ITInERáR PRÍCHoD oDCHoD
1.deň Savona (Taliansko) 17:00
2.deň Marseille (Francúzsko) 08:00 17:00  
3.deň Barcelona (Španielsko) 09:00 19:00   
4.deň Palma de Mallorca (Španielsko) 09:00 17:00  
5.deň na mori 08:00 17:00
6.deň Palermo/Sicília (Taliansko) 08:00 16:00  
7.deň Civitavecchia/Rím (Taliansko) 09:00 19:00  
8.deň Savona (Taliansko) 08:00  

TERmÍnY
A 07.apríl 2018, 27.október 2018 

B 14.apríl, 21.apríl a 28.apríl 2018,  
13.október a 20.október 2018 

C 12.máj a 19.máj 2018, 06.október 2018  
D 26.máj 2018, 29.september 2018 
E 05.máj 2018 - SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

7I5FCC09 a 7I5FCC19 a B C D E*

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 349 399 449 499 598
Zákl.lôžko/kajuta s oknom 529 579 629 679 738
Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 699 749 799 949 918
3./4. lôžko dospelý - paušál 129 129 169 189 339
3./4. lôžko dieťa do 18 rokov - paušál 0 0 0 0 0
* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube. 

EURÓPa | STREDomoRIE
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TERMÍNY A CENY - 7I8MAL01

30.03. - 03.04. (Veľká noc) trasa BA 648 / osoba

30.09. - 03.10. trasa BA 598 / osoba

21.10. - 24.10. trasa BA 598 / osoba

VallettaMdina

Rabat

Hagar Qim
Blue Cave

Modré okno

Kalypso CaveVictoria

Sicília

Malta

Gozo

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Malta – Viedeň, 
transfer Bratislava – Viedeň – Bratislava, 3x ubytovanie 
s raňajkami v hoteli 3*, sprievodcu CK SATUR, dopravu 
v destinácii podľa programu, tradičný maltský večer 
s večerou a nápojmi, plavba loďou na ostrov Gozo, 
ochutnávku vína, vstupy do všetkých pamiatok, výlet 
loďou na Blue Grotto.

CENA NEZAHŔŇA
Cestovné poistenie a pobytovú taxu.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 75 EUR.

POZNÁMKA
Vo veľkonočnom termíne sa zájazd predlžuje na 5 dní, 
pričom 5.deň je určený výlučne na transfer domov. 

1 deň
Transfer z Bratislavy do Viedne, odlet na Maltu. Po 
prílete presun na východnú stranu zálivu Grand 
Harbour, kde spoznáme tzv. Tri mestá (The Three 
Cities). Ide o tri opevnené mestá – Senglea, Cospicua 
a Vittoriosa, chránené hradbami, ktoré vytvorili 
maltézsky rytieri. Po prehliadke Troch miest sa 
zúčastníme Veľkonočnej procesie (vo veľkonočnom 
termíne), ktorá je na Malte jednou z najväčších 
udalostí v roku. Deň plný zážitkov zakončíme 
tradičným maltským folklórnym večerom. Transfer 
na hotel. Ubytovanie.

2 deň
Dnes sa vypravíme do stredu ostrova Malta. 
Navštívime netypický kostol v Moste. Ďalej 
navštívime Mdinu – stredoveké mesto na skalnatej 
vyvýšenine obklopené opevnením, ktoré sa 
pýši katedrálou, považovanou za klenotnicu 
náboženského umenia. Rabat je prešpikovaný 
katakombami, kláštormi a kostolmi. Presun do 
juhovýchodnej časti, kde budeme obdivovať koralové 
jaskyne Blue Grotto, ku ktorým nás miestni odvezú 
loďou, ako aj jedinečný chrámový komplex Hagar 
Qim (UNESCO). Návrat do hotela.

3 deň
Raňajky. Stačí nám 30 minút plavby loďou a ocitneme 
sa na ostrove Gozo – v legendárnom domove 
rusalky Kalypso, so starými dedinkami, kľukatými 
cestičkami a neopakovateľnými výhľadmi na krajinu 
a more ako i pamiatkami neoceniteľnej historickej 
hodnoty. Medzi ne určite patrí Ggantijja – neolitický, 
megalitický chrámový komplex, starý 5500 rokov, 
ktorý je druhým najstarším ľudským náboženským 
dielom na svete (UNESCO). Spomedzi prírodných 
lákadiel, medzi najzaujímavejšie patrí „Vnútorné 
more“ zaliate krištáľovo modrou vodou, či príbojom 
do skál vytesaná obrovská brána, ktorú Malťania 
nazývajú „Okno modrej oblohy“. Ochutnáme miestne 
víno na farme Ta‘Mena a dozvieme sa čo – to 
o výrobe olivového oleja. Uvidíme citadelu v meste 
Victoria a budeme mať voľno na nákupy tradičných 
suvenírov. Návrat na ubytovanie.

4 deň
Po raňajkách presun do Vallety, pešia prehliadka 
mesta. Valletta (UNESCO) je majstrovským dielom 
barokového umenia a architektúry. Uchváti nás 
Katedrála sv. Jána, Národné múzeum archeológie, 
výhľady zo záhrad Barraka, palác Veľkého majstra, 
prepychová Nemocnica rytierov rádu Sacra Infirmeria 
a iné. Transfer na letisko, odlet späť do Viedne, návrat 
do Bratislavy.

4-dňový letecký zájazd

malta a GOZO

EuRóPA | MALTA, GOZO



VallettaMdina

Rabat

Hagar Qim
Blue Cave

Modré okno

Kalypso CaveVictoria

Sicília

Malta

Gozo

Vstupy a výlety v cene  
+ s pobytom pri mori 
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TERMÍNY A CENY - 7I8MAL02

07.09. - 14.09. trasa BA 998 / osoba 

14.09. - 21.09. trasa BA 998 / osoba

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Malta – Viedeň,  
7x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, sprievodcu CK 
SATUR, dopravu v destinácii podľa programu, tradičný 
maltský večer s večerou a nápojmi, plavbu loďou na 
ostrov Gozo, ochutnávku vína, vstupy do všetkých 
pamiatok, výlet loďou na Blue Grotto.

CENA NEZAHŔŇA
Cestovné poistenie a pobytovú taxu.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 175 EUR, za 6 bufetových večerí 82 EUR.

VEDELI STE, ŽE
...ostrov Malta má históriu staršiu ako slávny Rím 
a zároveň je menší ako Bratislava? Hoci to vyzerá to 
ako maličký kúsok zeme, ktorý sa dá rýchlo spoznať 
a recestovať a potom už niet čo robiť, opak je 
pravdou. Hlavný ostrov má dĺžku 27 km a šírku 14,5 
km. Celková rozloha spolu s ostrovmi Gozo a Comino 
je menšia ako Bratislava a žije tu približne 420-tisíc 
ľudí. Na tom kúsku zeme sa však skrýva množstvo 
zaujímavostí, sedemtisícročná história, kryštálovo 
čisté lagúny a mimoriadne priateľskí ľudia. Povaha 
Malťanov sa dá opísať ako zmiešanina Talianov, 
Angličanov a Arabov. Je to dedičstvo histórie, ostrov 
bol pod vplyvom Grékov, Feničanov, Rimanov 
i Napoleona a neskôr bol britskou kolóniou. Svoju 
nezávislosť Malta definitívne získala v roku 1974, kedy 
sa stala republikou.

1 deň
Odlet z Bratislavy na Maltu, presun do hotela v mesta 
Sliema. Individuálne voľno, fakultatívne večera v hoteli.

2 deň
Po raňajkách odchod do Marsaxlokk, veľmi známej 
rybárskej dediny na Malte, kde kotví množstvo 
typických maltských rybárskych lodí „luzzu“, 
maľovaných vo výrazných farbách – žltej, zelenej 
a modrej. Potom sa presunieme na juh ostrova, kde 
budeme obdivovať jaskyne Blue Grotto, ku ktorým 
Vás miestni odvezú loďou. Nejde iba o jednu jaskyňu 
ale o celú jaskynnú sústavu. Sami Malťania sem 
prichádzajú objavovať nádhernú prírodnú scenériu – 
trio vody, svetla a minerálov, ktoré obsahujú miestne 
horniny. Deň zakončíme návštevou jedinečného 
chrámového komplexu Hagar Qim (UNESCO). Návrat 
do Sliemy, individuálne voľno a fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky, individuálne voľno, možnosť kúpania sa 
v mori, fakultatívne večera.

4 deň
Raňajky. Dnes na nás čaká ostrov Gozo. Navštívime 
chrámový komplex Ggantijja, (UNESCO), vo 
voľnom preklade „vež obrov“. Ide o prehistorický 
a najstarší chrám z megalitickej kultúry Malty a jeden 
z najstarších na svete vôbec. Z prírodných lákadiel 
spoznáme „Vnútorné more“ zaliate krištáľovo modrou 
vodou, či príbojom do skál vytesanú obrovskú 
bránu, ktorú Malťania nazývajú „Okno modrej 
oblohy“. Ochutnáme miestne víno na farme Ta‘Mena 
a dozvieme sa veľa zujímavostí o tradičnej výrobe 
olivového oleja. Navštívime i malé opevnené mesto 
Victoria. Jeho srdcom je krásna citadela, ktorá patrí 
medzi pamiatky svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Tu budeme mať voľno na nákupy tradičných 
suvenírov. Návrat na ubytovanie, fakultatívne večera.

5 deň
Raňajky, individuálne voľno, možnosť kúpania 
sa v mori. Deň ukončíme tradičným maltským 
folklórnym večerom. Návrat na ubytovanie.

6 deň
Dnes sa vypravíme do stredu ostrova Malta. 
Navštívime netypický kostol v Moste. Presunieme 

sa do Mdiny - stredovekého mesta na skalnatej 
vyvýšenine obrneného opevnením. Ďalej navštívime 
Rabat prešpikovaný katakombami, kláštormi 
a kostolmi. Popoludní sa presunieme na východnú 
stranu zálivu Grand Harbour, kde spoznáme tzv. Tri 
mestá (The Three Cities). Ide o mestečká Senglea, 
Cospicua a Vittoriosa, všetky spoľahlivo chránené 
hradbami, ktoré boli založené maltézskymi rytiermi. 
Podvečer návrat na ubytovanie, fakultatívne večera.

7 deň
Po raňajkách sa vyberieme na pešiu prehliadku 
Valletty (UNESCO). Hlavné mesto ostrova je 
majstrovským dielom barokového umenia 
a architektúry. Nielen zvonku vás uchváti Katedrála sv. 
Jána, Národné múzeum archeológie, záhrady Barraka, 
palác Veľkého majstra, Nemocnica rytierov rádu 
Sacra Infirmeria a ďalšie. Mesto je doslova pretkané 
krásnymi zaujímavosťami. Osobné voľno, návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

8 deň
Raňajky. V závislosti od letových časov pobyt pri mori, 
transfer na letisko, odlet späť do Bratislavy.

8-dňový letecký zájazd

EuRóPA | MALTA

malta ostrov  
večného slnka



Bonifacio

La Maddalena

Costa Smeralda
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Capo Caccio

Santa Teresa Gallura

Palau

Olbia
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TERMÍNY A CENY - 7I8ITL11

20.06. - 27.06. trasa BA 998 / osoba

08.09. - 15.09. trasa BA 998 / osoba

starého mesta. Poprechádzame sa medzi tavernami 
a reštauráciami v štvrti Marina, pozrieme si kopcovitý 
labyrint stredovekej štvrte Castello, z rímskeho 
obdobia do skaly vyhĺbený amfiteáter, cenné interiéry 
katedrály Panny Márie, či Cittadellu dei Musei – 
bývalú kráľovskú zbrojnicu, obdivovanú každým 
návštevníkom. Presun cez vnútrozemie na východné 
pobrežie Sardínie, v priebehu ktorého možno 
zazrieme plameniaky. 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 pripomínajúcu 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.

POZNÁMKA
Odporúčame doobjednať si druhý týždeň pobytu pri 
mori.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Olbia – Viedeň, 
transfer Bratislava – Viedeň – Bratislava, autokarovú 
dopravu počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3* 
s raňajkami, lodný výlet na Maddalenské súostrovie, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, fakultatívne výlety, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 198 EUR, za 7 večerí 168 EUR,  
za fakultatívny výlet na Korziku 55 EUR.

1 deň
Odlet z Viedne do Olbie. Privíta nás kúzelný ostrov 
s nezničenou prírodou a stopami dávnej histórie, 
ktorý uspokojí požiadavky aj najnáročnejších  
s túžbou po poznaní, komforte a pohode. Odchod  
na ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Odchod do Palau na celodenný výlet 
pozdĺž súostrovia La Maddalena a Caprera. 
Súostrovie siedmych ostrovov a ostrovčekov, ktoré 
boli vyhlásené za národný park, slúžilo počas vojny 
ako dôležitý oporný bod chrániaci prieplav medzi 
Sardíniou a Korzikou. Kúpanie na nádherných 
kamenných a piesočnatých plážach nám zaručí skvele 
strávený deň. V pozoruhodnom stredisku Porto 
Cervo nakukneme, kde a ako prežíva dovolenku 
svetová smotánka. Ubytovanie, fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky. Dnešný deň strávime pobytom pri mori. 
Pre záujemcov sa ponúka možnosť výletu trajektom 
na francúzsky ostrov Korzika (fakultatívne). 
Spoznáme jedinečné mesto Bonifacio, ktoré sa 
svojou dokonalou polohou na vrchole bielych 
útesov začlenilo medzi najväčšie pozoruhodnosti 
Európy. Výlet loďkou pod skalnými útesmi nám 
otvorí neopakovateľný výhľad na mesto. Možnosť 
prechádzky po pobrežných útesoch. Trajektom sa 
vrátime na ubytovanie späť na Sardíniu, fakultatívne 
večera.

4 deň
Po raňajkách sa presunieme k mysu Capo Caccia, 
podzemnému labyrintu mystických záhadných 
jaskýň, objavenému v r. 1700. Najznámejšia 
spomedzi jaskýň je Grotta di Nettuo, bájne sídlo 
boha Neptúna, do ktorej sa dostaneme zdolaním 
656 schodov (fakultatívne). Ďalej budeme pokračovať 
do mestečka Alghero, ktoré si dodnes zachováva 
katalánsky charakter. Ožíva tu katalánsky jazyk, 
kultúra a prehlbuje sa španielsky duch. Prezrieme si 
staré mesto s krásnymi dláždenými uličkami, spleťou 
priechodov, hradbami s cimburím a obrannými 
vežami. Zoznámime sa s najvýznamnejšími 
pamiatkami – 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. Naša 
cesta bude pokračovať do malebného mestečka 
Bosa so skalnatými zátokami, divokými scenériami 
a historickým jadrom, šplhajúcim sa po svahu kopca 
až k vrcholu, ktorý korunuje Castel di Serravalle 
(zastávka). Ubytovanie, fakultatívne večera.

5 deň
Raňajky. Cestou na juh ostrova sa zastavíme na 
polostrove Sinis s krásnymi piesočnatými plážami 
(ocenené modrou vlajkou EÚ). Naskytá sa šanca 
okúpať sa a tiež vrátiť sa do obdobia Féničanov, 
ktorého dôkazmi sú pozostatky prístavu Tharrus. 
Sardínia je posiata množstvom megalitických 
stavieb nazývaných nuraghi. Najväčší a s veľkou 
pravdepodobnosťou najstarší nuraghický komplex 
sa nachádza v Barumini (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. Dnes spoznáme hlavné mesto ostrova – 
Cagliari s príťažlivým severoafrickým koloritom 

8-dňový letecký zájazd

EuRóPA | TALIANSKO

SaRDÍNIa karIBIk 
streDoMorIa

Karibský raj za 2 hodiny letu

S pobytom pri mori 
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1 deň
Odlet do Olbie. Privíta nás okúzľujúci ostrov  
v Stredozemnom mori s čarokrásnymi piesočnatými 
plážami, azúrovým morom a nezničenou prírodou. 
Sardínia uspokojí požiadavky i tých najnáročnejších, 
ktorí hľadajú kľud, odpočinok v krásnej prírode, ale 
i komfort. Tichá horská krajina, malebné mestečká 
so stopami dávnej histórie a rozprávkové pobrežie 
garantujú atraktívnu dovolenku. Transfer na 
ubytovanie, večera. 

2 deň
Raňajky. Odchod do Palau na celodenný výlet pozdĺž 
súostrovia La Maddalena a Caprera. Súostrovie 
siedmych ostrovov a ostrovčekov, rozprestierajúcich 
sa na severnom pobreží Sardínie je súčasťou 
národného parku La Maddalena a počas vojny slúžilo 
ako dôležitý oporný bod chrániaci prieplav medzi 
Sardíniou a Korzikou. Možno tu nájsť civilizáciou 
nedotknuté zákutia s krásnym pobrežím a azúrovým 
morom. Kúpanie na nádherných kamenných  
a piesočnatých plážach nám zaručí skvele strávený 
deň. Návrat na ubytovanie, večera. 

3 deň
Raňajky. Oddych pri mori. Stravovanie all inclusive. 

4 deň
Po raňajkách sa presunieme do mestečka Alghero. 
Prehliadka mesta, osídleného prisťahovalcami  
z Barcelony a Valencie, ktoré si dodnes zachováva 
katalánsky charakter. Ožíva tu katalánsky jazyk, 
kultúra a prehlbuje sa španielsky duch. Prezrieme si 
staré mesto s krásnymi dláždenými uličkami, spleťou 
priechodov, hradbami s cimburím a obrannými 
vežami. Zoznámime sa s najvýznamnejšími 
pamiatkami - 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. Naša cesta 
bude pokračovať do malebného mestečka Bosa so 
skalnatými zátokami, divokými scenériami  
a historickým jadrom šplhajúcim sa po svahu kopca 
až k vrcholu, ktorý korunuje Castel di Serravalle 
(zastávka). Návrat do hotela, večera. 

5 deň
Raňajky. Oddych pri mori. Stravovanie all inclusive. 

6 deň
Raňajky. Odchod do Santa Teresy di Gallura. Výlet 
trajektom na francúzsky ostrov Korzika. Spoznáme 
jedinečné mesto Bonifacio, ktoré sa svojou 
dokonalou polohou na vrchole bielych útesov 
začlenilo medzi najväčšie pozoruhodnosti Európy. 
Citadela, alebo horné mesto, ku ktorého bránam 
nás privedie široké a príkre schodisko, je tvorená 
krásnymi kamennými domami a uličkami, v ktorých 
se nachádzajú malebné kaviarničky, reštaurácie 
a obchodíky so suvenýrmi. Výlet loďkou pod skalnými 
útesmi nám otvorí neopakovateľný výhľad na mesto. 
Možnosť prechádzky po pobrežných útesoch. 
Trajektom sa vrátime späť na Sardíniu, návrat na 
ubytovanie, večera. 

7 deň
Raňajky. Výlet na Costa Smeralda (Smaragdové 
pobrežie) - oblasti patriacej k najvyhľadávanejším 
a najluxusnejším miestam na Sardínii, ktorá sa 
vyznačuje jedinečnou architektúrou a belostnými 
plážami s tyrkysovo priezračným morom. Po ceste sa 
zastavíme v pôvabnom mestečku Porto Cervo, kde sa 
nachádza jeden z najkrajších prístavov Stredomoria. 
Možno tu vidieť luxusné jachty a plachetnice, ako aj 
butiky a prepychové hotely. Návrat do hotela, večera.

8 deň
Raňajky. transfer na letisko, odlet do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Bratislava – Olbia - Bratisllava, 
miestnu dopravu počas výletov, 7 x ubytovanie  
v hoteli 4*, 5 x polpenzia s nápojmi, 2 x all inclusive 
v hoteli 4*, lodný výlet na Maddalenské ostrovy a na 
Korziku, výlet do Alghera, výlet na Costa Smeralda, 
sprievodcu CK SATUR počas výletov.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu, komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za osobu v dvojlôžkovej izbe obsadenej 1 osobou 
498 EUR.

8-dňový letecký zájazd

s PoBYtoM  
PrI MorISaRDÍNIa

NoViNKa – all inclusive služby  
počas pobytu pri mori
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Taliansky mix mora, slnka a histórie
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Z Piazza del Duomo sa ešte raz pokocháme výhľadom 
na sopku. Transfer na letisko, odlet do Viedne 
a následný transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Catania – Viedeň, 
transfer Bratislava – Viedeň – Bratislava, autokarovú 
dopravu počas pobytu, 7x ubytovanie v hoteli 3* 
s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 158 EUR, za 7 večerí 75 EUR, za 
fakultatívny výlet na Liparské ostrovy 58 EUR.

VEDELI STE, ŽE
na Sicílii sa nachádzajú dve z troch činných sopiek 
v Taliansku: Stromboli a Etna. Poslednou treťou 
sopkou je Vezuv pri Neapole. Etna je so svojou výškou 
3 350 m.n.m. súčasne najvyšším vulkánom v Európe, 
avšak tento údaj sa mení podľa sopečnej aktivity. 
Obvod základne sopky je 210 km. Vrchol Etny má 
štyri hlavné krátery. Sopka vznikla podmorskými 
čadičovými výlevmi pred zhruba 300 tisíc rokmi. 
Najstaršie záznamy o nej pochádzajú zo staroveku 
(135 A.D.). K jednej z najmohutnejších erupcií došlo 
v roku 1669, kedy láva dosiahla až do mesta Catania. 
Ďalšie výnimočné erupcie boli v roku 1910, kedy 
vzniklo 23 nových kráterov, neskôr v roku 1917, kedy 
láva tryskala do výšky až 800 metrov a v roku 1923, 
kedy láva zostala horúca až 18 mesiacov po erupcii. 
V súčasnosti je sopka činná prakticky nepretržite.

1 deň
Transfer z Bratislavy do Viedne, odlet do Catanie. Po 
prílete transfer na ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Po raňajkách sa vyberieme na celodenný výlet do 
oblasti Etny, najvyššej a najaktívnejšej sopky Európy, 
ktorá bola Rimanmi pokladaná za kováčsku dielňu 
boha ohňa Vulkána. Autobusom sa dopravíme do 
nadmorskej výšky 1 900 m n. m., odkiaľ možno 
lanovkou a následne terénnymi autami pokračovať 
až do výšky 2 900 m n. m., do oblasti lávových polí 
(fakultatívne). Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

3 deň
Raňajky, individuálne voľno v meste Milazzo, 
alebo fakultatívny výlet na Liparské ostrovy. 
Navštívime ostrov Lipari, kde absolvujeme prehliadku 
rovnomenného hlavného mesta súostrovia. Ďalej sa 
presunieme na ostrov Vulcano, kde sa nám naskytne 
možnosť kúpania v sírnych prameňoch (nie je v cene 
fakultatívneho výletu). Odchod na ubytovanie 
v meste Cefalú, fakultatívne večera.

4 deň
Po raňajkách navštívime Monreale, najvýznamnejšiu 
normandskú pamiatku na Sicílii, známu na celom 
svete stredovekými mozaikami. Pokračovať budeme 
do Palerma, ktorého jedinečnú polohu znásobuje 
zmes architektúry od islamskej po normandskú, 
od baroka po secesiu. Absolvujeme autobusovú 
prehliadku so zastávkou na návštevu katedrály, kde sa 
nachádzajú pozostatky sv. Rozálie, patrónky Palerma, 
prezrieme si Kráľovský palác. Ubytovanie, fakultatívne 
večera.

5 deň
Po raňajkách sa vyberieme do Agrigenta, 
rozprestierajúceho sa v miestach, kde predtým 
bol Akragas, jedno z najdôležitejších miest 
antického sveta, rival mesta Syrakúzy. Vychutnáme 
si prechádzku historickým jadrom s úzkymi 
stredovekými uličkami, následne navštívime Údolie 
chrámov – archeologickú oblasť, považovanú za 
najpôsobivejšie komplexy starogréckych stavieb 
mimo územia Grécka. Ubytovanie, fakultatívne 
večera.

6 deň
Po raňajkách sa presunieme do najvyššie položeného 
mesta na Sicílii – Enna, ktoré tróni na nedobytnej 
skale a je pokladané za centrum kultu Demetry 
(bohyne plodnosti). Pokračovať budeme cez 
vnútrozemie Sicílie do provinčného rušného mesta 
Piazza Armerina, kde hlavnou atrakciou sú vo Ville 
Romana del Casale dochované nádherné mozaiky 
antického Ríma (prehliadka). Ubytovanie, fakultatívne 
večera.

7 deň
Raňajky. Dnes spoznáme Syrakúzy, podľa rímskeho 
konzula Cicera najkrajšie grécke mesto (3.–5. storočie 
p. n. l.). Absolvujeme prehliadku antického Neapolisu. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.

8 deň
Po raňajkách sa presunieme do malebnej Taorminy, 
jedného z najkrajšie položených miest na Sicílii. 
Z gréckeho divadla si vychutnáme nádherný pohľad 
na stále činnú sopku Etnu. Záverečné hodiny na 
Sicílii strávime v Katánii, zničenej zemetrasením 
v roku 1693, ktorá je dnes mestom najnápadnejších 
barokových pamiatok z lávového kameňa na Sicílii. 

8-dňový letecký zájazd

SICÍlIa Po stoPÁCh  
MInUlostI
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bola vybudovaná v roku 1858 z iniciatívy miestnej 
šľachty. Zdobia ju palmy, libanonské cédre, judášove 
stromy aj citrusy. Prechádzka v nej bude mať na našu 
dušu iste blahodárne účinky. Z Ragusy sa presunieme 
do ďalšieho mesta na zozname UNESCO – Módica, 
ktoré sa okrem vzácnych pamiatok (kostol San 
Giorgio, Castello dei Conti a iné) hrdí aj 400 ročnou 
tradíciou vo výrobe čokolády. Nájdeme tu množstvo 
obchodíkov s touto sladkou pochúťkou, ktorej určite 
neodoláme. Návrat na ubytovanie, večera.

8 deň
Po raňajkách individuálne voľno, následný transfer 
na letisko v Katánii, odlet do Viedne a návrat späť do 
Bratislavy.

POZNÁMKA
Odporúčame doobjednať si druhý týždeň pobytu pri 
mori.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Bratislava – Katánia – 
Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu, 5x 
ubytovanie v hoteli 4* s polpenziou a s nápojmi počas 
večere, 2x ubytovanie s all inclusive, ochutnávku vína, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za osobu v dvojlôžkovej izbe obsadenej 1 osobou 
398 EUR.

1 deň
0dlet z Bratislavy na Sicíliu. Prvé hodiny strávime 
v Katánii, zničenej zemetrasením v roku 1693, 
ktorá je dnes mestom najnápadnejších barokových 
pamiatok z lávového kameňa na Sicílii. Pri prehliadke 
určite nevynecháme Dómske námestie s krásnou 
katedrálou, kostol San Benedetto, záhradu Giardino 
Bellini, archeologický park a ďalšie zaujímavosti. 
Po prehliadke sa presunieme na ubytovanie v okolí 
Syrakúz, večera.

2 deň
Po raňajkách sa presunieme do malebnej Taorminy, 
jedného z najkrajšie položených miest na Sicílii.  
Z gréckeho divadla si vychutnáme nádherný pohľad 
na stále činnú sopku Etnu, ktorú si popoludní 
prezrieme celkom zblízka. Autobusom sa dopravíme 
do nadmorskej výšky  1900 m.n.m., odkiaľ možno 
lanovkou a následne terénnymi autami pokračovať 
až do výšky 2900 m.n.m. do oblasti lávových polí 
(fakultatívne). Návrat do hotela, večera.

3 deň
Raňajky, individuálne voľno, oddych na pláži, 
možnosť kúpania sa v mori, večera.

4 deň
Raňajky. Dnes spoznáme Syrakúzy, podľa rímskeho 
konzula Cicera najkrajšie grécke mesto (3.-5. storočie 
p.n.l.). Prezrieme si Katakomby San Giovanni, 
archeologický park Neapolis so slávnym Dionýzovým 
uchom a prekrásnym gréckym divadlom a ďalšie 
zaujímavosti. Prejdeme sa historickým centrom na 
ostrove Ortigia s Apolónovým chrámom a katedrálou. 
Deň zakončíme ochutnávkou miestneho vína. Návrat 
na ubytovanie, večera.

5 deň
Raňajky, individuálne voľno, oddych na pláži, 
možnosť kúpania sa v mori, večera.

6 deň
Po raňajkách sa vyberieme po pobreží smerom na juh, 
kde naším cieľom bude mesto Noto. Vďaka svojim 
pamiatkam v štýle sicílskeho baroka, bolo v roku 2002 
zaradené do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. 
Pri prehliadke nevynecháme paláce – Palazzo Nicolaci 
a Palazzo Ducezio, Baziliku San Salvatore a Katedrálu 

San Nicolo, ktorá bola niekoľkokrát poškodená 
zemetrasením a po poslednom v roku 1997 prešla 
mohutnými rekonštrukčnými prácami, trvajúcimi 
až do roku 2007, kedy bola znovu otvorená pre 
verejnosť. Popoludní návšteva . Popoludní návšteva  
bývalej rezidencie z obdobia neskorej Rímskej ríše 
Villa del Tellaro s pozoruhodnými mozaikami. Návrat 
na ubytovanie, večera. 

7 deň
Raňajky. Dnes vyrazíme do vnútrozemia ostrova. 
Čaká nás mesto Ragusa (UNESCO), vybudované 
na vápencovom kopci medzi dvomi hlbokými 
údoliami. V hornej časti mesta (Ragusa Superiore) si 
pozrieme Katedrálu San Giovanni Battista s fasádou 
v štýle sicílskeho baroka. Dnes tiché námestie, 
ktoré katedrálu obklopuje, bolo kedysi rušným 
mestkým trhom. V starej spodnej časti (Ragusa Ibla) 
nevynecháme Katedrálu San Giorgio, kostol Santa 
Maria dell´Itria, postavený maltskými rytiermi 
v 17. storočí, ani záhradu Giardino Ibleo. Záhrada 

8-dňový letecký zájazd

SICÍlIa PoZnÁvanIe a relaX 
v rovnovÁhe

all inclusive služby  
počas pobytu pri mori
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23.06. - 30.06. trasa BA 848 / osoba

01.09. - 08.09. trasa BA 848 / osoba

katedrálou, kostol San Benedetto, záhradu Giardino 
Bellini, archeologický park a zastavíme sa aj na 
známom trhu. Návrat na ubytovanie, večera.

7 deň
Raňajky. Presun trajektom späť do Kalábrie, po ceste 
zastávka v Reggio di Calabria – meste s krásnou 
pobrežnou promenádou, lemovanou palmami  
a magnóliami Za návštevu stojí dóm na triede Corso 
Garibaldi, ktorý bol po zemetrasení v roku 1908 
prestavaný v románskom štýle a najmä archeologické 
múzeum Museo Nazionale, v ktorom sú sústredené 
najvýznamnejšie zbierky archeologických nálezov 
z oblasti Kalábrie. Jeho najznámejším exponátom 
sú „Hrdinovia z Riace“, dve antické bronzové sochy 
bojovníkov z 5. stor. p. n. l., náhodne objavené v mori 
neďaleko mestečka Riace až v roku 1972. Presun do 
hotela, večera.

8 deň
Raňajky. Podľa časových možností voľno na oddych 
pri mori. Transfer na letisko a odlet do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Lamezia Terme 
– Viedeň, transfer Bratislava - Viedeň - Bratislava, 
autokarovú dopravu počas pobytu, 7x ubytovanie 
v hoteli 3* s polpenziou, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, fakultatívne výlety, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 98 EUR, za výlet na Liparské ostrovy
58 EUR.

1 deň
Odlet z Viedne do Kalábrie, na letisko Lamezia Terme. 
Po prílete transfer na ubytovanie. Individuálne voľno 
na oddych pri mori, večera.

2 deň
Raňajky. Predpoludním si vychutnáme voľno 
a oddych na pláži. Popoludní začneme spoznávať 
okolie. Najprv sa pokocháme výhľadom z mysu 
Capo Vaticano. Ďalej sa presunieme do mestečka 
Pizzo, kde ochutnáme slávnu zmrzlinu tartufo. Ide 
o orieškovú zmrzlinu, obalenú kakaom, s tekutou 
tmavou čokoládou vo vnútri. Jej názov je odvodený 
od vzácnej huby hľuzovky, na ktorú sa vzhľadom 
podobá. Okrem zmrzliny ponúka Pizzo aj ďalšie 
lákadlá. Nájdeme tu hrad z 15. storočia, kde bol 
väznený neapolský kráľ Joachim Murat a odkiaľ je 
prekrásny výhľad na celý záliv omývaný Tyrhénskym 
morom. Pri prehliadke nevynecháme ani kostolík 
Chiesetta di Piedigrota, ktorý v 17. storočí vytesali do 
skaly neapolskí námorníci po tom, čo sa zachránili 
z nebezpečnej búrky. Deň zakončíme v Tropei, 
starobylom meste, zavesenom na strmom úbočí 
útesu. Návrat na ubytovanie, večera.

3 deň
Raňajky, individuálne voľno, alebo fakultatívny výlet 
na Liparské ostrovy. Najprv sa preplavíme na ostrov 
Vulcano, kde budeme môcť na vlastnej koži vyskúšať 
prírodný bahenný kúpeľ zo sírnym bahnom, ktorý 
je vraj „lekárom“ pre celé telo. Pokračovať budeme 
na hlavný spomedzi Liparských ostrovov – ostrov 
Lipari. Prezrieme si rovnomenné malebné mestečko 
Lipari, niekdajšie biskupské sídlo. Výlet zakončíme na 
ostrove Stromboli, so stále činnou sopkou, ktorá má 
pravidelné erupcie v 15 až 30 minútových intervaloch. 
Na ostrove si urobíme aj krátku prestávku na kúpanie. 
Návrat na ubytovanie, večera.

4 deň
Po raňajkách sa presunieme do mesta Villa San 
Giovanni, kde sa nalodíme na trajekt na Sicíliu. 
Na Sicílii si spravíme krátku zastávku v Messine, 
kde navštívime katedrálu s najväčším orlojom na 
svete. Pokračovať budeme do Taorminy, jedného 
z najkrajšie položených miest na Sicílii. Z gréckeho 
divadla si vychutnáme nádherný pohľad na stále 
činnú sopku Etnu, ktorú si na nasledujúci deň 

budeme môcť pozrieť celkom zblízka. Po prehliadke 
odchod na ubytovanie v okolí Taorminy, večera.

5 deň
Po raňajkách sa vyberieme na celodenný výlet 
do oblasti Etny, najvyššej a najaktívnejšej sopky 
Európy, ktorá bola Rimanmi pokladaná za kováčsku 
dielňu boha Vulkána. Autobusom sa dopravíme do 
nadmorskej výšky1900 m n.m., odkiaľ možno lanovkou 
a následne terénnymi autami pokračovať až do výšky 
2900 m n.m. do oblasti lávových polí (fakultatívne). 
Popoludní sa prejdeme po botanickom a geologickom 
parku Golle dell´Alcantara pozdĺž kaňonu, 
vyhĺbenom riečkou Alcantara vo vulkanickej hornine. 
Návrat na ubytovanie, večera.

6 deň
Raňajky. Dnes spoznáme Syrakúzy, podľa rímskeho 
konzula Cicera najkrajšie grécke mesto (3.–5. storočie 
p.n.l.). Prezrieme si archeologický park Neapolis 
so slávnym Dionýzovým uchom a prekrásnym 
gréckym divadlom a ďalšie zaujímavosti. Prejdeme 
sa historickým centrom na ostrove Ortigia 
s Apolónovým chrámom a katedrálou. Našou 
ďalšou zastávkou bude Katánia. Pri prehliadke 
určite nevynecháme Dómske námestie s krásnou 

8-dňový letecký zájazd
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21.06. - 28.06. trasa BA 798 / osoba

07.10. - 14.10. trasa BA 798 / osoba

6 deň
Raňajky. Dnes sa vyberieme do Lecce – barokovej 
Apúlie, ktorá je pre krásu svojich pamiatok prezývaná 
Florenciou Apúlie. Mesto bolo založené podľa tradície 
už v čase pred trójskou vojnou. Vrchol rozkvetu zažilo 
v 17. storočí, kedy sa stalo jedným z najvýznamnejších 
kultúrnych a obchodných centier Stredomoria. 
Z tohto obdobia pochádzajú mnohé pamiatky 
jedinečného baroka „leccese“ ako napríklad Bazilika 
Santa Croce alebo palác Celestínov. V prípade časovej 
rezervy individuálne voľno. Návrat na ubytovanie, 
večera.

7 deň
Raňajky.Výlet na pláž. Večera v hoteli.

8 deň
Raňajky. Odchod na letisko v Bari, odlet do Viedne/
Budapešti a následný transfer späť do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň / Budapešť – Bari – 
Viedeň / Budapešť, letiskový transfer z / do Bratislavy, 
autokarovú prepravu počas pobytu, 7x ubytovanie 
v hoteli 3* s raňajkami, 1x ochutnávku vína, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 144 EUR, za 7 večerí 128 EUR.

1 deň
Transfer z Bratislavy do Viedne/Budapešti, odlet do 
Bari, hlavného mesta Apúlie. Prehliadka starého 
mesta s krivoľakými uličkami a románskou Bazilikou 
sv. Mikuláša, v ktorej sú uložené ostatky tohto najmä 
u detí obľúbeného svätca. V 11. storočí ich sem 
priviezli miestni námorníci po tom, čo ich ukradli 
z byzantskej Myry. Okrem Baziliky sv. Mikuláša pri 
prehliadke nevynecháme pevnosť Castello Svevo, 
nachádzajúcu sa priamo v srdci mesta, či tzv. „Malú 
pevnosť“ v blízkosti prístavu na pobreží, odkiaľ je 
nádherný výhľad na more a staré centrum. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Po raňajkách prehliadka Alberobello, v ktorom 
sa zachovalo ucelené historické jadro, tvorené 
nezvyčajnými domami typu „trulli“. Pre ne bolo 
mesto v roku 1996 zapísané do zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO. Popoludní sa vyberieme do 
dediny Castellana Grotte, kde sa nachádza jaskynný 
súbor s impozantnou kvapľovou výzdobou. V hĺbke 
70 metrov sa po 3 kilometrovej trase dostaneme 
až do najkrajšej časti – „Grotta Bianca“, v ktorej nás 
doslova oslepí žiarivá vápencová krása. Pokračovanie 
do šarmantného mestečka Martina Franca na krátku 
prehliadku. Prezrieme si námestie Piazza Roma  
s Palácom Ducale ako i námestie Piazza Plebiscito 
s jedinečnou Bazilikou di San Martino. Po ceste sa 
zastavíme na ochutnávku miestneho vína.  Návrat 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky. Deň začneme výletom za apúlskym 
dedičstvom UNESCO – navštívime hrad Castel del 
Monte, ktorý si dal postaviť sväto–rímsky cisár 
Fridrich II. v 13. storočí. Unikátna pevnosť je opradená 
mnohými legendami a tajomstvami, čo činí jej 
návštevu ešte zaujímavejšou. Cestou z hradu sa 
vydáme do Trani – malebného starého mestečka na 
brehu mora. Pozrieme si jeho stredoveké historické 
centrum s gotickou katedrálou a západ slnka nad 
mestom si vychutnáme zo známeho mestského parku 
Villa Comunale. Čas nám zostane i na individuálne 
poznávanie, prípadne posedenie pri muškátovom 
víne. Návrat na ubytovanie, fakultatívne večera.

4 deň
Po raňajkách sa presunieme do „bieleho mesta“ 
Ostuni. Prezrieme si krásnu katedrálu, kostol San 
Vito Martire, biskupský palác Pallazo Vescovile zo 
16. storočia, či barokový palác Pallazzo Zevallos. 
Popoludnie strávime v príjemnom pobrežnom 
mestečku Polignano a Mare. Prejdeme sa po 
nábrežnej promenáde so sochou slávneho rodáka 
– speváka Domenica Modugna až do historického 
centra s malebnými stredovekými uličkami. Čas nám 
zostane i na oddych na miestnej pláži a kúpanie 
v mori. Návrat na ubytovanie, fakultatívne večera.

5 deň
Raňajky. Cez krásne scenérie apúlskeho vidieka sa 
vydáme do Matery – mesta na strmých skalnatých 
kopcoch, zapísaného do svetového dedičstva 
UNESCO. Ľudia sa prispôsobili tunajším ťažkým 
podmienkam a vytvorili si jaskynné príbytky, ale aj 
skalné chrámy, ktoré dávajú tomuto miestu jedinečné 
čaro. Zastavíme sa aj v malebnom meste Altamura, 
známom v celom Taliansku pre svoj vynikajúci chlieb 
s chráneným označením pôvodu, starú románsku 
katedrálu a svetovo významné paleontologické 
náleziská. Návrat na ubytovanie, fakultatívne večera.

8-dňový letecký zájazd
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06.09. - 13.09. trasa BA 998 / osoba 

pri ktorej nevynecháme krásnu katedrálu, kostol 
Chiostro di Paradiso a ďalšie zaujímavosti. Následne 
sa presunieme do Vietri sul Mare, mesta po stáročia 
presláveného svojou keramikou, ktorá zdobí aj kupolu 
kostola sv. Jána z 18. storočia. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

7 deň
Raňajky. Transfer k moru, pobyt na pláži. Návrat do 
hotela, fakultatívne večera.

8 deň
Raňajky. transfer na letisko v Neapole, odlet do 
Budapešti/Viedne , návrat späť do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň / Budapešť – 
Neapol – Viedeň / Budapešť, transfer Bratislava – 
Viedeň / Budapešť – Bratislava, autokarovú dopravu 
počas pobytu, 7x ubytovanie s raňajkami v hoteli 
3*, miestneho sprievodcu v Pompejách, prepravu 
trajektom na ostrov Capri, prepravu trajektom na 
ostrov Ischia, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 172 EUR, za 7 večerí 126 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy do Budapešti/Viedne, odlet do 
Neapolu, transfer na ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Po raňajkách navštívime kolosálny Pallazo Reale 
s lesoparkom s fontánami a vodotryskami v Caserte, 
ktorý je označovaný ako talianske Versailles. Palác 
bol postavený pre márnotratného kráľa Karola III. 
Burbonského. So svojimi rozmermi 247 x 184 metrov, 
4 veľkými nádvoriami, 34 schodišťami a vyše  
1200 miestnosťami je najväčším palácom v Európe. 
Súčasťou komplexu je aj divadlo a množstvo 
krásnych sál. Veľmi slávne je gigantické centrálne 
schodisko, zdobené sochami a mramorom, kde sa 
natáčali niektoré scény z filmu Hviezdne vojny. Park 
obklopujúci palác má rozlohu 120 hektárov. Enormné 
množstvo vody, ktoré je potrebné pre zásobovanie 
všetkých fontán a vodných diel v ňom, je privádzané 
Vanvitelliho akvaduktom. Kráľovský palác s parkom 
a akvaduktom sú zapísané do zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO. Z Caserty sa presunieme do 
Neapola na prehliadku centra. Spoznáme Nový 
hrad, Kráľovský zámok, Plebistické námestie, divadlo 
S. Carlos, galériu Umberta I., Radnicu a Radničné 
námestie Návrat na ubytovanie, fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky. Dnes na nás čaká malebný večne zelený 
ostrov – Ischia, ktorý je preslávený najmä vďaka viac 
ako stovke liečivých studených i teplých prameňov. 
Pozrieme si najkrajšie miesta ostrova, medzi ktorými 
nesmie chýbať Aragonský hrad, most Ponte di Ischia, 
či botanická záhrada Ravino. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

4 deň
Po raňajkách sa vyberieme k sopke Vezuv, jedinej 
činnej sopke, nachádzajúcej sa priamo na európskom 
kontinente, ktorá je súčasne označovaná aj za jednu 
z najnebezpečnejších na svete. Kto sa jej nezľakne, 
bude mať možnosť vystúpiť až na okraj krátera. 
Pokračovanie do antických Pompejí (UNESCO), 
ktoré boli kedysi starorímskym provinčným mestom 
na križovatke obchodných ciest a do dnešných dní 
prežili vďaka výbuchu sopky Vezuv. Celé mesto 
zasypal horúci popol, čo zaručilo zachovanie jeho 
pôvodného vzhľadu. Budeme obdivovať pompéznosť 

starovekého mesta a ohromí nás fascinujúca 
umelecká výzdoba najbohatších domov - nástenné 
maľby, bronzové a mramorové sochy a mozaiky. 
Prejdeme sa po Via dell´Abbondanza - niekdajšej 
najrušnejšej a najdlhšej ulici v meste, uvidíme 
pozostatky amfiteátra s kapacitou 20-tisíc divákov, či 
antický nevestinec. Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

5 deň
Raňajky. Dnešný deň strávime na jednom z najkrajších 
ostrovov Tyrhénskeho mora – Capri, ktorý je 
prirovnávaný k rajskej záhrade, kde slnko svieti 
365 dní v roku. Okrem nádherných Augustových 
záhrad s výhľadom na Faraglioni (3 skaly pri južnom 
pobreží) a Vily Jovis (bývalá rezidencia cisára Tibéria), 
nás určite nadchne výlet loďou do morskej jaskyne 
Grotta Azzura (fakultatívne). Odraz slnečného svetla 
o steny jaskyne vytvára magickú modrú farbu. Návrat 
do hotela, fakultatívne večera.

6 deň
Po raňajkách sa vyberieme do Amalfi nádhernou 
panoramatickou cestou cez Positano, 
s neopakovateľnými výhľadmi na Salernský záliv – 
UNESCO. V Amalfi absolvujeme krátku prehliadku, 

8-dňový letecký zájazd
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TERMÍNY A CENY - 7I8ITB24

11.10. - 16.10. trasa 2,3 418 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8ITL06

30.03. - 02.04. trasa BA 578 / osoba

06.05. - 09.05. trasa BA 578 / osoba

08.06. - 11.06. trasa BA 578 / osoba

12.07. - 15.07. trasa BA 578 / osoba

12.10. - 15.10. trasa BA 578 / osoba

19.10. - 22.10. trasa BA 578 / osoba

4 deň
Po skorých raňajkách sa presunieme 
do Neapolu na krátku prehliadku 
centra. Spoznáme Nový hrad, Kráľovský 
zámok, Plebistické námestie, divadlo 
S. Carlos, nákupnú galériu Umberta I., 
radnicu a Radničné námestie. Potom 
sa už plní zážitkov presunieme na 
letisko v Neapole, odkiaľ odletíme 
späť do Viedne/Budapešti. Transfer do 
Bratislavy.

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ POPLATKY
Za 1/1 izbu 68 EUR.

1 deň
Transfer z Bratislavy do Viedne/
Budapešti, odlet do Neapolu. Po prílete 
presun k sopke Vezuv s možnosťou 
výstupu na okraj krátera. Následne 
odchod na ubytovanie v prímorskom 
letovisku Sorrento.

2 deň
Po raňajkách sa vyberieme do Amalfi 
nádhernou panoramatickou cestou 
cez Positano, s neopakovateľnými 
výhľadmi na Salernský záliv (UNESCO). 
Absolvujeme krátku prehliadku 
mesta a ďalej budeme pokračovať 
do Pompejí, kde si prezrieme 
archeologické vykopávky antického 
mesta, v minulosti zasypaného 
niekoľkometrovou vrstvou popola zo 
sopky Vezuv. Návrat na ubytovanie.

3 deň
Dnešný deň strávime na jednom 
z najkrajších ostrovov Tyrhénskeho 
mora – Capri, ktorý je prirovnávaný 
k rajskej záhrade, kde slnko svieti 
365 dní v roku. Okrem nádherných 
Augustových záhrad s výhľadom 
na Faraglioni (3 skaliská pri južnom 
pobreží), Vily Jovis (bývalá rezidencia 
cisára Tibéria – návšteva možná 
individuálne), nás nadchne výlet loďou 
do morskej jaskyne Grotta Azzura 
(fakultatívne). Odraz slnečného svetla 
o steny jaskyne vytvára magickú modrú 
farbu. Návrat na ubytovanie. Zostane 
nám čas aj na potulky večerným 
Sorrentom, posedenie pri dobrom 
jedle, vínku, či káve.

5 deň
Po raňajkách nás čaká návšteva 
čarovného mestečka Pitigliano, 
postaveného na žltočervenom tufe, 
ktoré vzhľadom pripomína Chrámovú 
horu v Jeruzaleme. Pokračovanie do 
Sovany, malého mestečka, ktoré je 
podobne ako Pitigliano, zaradené 
do zoznamu najkrajších mestečiek 
Talianska. Presun do prírodných 
termálnych kúpeľov Terme di 
Saturnia, možnosť kúpania. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

6 deň
Raňajky, odchod na Slovensko, návrat 
vo večerných hodinách.

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, lanovku, pobytovú taxu, 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 108 EUR, za 5 večerí 
88 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých 
ranných hodinách (z Bratislavy cca 
o 6:00 hod.), tranzit cez Rakúsko do 
Talianska. Príchod do Ríma, ubytovanie 
v okolí mesta, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Odchod na prehliadku 
Ríma. Jeho spoznávanie začneme vo 
Vatikáne a jeho bezprostrednom 
okolí. Prezrieme si Námestie sv. Petra 
s Bazilikou sv. Petra a pokračujeme 
prehliadkou: Fontána di Trevi, 
Španielske námestie so známymi 
Španielskymi schodmi, Piazza del 
Popolo, Piazza Navona, Koloseum. 
Odchod na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

3 deň
Raňajky, odchod do Orvieta, mesta 
s unikátnou polohou na tufe-skale, 
vytvorenej sopečnými vyvrelinami. 
Lanovkou sa dostaneme do 
historického centra, ktorému dominuje 
nádherná románsko - gotická 
katedrála. Po prehliadke presun na 
ochutnávku vína, miestnych syrov 
a údenín. Popoludní si pozrieme 
najväčšie umelo vytvorené vodopády 
v Európe Cascate delle Marmore. 
Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

4 deň
Po raňajkách odchod do Civita di 
Bagnoregio, mestečka, slávneho 
vďaka úchvatnej polohe na sopečnom 
útese. Pokračovanie do oblasti Bagnaia, 
návšteva Vily Lante s nádhernými 
barokovými záhradami. Presun do 
Viterba, prehliadka stredovekého 
centra s úzkymi uličkami a viacerými 
pamiatkami. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

RÍm, ORvIetO a MestÁ  
na skalÁCh

4–dňový letecký zájazd 6-dňový autokarový zájazd

CapRI a veZuv Za  
vÍkenD

Amal�

Pompeje
Vezuv

Neapol

Taliansko

Capri

Sorento

Rím

Assisi

Neapol

Viterbo

Pitigliano

Saturnia
Pitigliano

Orvieto Civita di Bagnoregio

Bez nočných jázd
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Florencia

Taliansko

Rím

Assisi

Perugia
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Sirmione
Verona

San Maríno
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1 deň
Transfer z Bratislavy do Viedne, odlet do Florencie, 
nazývanej kráľovnou renesancie,  presun do 
centra mesta. Prejdeme sa historickým centrom, 
prehliadneme si námestia Piazza del Duomo  
s kostolom Santa Maria del Fiore a Piazza San 
Giovanni s Baptistériom, ktoré sa priam hemžia 
majstrovskými dielami umelcov: Giotto, Brunelleschi, 
Ghiberti, Donatello, Andrea della Robbia, Benozzo 
Gozzoli, Michelangelo a ďalší. Uvidíme tiež Palazzo 
Vecchio na námestí Piazza della Signoria so sochou 
Dávida a známy most Ponte Vecchio s množstvom 
tradičných zlatníctiev. Ubytovanie, fakultatívne 
večera. 

2 deň
Raňajky, presun do Ríma, mesta s množstvom 
fascinujúcich historických pamiatok, ktorého centrum 
predstavuje obrovské múzeum pod šírym nebom. 
Rím a mnohé jeho pamiatky sú výsledkom práce 
geniálnych umelcov ako Rafaello, či Bernini. Rím však 
nie je len o histórii, ale aj o značkových obchodoch, 
moderných budovách a reštauráciách. Pri prehliadke 
mesta nevynecháme Koloseum, Forum Romanum, 
Kapitol, Benátske námestie s pamätníkom Viktora 
Emanuela II, fontánu di Trevi, Španielske námestie 
so známymi Španielskymi schodmi, Pantheon, 
námestie Piazza Navona s Fontánou štyroch riek, 
námestie Piazza Colonna a ďalšie zaujímavosti. 
Odchod na ubytovanie, fakultatívne večera. 

3 deň
Raňajky. Dnešný deň začneme v hlavnom meste 
katolíckej cirkvi – Vatikáne.  Prezrieme si Námestie 
sv. Petra s Bazilikou sv. Petra, pričom budeme mať 
možnosť vystúpiť na kupolu Baziliky, odkiaľ sa ponúka 
bezkonkurenčný výhľad na Rím i Vatikán. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera. 

4 deň
Po raňajkách sa vyberieme do mesta Perugia, 
ktorého centrum dýcha históriou hlavne Etruskov, 
Rimanov, ale aj nedávneho stredoveku. Známe je 
opevnenie Arco Etrusco a pevnosť Rocca Paolina, 

alebo katedrála sv. Lorenza, patróna mesta. Presun do 
Assisi, najvýznamnejšieho stredovekého pútnického 
mesta v Taliansku (prehliadka mesta). V ceste 
budeme ďalej pokračovať do San Marina, jedného 
z európskych miništátov.  Po prehliadke odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

5 deň
Raňajky, presun do Benátok - mesta, ležiaceho 
na 118 ostrovoch, vzájomne oddelených kanálmi 
a pospájaných krásnymi mostami.  Pozrieme si 
historické skvosty mesta - Dóžací palác, Most 
vzdychov, Námestie sv. Marka s Bazilikou sv. Marka, 
Ponte Rialto a ďalšie. Vo večerných hodinách odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

6 deň
Po raňajkách sa presunieme do Verony - kolísky 
romantiky, mesta Rómea a Júlie. Absolvujeme 
pešiu prehliadku mesta, pri ktorej spoznáme Arénu, 
námestie Piazza dell Erbe, Júliin dom a ďalšie 
zaujímavé miesta.  Potúlame sa uličkami, pokúpime 
suveníry pre našich blízkych. Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

7 deň
Raňajky, odchod k najjužnejšiemu cípu najväčšieho 
a najčistejšieho severotalianskeho jazera Lago 
di Garda, do mestečka Sirmione.  Absolvujeme 
krátku prehliadku mesta.  Presun do Pisy, kde si 
pozrieme známe dominanty  - námestie Piazza 
dei Miracoli (pamiatka UNESCO) so svetoznámou 
Šikmou vežou, Baptistériom a Dómom. Presun do 
kúpeľného mestečka Montecatini Terme, ubytovanie, 
fakultatívne večera.

8 deň
Raňajky, odchod do Florencie, dopoludnia 
dokončenie prehliadky mesta – kostol Santa Croce, 
záhrady Giardino di Boboli, transfer na letisko. Odlet 
do Viedne a transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Florencia – Viedeň, transfer 
Bratislava – letisko Viedeň – Bratislava, miestnu 
dopravu, 7  x ubytovanie s raňajkami v hoteli kat 3*, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné poistenie.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ POPLATKY
Za 1/1 izbu 162 EUR, za 7 večerí 126 EUR, za 
kumulatívnu vstupenku vo Florencii (Dóm, 
Babtistérium, Dómske múzeum) 17 EUR, (nutné 
objednať pri kúpe zájazdu). 

EuRóPA | TALIANSKO

TERMÍNY A CENY - 7I8ITL04

25.04. - 02.05. trasa BA 948 / osoba

8-dňový letecký zájazd

veĽKÝ OKRuh talIaNSKOm

NoViNKa – letecky



Anzio

Ponza

Rím

TALIANSKO
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jaskyne vytvorené Etruskami, viaceré nádherné 
kamienkové i piesočnaté pláže, malebné zátoky, 
útesy, a užijeme si možnosť kúpania, odpočinku  
i prechádzky v hlavnom mestečku Ponza. Vo 
večerných hodinách návrat trajektom do Anzia  
a transfer späť do hotela.   
 
4 deň

Po raňajkách sa presunieme do renesančného parku 
zo 17. storočia - Vila Borghese, najkrajšieho  
a druhého najväčšieho parku v Ríme. Počas 
prechádzky parkom sa v tieni stromov prejdeme 
cestičkami lemovanými sochami a uvidíme 
romantické fontány, geometricky upravené záhrady 
i jazierka. V parku sa nachádza najstaršia zoologická 
záhrada v Taliansku a tri múzeá svetového významu 
– Národná galéria s najväčšou zbierkou moderného 
umenia v Taliansku (Klimt, Van Gogh) a Národné 
etruské múzeum. Najväčšou atrakciou je galéria 
Borghese, v ktorej sa nachádza skvostná zbierka 
renesančného a barokového umenia. Už samotný 
vstup do vnútra galérie Borghese Vás zaručene 
ohromí. Popoludní si na Španielskom námestí 
urobíme fotografiu na známych Španielskych 
schodoch – najrušnejšom mieste v meste, ktoré sú 

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko vo Viedni, odlet 
do Ríma. Po prílete do Ríma, „najväčšieho múzea 
pod holým nebom“, sa transferom presunieme do 
hotela a následne sa vyberieme spoznávať skvosty 
historického Ríma: Koloseum – symbol starého Ríma, 
kde sa v minulosti odohrávali zápasy gladiátorov, 
Konštantínov oblúk, Forum Romanum – centrum 
politického a spoločenského rímskeho života, cisárske 
fóra – Fori Imperiali, Palatín, Kapitol, Benátske 
námestie s pamätníkom Viktora Emanuela II. 
Prejdeme sa po rušnej obchodnej ulici Via del Corso 
s množstvom nákupných možností. Presun metrom 
na ubytovanie.

2 deň
Dnešný deň strávime v hlavnom meste katolíckej 
cirkvi, vo Vatikáne. Prezrieme si Námestie sv. Petra 
s najznámejším chrámom na svete - Bazilikou sv. 
Petra, pričom budeme mať možnosť vystúpiť na 
kupolu Baziliky, odkiaľ sa ponúka bezkonkurenčný 
výhľad na Rím i Vatikán. V rámci programu je možné 
navštíviť Vatikánske múzeá so svetoznámou 
Sixtínskou kaplnkou, kde možno obdivovať 
impozantnú výzdobu, ktorej autormi sú renesanční 
umelci - Michelangelo, Bernini, Raphael a Botticelli. 
Tí z nás, ktorí sa stále nenabažili umenia a histórie, 
popoludní určite využijú možnosť návštevy 
Anjelskeho hradu (Castel Sant’Angelo), niekdajšieho 
mauzólea, pápežskej rezidencie a väzenia,  
v priestoroch ktorého dnes sídli múzeum. Ďalej 
budeme pokračovať k námestiu Piazza Navona, 
známemu vďaka Berniniho Fontáne štyroch riek, 
odkiaľ prejdeme k Pantheonu, najstaršiemu chrámu 
v Ríme. Návrat na ubytovanie.

3 deň
Po raňajkách odchod do prístavného mestečka 
Anzio, kde sa nalodíme na trajekt. Čaká na nás plavba 
na čarokrásny ostrov Ponza, ktorý bol donedávna len 
akýmsi „neobjaveným rajom“ pre milovníkov mora 
v tejto časti Talianska. Niektoré pláže sú dostupné 
iba z mora tzv. morskými taxíkmi. Ostrov Ponza je 
najväčším z Pontínskych ostrovov, ktoré tvoria zvyšky 
vyhasnutých sopiek a v minulosti bola obľúbeným 
letoviskom rímskych cisárov. Zažijeme okružnú 
plavbu po ostrove s prekrásnou prírodou  
a krištáľovo čistým morom, prezrieme si modré 

preslávené módnymi prehliadkami a v ulici Via Condotti 
si prezrieme ponuky svetoznámych značiek (Armani, 
Prada, Gucci) od slávnych talianskych návrhárov. 
Kávičkári tu budú mať čas vychutnať si šálku dobrej 
kávy v niektorej z množstva štýlových kaviarní. Náš 
deň zakončíme pri najslávnejšej a najväčšej barokovej 
fontáne v Ríme - fontáne di Trevi, do ktorej môžeme 
vhodiť mincu, aby sme sa podľa legendy opäť niekedy 
do Ríma vrátili. Odchod do hotela, odubytovanie. 
Transfer na letisko, odlet do Viedne a následný transfer 
do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA:
Leteckú dopravu Viedeň - Rím - Viedeň, transfer  
z Bratislavy na letisko a späť, transfer letisko - hotel - 
letisko, 3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, transfer 
do Anzia a späť do hotela, trajekt na ostrov Ponza, 
sprievodcu CK.

CENA NEZAHŔŇA:
Prepravu počas pobytu v Ríme, pobytovú taxu, vstupy 
do pamiatok, lodný okruh ostrovom Ponza a cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY:
Za 1/1 izbu 108 EUR, vstup do Villa Borghese 20 EUR / 
dospelá osoba, osoba od18 do 25 rokov 12 EUR, osoba 
do 18 rokov 5 EUR (nutné objednať pri kúpe zájazdu).

4-dňový letecký zájazd

TERMÍNY A CENY - 7I8ITL20

23.06. - 26.06. trasa BA 598 / osoba

28.07. - 31.07. trasa BA 598 / osoba

EuRóPA | TALIANSKO

pONZa & RÍm s nÁvŠtevoU  
vIlY Borghese

NoViNKa
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TERMÍNY A CENY - 7I8ITL01 / 7I8ITB01

16.02. - 19.02. (let) trasa BA 298 / osoba

30.03. - 02.04. (let) trasa BA 478 / osoba

05.05. - 08.05. (let) trasa BA 478 / osoba

25.05. - 28.05. (let) trasa BA 478 / osoba

01.09. - 04.09. (let) trasa BA 478 / osoba

14.09. - 17.09. (let) trasa BA 478 / osoba

12.10. - 15.10. (let) trasa BA 478 / osoba

09.11. - 12.11. (let) trasa BA 298 / osoba

29.08. - 02.09. (bus) trasa 2,3 258 / osoba

LETECKÝ ZÁJAZD:

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Rím – Viedeň, transfer 
Bratislava – letisko Viedeň – Bratislava, transfer letisko 
– hotel - letisko, 3  x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 
sprievodcu CK SATUR

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 88 EUR v termíne 16. - 19.02. a 09. - 12.11., 
108 EUR v ostatných termínoch.

AuTOKAROVÝ ZÁJAZD:

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 48 EUR, za 2 večere 28 EUR

1 deň
LETECKÝ ZÁJAZD:
Odchod z Bratislavy na letisko vo Viedni, odlet do 
Ríma. Po prílete do Ríma transfer do hotela  a následne 
začiatok pešej prehliadky mesta so sprievodcom - 
Fontána di Trevi, Pantheon, Španielske námestie 
so známymi Španielskymi schodmi. Na ulici Via dei 
Condotti, ktorá vedie od Španielskeho námestia k Via 
del Corso si môžeme pozrieť ponuku svetoznámych 
značiek Armani, Prada, Cavalli, Gucci, Missoni. Tí, 
ktorým móda až tak veľa nehovorí, si môžu vychutnať 
šálku dobrej kávy v niektorej z množstva štýlových 
kaviarní.  Návrat na ubytovanie.

AuTOKAROVÝ ZÁJAZD:
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách  
(z Bratislavy cca o 16:00 hod.), tranzit cez Rakúsko.

2 deň
LETECKÝ ZÁJAZD:
Dnešný deň strávime v hlavnom meste katolíckej cirkvi, 
vo Vatikáne a jeho bezprostrednom okolí.  Prezrieme 
si Námestie sv. Petra s Bazilikou sv. Petra, pričom 
budeme mať možnosť vystúpiť na kupolu Baziliky, 
odkiaľ sa ponúka bezkonkurenčný výhľad na Rím i 
Vatikán.  Navštívime Vatikánske múzeá (individuálna 
návšteva) so svetoznámou Sixtínskou kaplnkou, kde 
budeme môcť obdivovať impozantnú výzdobu, ktorej 
autormi sú najlepší renesanční umelci - Michelangelo, 
Bernini, Raphael a Botticelli.  Návrat na ubytovanie.
 
AuTOKAROVÝ ZÁJAZD:
V ranných hodinách príchod do Ríma. Program ako 
letecký zájazd. Odchod na ubytovanie v okolí Ríma, 
fakultatívne večera.

3 deň
LETECKÝ ZÁJAZD:
Po raňajkách sa vyberieme spoznávať ďalšie rímske 
skvosty - Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, 
Benátske námestie s pamätníkom Viktora Emanuela II., 
Trajánovo fórum. Ubytovanie.

AuTOKAROVÝ ZÁJAZD:
Po raňajkách sa vyberieme spoznávať ďalšie 
dominanty „večného mesta“ - Fontána di Trevi, 

Španielske námestie so známymi Španielskymi 
schodmi, Piazza del Popolo, Piazza Navona, 
Anjelsky hrad, rímske baziliky (Bazilika Santa Maria 
Maggiore, Bazilika sv. Pavla), rímske katakomby. 
Návrat do hotela, fakultatívne večera.

4 deň
LETECKÝ ZÁJAZD:
Raňajky. V dnešný deň si v priebehu pešej prehliadky 
doplníme chýbajúce diely rímskej mozaiky. Prejdeme 
sa od námestia Piazza del Popolo až k Anjelskemu 
hradu (Castel Sant’Angelo), niekdajšiemu mauzóleu, 
pápežskej rezidencii a väzeniu, v priestoroch ktorého 
dnes sídli múzeum (individuálna návšteva).  Prehliadku 
zakončíme na najväčšom rímskom námestí Piazza 
Navona, preslávenom krásnymi fontánami od 
najväčších sochárskych majstrov.  Vo večerných 
hodinách transfer na letisko, odlet do Viedne  
a následný transfer do Bratislavy. 
 
AuTOKAROVÝ ZÁJAZD:
Raňajky. V dnešný deň si v priebehu pešej prehliadky 
doplníme chýbajúce diely rímskej mozaiky – spoznáme 
Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Benátske 
námestie s pamätníkom Viktora Emanuela II., Trajánovo 
fórum a Pantheon. Vo večerných hodinách odchod na 
Slovensko.

5 deň
AuTOKAROVÝ ZÁJAZD:
Návrat na Slovensko v popoludňajších hodinách  
(cca o 14:00 hod.).

4-dňový letecký zájazd / 5-dňový autokarový zájazd

EuRóPA | TALIANSKO

RÍm večné  
Mesto
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TERMÍNY A CENY - 7I8ITB05

26.10. - 01.11. trasa 2,3 388 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8ITB02

17.03. - 22.03. trasa 2,3 368 / osoba

20.07. - 25.07. trasa 2,3 368 / osoba

Sixtínskou kaplnkou. Návrat na 
ubytovanie v okolí Ríma, fakultatívne 
večera.

5 deň
Dnes si doplníme chýbajúce diely 
rímskej mozaiky - spoznáme 
Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, 
Fontánu di Trevi, Benátske námestie, 
Španielske námestie so Španielskymi 
schodmi, Pantheon, námestie Piazza 
Navona s Fontánou štyroch riek, 
námestie Piazza Colonna. V neskorých 
večerných hodinách budeme plní 
zážitkov odchádzať späť na Slovensko.

6 deň
Návrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách.

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, vaporetto, pobytovú taxu 
a cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 88 EUR, za 4 večere 56 EUR, 
kumulatívna vstupenka vo Florencii 
(Dóm, Babtistérium, Dómske múzeum) 
17 EUR, za miesto v prednej pol. 
autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 8:00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko. V popoludňajších 
hodinách zastavíme pri jazere 
Wörthersee, kde budeme môcť 
navštíviť park Minimundus - Svet 
v malom s miniatúrnymi modelmi 
známych stavieb. Ďalej budeme 
pokračovať v ceste do Talianska. 
Príchod do oblasti Benátok, 
ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Po raňajkách presun do Benátok. 
Pozrieme si skvosty mesta - Dóžací 
palác, Most vzdychov, Námestie sv. 
Marka s Bazilikou sv. Marka, Hodinovú 
vežu, Ponte Rialto a ďalšie. Presun 
smerom na Florenciu, ubytovanie 
v hoteli v okolí Florencie, fakultatívne 
večera.

3 deň
Po raňajkách sa presunieme do 
umeleckej metropoly sveta - Florencie. 
Prejdeme sa historickým centrom, 
prehliadneme si Dóm, Palazzo Vecchio 
na námestí Piazza della Signoria so 
sochou Dávida od Michelangela, 
Medicejskú kaplnku a uvidíme známy 
most Ponte Vecchio. Popoludní odchod 
smerom na Rím, ubytovanie v okolí 
Ríma, fakultatívne večera.

4 deň
Presun do Ríma. Jeho spoznávanie 
začneme vo Vatikáne. Prezrieme si 
Námestie sv. Petra s Bazilikou sv. Petra, 
pričom budeme mať možnosť 
vystúpiť na kupolu Baziliky, odkiaľ sa 
ponúka bezkonkurenčný výhľad na 
Rím. Možnosť návštevy Vatikánskych 
múzeí (individuálne) so svetoznámou 

pútnického mesta v Taliansku 
(prehliadka mesta). Pokračovanie do 
San Marina. Odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

6 deň
Raňajky, odchod do Benátok, 
prehliadka mesta: Dóžací palác, 
Most vzdychov, Námestie sv. Marka 
s Bazilikou sv. Marka, Hodinová veža, 
Ponte Rialto a ďalšie. Vo večerných 
hodinách odchod na Slovensko.

7 deň
Návrat na Slovensko v skorých ranných 
hodinách (cca o 06:00 hod.).

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Vstupné do galérie Uffizi 17 EUR, 
kumulatívna vstupenka vo Florencii 
(Dóm, Babtistérium, Dómske múzeum) 
17 EUR (nutné objednať pri kúpe 
zájazdu), za 1/1 izbu 86 EUR, za  
4 večere 69 EUR, za miesto v prednej 
pol. autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 08:00 
hod.), tranzit cez Rakúsko do Talianska. 
Po ceste zastávka v udine. Príchod 
do Montecatini Terme, ubytovanie, 
fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky, presun do Florencie. 
Prejdeme sa historickým centrom 
a pozrieme si Dóm, Palazzo Vecchio 
na námestí Piazza della Signoria, 
Medicejskú kaplnku, uvidíme známy 
most Ponte Vecchio s množstvom 
tradičných zlatníctiev. Popoludní 
odchod smerom na Rím, ubytovanie 
v hoteli v blízkom okolí Ríma, 
fakultatívne večera.

3 deň
Po raňajkách sa vydáme spoznávať 
Rím. Začneme v hlavnom meste 
katolíckej cirkvi, vo Vatikáne. 
Prezrieme si Námestie sv. Petra 
s Bazilikou sv. Petra. Možnosť návštevy 
Vatikánskych múzeí (individuálne) so 
svetoznámou Sixtínskou kaplnkou. 
Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

4 deň
Raňajky. Spoznáme ďalšie rímske 
skvosty - Koloseum, Forum 
Romanum, Kapitol, Fontánu di Trevi, 
Benátske námestie s pamätníkom 
Viktora Emanuela II., Španielske 
námestie so známymi Španielskymi 
schodmi, Pantheon, Piazza Navona 
s Fontánou štyroch riek, Piazza 
Colonna. V popoludňajších hodinách 
presun smerom na Perugiu, ubytovanie 
v okolí, fakultatívne večera.

5 deň
Po raňajkách sa presunieme do Assisi, 
najvýznamnejšieho stredovekého 

EuRóPA | TALIANSKO

NajKRajŠIe meStÁ talIaNSKa tO NajlepŠIe Z talIaNSKa
6-dňový autokarový zájazd 7–dňový autokarový zájazd

Benátky

Florencia

Taliansko

Rím

Benátky

Florencia

Taliansko

Rím

Assisi

San Maríno

Bez nočnej jazdy tam Bez nočnej jazdy tam



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TERMÍNY A CENY - 7I8ITB16 

12.06. - 19.06. trasa 2,3 498 / osoba

04.09. - 11.09. trasa 2,3 498 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8ITL03

31.03. - 04.04.* (Veľká noc) trasa BA 648 / osoba

04.05. - 08.05. trasa BA 598 / osoba

11.07. - 15.07. trasa BA 598 / osoba

20.09. - 24.09.* trasa BA 648 / osoba

5 deň
Raňajky, presun do Florencie. 
Poslednýkrát sa pokocháme výhľadom 
na Florenciu z jedného z jej najvyššie 
položených miest - z Piazza del 
Michelangelo a nahliadneme do 
jedného z najkrajších kostolov v celom 
Taliansku - San Miniato. Presun na 
letisko, odlet späť do Viedne a transfer 
do Bratislavy.

POZNÁMKA
V termíne označenom * je ubytovanie 
priamo vo Florencií, bez využívania 
ranných a večerných vlakových 
transferov.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň - Florencia 
- Viedeň, transfer Bratislava - Viedeň 
- Bratislava, transfer letisko - hotel - 
letisko, 2x transfer vlakom Montecatini 
Terme - Florencia - Montecatini 
Terme, celodenný výlet Pisa - Lucca, 
4x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu mimo zahrnuté 
transfery, vstupy, pobytovú taxu, 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 60 EUR, pri zájazde 
s ubytovaním v centre 148 EUR, 
vstupné do galérie Uffizi 17 EUR, 
kumulatívna vstupenka vo Florencii 
(Dóm, Babtistérium, Dómske múzeum) 
17 EUR (nutné objednať pri kúpe 
zájazdu).

1 deň
Odlet z Viedne do Florencie. Po prílete 
sa presunieme do centra. Prejdeme 
sa popri Palazzo Pitti, cez most Ponte 
Vecchio, prezrieme si Palazzo Vecchio 
na námestí Piazza della Signoria, 
Dóm a baptistétium. Nahliadneme do 
kostola Santa Croce. Vo večerných 
hodinách sa presunieme na ubytovanie 
do Montecatini Terme.

2 deň
Presun vlakom do Florencie 
a spoznávanie jej ďalších zákutí - 
Galleria dell’ Accademia, ktorá sa pýši 
originálom Michelangelovho Dávida, 
Medicejská kaplnka a kostol San 
Lorenzo. Popoludní si oddýchneme 
v záhradách Giardino di Boboli, odkiaľ 
si vychutnáme západ slnka nad riekou 
Arno. Návrat vlakom do Montecatini 
Terme.

3 deň
Dnes sa vyberieme do okolia Florencie. 
Predpoludnie strávime v Pise, 
v meste preslávenom vďaka Námestiu 
Piazza dei Miracoli (UNESCO) a jeho 
štyrom dominantám, ktorými sú: 
Dóm, baptistérium, Campo Santo 
a svetoznáma Šikmá veža. Popoludní 
sa presunieme do mesta Lucca, kde 
si prezrieme námestia Piazza San 
Michele, Piazza Napoleone, či Piazza 
dell‘Anfiteatro a katedrálu Duomo di 
San Martino. Vo večerných hodinách 
návrat na ubytovanie.

4 deň
Raňajky, presun vlakom do Florencie 
na dokončenie prehliadky. Dnes nám 
svoje brány otvorí uffizi - najväčšia 
obrazová galéria v Taliansku. Návrat na 
ubytovanie

Popoludní presun do historického 
mesta Lucca. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

6 deň
Raňajky, individuálne voľno, alebo 
fakultatívny výlet na ostrov Elba, 
historicky spätého s generálom 
Napoleonom Bonaparte. Zoznámime 
sa s hlavným mestom ostrova – 
s mestečkom Portoferraio, ktoré 
si dodnes zachovalo stredovekú 
atmosféru. Poprechádzame sa 
malebnými uličkami a pokocháme sa 
výhľadom z pevnosti Forte Falcone. 
Popoludnie využijeme na relaxáciu 
na jednej z množstva krásnych pláží 
v okolí. Večer návrat na pevninu, 
presun späť na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

7 deň
Raňajky. Odubytovanie, oddych pri 
mori. Večer odchod späť na Slovensko.

8 deň
Návrat na Slovensko v ranných 
hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
6x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
1x ochutnávka vína, olivového oleja 
a grappy, 1x toskánsky bufet so živou 
hudbou, plavbu loďou, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 108 EUR , za 5 večerí  
(bez večere v 2. deň) 67 EUR, za miesto 
v prednej polovici autokaru 7 EUR,  
za fakultatívny výlet na ostrov Elba 
35 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.), 
ubytovanie v Montecatini Terme, 
fakultatívne večera.

2 deň
Dopoludnie strávime vo Florencii 
prehliadkou jej najväčších skvostov 
– Dómske námestie s krásnou 
katedrálou, námestie Piazza Signoria 
s Palácom Vecchio a most Ponte 
Vecchio. Z Florencie sa presunieme 
na farmu Castiglionchio, kde zažijeme 
pravý toskánsky vidiek. Pokocháme 
sa výhľadom do toskánskych viníc, 
prezrieme si farmárske múzeum, 
vínne pivnice a kaplnku z 15. storočia. 
Ochutnáme víno Chianti, taliansky 
destilát grappa a miestny olivový 
olej. Na záver dňa sa posilníme 
„farmárskym bufetom“ s typickými 
toskánskymi špecialitami a zabavíme 
sa pri živej hudbe. Odchod na 
ubytovanie v oblasti Versilie.

3 deň
Raňajky, individuálne voľno. Oddych 
pri mori, fakultatívne večera.

4 deň
Dnes sa presunieme na krásne ligúrske 
pobrežie. Deň strávime v chránenej 
oblasti CinqueTerre (UNESCO). Z mesta 
La Spezia absolvujeme plavbu loďou 
so zastávkami v dedinkách Vernazza,  
Manarola a Riomaggiore. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

5 deň
Po raňajkách sa presunieme do 
Pisy, kde nám sprievodca pri pešej 
prehliadke poukazuje jej dominanty 
– Piazza dei Miracoli (UNESCO) so 
Šikmou vežou, Baptistériom a Dómom. 

tOSKÁNSKOso ŠtIPkoU  
lIgÚrIe

5-dňový letecký zájazd 8-dňový autokarový zájazd

flOReNCIa krÁľovnÁ  
renesanCIe

ochutnávka v cene

Bez nočnej jazdy tam
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TERMÍNY A CENY - 7I8ITB18

27.07. - 01.08. trasa 2,3 378 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8ITB17

27.04. - 01.05. trasa 2,3 298 / osoba

Taliansko

La Verna

Arezzo
Certaldo

Monteriggioni

Florencia

Montalcino Bagno Vignoni

Florencia

Villa di Geggiano
Siena

Montecatini
Terme

Villa Torrigiani

Taliansko

4 deň
Raňajky, odchod do hlavného mesta 
Toskánska – Florencie, kde si pozrieme 
renesančnú záhradu Bardini  
s barokovými a viktoriánskymi prvkami. 
Okrem prekrásneho výhľadu na mesto 
budeme obdivovať mozaikové fontány. 
Pokračovanie do záhrady Boboli, 
známej najmä sochami od viacerých 
talianskych umelcov, fontánami  
a kamenným amfiteátrom. Popoludní 
prehliadka historického centra mesta: 
Palazzo Vecchio na námestí Piazza 
della Signoria, kostol Santa Croce, 
Dóm, Baptistérium. a podľa časových 
možností Medicejská kaplnka. 
Vo večerných hodinách odchod na 
Slovensko.

5 deň
Návrat na Slovensko v ranných hodinách.

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 58 EUR, za 3 večere 44 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 07:00 h). 
Tranzit cez Rakúsko V podvečerných 
hodinách príchod na ubytovanie  
v Montecatini Terme, fakultatívne 
večera, prenocovanie.

2 deň
Raňajky, odchod do pôvabného 
mestečka Lucca so zachovaným 
opevnením. Popoludní presun na 
prehliadku záhrad Reale di Marlia, 
ktoré sú jednou z hlavných atrakcií 
Toskánska. Preslávila ich princezná Elisa 
Bonaparte Baciocchi, sestra Napoleona, 
ktorá pretvorila 18- hektárový anglický 
park v okolí vily Reale di Marlia na 
jednu z najkrajších záhrad Talianska. 
Možno tu obdivovať napr. záhradu 
citrónovníkov alebo vodné divadlo 
– Teatro dell´ Aqua. Deň zakočíme 
ochutnávkou vína v miestnom 
vinárstve.  Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3 deň
Po raňajkách sa vyberieme na prehliadku 
ďalšej z očarujúcich toskánskych záhrad – 
Garzoni v mestečku Collodi. Možno sa tu 
kochať nádherne upravenými záhonmi 
s mnohými vodnými prvkami a tiež 
obdivovať exotické rastliny a motýle  
v impozantnom sklenníku. 
Pokračovanie do malebnej oblasti 
Chianti, návšteva záhrad pri vile 
Geggiano. Unikátny krajinný 
komplex na ploche 50 ha pozostáva 
z vinohradov, okrasných a úžitkových 
záhrad, ovocného sadu a terasovitého 
rybníka, odkiaľ je nádherný výhľad 
na historické mesto Siena. Popoludní  
prehliadka centra – pozrieme si Palazzo 
Publico s vežou Torre del Mangia, 
vysokou 88 m, či slávne námestie 
Piazza del Campo. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

pamiatok, kostolov a múzeí. 
Najznámejšou pamätihodnosťou je 
kostol sv. Františka. Pokračovanie 
do františkánskej svätyne La Verna, 
jedného s najdôležitejších spirituálnych 
a religióznych miest v Taliansku. 
Po krátkej prehliadke odchod na 
Slovensko.

6 deň
Návrat na Slovensko v ranných 
hodinách.

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, jazdu zubačkou, pobytovú 
taxu, cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 68 EUR, za 4 večere  
44 EUR, vstup do Galérie Ufizzi 17 EUR, 
kumulatívna vstupenka vo Florencii 
(Dóm, Babtistérium, Dómske múzeum) 
17 EUR (nutné objednať pri kúpe 
zájazdu), za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 7:00 hod). 
Tranzit cez Rakúsko do Talianska, 
ubytovanie v Montecatini Terme, 
fakultatívne večera.

2 deň
Po raňajkách odchod do Florencie. 
Pozrieme si Dóm, Palazzo Vecchio 
a známy most Ponte Vecchio. Návšteva 
obrazovej galérie Uffizi fakultatívne. 
Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

3 deň
Po raňajkách odchod do 
Certalda - krásneho stredovekého 
mestečka umiestneného na 
skale, ku ktorému sa vyvezieme 
zubačkou. Ochutnávka miestnych 
marmelád; typickou špecialitou je 
najmä cibuľová. Pokračovanie do 
čarovného stredovekého mestečka 
Monteriggioni. Na záver prehliadka 
bývalého kláštora San Galgano, 
postaveného v rímskom štýle  
v 12. stor. a známeho okrem iného 
mečom zabodnutým v skale. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

4 deň
Po raňajkách nás čaká návšteva 
mestečka Montalcino, ležiaceho 
v údolí Orcia, kde dozrieva vínna réva 
na výborné červené víno Brunello. Po 
ochutnávke odchod do Bagno Vignoni 
- kúpeľného mestečka, v ktorom sa 
namiesto hlavného námestia nachádza 
nádrž s termálnou vodou. Presun na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

5 deň
Raňajky, odchod na prehliadku 
zaujímavého historického mesta 
Arezzo, ktoré nás prekvapí 
množstvom architektonických 
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NajKRajŠIe ZÁhRaDy tOSKÁNSKa tOSKÁNSKO ako ho 
nePoZnÁte

5–dňový autokarový zájazd 6-dňový autokarový zájazd

Bez nočnej jazdy tam



Bez nočnej jazdy tam

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TERMÍNY A CENY - 7I8ITB61

21.09. - 26.09. trasa 2,3 528 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8ITL60

05.10. - 09.10. trasa BA 848 / osoba

navštívime jedno 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. Toto víno ochutnáme 
v historickej pivničke v centre. Návrat 
do hotela v Siene.

5 deň
Raňajky, transfer na letisko vo Florencii, 
odlet späť do Viedne a následný 
transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň - Florencia 
- Viedeň, transfer Bratislava - Viedeň 
- Bratislava, dopravu minibusom 
v destinácii podľa programu,  
3x ochutnávka podľa programu,  
4x ubytovanie v hoteli 3*/4* 
s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 145 EUR.

1 deň
Transfer na letisko vo Viedni, odlet 
do Florencie. Po prílete pešia 
prehliadka mesta. Prezrieme si Palazzo 
Vecchio na námestí Piazza della 
Signoria, kostol Santa Croce, Dóm, 
baptistérium a Medicejskú kaplnku. 
Vo večerných hodinách sa presunieme 
do starobylého mestečka Siena na 
ubytovanie.

2 deň
Po raňajkách sa vyberieme do kláštora 
Monte Oliveto Maggiore zo 14. st., 
presláveného freskami Signorelliho 
a Sodomy. Ďalej budeme pokračovať 
do mestečka Montalcino, ležiaceho 
vysoko v údolí Orcia, obkoleseného 
vinicami, kde dozrieva vínna réva 
na výborné červené víno Brunello. 
Ochutnávka.

3 deň
Doobedie strávime v Siene 
prehliadkou jej krásneho historického 
centra - pozrieme si Palazzo 
Publico s vežou Torre del Mangia, 
vysokou 88 m, odkiaľ je výhľad na 
slávne námestie Piazza del Campo. 
Popoludní sa presunieme do 
malebného kamenného mestečka San 
Gimignano. Po prehliadke mesta sa 
premiestnime do ulignana, na farmu 
Tenuta Torciano, kde ochutnáme 
preslávené víno Chianti, špeciálny 
taliansky destilát grappa a naučíme 
sa rozoznávať jeden z najkvalitnejších 
olivových olejov, označený ako „extra 
virgin“. Vo večerných hodinách návrat 
do hotela v Siene.

4 deň
Po raňajkách sa vyberieme do mesta 
Pienza (UNESCO), kde preskúmame 
jeho zákutia. Následne sa presunieme 
do mestečka Montichiello. Popoludní 

5 deň
Raňajky, príchod do Florencie. 
Prehliadneme si Dóm, kostol Santa 
Croce, Palazzo Vecchio, Medicejskú 
kaplnku a prejdeme sa po moste 
Ponte Vecchio. Návšteva galérie Uffizi 
(fakultatívne). Vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko.

6 deň
Návrat na Slovensko v ranných 
hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
4x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
3x 4-chodové gurmánske obedové 
menu, 3x ochutnávku vína, 1x 
ochutnávku olivového oleja a grappy, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 108 EUR, za 4 večere 
68 EUR, vstupné do galérie Uffizi  
17 EUR, kumulatívna vstupenka vo 
Florencii (Dóm, Babtistérium, Dómske 
múzeum) 17 EUR (nutné objednať pri 
kúpe zájazdu), za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko, ubytovanie 
v okolí Florencie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Odchod do Sieny na 
prehliadku historického centra, pri 
ktorej určite nevynecháme Palazzo 
Publico s vežou Torre del Mangia, 
odkiaľ je krásny výhľad na námestie 
Piazza del Campo. 4-chodový obed 
v typickej talianskej reštaurácii nás 
posilní na prehliadku kamenného 
mestečka San Gimignano. 
Ochutnáme víno Chianti, taliansky 
destilát - grappa a naučíme sa 
rozoznávať jeden z najkvalitnejších 
talianskych olivových olejov 
označených ako „extra virgine“. Návrat 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

3 deň
Po raňajkách navštívime 
Montepulciano, z ktorého hradieb je 
pekný výhľad na vinohrady, v ktorých 
sa zbiera hrozno na víno Nobile. Ďalej 
sa presunieme do dedinky Pienza, kde 
si v miestnej reštaurácii pochutíme na 
výdatnom toskánskom obede. Návrat 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

4 deň
Raňajky, návšteva kláštora Monte 
Oliveto Maggiore. Pokračovanie 
do mestečka Montalcino, ležiaceho 
v údolí Orcia, kde dozrieva hrozno na 
červené víno Brunello, ochutnávka. 
Po nej nás čaká ďalší gurmánsky 
zážitok v podobe 4-chodového menu. 
V popoludňajších hodinách návšteva 
románskeho kostola Sant´ Antimo. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.

tOSKÁNSKO De luxe faRby tOSKÁNSKehO vÍNa
4–dňový letecký zájazd 6-dňový autokarový zájazd

Siena

Pienza
Montepulciano

Montichiello

San Gimignano

Florencia

Monte Oliveto Maggiore

Taliansko

Florencia

Taliansko

SienaMonte
Oliveto Maggiore

Montalcino Pienza

Montepulciano
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Capoliveri Giglio
Marciana Alta
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TERMÍNY A CENY - 7I8ITL18

02.06. - 09.06. trasa BA 998 / osoba

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Florencia – Viedeň, transfer 
Bratislava – letisko Viedeň – Bratislava, trajekty, 
miestnu dopravu počas výletov,  7x ubytovanie 
s polpenziou a s nápojmi počas večerí v 4* hoteli, 
ochutnávku marmelád, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu, komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 282 EUR, za fakultatívny výlet na ostrov 
Giglio 68 EUR.

VEDELI STE, ŽE
Toskánsko nie je len malebná romantická krajina, 
ale aj nádherné Stredozemské more, v ktorom je 
neďaleko pobrežia roztrúsených niekoľko menších 
ostrovov a ostrovčekov. Toskánske súostrovie 
je  súčasťou národného parku Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano, ktoré sa nachádza medzi 
Korzikou a Apeninským polostrovom v Tyrhénskom 
a Ligúrskom mori a pozostáva z ostrovov Elba, 
Montecristo, Gorgona, Capraia, Pianosa, Giglio, 
Giannutri a niekoľkých ďalších menších ostrovov. Elba 
(Isola d’Elba) je zo všetkých Toskánskych ostrovov 
najväčší. Má rozlohu 224 km2 a po Sicílii a Sardínii je 
tretím najväčším ostrovom Talianska. Jej najznámejší 
obyvateľ Napoleon Bonaparte tu po vynútenej 
abdikácii a podpísaní Zmluvy z Fontainebleau stávil 
takmer rok života. Ďalším známym ostrovom je 
Isola di Montecristo, ktorý si pamätáme z románu 
Alexandra Dumasa Gróf Monte Christo.

1 deň
Transfer na letisko Viedeň, odlet do Florencie. Po 
prílete odchod do Piombina a presun trajektom na 
ostrov Elba, ktorý je preslávený krásnymi bielymi 
piesočnatými plážami, ale aj historickými pamiatkami 
spojenými  s postavou imperátora Napoleona 
Bonaparteho. Stredomorský ráz krajiny dokresľujú 
kaktusy, aloe, oleandre, píniové háje a malebné 
dedinky. Ubytovanie, večera.

2 deň
Po raňajkách odchod na prehliadku starého centra 
mesta Portoferraio. Okrem dvoch majestátne sa 
týčiacich pevností sa tu nachádza Teatro dei Vigilanti, 
bývalý kostol Chiesa del Carmine, ktorú nechal  
Napoleon počas svojho pobytu na ostrove prestavať 
na divadlo a reprezentačná Napoleonova vila 
s múzeom - Villa dei Mulini. Zaujímavou kuriozitou je  
i Bonaparteho posmrtná maska a bronzový 
odliatok jeho ruky. Popoludní odchod do horskej 
dedinky Marciana Alta, odkiaĺ premáva lanovka 
na najvyšší vrch ostrova Monte Capanne (1 019 m. 
n. m). Po návrate prehliadka stredovekého centra 
Marciany Alty s ochutnávkou vynikajúcich miestnych 
marmelád. Návrat do hotela, večera

3 deň
Raňajky. Voľno na oddych pri mori. Večera.

4 deň
Raňajky. Výlet na východné pobrežie ostrova, kde 
sa nachádza Porto Azzurro, malebné rybárske 
mestečko, ktoré patrí k najkrajším miestam celého 
ostrova. Pýši sa pôvabným historickým centrom  
s typickými farebnými domami a jednou 
z dominánt je aj pevnosť San Giacomo. 
Pokračovanie do mestečiek Rio nell´Elba a Rio 
Marina. Oblasť je známa ťažbou železnej rudy a do 
jednej z baní - Piccola Miniera sa možno dostať 
vláčikom. Banícku tradíciu pripomína aj zaujímavé 
Múzeum minerálov, v ktorom možno vidieť najkrajšie 
minerály ostrova. Popoludní presun do okúzľujúceho 
mestečka Capoliveri s úzkymi uličkami a krásnymi 
plážami v okolí. Voľno na kúpanie. Návrat do hotela, 
večera.

5 deň
Raňajky. Voľno na oddych pri mori. Večera.

6 deň
Po raňajkách voľno na oddych pri mori. Fakultatívne 
lodný výlet na Giglio – prekrásny ostrov 
s romantickými plážami, divokými útesmi a nádherne 
čistým morom, ktorý je súčasťou národného parku 
Toskánske ostrovy. Ostrov je okrem prírodných krás 
známy aj stroskotaním výletnej lode Costa Concordia. 
Po prehliadke stredovekého mestečka s pevnosťou 
Giglio Castello možnosť kúpania na niektorej z pláží, 
dostupných pešo alebo loďkou. Večera. 

7 deň
Raňajky. Voľno na oddych pri mori. Večera.

8 deň
Po raňajkách odchod do prístavu k trajektu, presun 
na letisko vo Florencii, odlet do Viedne a transfer do 
Bratislavy.
 

8-dňový letecký zájazd
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Taliansko

Lucca
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Siena
Volterra

Florencia
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TERMÍNY A CENY - 7I8ITK60

26.04. - 01.05. (bus) trasa 2,3 388 / osoba

31.05. - 05.06. (bus) trasa 2,3 388 / osoba

29.09. - 04.10. (let) trasa BA 698 / osoba

18.10. - 23.10. (bus) trasa 2,3 388 / osoba

AuTOKAROVÝ ZÁJAZD 

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 68 EUR, za 4 večere 53 EUR, za miesto 
v prednej polovici autokaru 7 EUR, vstupné do galérie 
Uffizi 17 EUR, kumulatívna vstupenka vo Florencii 
(Dóm, Babtistérium, Dómske múzeum) 17 EUR (nutné 
objednať pri kúpe zájazdu).

LETECKÝ ZÁJAZD

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Florencia – Viedeň, 
transfer Bratislava – Viedeň – Bratislava, dopravu 
autobusom v destinácii podľa programu,  
5x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, ochutnávku 
vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 105 EUR, za 5 večerí 70 EUR, vstupné 
do galérie Uffizi 17 EUR, kumulatívna vstupenka vo 
Florencii (Dóm, Babtistérium, Dómske múzeum) 17 EUR 
(nutné objednať pri kúpe zájazdu).

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 07:00 hod.), tranzit cez Rakúsko, 
ubytovanie v kúpeľnom mestečku Montecatini Terme, 
fakultatívne večera. V prípade leteckej dopravy 
transfer na letisko vo Viedni, odlet do Florencie. Po 
prílete transfer na ubytovanie do mesta Montecatini 
Terme a následne prechádzka kúpeľným mestom. 
Prezrieme si areál starých kúpeľov s množstvom 
fresiek a jedinečnou atmosférou. V jednej 
z pôvabných kaviarničiek ochutnáme pravú taliansku 
kávičku a čas nám zostane i na jazdu zubačkou do 
časti Montecatini Alto, odkiaľ sa nám naskytne krásny 
výhľad na mesto. Návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

2 deň
Po raňajkách odchod do umeleckej metropoly sveta 
- Florencie, kde strávime celý dnešný deň. Prejdeme 
sa historickým centrom, prehliadneme si Dóm, 
Palazzo Vecchio na námestí Piazza della Signoria so 
sochou Dávida od Michelangela, Medicejskú kaplnku 
a známy most Ponte Vecchio s množstvom tradičných 
zlatníctiev. Naskytne sa nám možnosť navštíviť známu 
obrazovú galériu Uffizi (fakultatívne), prípadne využiť 
individuálne voľno na posedenie pri kávičke. Návrat 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky, odchod do Pisy, kde nám sprievodca pri pešej 
prehliadke poukazuje jej dominanty - námestie Piazza 
dei Miracoli (pamiatka UNESCO) so svetoznámou 
Šikmou vežou, Baptistériom a Dómom. Ďalej sa 
presunieme do rodiska G. Pucciniho, historického 
mesta Lucca, kde si prezrieme námestia Piazza San 
Michele a Piazza Napoleone, katedrálu ako aj ďalšie 
zaujímavé miesta a pamiatky. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

4 deň
Po raňajkách sa presunieme do centra etruskej 
civilizácie - do mesta Voltera, presláveného 
ťažbou a spracovaním alabastru. Ďalej budeme 
pokračovať do malebného stredovekého mestečka 
San Gimignano, živej kulisy historických filmov. 
Pri prehliadke spoznáme Dóm, Baziliku di Santa 
Maria Assunta, Palazzo del Popolo, múzeum 
Civico a námestie Piazza della Cisterna, na ktorom 

okrem iného nájdeme aj zmrzlináreň Dondoli – 
niekoľkonásobného svetového víťaza vo výrobe tejto 
mrazenej pochúťky. Prehliadku zakončíme návštevou 
toskánskych viníc, spojenou s ochutnávkou vín 
z oblasti San Gimignano. Odchod na ubytovanie do 
okolia , fakultatívne večera.

5 deň
Po raňajkách sa vydáme do stredovekého 
toskánskeho mesta Siena na prehliadku jej 
malebného historického centra - spoznáme Palazzo 
Publico s vežou Torre del Mangia vysokou 88 m, 
odkiaľ je prekrásny výhľad na slávne námestie Piazza 
del Campo. V popoludňajších hodinách odchod 
autobusových klientov na Slovensko. V prípade 
leteckej dopravy návrat na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

6 deň
V ranných hodinách návrat autobusových klientov na 
Slovensko. Pri využití leteckej prepravy po raňajkách 
transfer na letisko vo Florencii, odlet do Viedne 
a následný transfer späť do Bratislavy.

6-dňový autokarový alebo letecký zájazd

čaROvNé tOSKÁNSKO

EuRóPA | TALIANSKO

Bez nočnej jazdy tam

ochutnávka vína v autentickom 
prostredí toskánskej vinice
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Nice

Monte Carlo
Sanremo

CervoDolceacqua

Janov

Cinque Terre
La Spezia

Camogli
Portofino

Santa Margherita
di Ligura

Florencia

Taliansko

TERMÍNY A CENY - 7I8ITL19

26.06. - 01.07. trasa BA 848 / osoba

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Nice, Florencia – Viedeň, 
transfer Bratislava – letisko Viedeň – Bratislava, 
miestnu dopravu počas výletov,  5x ubytovanie 
s raňajkami v hoteli kat 3*, ochutnávku vína,  2x 
plavbu loďou, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu, komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 88 EUR, za 5 večerí 112 EUR.

VEDELI STE, ŽE
Národný park Cinque Terre v preklade znamená 
Päť zemí a tvorí ho pás pobrežia západne od 
mesta La Spezia. Skladá sa z piatich malebných 
dedín, ktoré sú umiestnené na skalnatom pobreží. 
Pobrežie, päť dedín a okolité svahy  tvoria spolu 
Národný park Cinque Terre  (Parco Nazionale delle 
Cinque Terre) a vzhľadom na svoju výnimočnosť sú 
súčasťou svetového dedičstva UNESCO.  Celé územie 
národného parku charakterizuje harmonické súžitie 
človeka s prírodou. Strmé, skalnaté, ale slnečné 
svahy človek využil a pretvoril ich na unikátne 
terasovité vinice. Takisto päť dediniek – Riomaggiore, 
Manarola, Vernazza, Corniglia a Monterossa s domami 
postavenými tesne vedľa seba, človek akoby prilepil 
na skalnaté pobrežie. Až do začiatku 20.storočia sa 
do dediniek nedalo inak dostať ako po mori alebo 
neupravenými cestami vedúcimi po strmých svahoch. 
Nepriaznivé príjazdové možnosti doteraz chránia 
národný park pred masovou turistikou.

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko Viedeň, odlet do 
Nice, krátka prehliadka, presun do Monte Carla, 
prehliadka, odchod na ubytovanie. Fakultatívne 
večera.

2 deň
Raňajky, začiatok prehliadky očarujúcej Ligúrie na 
južných svahoch horského oblúka okolo Janovského 
zálivu. Začneme prehliadkou svetoznámej botanickej 
záhrady Hanbury na myse Mortola. Exotická 
záhrada s viac ako 3 000 tropických rastlín je jednou 
z najväčších v Taliansku a ponúka panoramatický 
výhľad na more. Pokračovanie do stredovekej 
vinárskeho mestečka Dolceacqua, nad ktorou 
sa týči hrad Doria z 12. stor. Mesto charakterizuje 
most, známy z Monetovho obrazu. Ochutnávka 
známeho vína Rossese. Odchod do Sanrema - mesta, 
v ktorom sa koná známy hudobný festival. Po krátkej 
prehliadke historického centra presun do malebného 
prímorského mestečka Cervo s úzkymi uličkami 
a kostolom San Giovanni Battista, týčiaceho sa nad 
morom. Odchod na ubytovanie. Fakultatívne večera.

3 deň
Po raňajkách presun do Janova, krásneho mesta 
s mnohými historickými pamiatkami. Perlou je 
určite katedrála San Lorenzo z 12 stor., nemenej 
zaujímavé sú Piazza della Vittoria s impozantným 
víťazným oblúkom, Piazza de Ferrari, divadlo Teatro 
Carlo Felice, Piazza Dante s rodným domom Krištofa 
Kolumba, palác San Giorgio, kráľovský Palazzo Reale 
a obísť sa nedá ani starý prístav. Zachoval si mnoho 
budov z minulosti a hlavnou atrakciou je veľké 
akvárium (druhé najväčšie v Európe) a Morské 
múzeum. Odchod na ubytovanie. Fakultatívne večera.

4 deň
Raňajky. Odchod do romantického prímorského 
mestečka Camogli, pre ktoré sú typické farebné 
domy na terasách, pomaľované pestrými 
farbami. Plavba loďou pozdĺž divokého pobrežia 
Portofínskeho mysu k románskemu kláštoru San 
Fruttuoso z 8. stor. odrezaného od sveta. 
Pokračovanie loďou do malebného Portofina, 
ktoré je obľúbeným miestom fotografov a talianskej 

smotánky. Na záver sa zastavíme v známom letovisku 
Santa Margherita di Ligure s krásnou promenádou 
a plážami. Možnosť kúpania. Návrat na ubytovanie. 
Fakultatívne večera.

5 deň
Raňajky. Dnes sa presunieme na krásne ligúrske 
pobrežie.  Deň strávime v chránenej divokej oblasti 
Cinque Terre (UNESCO), s päticou dediniek, ktoré boli 
až donedávna takmer neprístupné po súši a skoro 
neznáme pre turistov.  Z mesta La Spezia absolvujeme 
plavbu výletnou loďou so zastávkami v pobrežných 
dedinkách Vernazza, Manarola a Riomaggiore.  
Odchod na ubytovanie, fakultatívne večera.

6 deň
Raňajky. Presun na letisko do Florencie, odlet do 
Viedne, následne transfer do Bratislavy. 

6 - dňový letecký zájazd

Z mONte CaRla DO CINQue teRRe
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TERMÍNY A CENY - 7I8ITL05 

07.12. - 09.12. trasa BA 298 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8ITB23

03.08. - 05.08. trasa 2,3 198 / osoba

Príbeh opery sa odohráva v Španielsku 
okolo roku 1820, v meste Sevilla, 
kde hlavná hrdinka – mladá a krásna 
cigánka Carmen so slobodným srdcom 
a zmýšľaním, z nudy zvádza desiatnika 
Josého. Je zaujímavou perličkou, že 
Bizet Španielsko nikdy nenavštívil.

2 deň
Raňajky. Predpoludním odchod na 
prehliadku Verony, mesta Rómea 
a Júlie, ktoré okrem Shakespeara 
inšpirovalo ďalších umelcov ako 
Dante či Goethe.  Pri pešej prehliadke 
historického centra si pozrieme 
najznámejší dom mesta - Casa dei 
Giulietta so slávnym balkónom,  
čarovné námestia Piazza dei Signori  
a Piazza dell Erbe s neprehliadnuteľnými  
dominantami vežou Torre dei Lamberti 
a sochou Verony, patrónky mesta. Po 
občerstvení v niektorej z kaviarničiek 
na Piazza Bra presun k najjužnejšiemu 
cípu najväčšieho a najčistejšieho 
severotalianskeho jazera Lago di 
Garda, do mestečka Sirmione. Krátka 
prehliadka mesta a odchod  
na Slovensko.

3 deň
Príchod na Slovensko v skorých 
ranných hodinách. 

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 
vstupenku na operné predstavenie, 
sprievodcu CK SATUR

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 12 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 6,30 h). Tranzit 
do Talianska cez Rakúsko, príchod do 
oblasti Verony, odchod na ubytovanie 
v Bovolone. Transfer k amfiteátru 
Arena di Verona, pripomínajúceho 
rímske Koloseum. Pohľad na zachovalú 
stavbu z prvého storočia nášho 
letopočtu, patriacu medzi tri najväčšie 
arény sveta, vyráža dych. Pôvodne 
vo svojich útrobách pohltila až 
30000 návštevníkov a pri krvilačných 
zápasoch gladiátorov bola vždy 
vypredaná do posledného  
miesta. Svoje znovuzrodenie zažila  
už počas renesancie a prvú operu  
v nej odspievali v roku 1913. Dnes 
v nej usporadúvajú rôzne podujatia 
- v letných mesiacoch patrí opere. 
Návšteva operného predstavenia 
Carmen od slávneho francúzskeho 
skladateľa Georgesa Bizeta.

Carmen je francúzska opera, ktorú  
v roku 1874 zložil francúzsky skladateľ 
Georges Bizet podľa rovnomenného 
románu od francúzskeho spisovateľa 
Prospera Mérimée. Ten sa 
pravdepodobne inšpiroval Puškinovou 
básňou Cigáni, ktorú čítal v roku 1840. 
Autormi libreta sú Henri Meilhac  
a Ludovic Halévy. Opera mala premiéru 
3. marca 1875 v Opéra-Comique  
v Paríži, ale úplne bez úspechu, preto ju 
po niekoľkých predstaveniach prestali 
hrať. Napriek tomu bol Bizet, ktorý 
zomrel na infarkt presne tri mesiace 
po premiére Carmen, presvedčený, 
že Carmen je jeho najlepšie dielo. To 
sa potvrdilo až o osem rokov neskôr 
v roku 1883, kedy Carmen zožala po 
prvýkrát úspech a stala sa jednou  
z najviac hraných a najúspešnejších 
opier.

miesta na nakupovanie - Quadrilateral, 
Via Sant´ Andrea, Via Monzani. Po 
výdatných a dúfajme aj úspešných 
nákupoch zostane čas na výbornú 
taliansku kávu. Transfer na letisko, 
odlet do Viedne a následne transfer do 
Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň - Miláno - 
Viedeň, transfer Bratislava - Viedeň 
- Bratislava, transfer letisko - hotel 
- letisko, 2x ubytovanie v hoteli 3* 
s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

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

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 56 EUR, za prehliadku 
fresky Posledná večera 14 EUR (nutné 
objednať si pri kúpe zájazdu).

1 deň
Odchod z Bratislavy do Viedne, 
odlet do Milána, transfer do hotela, 
ubytovanie. Prvý kontakt s „Mekkou 
módy“ získame pri večernej 
prechádzke rozsvieteným mestom.

2 deň
Raňajky. Dnes spoznáme 
najdôležitejšie milánske pamiatky 
- impozantnú Katedrálu na Piazza 
Duomo, ktorej strecha ponúka 
možnosť pokochať sa pohľadom na 
mesto z vtáčej perspektívy, známu 
Galériu Viktora Emanuela, kráľovský 
palác, Palazzo dei Giureconsulti, 
Palazzo della Regione, mestskú 
radnicu, či najväčšie a najslávnejšie 
divadlo La Scala, ktoré bolo založené 
z vôle vládkyne Márie Terézie, následne 
po zbúraní vojvodského divadla v roku 
1776. Súčasťou budovy je i Divadelné 
múzeum malieb, sôch a kostýmov, 
viažúcich sa k histórii divadla. Milovníci 
umenia budú môcť navštíviť obrazáreň 
Pinacoteca di Brera a skutoční 
fajnšmekri si pri návšteve Milána 
určite nenechajú ujsť návštevu kostola 
Santa Maria delle Grazie, kde možno 
obdivovať fresku s názvom Posledná 
večera od svetoznámeho umelca 
Leonarda da Vinci (fakultatívne), 
pochádzajúcu z konca 15. storočia. 
Návrat na ubytovanie.

3 deň
Dnešný deň zasvätíme nakupovaniu. 
Z výkladov na nás budú číhať zvučné 
značky ako Prada, Cavalli, Giorgio 
Armani, Versace, Dolce & Gabbana, 
Exté, Ferragamo, Gucci, Missoni, 
Prada, Trussardi, Valentino, Vuitton 
a ďalšie. Sprievodca nás zavedie na 
najvýhodnejšie a najvychytenejšie 

mIlÁNO Mesto  
MÓDYOpeRNÝ feStIval  arena  

DI verona

3-dňový autokarový zájazd 3-dňový letecký zájazd
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6 deň
Príchod na Slovensko v ranných hodinách. 

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,  4x ubytovanie 
s raňajkami v hoteli kat 3*, 2x ochutnávku vína, 1x 
ochutnávka hľuzoviek, sprievodcu CK SATUR

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 88 EUR, za 4 večere 64 EUR, za vstup do 
zámku Venaria Reale 15 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

VEDELI STE, ŽE
druhý najväčší taliansky vinársky región Piemonte 
je domovom predovšetkým pre slávne vína Barolo 
a Barbaresco, postavených na odrode Nebbiolo. 
Známa oblasť je rozdelená na päť ďalších podoblastí 
- Langhe, Monferrato, Coste della Sesia, Canavese 
a Colline Novarese.  V produkcii prevažujú červené 
vína, z ktorých najznámejšie sú Barolo a Barbaresco. 
Medzi bielymi vínami sa obľube teší najmä Gavi, 
vysokú kvalitu dosahuje tiež šumivé víno Asti. Názov 
odrody Nebbiolo môže byť odvodený od talianskeho 
slova “nebbia“ (hmla), čo môže poukazovať na 
matný (hmlistý) vzhľad bobúľ. Taktiež však môže byť 
odvodený od talianskeho slova “nobile“, čo v preklade 
znamená ušľachtilé. Odrode Nebbiolo, ktorej sa 
darí na hlavne na vápencovej pahorkatine Langhe, 
severovýchodne od Alby v zóne Barbaresco  
a juhozápadne od mesta v okolí obce Barolo. 

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 06:00 hod.), transfer do Talianska, 
po ceste krátka zastávka v udine. Ubytovanie 
v očarujúcom kúpeľnom mestečku Acqui Terme 
v oblasti Piemontu, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky, odchod do Canelli, mestečka známeho 
historickými vínnymi pivnicami, ktoré sa vinú 
podzemím v dĺžke 20 kilometrov. Produkuje sa tu 
jemne šumivé víno Asti, ktoré pri návšteve jednej 
z pivníc aj ochutnáme. Pokračovanie typickou 
idylickou krajinou oblasti Langhe, posiatou vinicami, 
(pestuje tu hrozno Nebbiolo) do malebného 
mestečka Neive, právom zaradeného do zoznamu 
Najkrajších talianskych mestečiek. Po prehliadke 
krásneho historického centra s autentickým 
charakterom odchod do pitoreskného Barbaresca, 
známeho rovnomerným vínom, kde navštívime 
regionálnu enotéku a vyvezieme sa výťahom na 
panoramatickú terasu historickej veže, z ktorej je 
nádherný výhľad na okolité vinice. Presun do Alby, 
preslávenej hľuzovkami (ochutnávka). Odchod na 
ubytovanie. Fakultatívne večera.

3 deň
Po raňajkách odchod k impozantnému hradu 
Grinzane Cavour z 11. stor.(UNESCO), z ktorého 
je nádherný výhľad na okolie. Možnosť navštíviť 
etnografické múzeum alebo regionálnu enotéku 
s najlepšími piemontskými vínami. Pokračovanie 
do starobylého mestečka La Morra, po krátkej 
zastávke presun do jedného z najkrajších miest 
v oblasti Langhe – Barolo, presláveného vínom 
rovnakého mena. Navštívime hrad Falletti, kde sa 
nachádza aj regionálna enotéka. Kuriozitou je malé 
múzeum otváračov na fľaše. Panoramatickou cestou 
sa presunieme cez pôvabné mestečko Monforte 
d´Alba s kamennými domami k stredovekému hradu 
Serralunga d´Alba so záhradou s krásnym výhľadom. 
Po ceste sa zastavíme na ochutnávku vína. Návrat na 
ubytovanie. Fakultatívne večera.

4 deň
Raňajky. Odchod do Turína, po ceste návšteva 
pompézneho kráľovského loveckého zámku z 18.stor. 
Stupinigi.(UNESCO) s bohatou kolekciou obrazov, 
dobového nábytku a tapisérií. Po príchode do Turína, 
prezývaného talianskym Parížom, prehliadka mesta. 
K turínskym hlavným atrakciám patria barokové 
paláce a kostoly, medzi ktorými vyniká katedrála sv. 
Jána Krstiteľa (Duomo di Torino), rozsiahle arkády, 
historické kaviarne a múzeá, napr. archeologické, či 
automobilové. Zuajímavá je aj stará Rímska štvrť plná 
reštaurácií. Oddýchnuť si možno v parku Valentino 
- najväčšom parku v centrálnej oblasti Turína, kde 
sa nachádza aj hrad Valentino a stredoveká dedina. 
Odchod na ubytovanie v okolí. Fakultatívne večera.

5 deň
Raňajky. Presun k tajomnému horskému kláštoru 
San Michele z 10. stor., ktorý inšpiroval Umberta 
Eca k napísaniu známeho románu Meno ruže. 
Po prehliadke odchod do „talianskeho Versailles“ 
– veľkolepému zámku La Venaria Reale, ktorý 
bol postavený v polovici 17. storočia pre vojvodu 
Karola Emanuela Savojského II. Obrovský palác 
so záhradami zaberajúci plochu 80 000 m² patrí 
k skvostom európskej barokovej architektúry. 
Prehliadka a následne odchod na Slovensko.

6 - dňový autokarový zájazd

tuRÍN a vÍNNa OblaSŤ laNGhe

NoViNKa - bez nočnej jazdy tam
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odkiaľ vodopád uvidíme. Návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

4 deň
Raňajky. Dnes navštívime Bolzano, 
hlavné mesto provincie Alto Adige 
s typickou tirolskou architektúrou 
v uliciach s podlubiami, v ktorých 
sú ukryté kaviarničky a reštaurácie. 
Po spoločnej prehliadke mesta 
sa naskytne možnosť návštevy 
Archeologického múzea (Museo 
Archeologico), ktorého unikátom je 
5000 rokov starý Ľadový muž – Ötzi 
z doby bronzovej, objavený v roku 
1991 v Ötztalských Alpách. Cesta späť 
na Slovensko, príchod v neskorých 
večerných hodinách (cca o 22:00 hod.).

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

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

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 56 EUR, za 3 večere 44 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 06:00 
hod.), tranzit cez Rakúsko do Talianska 
do oblasti Dolomitov. Navštívime 
Cortinu d‘Ampezzo, dejisko ZOH 1956, 
známe exkluzívne turistické centrum, 
obkolesené majestátnymi štítmi 
Dolomitov – pešia prechádzka mestom, 
individuálne voľno. Presunieme sa 
k horskému jazeru Misurina, kde sa 
z vyhliadky pokocháme pohľadom na 
priesmyk Tre Croci (1 800 m n. m.). 
Ubytovanie v okolí, fakultatívne večera.

2 deň
Po raňajkách nás čaká prejazd Veľkou 
dolomitskou cestou, na ktorej je 
viacero nádherných vyhliadkových 
zastávok – priesmyk Pordoi (2 239 m 
n. m.) s možnosťou výjazdu lanovkou 
na plošinu Piz Boe (2 950 m n. m.), 
vyhliadka na veľké masívy Sella 
Ruppe, Marmolada – najvyšší končiar 
Dolomitov (3 342 m n.m.), Le Tofane, 
Gruppo del Sorapiss a mnohé iné. 
Odchod na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

3 deň
Po raňajkách sa vyberieme 
k najväčšiemu a najčistejšiemu 
severotalianskemu jazeru Lago di 
Garda. Nenecháme si ujsť výstup 
lanovkou na vrch Monte Baldo  
(1 747 m n. m.) a z vtáčej perspektívy 
si vychutnáme celé jazero. 
Poprechádzame sa po pobrežnom 
mestečku Malcesine a spoznáme aj 
ďalšiu veľkú atrakciu jazerného okolia 
– vodopád Cascatta Varone, ktorého 
prúd padá z výšky takmer 100 m 
vnútrom skalného masívu. Za malý 
poplatok vystúpime cez botanickú 
záhradu na jednotlivé odpočívadlá 
umiestnené vnútri skalného masívu, 

TERMÍNY A CENY - 7I8ITB07

07.06. - 10.06. trasa 2,3 288 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8ITB12 

29.08. - 02.09. trasa 2,3 358 / osoba

(30 min.), alebo lanovkou. Autobusom 
zdoláme posledný úsek. Po ceste späť 
sa zastavíme na pravej talianskej 
zmrzline v historickej zmrzlinárni 
Pelmo v dedinke Dont. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

4 deň
Dnes vystúpime lanovkou na ľadovec 
Marmolada. Navštívime Múzeum 
1. sv. vojny, pokocháme sa krásnym 
výhľadom na okolité končiare 
a v chate Serauta sa posilníme pred 
ďalším poznávaním. Po obede sa 
lanovkou vrátime do Malga Ciapela. 
Pokračovať budeme do mesta Merano, 
presláveného vďaka svojim termálnym 
kúpeľom. Oddych v kúpeľoch, odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

5 deň
Po raňajkách sa vyberieme na 
spiatočnú cestu na Slovensko. 
Krátku zastávku si urobíme v meste 
Bolzano s možnosťou návštevy 
Archeologického múzea, ktorého 
unikátom je 5000 rokov starý Ľadový 
muž – Ötzi. Návrat na Slovensko 
v neskorých večerných hodinách  
(cca o 22:00 hod.)

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,  
4x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 
dopravu minibusom na Monte Rite, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 68 EUR, za 4 večere 58 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy cca o 08:00 
hod. Popoludní zastavíme pri jazere 
Wörthersee, kde budeme môcť 
navštíviť park Minimundus so 
zmenšenými modelmi známych 
stavieb. Ďalej budeme pokračovať 
v ceste do oblasti Dolomitov. 
Ubytovanie vo Val di Zoldo, fakultatívne 
večera.

2 deň
Po raňajkách nás čaká výjazd na 
Passo Cibiana (1530 m.n.m.). Odtiaľ 
budeme minibusmi pokračovať po 
starej vojenskej ceste na Monte Rite 
(2183 m.n.m.). Na vrchole, v budove 
vystavanej na vojenskom bunkri 
z 1. sv. vojny sa nachádza jedinečné 
Messnerovo horské múzeum 
„V oblakoch“. Z múzea si vychutnáme 
krásny výhľad na okolité masívy 
– Civetta, Marmolada, Le Trofane, 
Sorapiss a Pelmo. V miestnej reštaurácii 
si nenecháme ujsť špeciality z jaka. 
Následne sa krátkou prechádzkou  
(45 min.) po panoramatickej ceste 
vrátime späť na Passo Cibiana. 
Možnosť odvozu na Passo Cibiana opäť 
minibusom. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3 deň
Po raňajkách odchod cez Selva di 
Cadore smerom na Passo Giau cez 29 
serpentín, kadiaľ niekoľkokrát viedol 
cyklistický pretek Giro d´Italia. Pred 
vrcholom nastúpime na lanovku, ktorá 
nás vyvezie ku horskej chate Averau 
(2413 m.n.m.). Odtiaľ absolvujeme 
krátky výstup (20 min.) k chate 
Nuvolau (2575 m.n.m.). Ocitneme sa 
na mieste s nádherným výhľadom, 
kde má človek pocit, že je už k oblohe 
skutočne blízko. Návrat k autobusu 
krátkou prechádzkou  

DOlOmItSKÁ CeSta pOtulKy DOlOmItmI
4-dňový autokarový zájazd 5-dňový autokarový zájazd
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TERMÍNY A CENY - 7I8ITB19

11.07. - 15.07. trasa 2,3 418 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8ITB06

05.07. - 09.07. trasa 2,3 328 / osoba

4 deň
Raňajky. Dnešný deň strávime vo 
švajčiarskom meste Locarno. Budeme 
mať možnosť sa vyviezť lanovkou 
k pútnickemu kostolu Madona del 
Sasso. Okrem samotného kostola 
s množstvom umeleckých diel, je tu 
i vyhliadka s impozantným výhľadom 
na mesto i jazero. Pre záujemcov 
bude čas i na plavbu loďou na ostrov 
Brissago. V neskorých popoludňajších 
hodinách odchod na Slovensko.

5 deň
Návrat na Slovensko v dopoludňajších 
hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli/ 
penzióne 3*, plavbu loďou na 
Boromejské ostrovy, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 49 EUR, za 3 večere 
36 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 06:00 
hod.), tranzit cez Rakúsko a Taliansko 
k najväčšiemu a najčistejšiemu 
severotalianskemu jazeru Lago 
di Garda, ktoré zo severnej strany 
pripomína fjord. Pokračujeme až 
k najjužnejšiemu cípu jazera do 
mestečka Sirmione. Fakultatívna 
plavba loďou okolo poloostrova, krátka 
prehliadka mesta, osobné voľno. 
Odchod na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

2 deň
Po raňajkách sa presunieme k jazeru 
Lago di Como, ktoré je turisticky 
najpríťažlivejšie a najrozmanitejšie. 
Na krátku prehliadku sa zastavíme 
v meste Como. Historické jadro 
mesta, obohnané múrmi, si dodnes 
zachovalo veľkú časť architektúry z čias 
starovekého Ríma. V ceste budeme 
pokračovať k ďalšiemu jazeru Lago di 
Lugano, pričom si spravíme prestávku 
vo švajčiarskom meste Lugano so 
silným talianskym charakterom. 
Odchod na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

3 deň
Po raňajkách absolvujeme výlet 
k jazeru Lago d´Orta, ktoré si 
zachovalo pozoruhodnú originálnosť. 
Návštívime malebné mestečko San 
Giulio, budeme sa plaviť loďou 
(fakultatívne) na rovnomenný ostrov 
San Giulio, ktorý za svoje meno 
vďačí Grékovi, ktorý podľa legendy 
oslobodil ostrov v 4.storočí od drakov 
a hadov. Poobede sa presunieme do 
mesta Stresa na brehu jazera Lago 
Maggiore, odkiaľ podnikneme plavbu 
na prekrásne Boromejské ostrovy 
(zámok a terasovité záhrady), návrat na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

4 deň
Po raňajkách nás čaká výnimočný 
zážitok v podobe jazdy vysokohorskou 
panoramatickou cestou k priesmyku 
San Bernardo (2 473 m n.m.), 
ktorý spája švajčiarsky región 
Valais s francúzskym údolím Aosty. 
Prechádzka okolo jazera, možnosť 
občerstvenia a návštevy múzea. 
Popoludní návrat do údolia a prejazd 
do oblasti Fenis, kde navštívime 
najznámejší hrad regiónu Val d´Aosta. 
Pôsobivý hrad Fenis je unikátnou 
ukážkou miestnej stredovekej 
architektúry. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

5 deň
Raňajky, odchod na Slovensko, príchod 
vo večerných hodinách.

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, lanovky, miestnu taxu.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 98 EUR, za 4 večere 68 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých 
ranných hodinách (z Bratislavy o 7,00 
h). Tranzit cez Rakúsko do Talianska. 
Príchod do najmenšieho talianskeho 
regiónu Val d´Aosta, ktorý nás uchváti 
monumentálnosťou najvyšších 
Alpských končiarov na čele s Mont 
Blancom, ako aj neuveriteľným 
množstvom hradov, ktoré tu možno 
vidieť takmer na každom kroku. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Prehliadka originálneho 
mesta Aosta, ktoré bolo založeného 
rímskym cisárom Augustom a dodnes 
sa tu zachovali viaceré rímske pamiatky 
ako amfiteáter, Augustov oblúk, 
či opevnenie. Nemenej zaujímavé 
sú aj katedrála z 13. stor. a čarovné 
námestie Emila Chanoux s radnicou. 
Popoludní nás čaká spoločný 
aperitív s ochutnávkou typických 
miestnych údenín a syrov. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3 deň
Po raňajkách odchod smerom 
k francúzskym hraniciam a výjazd 
lanovkou na Mont Blanc - Punta 
Helbronner (3466 m.n.m.) z talianskej 
strany, ktorý je nezabudnuteľným 
zážitkom. Po návrate do údolia 
návšteva slávneho lyžiarskeho 
strediska Courmayeur, voľno na 
nákup suvenírov, následne výlet do 
vedľajšieho údolia Val Veny, odkiaľ 
je nádherný výhľad na Mont Blanc 
a najvyššie položený ľadovec v Alpách 
Brenva. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

EuRóPA | TALIANSKO, ŠVAJčIARSKO
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CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Zürich – 
Viedeň, transfer Bratislava – Schwechat 
– Bratislava, transfer letisko – hotel 
– letisko, 2x ubytovanie s raňajkami 
v hoteli 3*, celodenný výlet do Bernu 
a Luzernu, sprievodcu CK SATUR.

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

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR/osoba.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 88 EUR.

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko 
Schwechat pri Viedni, odlet do 
Zürichu. Pešia prehliadka mesta, 
najväčšieho mesta a finančného 
centra Švajčiarska. Prejdeme sa 
po svetoznámej Bahnhofstrasse 
s množstvom luxusných obchodov 
a kaviarní. Navštívime katedrálu 
Grossmünster, kostoly Fraumünster 
s oknami od M. Chagalla a Sv. Petra 
s najväčším hodinovým ciferníkom 
v Európe. Prejdeme sa uličkami 
s remeselníckymi domami pozdĺž rieky 
Limmat. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Odchod na výlet do 
malebného Bernu – hlavného mesta 
Švajčiarska a sídla federálnej vlády. 
Pešia prechádzka starým mestom 
patriacim do zoznamu pamiatok 
chránených UNESCO s prehliadkou 
pamätihodností, akými sú katedrála 
Münster, Orloj či živé medvede – znak 
Bernu. Pokračovanie do Luzernu, 
pešia prehliadka historického centra 
a najstaršieho dreveného mosta 
v Európe. Večer návrat do hotela.

3 deň
Raňajky. Fakultatívne plavba po jazere 
v Zürichu alebo individuálne voľno. 
Zvyšok voľného času využijeme na 
nákupy a poslednú kávičku v Zürichu. 
Možnosť navštíviť múzeá a galérie. 
Transfer na letisko v popoludňajších 
hodinách, odlet do Viedne a po prílete 
transfer do Bratislavy.

TERMÍNY A CENY - 7I8CHL01

07.09. - 09.09. trasa BA 428 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8CHB03

23.05. - 27.05. trasa 2, 3 398 / osoba

4 deň
Raňajky. Prehliadka prekrásneho 
historického jadra mesta St. Gallen, 
pýšiaceho sa mnohými meštianskymi 
domami s arkádovými oknami. Je aj 
hlavným mestom rovnomenného 
kantónu. Návšteva kláštornej knižnice 
(UNESCO), v popoludňajších hodinách 
výjazd lanovkou na Säntis do výšky 
2 501 m.n.m. s nezabudnuteľnými 
výhľadmi na šesť európskych krajín. 
Odchod na Slovensko.

5 deň
Návrat na Slovensko v dopoludňajších 
hodinách.

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

CENA NEZAHŔŇA 
Vstupy, plavby, lanovky, cestovné 
poistenie. 

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 105 EUR, za 3x večeru 
88 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR. 

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 6:00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko do Nemecka – 
mesta Fridrichshafen. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky, krátka prehliadka mesta, 
návšteva múzea vzducholodí, 
odtiaľ plavba loďou do Kostnice – 
pešia prehliadka mesta, návšteva 
kvetinového ostrova Mainau, ktorý sa 
každý rok od jari do jesene premení na 
nádherný kvetinový raj. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky. Návšteva mesta 
Schaffhausen, malebného mestečka 
na rieke Rýn, ktorého 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 jeho rozbúrenými vodami.  
V popoludňajších hodinách prechádzka 
pre mnohých v najromantickejšom  
a najkrajšom mestečku pri nemeckých 
hraniciach, známeho hrazdenými 
domami a dobovými freskami – Stein 
am Rhein. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

NajKRajŠIe meStÁ ŠvajčIaRSKa
3-dňový letecký zájazd 5-dňový autokarový zájazd
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Bez nočnej jazdy tam
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TERMÍNY A CENY - 7I8CHB06

20.06. - 24.06. trasa 2, 3 498 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8CHB04

07.07. - 11.07. trasa 2, 3 698 / osoba

18.08. - 22.08. trasa 2, 3 698 / osoba

majestátny Matterhorn (4 478 m n. 
m.), fakultatívne možnosť výjazdu 
zubačkou na Gornergratt do výšky 
3 081 m n. m., príp. výlet lanovkou 
na Klein Matterhorn, 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.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
dopravu Glacier Expressom 
v 2. triede, 3x ubytovanie s polpenziou 
v hoteli 3*, 1x obed vo vlaku, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 98 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 06:30 hod.), 
tranzit cez Rakúsko a príchod na 
ubytovanie do Švajčiarska v okolí  
St. Moritz. 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 2 044 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, večera.

3 deň
Raňajky. Výlet lanovkou na úpätie 
najväčšieho alpského ľadovca Aletsch– 
gletscher, návšteva Brigu – hlavného 
mesta nemecky hovoriaceho Horného 
Wallisu (Oberwallis), ležiaceho 
na južnom toku Rýna. Návšteva 
termálnych kúpeľov Brigerbad, 
kúpanie v jaskyni s termálnou vodou 
(42°C) alebo vo vonkajších termálnych 
bazénoch. Typické pre túto oblasť 
(najvyššie položených vinohradov 
Európy) je aj vynikajúce víno a jedlo. 
Návrat na ubytovanie, večera.

4 deň
Raňajky, odchod do Täsche a presun 
vlakom do Zermattu, jedného 
z najslávnejších európskych horských 
stredísk, nad ktorým dominuje 

jedna z najkrajších v celom Rakúsku. 
Zo skalnatých úbočí Imsterských 
stredohorských terás sa dolu 
dostaneme drevenými mostíkmi  
a kamennými schodmi roklinou popri 
potoku, ktorý vytvára neskutočné 
scenérie. Odchod na Slovensko, 
príchod do Bratislavy v neskorších 
večerných hodinách (cca 22:00 hod.).

POZNÁMKA
Okolie Engadinu ponúka veľký výber 
turistických trás, od ľahkých až po 
náročné (pri niektorých aj s využitím 
lanoviek). Odporúčame vziať si so 
sebou pevnú turistickú obuv a vhodné 
nepremokavé turistické oblečenie.

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

CENA NEZAHŔŇA 
Vstupy, lanovky, cestovné poistenie. 

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 128 EUR, za 4x večeru 
110 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR. 

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.). 
V popoludňajších hodinách príchod do 
Innsbrucku, veľhorami obopínajúceho 
hlavného mesta Tirolska. Po prehliadke 
mesta pokračujeme do regiónu 
Engadin. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Nad údolím Engadinu sa 
vypínajú stovky vrcholov, z ktorých  
sa nám naskytajú neopísateľné výhľady 
na okolité pohoria. Presun do strediska 
Diavolezza (2 978 m.n.m.), odkiaľ 
sa vydáme na túru do oblasti Sass 
Queder (3 066 m.n.m.). Právom sa hrdí 
jedným z najkrajších výhľadov na štvor- 
a trojtisícovky (Piz Bernina 4 049,  
Piz Palu 3 905 a ďalšie) i ľadovec 
Morteratsch. Návrat na ubytovanie. 

3 deň
Raňajky. Dnešný deň nás čakajú 
trasy v okolí Engadinu: Corvatsch - 
Hahnensee - St. Moritz. Nenecháme 
si ujsť krásne výhľady na Piz Berninu, 
dolinu Engadin so štyrmi jazerami 
a mestečkom St. Moritz. Návrat na 
ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Po raňajkách odchod na 
Corviliu. Turistika medzi zjazdovkami 
lyžiarskeho strediska St. Moritz. 
Poobede si fakultatívne môžete 
vychutnať relax a zaslúžený oddych 
v niektorom z wellness centier. Návrat 
na ubytovanie. 

5 deň
Raňajky. Odchod do mesta Imst, 
kde nás čaká prechádzka roklinou 
Rosengartenschlucht, ktorá je 

EuRóPA | ŠVAJčIARSKO

GlaCIeR expReSS tuRIStIKa vo ŠvaJčIarskYCh 
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5–dňový autokarový zájazd 5–dňový autokarový zájazd
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5 deň
Raňajky. Odchod 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 m.n.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
Príchod na Slovensko v poludňajších 
hodinách.

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

CENA NEZAHŔŇA 
Fakultatívne výlety, lanovky, zubačka, 
vstupy, cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 185 EUR, za 4x večeru 
110 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých 
ranných hodinách (z Bratislavy o 6:00 
hod.). V neskorých popoludňajších 
hodinách príchod do Luzernu. 
Ubytovanie. 

2 deň
Raňajky. Pešia prehliadka historického 
centra mesta Luzern, ktoré sa 
rozkladá na obidvoch brehoch jazera 
Vierwaldstättersee a je prepojené 
najstarším dreveným mostom  
v Európe, výlet zubačkou na vrch 
Pilatus. Presun do oblastí Bulle nad 
Ženevským jazerom. Odchod na 
ubytovanie.

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 mestečka Vevey, známeho 
sochou a hrobom Charlie Chaplina 
(krátka zastávka) a výrobne čokolády 
svetoznámej značky Nestlé. Prehliadka 
s možnosť nákupu výborných 
švajčiarskych čokolád, zastávka  
v stredovekom mestečku Gruyéres, 
ubytovanie.

4 deň
Raňajky. 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.

TERMÍNY A CENY - 7I8CHB01

24.07. - 29.07. trasa 2, 3 498 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8ATB01

08.08. - 12.08. trasa 2, 3 398 / osoba

4 deň
Raňajky, odchod do St. Moritzu 
nachádzajúceho sa v údolí Engadin 
(pešia prehliadka rekreačného 
strediska, obklopeného vrchmi vyššími 
ako 3 000 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.

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, 
cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 88 EUR, za 3 večere 
80 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska o cca 05:30 hod. 
v popoludňajších hodinách príchod 
k svetoznámym vodopádom Krimmel, 
najväčším v Rakúsku a celej strednej 
Európe (súčasť Národného parku 
Hohe Tauren), z ktorých voda padá 
v 3 kaskádach z výšky 380 m. Okolo 
vodopádov vedie upravený turistický 
chodník s vyhliadkami. Pokračovanie 
do Kitzbühlu, prehliadka historického 
jadra jedného z najvyhľadávanejších 
stredísk v Tirolsku. Ubytovanie v okolí.

2 deň
Raňajky, odchod do Innsbrucku, 
sídla tirolskej vetvy Habsburgovcov 
a hlavného mesta Tirolska – mesta 
v srdci Álp, kde si podáva ruku minulosť 
s budúcnosťou. Možnosť výjazdu 
lanovkou priamo z centra Innsbrucku 
do alpskej krajiny (2 256 m n. m.). 
Po pešej prehliadke pokračovanie 
do kniežatstva Lichtenštajnsko 
(prehliadka malebného hlavného 
mesta Vaduz, fakultatívne možnosť 
návštevy kniežacích viníc), 
pokračovanie do Švajčiarska, 
ubytovanie v okolí Thuzis.

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.

ROmaNtICKé ŠvajčIaRSKO
6-dňový autokarový zájazd 5-dňový autokarový zájazd
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Bez nočnej jazdy tam
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TERMÍNY A CENY - 7I8ATB03

18.05. - 20.05. trasa 2, 3 185 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8ATB02

15.06. - 17.06. trasa 2, 3 178 / osoba

31.08. - 02.09. trasa 2, 3 178 / osoba

najväčšiu z najzachovalejších pevností 
Strednej Európy – Hohensalzburg. 
Návrat na ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Návšteva pevnosti 
Hohenwerfen, vypínajúcej sa na 
skalnom výbežku, z ktorej sa nám 
naskytne výhľad na údolie Salzach. 
Pred návratom na Slovensko sa 
zastavíme v Stiegls Brau Welt. Tak 
ako Heineken v Holandsku alebo 
Budweiser v USA, je v Salzburgu 
preslávené pivo Stiegls. Na 3 500 m² 
uvidíme a ochutnáme všetko, čo sa 
týka 700-ročnej tradície tohto nápoja. 
Návrat na Slovensko v neskorých 
večerných hodinách (cca o 22:00 hod.).

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

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

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 45 EUR, za 2 večere 41 EUR, 
za miesto v prednej časti autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska o cca o 7:00 h. 
Popoludní 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. 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 zastávka 
v mestečku Berchtesgaden. Odchod 
na ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Odchod do Halleinu - 
pôvabného mestečka starého  
750 rokov s pamiatkovo chráneným 
historickým jadrom. V romantických 
uličkách starého mesta sa prenesieme 
do čias, keď sa soľ ešte nazývala 
,,bielym zlatom“ . Dodnes zachovalou 
ríšou ,,bieleho zlata“ sú soľné bane 
(Salzwelten) v mestečku Bad Dürnberg 
na hranici s Nemeckom, kde si užijeme 
zábavu aj dobrodružstvo – banskou 
dráhou sa zvezieme do labyrintu 
štôlní a 60 – metrovou kĺzačkou sa 
spustíme k podzemnému soľnému 
jazeru. Salzburg (UNESCO) je rodisko 
jedného z najväčších fenoménov 
klasickej hudby, W.A. Mozarta. Miestna 
sprievodkyňa nám porozpráva príbeh 
tohto velikána. Salzburg však nie je 
len hudba a Mozart, je to aj mesto 
s unikátnou barokovou architektúrou. 
Historické jadro mesta bolo v roku 
1996 zapísané na zoznam svetového 
dedičstva UNESCO. Spoznáme, ako 
chutí pravá čokoládová delikatesa 
– Mozartova guľka a navštívime 

3 deň
Raňajky, odchod do unikátneho 
múzea Krištáľový svet Swarovski, 
v ktorom môžete obdivovať najväčší 
brúsený krištáľ na svete (300 tisíc 
karátov), ako aj 11 m 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 hod.).

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, cestovné poistenie.

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

1 deň
Odchod zo Slovenska o cca 06:00 hod. 
V popoludňajších hodinách návšteva 
malebného horského mestečka Zell 
am See, rozprestierajúceho sa na 
západnej strane jazera Zeller See. 
Rozmanitosť prírody je tu naozaj 
unikátna: trblietajúce sa jazero, 
snehobiele ľadovce aj šťavnaté 
zelené horské lúky. Pokračovanie 
k najvyšším vodopádom Európy – 
Krimmel (súčasť Národného parku 
Hohe Tauren), z ktorých voda padá 
v 3 kaskádach z výšky 380 m. Okolo 
vodopádov vedie upravený turistický 
chodník s vyhliadkami, ktoré ponúkajú 
neopakovateľné výhľady na vodopády. 
Odchod do hotela v okolí Innsbrucku.

2 deň
Raňajky, prehliadka Innsbrucku 
(mesta v srdci Álp), sídla tirolskej 
vetvy Habsburgovcov a hlavného 
mesta Tirolska. Vládne sídlo Hofburg, 
impozantný stredoveký zámok 
Ambras, hrad Ottoburg a Bazilika 
Wilten rozprávajú o pohnutých 
dejinách Innsbrucku, spojených 
s menom takých hrdinov, ako 
Philippina Welser alebo Andreas 
Hofer. Cisár Maximilian I. bol snáď 
najznámejšou osobnosťou, ktorý 
prispel k jeho výstavbe: jeho zásluhou 
môžeme napríklad obdivovať Goldenes  
Dachl (strecha s 2 567 zlatými 
škridlami) alebo jeho pomník v kostole 
v Hofburgu. Innsbruck však boduje 
i svojou priam ohromujúcou kulisou 
veľhôr, objímajúcich mesto. Odchod 
na Berg Isel – dejiska Zimných 
Olympijských hier v rokoch 1964 
a 1976, odkiaľ sa ponúka úžasný  
výhľad na celý Innsbruck, výjazd 
lanovkou ku skokanskému mostíku 
ZOH. Návrat do hotela.
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ORlIe hNIeZDO vÍKeND v INNSbRuCKu
3-dňový autokarový zájazd 3-dňový autokarový zájazd
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cisárska vila „Kaiservilla“, svadobný dar 
matky cisára pri príležitosti jeho sobáša 
s Alžbetou – Sisi. Po prehliadke návrat 
na Slovensko, príchod do Bratislavy  
v neskorých večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x 
ubytovanie s raňajkami v hoteli/
penzióne 2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAŔŇA 
Vstupy, horskú železnicu, cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 20 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy o 6:00 hod.  
V poludňajších hodinách príchod  
k jazeru Traunsee. Na severnom brehu 
jazera, na úpätí hory Traunstein sa 
rozkladá kúpeľné mestečko Gmunden. 
Toto romantické mesto má krásne 
stredoveké centrum a je vstupnou 
bránou do oblasti Soľnej komory. 
Na jazere pri nábreží kotví „Gisela“ - 
najstarší kolesový parník sveta  
a v neďalekom parku Toscana je ukrytý 
zámok Ort. Po prehliadke presun  
k jazeru Attersee, ktoré je najväčším 
jazerom oblasti Soľnej komory. Jazero 
často navštevoval maliar Gustav Klimt. 
V meste Schörfling am Attersee 
má zriadené centrum, kde môžu 
návštevníci obdivovať niektoré jeho 
originálne maľby, kresby a môžu 
sa prejsť po tematickom chodníku. 
Na jeho konci stojí Villa Paulick, kde 
sa umelec v lete rád zdržiaval. Po 
prehliadke odchod na ubytovanie.

2 deň
Po raňajkách odchod k jazeru  
s krištáľovo čistou vodou 
Wolfgangsee. Historické pútnické 
mestečko St. Wolfgang, bolo založené 
na brehu jazera pri kaplnke, ktorú 
nechal v 12. storočí vybudovať biskup 
Wolfgang z Regensburgu. Pôvodnú 
kaplnku nahradil v 15.storočí kostol. 
Hlavnou atrakciou mestečka je horská 
ozubená železnica Schafbergbahn, 
vybudovaná už koncom 19. stor.,  
ktorá Vás za cca 40 minút vyvezie  
na vrch Schafberg do výšky 1190 
m.n.m. Z vrcholu je úchvatný výhľad  
na majestátnu horskú krajinu  
a 7 soľnohradských jazier. Po prehliadke 
presun do Bad Ischl - „srdca Soľnej 
komory“. Kúpele prežívali najväčšiu 
slávu za čias vlády cisára Františka 
Jozefa I. Najväčšou zaujímavosťou je 

TERMÍNY A CENY - 7I8ATB94

28.07. - 29.07. trasa 2, 3 118 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8ATB04

23.08. - 26.08. trasa 2, 3 218 / osoba

kúpaliská. Tu, medzi St. Martin 
a Weissbachom sa prejdeme roklinou 
Vorderkaserklamm- dlhá je 400 m, 
široká 6 m a 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 nám 
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 (k dispozícii máme 
vnútorný bazén s teplotou vody 29°C, 
vonkajší bazén s rozlohou 1500 m² 
a teplotou vody 29°C, tobogán, saunu 
a masáže). Návrat na ubytovanie. 

4 deň
Po raňajkách navštívite jednu 
z najkrajších roklín v alpskej oblasti- 
roklinu Kitzlochklamm. Kitzlochklamm- 
najväčšia tiesňava regiónu, ktorá sa 
nachádza pri meste Taxenbach je 
jedinečným prirodzeným zázrakom  
s vyvýšenými skalnatými útesmi. 
Skalnou úžinou prejdete až do miest, 
kde vysoko zo skál padá prekrásny 
60 metrový vodopád. V rodisku W.A. 
Mozarta – Salzburgu sa zastavíme na 
neskorý Wiener Schnitzel. Individuálne 
voľno. Návrat na Slovensko neskoro 
večer.

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

CENA NEZAŔŇA 
Vstupy, plavby a cestovné poistenie. 

OSTATNÉ DOPLATKY 
Za 1/1 izbu 54 EUR, za 3 večere 
48 EUR, za miesto v prednej časti 
autokaru 7 EUR. 

1 deň
Odchod z Bratislavy o 7:00 hod. 
V poludňajších hodinách sa dostaneme 
na hranicu Nemecka s Rakúskom do 
oblasti NP Berchtesgaden. Do skál 
vytesanou 6,5 km dlhou horskou cestou 
s piatimi tunelmi a 124 m vysokým 
výťahom sa vyveziete do výšky 1 834 
metrov. Tu sa vypína bývalá kaviareň 
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, 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 jazero 
Nemecka s hĺbkou do 200 m učupené 
pod úpätím 2. najvyššej hory Nemecka 
– Watzmann (2 713 m. n. m.). Nad jeho 
hladinou akoby z vody vyrastajú skalné 
steny a svojim tvarom pripomína nórsky 
fjord. Okružná plavba elektroloďou 
plaviacou sa po jazere už 100 rokov, 
pobrežný kostol St. Bartolomä, známy 
zo všetkých turistických prospektov, 
možný obed v bývalom zámočku 
bavorských kráľov Jagdschloss 
s reštauráciou a nádherným výhľadom 
na jazero z Malerwinkel (1,5 h). Presne 
toto miesto sa stalo inšpiráciou pre 
mnohých umelcov, ktorí sa snažili 
o zachytenie čara okolitej scenérie. 
Návrat na ubytovanie. 

3 deň
Raňajky. Saalachtal – romantická 
oblasť zasadená pod nádherný masív 
Loferersteingebirge. Obdivovať budeme 
vodopády, kaňony, tiesňavy a prírodné 

jaZeRÁ SOĽNej KOmORy vODOpÁDy a ROKlINy rakÚska
a neMeCka

2-dňový autokarový zájazd 4-dňový autokarový zájazd
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Korutánska karta v cene; 
stredne náročná turistika 
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TERMÍNY A CENY - 7I8ATB86

06.07. - 09.07. trasa 2, 3 328 / osoba
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Dolomitenhütte (1 620 m.n.m.), odkiaľ 
sa naskytá výnimočný pohľad na Lienz. 
Výstup na Karlsbaderhütte (2 260 
m.n.m.) a späť k autobusu po tej istej 
trase. Návrat na Slovensko s príchodom 
v neskorých večerných hodinách. 

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 3x 
ubytovanie s polpenziou v hoteli/
penzióne 2*/3*, korutánsku kartu, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, lanovky, cestovné poistenie. 

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 54 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR. 

KORuTÁNSKA KARTA ZAHŔŇA
•	 Rozhľadňu Pyramidenkögel
•	 Panoramatickú vysokohorskú cestu - 

Grossglockner Hochalpenstrasse
•	 Lanovku Heiligenblut - Schareck
•	 Lanovku Bad Kleinkircheheim - 

Kaiserburg
•	 Vstup do rokliny Raggaschlucht
•	 MillstätterSee - plavbu loďou
•	 Prírodné parky - Tscheppaschlucht, 

Groppensteinschlucht 
a mnoho ďalších výhod

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 8:00). Prvou 
zástavkou bude jazero Wörthersee. 
Jazero má dĺžku 17 km a je najväčším 
jazerom Rakúska. Vďaka čistej, priam 
pitnej vode a príjemnej klíme v oblasti 
patrí k najteplejším a najkrajším 
jazerám, vyhľadávaným medzi 
rakúskou smotánkou. Fakultatívne 
plavba po jazere. Odchod na 
ubytovanie, večera.

2 deň
Raňajky. Presun do  oblasti NP 
Vysoké Taury, prekrásnej oblasti 
okolo najvyššieho rakúskeho štítu 
Großglockner, kde sa vypína viac ako 
300 vrcholov presahujúcich 3 000 m  
a niekoľko ľadovcov, z ktorých najdlhší 
(10 km) a najúchvatnejší je Pasterze.  
Z mestečka Heiligenblut sa vyvezieme 
lanovkou na vrchol Scharecku  
(2 606 m.n.m.), ktorý je výborným 
východiskovým miestom pre túry po 
hrebeňoch. Pri mestečku Flattach sa 
po drevených lávkach a mostíkoch 
pomedzi vodopády poprechádzame 
v rokline Raggaschlucht. Návrat na 
ubytovanie, večera.

3 deň
Raňajky. Výlet do NP Nockberge.  
Výjazd lanovkou z kúpeľného mesta  
Bad Kleinkirchheim na Kaisergurg  
(2 055 m.n.m.) a výlet na vrchol Wollaner 
Nock (2 145 m.n.m.) Prejazd k jazeru 
Turrach See a výstup lanovkou Sommer 
Rodelbahn na Panoramahute (1 995 
m.n.m.), krátky výlet na Turracher Alpe. 
Možnosť využitia ľahkej bobovej dráhy 
na presun späť k jazeru Turracher See. 
Návrat na ubytovanie, večera.

4 deň
Raňajky, odchod autobusom do oblasti 
Lienzenských dolomitov – Lienzer 

4-dňový autokarový zájazd

tuRIStIKa v korUtÁnskYCh  
alPÁCh
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TERMÍNY A CENY - 7I8ATB07

25.05. - 27.05. trasa 2, 3 168 / osoba

3 deň
Po raňajkách odchod na prehliadku 
stredovekého hradu Rappottenstein 
s gigantickým opevnením. 
Trojposchodové arkádové chodby 
so sgraffitovou dekoráciou, fresky 
a prepychový interiér vytvárajú 
taliansku atmosféru. V závere nášho 
zájazdu navštívime renesančný zámok 
Artstetten, pôvodne stredoveký 
hrad, ktorého majitelia si dali záležať 
na architektúre aj na vnútornom 
vybavení. Vďaka nim môžeme teraz 
obdivovať krásny nábytok, luxusné 
kúpeľne, zariadené detské izby, obrazy. 
Po prehliadke návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách.

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 45 EUR, za 2 večere 
33 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska o cca 08:00 hod., 
príchod do malebného mestečka 
Krems, krátka prehliadka historického 
centra, možnosť občerstvenia. 
V popoludňajších hodinách navštívime 
renesančný zámok Rosenburg. Zámok 
tróni na 100 m vysokej skale nad 
riekou Kampa a so svojím stredovekým 
hradným jadrom, skvostnými 
renesančnými arkádami a 13-timi 
vežami patrí k najzaujímavejším 
zámockým objektom Dolného 
Rakúska. Pokračujeme na zámok 
Greillenstein, ktorý je zaujímavý 
nielen svojou architektúrou, ale aj 
ojedinelým vnútorným vybavením. 
K najhodnotnejším patrí úplne 
zachované zariadenie knižnice zo 
16. st., kaplnka, obrazy zo 17. až 
19. st. a mnohé ďalšie. Odchod na 
ubytovanie.

2 deň
Raňajky, odchod na prehliadku 
renesančného zámku Weitra. Zo zámku 
Weitra sa vyberieme do starobylého 
mestečka Heidenreichstein, kde stojí 
mohutný, nedobytný vodný hrad z 12. 
storočia, ktorý už viac ako 800 rokov 
úspešne vzdoruje všetkým nepriateľom. 
Je to jeden z najkrajších gotických 
hradov s originálnym zariadením. 
Ohromná stavba má 4 krídla,  
tri nárožné veže a múry hrubé až  
4 metre. Prehliadka trojposchodového 
obytného krídla s točitým schodišťom 
a arkádami odhalí pozoruhodné 
vybavenie interiéru, okrem iného 
gotický nábytok, portréty a predmety 
dennej a osobnej potreby. Na záver 
dňa sa vyberieme na prehliadku zámku 
Rosenau bei Zwettl, rodového sídla 
kniežat von Schallenberg. Odchod na 
ubytovanie.

hRaDy a ZÁmKy Dolného  
rakÚska

3–dňový autokarový zájazd
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Zámok Esterházy
Hrad Forchtenstein
Zámok Lackenbach

Kameòolom St. Margarethen

esterhazy.at

Vychutnajte si spojenie
prírody a kultúry



Hudobný zážitok s možnosťou 
ochutnávky burgenlandských vín
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TERMÍNY A CENY - 7I8ATB75

16.09. 52 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8ATB71

13.05. 45 / osoba
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freskami je skvostnou pýchou zámku 
a ústredným miestom Haydnovho 
hudobného festivalu, na ktorý do 
Eisenstadtu rok čo rok prichádzajú 
milovníci hudby z celého sveta.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom 
resp. mikrobusom, lístok na koncert 
kategórie K5, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, ochutnávku, cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za ochutnávku vína 9 EUR, za 
prehliadku zámku  (výstava „Skvosty 
zámku Esterházy“) 11 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 9:00 hod.)  
do rakúskeho regiónu Burgenland.  
Po príchode do Eisenstadtu,  
hlavného mesta Burgenlandu, si  
v nádhernej Haydnovej sále o 11:00 
hod. vypočujeme koncert ku „Dňu 
matiek“, s dielami Mozarta a Haydna. 
Po skončení koncertu fakultatívne 
prehliadka výstavy „Skvosty zámku 
Esterházy“, ktorá predstavuje 
bohaté zbierky dokumentujúce 
pohnutú tristoročnú históriu zámku, 
veľkolepý život kniežacej rodiny, 
ako aj vzácne predmety zo zbierok 
súkromnej nadácie Esterházy. Po 
skončení prehliadky ochutnávka 
panónskych vín vo vinárni „ 
Selektion Burgenland“ (fakultatívne). 
V podvečerných hodinách odchod na 
Slovensko.

učINKuJúCI
Haydnova filharmónia
Nicolas Altstaedt, violončelo
 
PROGRAM: 
Jozef Haydn: Symfónia č. 94 G-dur  
“S úderom na tympany”
Peter Iljič Čajkovskij : Rokokové variácie 
pre violončelo a orchester op. 33
W. A. Mozart: Symfónia G mol č. 40,  
KV 550
  
ZÁMOK ESTERHÁZY

Zvláštna atmosféra budovy, ktorá  
v sebe dojemným spôsobom spája 
lesk baroka, prísnosť klasicizmu a vplyv 
rakúskeho biedermaiera, inšpirovala 
Jozefa Haydna k jeho výnimočnej 
hudbe. Ešte aj dnes sa konajú koncerty 
v tej istej sále, v ktorej boli po prvýkrát 
uvedené Haydnove diela. Patrí  
k najlepším koncertným sálam na 
svete; Haydnsaal s umeleckými 

Esterházy v Eisenstadte, ktorý je 
jedným z najkrajších barokových 
zámkov v Rakúsku. Poskytuje jedinečný 
pohľad na kedysi honosný život 
kniežacieho dvora. Zámok je dodnes 
centrom bohatého kultúrneho diania 
v Burgenlande a je častým dejiskom 
slávností a spoločenských podujatí. 
V nádhernej Haydnovej koncertnej sále 
s vynikajúcou akustikou si vypočujeme 
jesenný koncert v podaní Janoska 
Ensemble.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
vstupenku na predstavenie kategórie 
K5, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, ochutnávka, cestovné poistenie

OSTATNÉ DOPLATKY
Za ochutnávku vína 9,00 EUR, za 
prehliadku zámku (výstavy „Skvosty 
zámku Esterházy“) 11 EUR.

Odchod z Bratislavy o 13:00 hod. Po 
príchode do Eisenstadtu návšteva 
zámku Esterházy, prehliadka výstavy 
„Skvosty zámku“. Po skončení 
prehliadky krátka pešia prehliadka 
centra mesta, následne individuálne 
voľno s možnosťou ochutnávky 
panónskych vín v zámockej vinárni 
Selektion Burgenland. V Haydnovej 
koncertnej sále si o 18:00 hod. 
vypočujeme jesenný koncert v podaní 
Janoska Ensemble. Súbor založili 
špičkoví slovenskí hudobníci – bratia 
Jánoškovci spoločne s ich švagrom 
Júliusom Darvašom v neďalekej Viedni. 
Po veľkých úspechoch, ktoré zožali ako 
sólisti doma aj v ďalekom zahraničí, 
sa rozhodli vytvoriť vlastný súbor. 
Takto vznikol aj ich hudobný žáner 
„Jánoška style“. Predstavuje originálnu 
kombináciu klasickej hudby s prímesou 
ďalších štýlov ako latino, jazz či pop.
Po skončení koncertu odchod na 
Slovensko s príchodom do Bratislavy 
o cca 22:00 hod.

SYMPHONIC JANOSKAS

Janoska Ensemble
Julian Rachlin, dirigent
Haydn Philharmonie

BuRGENLANDu NA JESEŇ VLÁDNE 
HuDBA A VÍNO.

Krajina okolo Neziderského jazera 
je rovina, jemne lemovaná pohorím 
Leitha. Všade vinice a čerešňové háje. 
Keď v krajine začína prekvitať hra 
farieb, vinobranie je v plnom prúde  
a cenami ovenčení vinári ponúkajú 
svoje vynikajúce vína na ochutnávku. 
Okrem vína však návštevníci  
v Burgenlande nájdu aj iné, napríklad 
historické skvosty. Patrí k nim zámok 

jaNOSKaS na esterhÁZYho 
ZÁMkU

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

NeDeĽNé matINé konCert kU  
„DňU MatIek“

Zámok Esterházy
Hrad Forchtenstein
Zámok Lackenbach

Kameòolom St. Margarethen

esterhazy.at

Vychutnajte si spojenie
prírody a kultúry
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III. dejstvo
O Tasilových problémoch sa dozvie jeho bohatá teta, 
ktorú Tasilo z hrdosti nechcel požiadať o pomoc. 
A odkúpi všetky dlhy Tasilovej rodiny. Po príchode 
odhalí lásku Tasila a Marice, a pomôže, aby sa veci 
vysvetlili a dali do poriadku. Tasilo sa zmieri s Maricou 
a Líza odchádza so županom Kolomanom.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, vstupenku na 
predstavenie, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Cestovné poistenie.

Odchod zo Slovenska v podvečerných hodinách  
(z Bratislavy o cca 17:00 hod.), účasť na predstavení 
operety Grófka Marica, návrat na Slovensko v noci  
(cca o 01:30 hod. nasledujúceho dňa)

Miesto predstavenia
Mörbisch am See, Burgenland, Rakúsko, cca 76 km 
od Bratislavy

Začiatok predstavenia: 20:30 hod.
Vstup na predstavenie: od 18:30 hod.
Trvanie predstavenia: cca 3 hodiny vrátane 
prestávky

Návšteva Mekky operety a muzikálu na obrovskom 
jazernom pódiu s kapacitou 6300 miest na sedenie 
je pôžitkom pre všetky zmysly. Javiskovú kulisu 
harmonicky dotvára scéna panónskej prírody 
s vodnou plochou Neziderského jazera.

Opereta v troch dejstvách 
Libreto Julius Brammer a Alfred Grünwald

Premiéra sa konala 28. februára 1924 v Theater an 
der Wien vo Viedni.  

Emmerich Kálmán, ktorého celý svet pozná ako 
nekorunovaného čardášového princa, musel 
v mladosti pre vážne ochorenie horných končatín 
zanechať kariéru klaviristu a vymeniť ju za štúdium 
kompozície. Syn bohatého židovského obchodníka 
Károlya Koppsteina zo Siofóku pri Balatone bol 
aj obdivovateľom operiet. Kálmánovo pôsobenie 
v meste valčíkov umocnila aj jeho jedinečná 
schopnosť, ktorou dokázal integrovať do svojich  
22 operetných titulov typický uhorský tanečný prvok 
– čardáš. K najznámejším patrí finále  
z 1. dejstva operety Grófka Marica. Jednoduchý 
príbeh chudobného grófa, ktorý bol nútený inkognito 

prijať prácu na panstve bohatej grófky, Kálmán 
najprv odmietol. O niekoľko rokov sa však k téme 
vrátil, oslovil libretistov a po frenetickom úspechu sa 
nová opereta Grófka Marica dočkala neuveriteľných 
374 repríz. Pre Theater an der Wien bola viac ako len 
finančným ziskom. Každé jedno hudobné číslo sa 
stalo šlágrom viedenskej spoločnosti bez rozdielu 
spoločenského postavenia. Hity „Hraj Cigán joj, Cigán“ 
a  „Nás čaká Varaždín“ spievali po uliciach Viedne 
chudobní aj bohatí. Nové dielo okamžite preniesli 
divadelní podnikatelia aj za more, kde sa Marica 
hrala v roku 1926 na Broadwayi a s 320 reprízami 
sa stala v tom čase najdlhšie reprízovaným titulom. 
Táto komická spevohra plná milostných zápletiek, 
dejových zvratov a v neposlednom rade ľúbezných 
– dnes takmer až notoricky známych a mimoriadne 
populárnych melódií  poteší každého, nielen 
milovníkov operetného žánru.

DEJ OPERETY:
I. dejstvo
Rodina grófa Tasila skrachuje a preto si inkognito 
nájde miesto správcu v kaštieli bohatej grófky Marice. 
Zo zarobených peňazí chce našetriť na veno pre 
svoju  sestru Lízu. Marica aby odohnala nápadníkov 
prahnúcich po majetku, dá do novín inzerát, že sa 
zasnúbi s istým županom Kolomanom, ktorého meno 
si vymyslela. Zhodou okolností župan Koloman 
existuje a keď si s prekvapením prečíta inzerát  
o svojich zásnubách, tak sa vyberie za Maricou.

II. dejstvo
Tasilo je zaľúbený do Marice a veľmi trpí kvôli jej 
nápadníkom a svojmu postaveniu. Rozhodne sa teda 
odísť a napíše o tom svojmu priateľovi. Nedokončený 
list sa dostane do rúk Marice ktorej Tasilo tiež nie 
je ľahostajný. List zle pochopí a aj Tasila začne 
podozrievať z honby za majetkom. Takisto začne 
žiarliť na Lízu, nevediac že je jeho sestra. Preto Tasila 
poníži pred spoločnosťou.

1-dňový zájazd

OpeReta GRÓfKa maRICa

TERMÍNY A CENY - 7I8ATB76

20.07. 54 / osoba

MörBIsCh 
aM see



www.kudyznudy.cz

100 rokov príbehov 
Navštívte jedinečné 
interiéry v Plzni, navrhnuté 
svetoznámym architektom 
Adolfom Loosom.

Plzeň



Hit roka 2017
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TERMÍNY A CENY - 7I8CZB04

05.05. - 08.05. trasa 2,3 218 / osoba

14.09. - 17.09. trasa 2,3 218 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8CZB03 

03.08. - 05.08. trasa 2,3 148 / osoba

Moser a na záver dňa si vychutnáme 
múzeum známej Becherovky. Návrat na 
ubytovanie.

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 hod.).

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, cestovné poistenie.

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

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 07:00 
hod.), 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.

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? Nevadí, 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.

3 deň
Raňajky, odchod do Karlových Varov, 
miesta konania Medzinárodného 
filmového 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 a ochutnáme pravé 
karlovarské oblátky. Vyberieme sa na 
návštevu svetoznámej porcelánky 

3 deň
Raňajky. Prehliadka hradu a zámku 
Frýdlant. Pôvodný hrad, rozšírený v 16. 
storočí o renesančný zámok, sa stal po 
Bitke na Bielej hore majetkom slávneho 
vojvodu Albrechta z Valdštejna. 
Poslednými vlastníkmi hradu boli 
Clam–Gallasovci, ktorí ho už v roku 
1801 sprístupnili verejnosti Frýdlant sa 
tak stal najstarším hradným múzeom 
v strednej Európe. Popoludní nás 
privíta zámok Zákupy, ktorý slúžil 
poslednému korunovanému českému 
kráľovi Ferdinandovi V. V zámockej 
kaplnke sa v roku 1900 konala svadba 
následníka rakúsko–uhorského trónu 
Františka Ferdinanda d‘ Este so Žofiou 
Chotkovou. Odchod na Slovensko, 
príchod o cca 21:00 hod.

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 30 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 07:00 
hod.). Príchod na hrad Pernštejn, ktorý 
je jedným z najnavštevovanejších 
moravských hradov. Prehliadka 
mramorového hradu nás zoznámi 
s jeho dejinami i povesťami a možno 
sa nám podarí zazrieť aj miestnu bielu 
pani. Presun na renesančný zámok 
častolovice, ktorý je majetkom 
Diany Phipps Sternbergovej. Pýchou 
zámockej expozície je Rytierska sála 
s maľovaným kazetovým stropom 
a v areáli nás privíta nádherný park 
s prastarou lipovou alejou, či zverinec 
s lamami, poníkmi, göttingenskými 
prasiatkami a kamerunskými kozami. 
Odchod do mesta Hradec Králové, 
prehliadka historického centra 
s gotickou katedrálou sv. Ducha na 
Veľkom námestí, Bielou vežou a Starou 
radnicou. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Návšteva zámku Opočno, 
ktorý je jedinečným súborom 
pamiatok, dokladujúcich spôsob života 
a vkus spoločnosti v priebehu piatich 
storočí. Najväčším lákadlom tejto 
národnej kultúrnej pamiatky sú bohaté 
zbierky obrazov a zbraní. Presun na 
zámok Hrubý Rohozec, obklopený 
anglickým parkom. Počas prehliadky 
nahliadneme do priestorov, ktoré slúžili 
ako reprezentačné a obytné miestnosti 
príslušníkov pôvodom francúzskej 
grófskej rodiny Des Fours Walderode. 
Odchod do Sychrova. Neogotický 
zámok Sychrov bol v minulosti 
rezidenciou francúzskeho rodu 
Rohanovcov a preslávili ho rozprávky 
Zlatovláska a Nesmrteľná teta 
(prehliadka). Návšteva mesta Liberec, 
ubytovanie.

hRaDy a ZÁmKy v severnÝCh  
čeChÁCh

4-dňový autokarový zájazd 3-dňový autokarový zájazd

ZÁpaDNé čeChy oD PraMeňa 
k PraMeňU

Karlovy Vary

Česká republika

Plzeň

Kladruby

Mariánske Lázne

Loket

Bečov nad Teplou

Česká republika

Pernštejn

Častolovice
Hradec Králové

Opočno

Hrubý RohozecSychrov
Liberec

Frýdlant

Zákupy
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TERMÍNY A CENY - 7I8CZB02 

29.06. - 01.07. trasa 2,3 148 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8CZB01

25.05. - 27.05. trasa 2,3 148 / osoba

28.09. - 30.09. trasa 2,3 148 / osoba

EuRóPA | čESKÁ REPuBLIKA

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). Záver 
zájazdu bude venovaný zámku Žleby. 
V romantických interiéroch tohto 
zámku sa snúbia pôvodné historické 
pamiatky s dobovými prvkami 
a starožitnosťami dovezenými z celej 
Európy. Návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách (cca o 21:00 hod.).

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 30 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 07:00 hod.), 
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.

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. sgrafitti. 
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.

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 30 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 07:00 
hod.), v popoludňajších hodinách 
príchod na Konopiště (prehliadka 
poľovníckeho zámku a parku – bohaté 
interiéry, súkromné priestory Františka 
Ferdinanda, lovecké trofeje, zbierky 
zbraní), pokračovanie smerom na 
mesto Beroun, ktorý leží na sútoku 
riek Berounky a Litavky. Prehliadka 
kráľovského mesta s dominantnou 
radnicou a stredovekými hradbami, 
ubytovanie.

2 deň
Raňajky, odchod na jeden 
z najvýznamnejších českých hradov 
– 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.

3 deň
Raňajky, odchod do Hlubokej 
nad Vltavou (prehliadka štátneho 
zámku, ktorý je národnou kultúrnou 
pamiatkou a záhrad – romantická 
rezidencia rodu Schwarzenbergovcov 
bola v minulom storočí prestavaná 
podľa vzoru anglického Windsoru), 
pokračovanie do českého Krumlova 
(prehliadka zámku, ktorý je významnou 
architektonickou pamiatkou a svojou 
rozlohou je druhým najväčším 
hradným komplexom v Českej 
republike a individuálne voľno). 
Odchod na Slovensko, návrat vo 
večerných hodinách (cca 20:00 hod.).

hRaDy a ZÁmKy Z českÝCh 
roZPrÁvok

3-dňový autokarový zájazd 3-dňový autokarový zájazd

pO StOpÁCh Baroka a renesanCIe  
v čeChÁCh

Česká republika
Buchlovice

Litomyšl
Zámek Jemnište

Bučovice

Želby

Karlova koruna

Český Šumperk

Humprecht

Česká republika

Český Krumlov

Zámek Konopište
Beroun

Karlštejn

Orlík nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou
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TERMÍNY A CENY - 7I8SKB03

23.08. - 26.08. trasa 2,3 188 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8CZB22

21.09. - 23.09. trasa 2,3 148 / osoba

nemocnice sa zoznámime aj s históriou 
lekární na interaktívnej expozícii. 
Pokračujeme na zámok Ratibořice, 
ktorý sa píši vzácnou kolekciou 
dánskeho porcelánu. Našou poslednou 
zastávkou bude zámok Náchod, 
ktorého interiéry pochádzajú ešte zo 
17. storočia a svedčia o vkusu rodiny 
Piccolominiovej, bývalých vlastníkov. 
Po prehliadke odchod na Slovensko 
(príchod do Bratislavy o cca 20:00 hod.). 

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 30 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR, za 2 večere 
30 EUR. 

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých 
ranných hodinách (z Bratislavy cca 
o 06:00 hod.). Naša prvá zastávka bude 
Kutná Hora, kde si pozrieme víťaza 
súťaže Pamiatky roka 2016 – Dačického 
dom, Katedrálu nanebevzatia panny 
Márie a sv. Jána Krstiteľa, Chrám sv. 
Barbory, Kamenný dom, Jezuitské 
kolégium, neskorogotickú kamennú 
„kašnu“ a iné. Nevynecháme ani 
kostnicu, ktorej výzdoba je tvorená 
skoro výlučne z ľudských pozostatkov. 
Naša cesta pokračuje do Benátok 
(nad Jizerou), ktoré sú namiesto 
gondol preslávené zámkom zo 16. 
storočia. Namiesto klasickej prehliadky 
tu na nás čaká súkromné múzeum 
hračiek, ktoré naozaj stojí za návštevu! 
Pokračujeme na zámok Mnichovo 
Hradiště, kde si pozrieme nádherné 
interiéry pochádzajúce z 18. storočia). 
Odchod na ubytovanie, fakultatívne 
večera. 

2 deň
 Po raňajkách sa vydáme na zámok 
Lemberk a pozrieme si reprezentatívne 
miestnosti. Presunieme sa na zámok 
Grabštejn, kde okrem klasického 
prehliadkového okruhu absolvujeme 
aj návštevu renesančnej kaplnky 
sv. Barbory a hradnej mučiarne. 
Presunieme sa na hrad Frýdlant, ktorý 
sa stal najstarším hradným múzeom 
v strednej Európe, keď ho v roku 1801 
majitelia sprístupnili aj verejnosti. 
Prejdeme si rozprávkovo pôsobiaci 
hrad spojený so zámkom. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera. 

3 deň
Po raňajkách sa vyberieme do Kuksu, 
barokovej perly Česka. Čaká nás 
prehliadka „hospitálu“, ktorú každý 
pozná z pohľadníc. Okrem samotnej 

bol založený v 13. storočí uhorským 
kráľom Belom IV a stojí na návrší 
jedného z posledných výbežkov 
Nízkych Tatier. Ďalšia zastávka je 
historické mesto Zvolen. Národná 
kultúrna pamiatka Zvolenský zámok, 
vznešene osadený na miernom návrší 
nad námestím, patrí medzi najväčšie 
skvosty stredovekej architektúry na 
Slovensku. Pokračovanie do blízkosti 
Bojníc, ubytovanie.

4 deň
Po raňajkách si doprajeme individuálne 
voľno na prípadnú návštevu ZOO. 
Vychutnáme si krásnu prehliadku 
Bojnického zámku, ktorý patrí 
k najstarším a najvýznamnejším 
pamiatkam na Slovensku. Následne nás 
čaká návrat do Bratislavy.

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 65 EUR, za miesto v prednej 
časti autokaru 7 EUR.

1 deň
Ranný odchod z Bratislavy. Po krátkej 
jazde prichádzame k Smolenickému 
zámku, ktorý vznikol v 14. storočí 
ako súčasť strážnych hradov v Malých 
Karpatoch. Krátka prechádzka 
v krásnom okolí zámku, ktorý nám 
určite pripomenie aj legendárnu 
Fantagiro. Čaká nás krásny hrad 
Beckov. Ten sa spomína už na prelome 
12. a 13. storočia v Anonymovej 
kronike. Záverom dnešného programu 
bude jedinečný Trenčiansky hrad, 
týčiaci sa na strmom vápencovom brale 
priamo nad mestom. Absolvujeme 
zaujímavú prehliadku a následne sa 
presunieme na ubytovanie.

2 deň
Po raňajkách nás čaká opäť deň, počas 
ktorého sa ponoríme do našej histórie. 
Začneme prehliadkou hradu Strečno 
a pokračovať budeme k Oravskému 
hradu, ktorého písomnosti siahajú až 
do 13. storočia a mnohí ho považujú 
za najkrajší hrad na Slovensku. Pri 
jeho prehliadke určite pochopíme, 
prečo hrad nebol nikdy dobytý. Po 
obede pokračujeme ďalej. Oravský 
hrad budeme mať čerstvo v pamäti 
a teda ho ľahko budeme môcť 
porovnať s naším najznámejším, 
Spišským hradom. Ten patrí medzi 
najrozsiahlejšie hradné komplexy 
v Európe a v roku 1993 bol zaradený 
do Zoznamu Svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Po prehliadke sa 
presunieme na ubytovanie.

3 deň
Po raňajkách sa presúvame do Starej 
Ľubovne. Priamo nad mestom sa 
totižto týči krásny Ľubovniansky 
hrad. Pokračujeme smerom na Stredné 
Slovensko, kde bude našou prvou 
zastávkou Ľupčiansky hrad. Ten 

pÝChy SeveRNÝCh čIeCh hRaDy a ZÁmKy Zo slovenskÝCh 
roZPrÁvok

3-dňový autokarový zájazd 4-dňový autokarový zájazd
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TERMÍNY A CENY - 7I8SKB01

05.07. - 09.07. trasa 2,3 258 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8HuB60

21.09. - 23.09. trasa 2,3 158 / osoba

09.11. - 11.11. trasa 2,3 158 / osoba

medzi najskvostnejšie barokové 
pamiatky na Slovensku. Odchod na 
ubytovanie.

5 deň
Raňajky. Návšteva kaštieľa Betliar, 
ktorý dostal podobu prepychového 
poľovníckeho zámočku šľachtickej 
rodiny Andrássyovcov. Návšteva 
Ochtinskej aragonitovej jaskyne, 
ktorá je celosvetovým unikátom. Jej 
výzdobu tvoria vzácne aragonitové 
kryštáliky rozličných tvarov a je právom 
zaradená do Zoznamu svetového 
prírodného dedičstva UNESCO. Odchod 
do Bratislavy, návrat vo večerných 
hodinách.

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

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

1 deň
Odchod z Bratislavy v skorých 
ranných hodinách. Príchod do 
Levoče a návšteva Kostola sv. Jakuba 
s unikátnym neskorogotickým oltárom 
sv. Jakuba, ktorý je s výškou 18,6 m 
najvyšším svojho druhu na svete. 
Návšteva Spišského hradu, ktorý je 
od roku 1993 na Zozname pamiatok 
svetového kultúrneho dedičstva 
(UNESCO). Návšteva malej obce 
Žehra, prehliadka kostolíka (UNESCO). 
Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Prehliadka Prešova, 
metropoly Šariša a tretieho 
najväčšieho mesta na Slovensku. 
Zastávka v najstaršom drevenom 
kostolíku v Hervartove (UNESCO) 
a odchod do Bardejova (UNESCO). 
Prehliadka zachovalého centra. 
Odchod do Svidníka. Vo Svidníku 
nás čaká návšteva skanzenu, ktorý 
predstavuje život Rusínov – Ukrajincov 
Slovenska v minulosti. Najväčším 
turistickým lákadlom okolia Svidníka 
je 14 nádherných drevených 
kostolíkov, drevených cerkví. Chrám 
v Ladomirovej (UNESCO). Ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Príchod do Medzilaboriec, 
rodiska rodičov Andyho Warhola. 
Múzum moderného umenia Andyho 
Warhola. Odchod do Humenného, 
centra horného Zemplína. Prehliadka 
veľmi pôsobivého renesančného 
kaštieľa zo 17. storočia. Návšteva 
skanzemu. Ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Dnes nás privítajú Košice so 
svojimi najvýznamnejšími pamiatkami. 
V Jasove stojí komplex kláštora 
a kostola premonštrátov, ktorý patrí 

Vyzrážané soli časom sformovali 
soľný kopec s plochými jazierkami, 
miniatúrny maďarský variant 
tureckého Pammukale. Obedňajšia 
prestávka. 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.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x 
ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR, 2x ochutnávku 
vína s občerstvením.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 48 EUR, za 2 večere 30 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých 
ranných hodinách. Príchod do 
historickej vinárskej oblasti Tokaj, 
obedňajšia prestávka. Prehliadka 
vinárskej dedinky, následne 
návšteva vínnej pivnice s výkladom 
a ochutnávkou tokajských vín. Vo 
večerných hodinách odchod na 
ubytovanie.

2 deň
Po raňajkách návšteva jedinečných 
jaskynných kúpeľov Barlangfürdő. 
Termálna voda jaskynného systému 
je svetovou raritou, 30 oC teplú liečivú 
vodu ešte neobjavili v žiadnom inom 
krase. Pekné zrenovované jaskynné 
kúpele poskytujú návštevníkom 
kúpajúcim sa v skalových bazénoch, 
dutinách a úzkych priechodoch 
nezabudnuteľné zážitky. Popoludní 
prehliadka mesta Miskolc. Historické 
jadro pochádza z konca 15. storočia 
a jeho najkrajšou časťou je pešia zóna 
s pekne zrenovovanými starobylými 
domami. V centre stojí významný 
gotický kalvínsky kostol. Návrat do 
hotela.

V termíne 9 - 11. 11. 2018 sa program 
2.dňa mení nasledovne: Popoludní 
návšteva mestečka Hajdúszoboszló, 
kde sa v tomto termíne konajú 
slávnosti husí na deň sv. Martina. 
Čakajú nás dobroty z husaciny 
a samozrejme neobídeme ani dobré 
víno a sladkosti. Ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Odchod do dedinky 
Egerszalók, ležiacej neďaleko mesta 
Eger, kde budeme mať možnosť 
sa okúpať v miestnych kúpeľoch. 

EuRóPA | SLOVENSKO, MAďARSKO

KRÁSy vÝChODNéhO SlOveNSKa tOKaj a OKOlIe
5-dňový autokarový zájazd 3-dňový autokarový zájazd
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3 deň
Dnes po raňajkách nás čaká prehliadka 
krásneho mestečka so stredomorskou 
atmosférou v susedstve Budapešti 
– Szentendre, teda sv. Ondrej. Po 
prehliadke a prestávke na obed sa 
presunieme na jedno z najdôležitejších 
miest tisícročnej histórie Maďarov na 
tomto území – Vyšehradu. Navštívime 
Matiášove múzeum a nevynecháme 
ani hrad – Fellegvár, odkiaľ budeme 
mať nádherný výhľad na okolie. 
Príjemne unavení sa vyberieme na 
spiatočnú cestu na Slovensko. Návrat 
vo večerných hodinách (cca o 21:00 
hod.).

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 48 EUR, za 2 večere 30 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých 
ranných hodinách (z Bratislavy o 07:00 
hod.). Našou prvou zastávkou bude 
Ostrihom - sídlo ostrihomského 
arcibiskupa. Prezrieme si hradné 
návršie s Ostrihomskou bazilikou, 
ktorá je po Bazilike sv. Petra v Ríme 
a Bazilike sv. Pavla v Londýne, tretím 
najväčším kostolom v Európe. V ceste 
budeme ďalej pokračovať do jedného 
z najkrajších maďarských miest - Egeru. 
Pri prehliadke si pozrieme dominantu 
mesta – baziliku a oproti nej stojace 
lýceum, Egerský hrad ako i ďalšie 
zaujímavosti. Určite sa vydáme i do 
Údolia krásnych žien (Szépasszony), 
kde možno ochutnať a zakúpiť si 
rôzne druhy preslávených egerských 
vín priamo od výrobcov. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

2 deň
Po raňajkách sa vydáme do oblasti 
maďarskej pusty Hortobágy - 
najväčšej trávnatej stepi v Európe 
a pamiatky UNESCO, s typickými 
studňami s váhadlami a tureckými 
hostincami - čárdami. Zažijeme 
predstavenie (o 10:00 hod.), 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 sa 
presunieme do mestečka Gödöllő na 
prehliadku barokového zámku, ktorý 
bol obľúbenou rezidenciou rakúsko-
uhorského cisárskeho páru Františka 
Jozefa a populárnej Sissi. Po prehliadke 
zámku sa presunieme na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

TERMÍNY A CENY - 7I8HuB03

06.07. - 08.07. trasa 2,3 152 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8HuB07

15.06. - 17.06. trasa 2,3 148 / osoba

v marcipánovom minimúzeu. 
Panoramatické výhľady na Balaton 
a prechádzka najstarším opátstvom 
v krajine nám uzavrú náš program 
a poobede nás čaká presun naspäť do 
Bratislavy. Príchod na Slovensko vo 
večerných hodinách.

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 35 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR, za 2 večere 
25 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy v ranných 
hodinách (cca 08:00 h). Na vrchu 
Pannonhalma nás čaká benediktínske 
opátstvo, odkiaľ pokračujeme až 
k Veszprému, do menšieho mesta 
Herend. Tu sa nachádza najstaršia  
stále fungujúca porcelánová 
manufaktúra na svete. Prehliadka 
múzea, ukážka výroby a následne 
šálka čaju/kávy z pravého 
herendského porcelánu - čo viac si 
priať? Odiaľ budeme smerovať už 
priamo k Balatonu. Tu si budeme 
môcť vychutnať oddych, kúpanie či 
pohodovú prechádzku mestom. Presun 
na ubytovanie.

2 deň
Dnešný deň začneme presunom 
do mestečka Keszthely. Práve tu sa 
totižto nachádza jeden z najkrajších 
a najväčších zámkov Maďarska. 
Pompézny neobarokový zámocký 
komplex Helikon. Po prehliadke si 
doprajeme aj prechádzku krásnym 
anglickým parkom a pokocháme sa 
farebnosťou francúzskej záhrady. 
Dokonalý relax zažijeme v kúpeľoch 
Héviz. Unikátne liečivé jazero, 
ktoré je vyhrievané geotermálnou 
energiou bude skutočným zážitkom. 
V kúpeľnom mestečku Tapolca sa 
ponoríme do jaskýň, konkrétne do 
nádhernej jazernej jaskyne. Súčasťou 
jej prehliadky je aj možnosť člnkovať 
v takmer metrovej, krištáľovo 
priezračnej vode. Na záver dňa nás čaká 
degustácia vynikajúceho vína a presun 
na ubytovanie.

3 deň
Dnes nás čaká presun do 
Provensálska. Nie však toho vo 
Francúzku. Malebná dedinka Tihany, 
kde si spravíme sladkú prestávku 

čaRO maĎaRSKej puSty vÍKeND pRI balatONe
3-dňový autokarový zájazd 3-dňový autokarový zájazd
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Po príchode do Budapešti autokarová 
prehliadka najdôležitejších historických 
pamätihodností mesta, individuálne 
voľno, fakultatívne večera, nocľah.

4 deň
Po raňajkách pešia prehliadka 
historického centra mesta Budapešť, 
individuálne voľno s možnosťou 
návštevy múzeí, galérií, Széchenyiho 
kúpeľov , ZOO. V podvečerných 
hodinách odchod na Slovensko.

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 69 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR, za 3 večere 
45 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách ( z Bratislavy o 7 h) do 
Szegedu, ubytovanie v hoteli, pešia 
prehliadka mesta. Szeged - Segedín 
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. Väčšina 
pozoruhodných budov stojí na 
rozľahlom Dómskom námestí, ktoré 
patrí k najkrajším námestiam Maďarska 
(Votívny kostol vyzdobený nádhernou 
mozaikou Madony, Dimitrova veža, 
impozantná Nová synagóga v štýle 
maurskej secesie s nádhernou 
sklenenou kopulou znázorňujúcou 
vesmír, slávna cukráreň Virág, Múzeum 
spisovateľa Ferenca Móra, veterný 
mlyn Szeged-Kiskundorozsma a iné). 
Po prehliadke individuálne voľno, 
fakultatívne večera, nocľah.

2 deň
Po raňajkách dokončenie prehliadky 
mesta a odchod na Bugačskú pustu 
- Bugac, rozkladajúcu sa na ploche 
11 tisíc ha a najnavštevovanejšiu 
z deviatich častí národného parku 
Kiskunság, vyhlásenú UNESCO za 
biorezerváciu. Prehliadka Pastierskeho 
múzea s ukážkami z každodenného 
života pastierov, stavby pastierskych 
obydlí, salašov a výroba predmetov 
na každodennú potrebu v minulosti. 
Odchod do neďalekého Kecskemétu , 
fakultatívne večera, nocľah.

3 deň
Po raňajkách prehliadka pôvabného 
mesta Veľkej nížiny, presláveného 
svojou „barackpálinkou“ (krásna 
secesná radnica s farebnými 
keramickými ozdobami, Františkánsky 
barokový kostol , secesný Palác Cifra). 

ktorý predstavuje údajnú rezidenciu 
samotného Drakulu. Následný návrat do 
Predealu.

5 deň
Po raňajkách nás bude čakať presun 
do Bukurešti a prehliadka historického 
centra. Uvidíme Triumfálny oblúk, 
jedinečný pravoslávny monastier Palatul 
Patriarhiei a vrchol predstavuje určite 
druhá najväčšia budova na zemi, Palác 
parlamentu. Následný presun na letisko, 
odkiaľ sa večerným letom presunieme 
naspäť do Viedne.     

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu. Transfer Bratislava–  
–letisko– Bratislava. 3 x ubytovanie  
s raňajkami v 4* hoteli. 1 x ubytovanie 
s raňajkami v 3* hoteli. Všetky miestne 
transfery. Všetky vstupy uvedené 
v programe. Plavbu po Delte Dunaja 
vrátane konzumácie vína. Služby 
miestneho a slovensky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 100 EUR. 
Stravu a nápoje nad rámec uvedený 
v programe. Komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR. 

1 deň
Odlet z Viedne a prílet do hlavného 
mesta, Bukurešti. Po prílete nás bude 
čakať presunien na breh čierneho 
mora, kde si spravíme krátku zastávku 
s prehliadkou mesta Konstanca. 
Pokračovať budeme až do mesta Tulcea. 
Východiskový bod pre poznávanie 
unikátnej Delty Dunaja (uNESCO).

2 deň
Po raňajkách sa nalodíme na Karpaten 
Princess. Vrcholom plavby bude 
jednoznačne jazero Nebune, kde sa 
nachádza čarovná rezervácia pelikánov. 
Po plavbe nás bude čakať dlhší presun 
do mestečka Predeal.

3 deň
Dnešný deň vyrážame do mesta 
Sighisoara. Založené bolo už v 12. 
storočí, no známe sa stalo hlavne vďaka 
tomu, že sa tu v roku 1431 narodil Vlad 
III., známy tiež ako Drakula. Počas 
prehliadky nás čaká krásne historické 
centrum (uNESCO), drakulov rodný 
dom, nádherná veža s orlojom či 
impozantná katedrála. Následne sa 
presunieme do mestečka Biertan, kde 
nás čaká jeden z mnohých unikátnych 
opevnených kostolov z čias stredoveku. 
Následný návrat do Predealu.

4 deň
Dnes sa opäť vydávame na potulky 
Transylvániou. Navštívime ďalšie 
jedinečné opevnené kostoly v mestečku 
Prejmer (uNESCO) a Harman. 
Pokračovať budeme do metropoly tejto 
oblasti, mesto Brašov, ktoré obklopujú 
vrcholy Karpát. Počas prehliadky 
sa prejdeme historickým centrom 
a navštívime známy čierny kostol, 
„Biserica Neagră“. Vrcholom dnešného 
dňa bude návšteva hradu Bran, 

TERMÍNY A CENY - 7I8HuB02

30.03. - 02.04. trasa 2,3 198 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8ROL01

04.05. - 08.05. trasa BA 498 / osoba

20.06. - 24.06. trasa BA 498 / osoba

12.09. - 16.09. trasa BA 498 / osoba

veĽKÁ NOC v maĎaRSKu
4-dňový autokarový zájazd 5-dňový letecký zájazd

Konstanca

Rumunsko

Bulharsko

Bukurešt Tulcea

Predeal

Brašov

Bran

Biertan

Sighisqara

tRaNSylvÁNIa a JeDInečnÁ  
Delta DUnaJa

Slovenská 
republika

Maďarsko

Bratislava

Budapešť

Kecskemét

Bugac

Segedín

Vstupy v cene



Neptun

Rumunsko

Bukurešt

Kluž

Sinaia

Brašov

Bran

Bazna
Sighisqara

Sibiu
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CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu. Transfer Ba-letisko-Ba. Všetky 
miestne transfery. 8x ubytovanie v 3* hoteli 
s raňajkami, 1x ubytovanie v 4* hoteli s raňajkami. 
Jazda kočom vrátane konzumácie vína. Všetky 
vstupy uvedené v programe. miestneho sprievodcu 
a sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 180 EUR, resp. 230 EUR pri termíne 29.06. 
- 08.07.

1 deň
Odlet a prílet do hlavného mesta, Bukurešti. Po prílete 
nás čaká presun do krásneho mesta Sibiu, kde sa 
počas prehliadky prejdeme historickým centrom  
z 12. storočia. Pokračovať budeme do malého 
mestečka Bazna, kde nás čaká jedinečný opevnený 
kostol z 15. storočia. Ubytovanie v Bazne.

2 deň
Vyrážame preskúmať Transylvániu. Našou prvou 
zastávkou bude nádherné mestečko Biertan 
s jedinečným opevneným kostolom z 15. storočia 
(UNESCO). Pokračovať budeme do mesta Sighisoara. 
Bolo založené už v 12. storočí, známe sa stalo hlavne 
vďaka tomu, že sa tu v roku 1431 narodil  
Vlad III., známy tiež ako Drakula. Turci tohto 
panovníka nazývali tiež „Kiziglu Bey“, čo v preklade 
znamená „Princ Narážač“. Počas prehliadky nás čaká 
krásne historické centrum (uNESCO), drakulov 
rodný dom, nádherná veža s orlojom či impozantná 
katedrála. Podvečerný návrat do Bazny.

3 deň
Dnešný deň vyrážame opäť za poznávaním, pričom 
našou prvou zastávkou bude mesto Turda. Po 
prehliadke historického centra nás čaká unikátna 
soľná baňa Salina Turda, ktorá má cez dve tisícročia 
a Business Insider ju dokonca vyhlásil za najkrajšie 
podzemné miesto na svete. Pokračujeme ďalej až 
do historického mesta Kluž, kde počas prehliadky 
navštívime napríklad kostol Sv. Martina za  
15. storočia či Katedrálu Usnutia Presvätej 
Bohorodičky. Následný presun do Bazny, kde nás 
ešte čaká jazda kočom do neďalekej historickej 
dedinky Boian.

4 deň
Našou prvou dnešnou zastávkou bude historické 
mestečko Agnita. Pokračovať budeme do metropoly 
tejto oblasti, mesta Brašov, ktoré obklopujú vrcholy 
Karpát. Počas prehliadky sa prejdeme historickým 
centrom a navštívime známy čierny kostol, „Biserica 
Neagră“. Vrcholom dnešného dňa bude návšteva 
hradu Bran, ktorý predstavuje údajnú rezidenciu 
samotného Drakulu. Ubytovanie v horskom meste 
Predeal.

5 deň
Čaká nás presun k Čiernemu moru, no počas 
cesty si spravíme zastávku v meste Sinaia. Zámok 
Peleš je totiž majstrovské dielo nemeckej, neo-
renesančnej architektúry a považuje sa za jeden 
z najzachovalejších a najkrajších zámkov v Európe. 
Príchod a ubytovanie v letovisku Neptun.

96 deň–
Štyri oddychové dni na príjemnom pobreží čierneho 
mora, počas ktorých budete mať možnosť využiť 
rôzne plážové aktivity. Prímorské letovisko Neptun 
ponúka nádherné piesočnaté pláže, množstvo 
vynikajúcich reštaurácii, barov a krásnu promenádu 
s rôznymi obchodíkmi.

10 deň
Naberieme smer pozdĺž pobrežia do známeho 
mesta Konstanca, kde si spravíme krátku prehliadku 
a pokračujeme až do Bukurešti. Podvečerným letom 
sa presunieme naspäť do Viedne.

10-dňový letecký zájazd

TERMÍNY A CENY - 7I8ROL02

29.06. - 08.07. trasa BA 648 / osoba

31.08. - 09.09. trasa BA 598 / osoba

EuRóPA | RuMuNSKO

tajOmNé KRÁSy RumuNSKa s PoBYtoM 
PrI MorI

Vstupy v cene



Balčik

Varna

Bata

Bulharsko

Sveti Vlas
Nesebar

Pomorie

Sozopol

Ropotamo
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TERMÍNY A CENY - 7I8BGL01

14.06. – 21.06. trasa BA, KE 498 / osoba

06.09. – 13.09. trasa BA, KE 498 / osoba

8 –dňový letecký zájazd

4 deň
Vedeli ste, že najstaršie mesto na čiernomorskom 
pobreží v Bulharsku je práve mesto Sozopol? Cesta 
do tohto krásneho historického mestečka naviac 
vedie pozdĺž pobrežia, a tak je cestovanie autobusom 
príjemným zážitkom. Po ceste sa zastavíme 
v prírodnej chránenej krajinnej oblasti Ropotamo, 
kde nás čaká príjemná plavba loďou, proti smeru 
prúdu rieky, priamo do srdca divokej bulharskej 
prírody. Po príjazde do Sozopolu nás očarí romantická 
atmosféra kľukatých uličiek, drevených domčekov, 
početných pravoslávnych kostolov a dych berúce 
výhľady na more zo skalnatých útesov polostrova. 
Najzaujímavejší je kostol Sv. Bogorodice, z obdobia 
tureckej nadvlády. Zaujímavé je, že je postavený 
pod úrovňou cesty a pred vstupom sa mu musíte 
„pokloniť“. Vo vnútri sa nachádzajú krásne nástenné 
maľby a unikátne drevorezby – ikonostas, kazateľnica 
a trón. Kto vie? Možno rozlúštime aj záhadu kostry 
starovekého upíra, odkrytú vo vykopávkach 
jedného z miestnych kostolov. Po spoločnom obede 
budeme mať voľno, ktoré môžeme stráviť v niektorej 
z útulných kaviarní alebo osviežením sa na pláži. 
Návrat do hotela, večera. 

1 deň
Odlet z Bratislavy alebo Košíc do Burgasu, po prílete 
transfer do hotela. Ubytovanie, podľa časových 
možností individuálne voľno, večera.

2 deň
Hneď prvý deň navštívime jedno z najkrajších 
miest na pobreží čierneho mora - mesto Nesebar, 
ktoré práve vďaka svojej unikátnej architektúre 
bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Jeho stará 
časť je postavená na polostrove a obkolesená 
hradbami z rímskeho obdobia. Spoločne zájdeme 
do historického kostola, kde zapálime sviečku, tak 
ako to už v Bulharsku býva zvykom. Po prehliadke 
mesta máme možnosť posedieť si v príjemnej 
krčmičke alebo nakúpiť suveníry. Podvečer sa vydáme 
do blízkej dedinky Bata, kde zažijeme to pravé 
Bulharsko so všetkým čo k tomu patrí. V reštaurácii 
nás privítajú chlebom a soľou, ale samozrejme taktiež 
bulharskou domácou pálenkou – rakija. Čaká nás 
typická bulharská večera, neobmedzená konzumácia 
miestnych vín, bohatý kultúrny program, ukážka 
ľudových tancov, aj tzv. nestinársky tanec – tanec 
bosými nohami v rozpálenom uhlí. V dedinke 
navštívime aj miestne obchodíky, kde na vlastné oči 
uvidíme a vyskúšame rôzne druhy remesiel. Návrat na 
hotel v neskorých večerných hodinách.

3 deň
Po raňajkách nás čaká bohatý program. Našim cieľom 
je len 10 km na juh vzdialené rybárske mestečko 
Pomorie. Ešte stále je skoro polovica obyvateľstva 
gréckeho pôvodu a tak má mesto príjemnú  
a uvoľnenú grécko-bulharskú atmosféru. Okrem 
historických domov a rímskeho mauzólea, našu 
pozornosť upútajú všade prítomné olivovníky, grécke 
taverny, vôňa pečených rýb na prístavnej promenáde 
a samozrejme pohodová atmosféra vďaka miestnym 
obyvateľom, ktorí si bezstarostne posedávajú 
v parku s výhľadom na more. Po obede spoločne 
navštívime múzeum soli, ktoré je jediné svojho 
druhu v Bulharsku a taktiež je zaradené do projektu 
„100 národných objektov Bulharska“. Nakoniec si 
spoločne odpočinieme v bahenných jazerách, kde sa 
vykúpeme a užijeme si blahodarné účinky liečivého 
bahna. Návrat do hotela, večera.

5 deň
Posledný deň vyrazíme na sever do mesta Balčik. 
Cestou cez pohorie Starej planiny sa nám naskytnú 
nádherné výhľady z útesov na more. Po príchode 
navštívime miestnu botanickú záhradu s rozlohou 
až 194 akrov, v ktorej môžeme obdivovať netradičné 
druhy rastlín, kvetov a stromov miestnej flóry. 
Ďalej navštívime letné sídlo rumunskej kráľovnej 
Márie Edinburgskej a pozrieme si aj priľahlý tzv. 
Balchishki dvorec. Po prehliadke komplexu 
nás čaká chutný obed a prehliadka najväčšieho 
čiernomorského prístavu v Bulharsku, mesta Varna. 
Navštívime katedrálu Nanebovzatia panny Márie, 
mestský kvetinový park, plážovú promenádu ale 
taktiež unikátne rímske kúpele, v ktorých sa v čase 
individuálného voľna môžeme vykúpať. Taktiež 
je možné navštíviť miestne múzeum vojenského 
námorníctva, archeologické múzeum alebo akvárium 
a planetárium. Návrat na hotel, večera.

76 deň–
Raňajky, individuálne voľno pri mori, kúpanie 
a oddych. Možnosť zakúpenia ďalších fakultatívnych 
výletov. Obed a večera.

8 deň
Raňajky, transfer na letisko, odlet na Slovensko 
(Bratislava alebo Košice).

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Bratislava/Košice – Burgas 
– Bratislava/Košice, transfer letisko hotel - letisko, 
autokarovú dopravu podľa programu, 7x ubytovanie 
v hoteli Moonlight 5* s polpenziou, počas dní pobytu 
pri mori all inclusive, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAŔŇA 
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné poistenie. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.

EuRóPA | BuLHARSKO

s PoBYtoM  
PrI MorIbulhaRSKO

osoba v 1/1 bez príplatku 
+ odlety z Bratislavy alebo Košíc

NoViNKa s pobytom pri mori



NoViNKa
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Moldavsko

Kišiňov

Tiraspol

EuRóPA | MOLDAVSKO

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Kišiňov – Viedeň, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, miestnu dopravu 
podľa programu, 3x ubytovanie v hoteli 3*/4* 
s raňajkami, 1x typickú moldavskú večeru a  1x obed 
v ukrajinskej reštaurácii, služby miestneho sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA 
Stravu okrem uvedenej, pobytovú taxu (platí sa na 
mieste), vstupy a cestovné poistenie

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 95 EUR.

1 deň
Transfer na letisko do Viedne, odlet do Kišinova 
(Chișinău). Po prílete nás čaká prehliadka mesta 
Kišinov, Alej klasikov, park Štefana cel Mare  
s jeho pamätníkom, Víťazný oblúk (Oblúk slávy), 
Metropolitná katedrála Narodenia Pána, Mestská 
radnica, Národné múzeum histórie a Moldavska  
a prechádzka parkami mesta, kde strávil niekoľko 
rokov aj známy A. Puškin. Mesto je považované 
za jedno z  najzelenších v Európe. Na záver dňa 
ochutnáme  moldavskú večeru s typickými 
moldavskými jedlami. Ubytovanie a nocľah.

2 deň
Po raňajkách pokračujeme pešou prehliadkou  
mesta Kišinov. Čaká nás hlavný bulvár, ortodoxné 
kostoly a základný kameň mesta. Budovy, ktoré 
uvidíme, sú relatívne mladé, vzhľadom na pohnutú 
históriu Kišinova. Presunieme sa do Prírodopisného 
múzea, kde vás bude očakávať tisícročný úsmev 
najsympatickejšieho dinosaura v Moldavsku. 
Poobede pokračujeme prehliadkou a degustáciou 
vína v „Krikovských“ pivniciach, ktoré pozostávajú 
z viac ako 70 ulíc s celkovou plochou viac ako 53 ha, 
pričom každá ulica má veľavravný názov: „Sauvignon“, 
„Cabernet“, atď. Návrat na ubytovanie. 

3 deň
Po raňajkách sa vrátime naspäť do sovietskych čias 
a navštívime Podnesterskú republiku. Pevnosť 
Tighina, pochádzajúca zo 16. storočia, postavená 
známym sultánom Sulejmánom. Pokračujeme do 
hlavného mesta tejto republiky, ktorá oficiálne nie je 
uznaná, do Tiraspolu. Zaspomíname si na časy ZSSR, 
keďže mesto vyzerá, akoby tieto časy stále pretrvávali. 
Návrat do minulosti vám pripomenie socha V. I. 
Lenina a Dom sovietov. Spoločný obed v ukrajinskej 
reštaurácii. V poobedňajších hodinách navštívime 
továreň na výrobu koňaku „Kvint“ s možnosťou 

ochutnávky najstarších a najčistejších alkoholických 
nápojov, ako i 50 ročného koňaku „Prince 
Wittgenstein“. Nevynecháme výhodné nákupy. Návrat 
do hotela. 

4 deň
Po raňajkách si doprajeme osobné voľno a budeme 
nasávať atmosféru krajiny, výhodné nákupy kaviáru 
a iných miestnych špecialít. Poobede transfer na 
letisko, odlet do Viedne, transfer do Bratislavy. 

4 – dňový letecký zájazd 

mOlDavSKO

TERMÍNY A CENY - 7I8MDL01

20.09. - 23.09. trasa BA 468 / osoba

ZaBUDnUtÝ  
kÚsok eUrÓPY



NoViNKa
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TERMÍNY A CENY - 7I8SRB01

29.03. - 01.04. (Veľká noc) trasa 2,3 218 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8uKL01

13.06. - 17.06. trasa BA 498 / osoba

19.09 - 23.09. trasa BA 498 / osoba

EuRóPA | uKRAJINA, SRBSKO

skvostov mesta. Kievsko - pečerská 
lavra (UNESCO), je skutočne jedinečný 
pravoslávny monastiersky komplex. Bol 
založený okolo roku 1050 a pôvodne 
išlo o komplex jaskýň, v ktorých sa 
usádzali mnísi. Uvidíme tiež unikátny, 
až 62 metrov vysoký monument 
Motherland, „Rodina Mat“  
a navštívime múzeum Veľkej 
vlasteneckej vojny. Následná večera  
a presun na hotel.

5 deň
Po raňajkách nás čaká transfer na 
letisko a spiatočný let do Bratislavy. 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu. 4x ubytovanie v 3* 
hoteli s raňajkami. 2x obed a 4x večera 
v reštaurácii. Všetky miestne transfery. 
Vyhliadkovú plavbu po rieke Dneper. 
Všetky vstupy uvedené v programe. 
Služby miestneho a slovensky 
hovoriaceho sprievodcu CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 90 EUR. 
Stravu a nápoje nad rámec uvedený 
v programe.

POVINNÉ PRÍPLATKY
Servisný poplatok 160 EUR.

OSTATNÉ  DOPLATKY
Výlet do Černobyľu - 100 EUR / os.

1 deň
Poobedný odlet z Bratislavy a prílet 
do hlavného mesta Ukrajiny. Presun 
na ubytovanie a prvý kontakt 
s Kyjevom. Prejdeme sa po Námestí 
Nezávislosti „Maidan“, a známej uličke 
Khreschatyk. Neskôr si doprajeme 
spoločnú večeru a následný presun na 
hotel.

2 deň
Fakultatívny program dnešného 
dňa bude pre mnohých najsilnejším 
zážitkom zájazdu. Dnes vyrážame 
opäť mimo mesto a našim cieľom 
bude tzv. mesto duchov – Pripiať 
a okolie černobyľskej elektrárne 
Počas prehliadky si povieme všetko 
o nehode, o osudoch miestnych ľudí, 
pozrieme si dokument zachytávajúci 
priebeh a následky nehody, 
nahliadneme do opustených bytov, či 
škôlok, ktoré dýchajú naozaj tajomnou 
atmosférou a sledovať budeme môcť aj 
stavbu nového moderného sarkofágu. 
Tí, ktorí sa výletu nezúčastnia budú 
mať možnosť individuálne preskúmať 
mesto.

3 deň
Po raňajkách sa presunieme mimo 
mesta, kde navštívime niekdajšiu 
súkromnú rezidenciu bývalého 
Ukrajinského prezidenta Viktora 
Yanukovicha. Súčasťou tejto 
„skromnej“ usadlosti je napríklad 
Mini-Zoo, golfové ihrisko, vodný palác, 
rozsiahly park, jazerá, fontány, či 
niekoľko sôch. Po prehliadke sa vrátime 
naspäť do Kyjeva. V podvečerných 
hodinách nás bude čakať vyhliadková 
plavba po rieke Dneper. 

4 deň
Dnešný deň sa vydáme preskúmať jeden 
z najvýraznejších architektonických 

Dostaneme sa na Námestie Republiky 
s dominantou – sochou Mihaila 
Obrenovića, osloboditeľa mesta od 
Turkov. Poobede si oddýchneme na 
hoteli, aby sme si mohli silvestrovský 
večer naozaj vychutnať. Prejdeme 
sa bohémskou štvrťou Skadarlija, 
preslávenou historickou atmosférou 
a najlepšími reštauráciami so živou 
hudbou. 

4 deň
Poznávanie Belehradu bude 
pokračovať aj dnes, kedy navštívime 
historickú časť Zemun, do ktorej 
sa dostaneme cez Brankov 
most. Vyjdeme na kopec Gardoš 
a z historickej veže Milenium si 
vychutnáme pekný výhľad na celé 
mesto. Na ceste späť sa prejdeme 
časťou obľúbenej promenády pri 
brehoch Dunaja. Nevynecháme ani 
Chrám sv. Sávu, ktorý je najväčším 
pravoslávnym chrámom na svete  
a jeho výstavba stále pokračuje. 
Poobede odchod na Slovensko, 
príchod do Bratislavy v neskorých 
večerných hodinách. 

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné 
poistenie.

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

1 deň
Odchod z Bratislavy v ranných 
hodinách a presun cez Maďarsko. Ešte 
než sa dostaneme do Srbska, spravíme 
si zastávku v malom mestečku  
s významným percentom srbského 
obyvateľstva, v Szentendre. Návšteva 
skanzenu a prehliadka mesta, po ktorej 
pokračujeme do Belehradu. Večer 
príchod na ubytovanie. 

2 deň
Po raňajkách začneme spoznávať 
hlavné mesto bývalej Juhoslávie, ktoré 
bolo po stáročia cieľom dobyvateľov, 
zruinované a opäť postavené takmer 
štyridsaťkrát. Prehliadku mesta 
začneme na mieste, odkiaľ pochádzajú 
všetky príbehy, rozprávky a mýty  
o meste – v Kalemegdane. Ide  
o významný kultúrno-historický 
komplex, ktorému dominuje 
Belehradská pevnosť, jedna  
z najstarších pevností vo svete. 
Vychutnáme si krásny výhľad na 
sútok riek Sávy a Dunaja. V areáli 
pevnosti si pozrieme exponáty 
ťažkej vojenskej techniky, patriace 
k vojenskému múzeu a navštívime 
i dva malebné pravoslávne kostoly. 
Pokračujeme k budove Srbského 
parlamentu, následne nás čaká Chrám 
sv. Marka s pozostatkami kráľa Štefana 
Dušana a ruiny budov armádneho 
veliteľstva, ponechané ako pamätníky 
bombardovania mesta v roku 1999. 
Ubytovanie.

3 deň
Večer raňajkách nás čaká ten 
najzábavnejší deň! Prejdeme sa po 
najznámejšej belehradskej ulici – 
Kneza Mihaila, ktorá je plná života 
sedem dní v týždni. Pouliční umelci, 
zabávači a predajcovia vytvárajú skvelú 
atmosféru, ktorú nesmieme vynechať. 

Kyjev & čeRNObyĽ belehRaD MetroPola
na DUnaJI

5-dňový letecký zájazd 4-dňový autokarový zájazd

Pripiať

Kyjev

Černobyľ

Rusko

UkrajinaPoľsko

Rumunsko

Bielorusko

Moldavsko
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jaskyne 
v Európe. Zastávka na podivuhodnom 
Predjamskom hrade, unikátne 
vystavanom ako orlie hniezdo 
v skalnom masíve. Ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Cestou na Slovensko 
sa zastavíme v starom kúpeľnom 
mestečku Bled pri smaragdovo 
zelenom jazere tvoriacom bránu 
do Triglavského Národného parku, 
fakultatívne plavba loďou, návšteva 
ostrova Blejski Otok vrátane kostolíka, 
kde si môžete zazvoniť na zvon prianí, 
prehliadka Bledského hradu. Odchod 
na Slovensko.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
3x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
obed na zámku Dobrovo, ochutnávku 
vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 88 EUR, miesto v prednej 
časti autobusu 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých 
ranných hodinách (z Bratislavy 
o 07:00 hod.), tranzit cez Rakúsko 
do hlavného mesta Slovinska 
– Ľubľany. Prehliadka mesta: 
Ľubľanský hrad, Prešernovo námestie, 
Františkánsky kostol „Tromostovje“, 
Cankarjevo nábrežie, Magistrát, 
Robbova fontána 3 slovinských riek, 
Ribje námestie, Emona – rímske 
opevnenie. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Cez „Slovinské Toskánsko“ 
oblasť Goriška Brda, dedinku Kojsko, 
kde na kopci nad dedinou stojí 
Kostol svätého kríža a za pekného 
počasia sa nám naskytne 
panoramatický výhľad na Alpy 
a Jadranské more, pokračujeme 
do dediny Gonjače. Dedinka Šmartno 
bude našou ďalšou zastávkou. 
Prejdeme cez úzke uličky ku kostolu 
sv. Martina a typickému domu tohto 
regiónu – Briška hiša. Na zámku 
Dobrovo si pochutíme na dobrom 
obede a nevynecháme ani návštevu 
jednej z najväčších vínnych pivníc 
v Slovinsku – Klet Brda, s degustáciou 
miestnych vín. Presun na ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Dnes sa vyberieme 
k talianskemu pobrežiu, kde 
navštívime krásny zámok Miramare. 
Pokračovať budeme návštevou 
svetoznámeho žrebčinca Lipice 
s chovnou stanicou lipicanského 
plemena. Popoludní nás čaká unikátna 
jaskyňa – Postojna Jama, ktorej 27–
kilometrové podzemné chodby bizarne 
tvarovaných kvapľov a kamenných 
závesov ju zaraďujú medzi najväčšie 

TERMÍNY A CENY - 7I8SIB01

23.08. - 26.08. trasa 2, 3 328 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8SIB02

29.04. - 01.05. trasa 2, 3 198 / osoba

12.10. - 14.10. trasa 2, 3 198 / osoba

Zaujímavosťou bude aj kláštor 
obrastený takmer celý popínavým 
brečtanom. Poobede sa autobusom 
presunieme do „obrieho“ nákupného 
centra Citypark BTC, ktoré sa svojou 
plochou o rozlohe 250 000 m2 zaradilo 
medzi najväčšie nákupné a zábavné 
komplexy v Európe. 

3 deň
Raňajky. Cestou na Slovensko sa 
zastavíme v starom kúpeľnom 
mestečku Bled pri smaragdovo 
zelenom jazere tvoriacom bránu 
do Triglavského Národného parku. 
Fakultatívne plavba loďou, návšteva 
ostrova Blejski Otok vrátane kostolíka, 
kde si môžete zazvoniť na zvon prianí, 
prehliadka Bledského hradu. Odchod 
na Slovensko. 

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

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 58 EUR, miesto v prednej 
časti autobusu 7 EUR. 

1 deň
Odchod z Bratislavy (cca o 07:00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko do hlavného 
mesta Slovinska - Ľubľany. Prehliadku 
začneme pri Dračom moste, keďže 
práve drak je symbolom mesta. Pri 
moste sa nachádza mestská - Pokrita 
tržnica  
s bohatou ponukou kvetín i typických 
slovinských produktov. Lanovkou sa 
vyvezieme na Ľubľanský hrad  
a z hodinovej veže zažijeme najkrajší 
panoramatický výhľad na celú Ľubľanu. 
Zídeme dolu do starého mesta  
k radnici, cez unikátne „Tromostovje“ 
na Prešernovo námestie 
s pamätníkom venovaným 
najvýznamejšiemu slovinskému 
básnikovi a kostolom so špecifickou 
farbou fasády až k najznámejšej 
Robbovej fontáne troch slovinských 
riek. Cez Kongresné námestie 
obklopené nádhernými stavbami sa 
dostaneme až k národnej univerzitnej 
knižnici (NUK). Následne sa cez 
Slovinskú cestu popri mrakodrape 
Nebotyčniku vrátime nazad. Presun  
na ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Cez park Tivoli popri budove 
múzea, galérie, divadla a parlamentu 
sa dostaneme do centra. Prejdeme 
sa okolo budovy najstaršej slovinskej 
univerzity, budovy filharmónie  
a kostola svätej Trojice. Na promenáde 
pozdĺž rieky Ľubľanica sa nachádzajú 
najobľúbenejšie podniky lákajúce 
na slovinské špeciality. Záujemcovia 
budú mať možnosť vychutnať si 
plavbu loďou po rieke Ľubľanici 
(fakultatívne). Následne si prezrieme 
Námestie Francúzskej revolúcie so 
zlatou bustou Napoleona Bonaparteho. 

vÍKeND v ĽubĽaNe
4-dňový autokarový zájazd 3-dňový autokarový zájazd

KRÁSy SlOvINSKa „slovInské  
toskÁnsko“

Lipica
Miramare Castle

Ľubľjana

Slovinsko

Rakúsko

Dobrovo

Bratislava

Bled

Ľubľjana

Slovinsko

Rakúsko

Bratislava

Bled
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TERMÍNY A CENY - 7I8SRB02

10.07. - 19.07. trasa 2,3 748 / osoba

Maribor

Záhreb

Šibenik

Split

Sarajevo

Belehrad

Mostar

Dubrovnik
Podgorica

Ľubľana

Taliansko

Slovinsko

Chorvátsko

Bosna 
A Hercegovina

Srbsko

EuRóPA | BALKÁN

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, 
tranzit cez Rakúsko. Obednú prestávku si spravíme 
v Maribore, druhom najväčšom slovinskom meste. 
Prezrieme si mestský hrad, ktorý pochádza z 15. 
storočia. Pokračujeme ďalej do Ľubľany – návšteva 
hradu, následne historického centra. Nevynecháme 
ani most drakov. Fakultatívne možnosť plavby po rieke. 
Ubytovanie. 

2 deň
Po raňajkách sa presunieme do Chorvátska, a to priamo 
do hlavného mesta. Záhreb pripomína návštevníkom 
často Bratislavu. Nevynecháme námestie bána 
Jelačića ani záhrebskú katedrálu, ktorú po zemetrasení 
v 19. storočí kompletne prestavali v neogotickom 
štýle – o jej impozantnosti sa presvedčíme na vlastné 
oči. Pokračujeme do tzv. horného mesta, historického 
centra. Kostol sv. Marka s pestrofarebnou keramickou 
strechou zobrazujúcou erby Záhrebu a Slavónie. 
Ubytovanie.

3 deň
Po raňajkách sa vyberieme k najznámejším vodopádom 
široko-ďaleko. Ide o nádherný unikát, Plitvické 
jazerá (UNESCO). Čaká nás ľahšia túra, ktorú si 
môžeme uľahčiť aj plavbou loďkou a jazdou vláčikom. 
Jedinečné tyrkysové jazerá a veľkolepé, až 80 m vysoké 
vodopády stoja za tú námahu. Po prechádzke parkom 
sa presunieme do Dalmácie, rovno do Šibeniku. 
Najvýznamnejšou pamiatkou je tu katedrála sv. Jakuba, 
ktorá bola vysvätená v roku 1555 a je postavená  
v renesančnom štýle. Ubytovanie. 

4 deň
Dnes sa presunieme do hlavného mesta Dalmácie  
a 2.najväčšieho mesta Chorvátska, do Splitu.  
V podstate celé historické centrum sa nachádza na 
území Diokleciánovho paláca (UNESCO). Môžeme 
obdivovať staré klenby a úzke uličky neopakovateľnej 
atmosféry, zároveň  si všimneme, ako je tento palác do  
dnešného dňa využívaný. Kedysi fungoval ako getto  
pre nemajetných, dnes tu nájdete aj luxusné apartmány. 
Mesto určite poznáte aj zo seriálu Hry o tróny.
Ubytovanie.  

5 deň
Po raňajkách sa presunieme do Bosny a Hercegoviny, 
konkrétne do Mostaru. Jeho Starý most (UNESCO) je 
známy okrem svojej krásy aj tým, že sa tu každoročne 
koná súťaž v skákaní do rieky. Nevynecháme ani potulky 
pravým bosnianskym bazárom. Pokračujeme  
k vodopádom Kravica. Sú menšie, než tie na Plitvických 
jazerách, ale tu si pod nimi môžete priamo zaplávať. Po 
kúpaní a prehliadke odchod na ubytovanie. 

6 deň
Opäť sa vrátime na územie dnešného Chorvátska, 
tentokrát do svetoznámeho Dubrovníku. Celé 
historické centrum je zapísané na zozname UNESCO 
a nemáme sa čomu čudovať. Nádherne zachovalá 
pevnosť, Kniežací palác, Akvárium. Ak by to bolo 
príliš náročné, môžeme sa ovlažiť na verejných plážach 
rovno pod hradbami. Presun do Čiernej hory, čaká nás 
letovisko Budva. Ubytovanie.  

7 deň
Po raňajkách sa vyberieme do hlavného mesta Čiernej  
hory, Podgorice. Mesto bolo dlho pod tureckým 
vplyvom, ktorý sa dá dodnes vycítiť z neho. 
Najvýznamnejšou pamiatkou je Gregorská veža z 10.  
storočia. Most Milénia nad riekou Morača, osmanská 
hodinová veža, citadela. Presun do Sarajeva, 
ubytovanie.  

8 deň
Po raňajkách sa vyberieme spoznať mesto s naozaj 
pohnutou históriou. Počas osmanskej nadvlády patrilo 
k najpokrokovejším mestám na svete. Most, pri ktorom 
zastrelili Františka Ferdinanda a tento atentát znamenal 
začiatok I. svetovej vojny. Múzeum genocídy, ktoré 
podáva svedectvo o zločinoch, ktoré páchali susedia 
na susedoch. Jediný tunel, ktorým sa obyvatelia 
vedeli dostať von z okupovaného mesta. Sarajevo je 
jediným mestom na svete, v ktorom v okruhu pár sto 
metrov nájdete ortodoxný kostol, mešitu aj synagógu. 
Pokračujeme smerom do Srbska, ubytovanie.

9 deň
Dnes nás čaká hlavné mesto Srbska, Belehrad, ozajstná 
metropola na Dunaji. Kalemegdan – belehradská 
pevnosť, odkiaľ si vychutnáme krásny výhľad na sútok 
riek Sávy a Dunaja. Chrám sv. Marka, najznámejšia 
belehradská ulica Kneza Mihaila, Skadarlija – 
bohémska štvrť s historickou atmosférou a tými 
najlepšími hostincami. Ubytovanie. 

10 deň
Po raňajkách sa z najväčšieho mesta presunieme 
do druhého najväčšieho, Nového Sadu. Mesto sa 
nachádza v časti Vojvodina a má významnú mieru 
slovenského obyvateľstva. Pozrieme si Námestie 
slobody s radnicou, Vladičanski dvor (primaciálny 
palác), protitureckú pevnosť. Rozlúčime sa s bývalou 
Juhosláviou a vyberieme sa domov. Príchod do 
Bratislavy vo večerných hodinách. 

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 9x ubytovanie v 3* 
hoteli s raňajkami, služby miestnych sprievodcov podľa 
potreby, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu a cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 250 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

10-dňový autokarový zájazd

GRaND tOuR juhOSlÁvIOu 

NoViNKa



Polpenzia s nápojmi  
v cene a pobyt pri mori

all inclusive počas  
pobytu pri mori v cene 

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TERMÍNY A CENY - 7I8HRB03

04.06. - 13.06. trasa 2, 3 498  / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8HRB01

01.06. - 10.06. trasa 2, 3 498 / osoba

a včelím medom. Pokračujeme 
do historického mestečka Osor 
a zastavíme sa v meste Veli Lošinj. 
Návrat na ubytovanie, večera.

87 deň–
Raňajky, individuálne voľno, pobyt pri 
mori, večera.

9 deň
Raňajky, individuálne voľno 
s možnosťou pobytu pri mori. Odchod 
na Slovensko vo večerných hodinách.

10 deň
Návrat na Slovensko v ranných 
hodinách (cca o 06:00 hod).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
7x ubytovanie s polpenziou s nápojmi 
v hoteli Corinthia Baška 3*, návšteva 
jaskyne Biserujka a morského akvária, 
celodenný lodný výlet, pobytovú taxu, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy, cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Doplatok za osobu v dvojlôžkovej izbe 
obsadenej 1 osobou 245 EUR, za miesto 
v prednej polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách (z Bratislavy cca o 21:00 hod.), 
tranzit cez Rakúsko a Slovinsko.

2 deň
V ranných hodinách príchod na ostrov 
Krk do strediska Baška, individuálne 
voľno, pobyt pri mori. Popoludní 
ubytovanie, večera.

3 deň
Raňajky. Navštívime morské akvárium 
v mestečku Baška. Popoludní sa 
vyberieme autobusom do jaskyne 
Biserujka. Uvidíme ostrov Košljun, 
ktorého jedinými obyvateľmi je skupina 
františkánskych mníchov žijúcich 
v kláštore Sv. Márie. Na ostrove je tiež 
knižnica s viac ako 300 000 knihami. 
Návrat na ubytovanie, večera.

4 deň
Raňajky. Dnes navštívime hlavné 
mesto ostrova Krk a jeho mariánsku 
katedrálu, rovnako ako aj Baziliku  
sv. Quirina z 10.-11. st. Pokračujeme  
do mestečka Vrbnik, ktoré je známe  
hlaholikou, kniežatami Frankopanovcov 
a umelcami. Návrat na ubytovanie, 
individuálne voľno, večera.

5 deň
Raňajky. Celodenný lodný výlet 
s obedom na lodi. Počas plavby 
navštívime ostrov Rab, nazývaný aj 
Malé Benátky. Ďalšia zastávka bude na 
ostrove Pag v zátoke s 2000–ročnými 
olivovníkmi, ktorému sa tiež hovorí 
„mesačná krajina“. Ostrov je známy 
výrobou pažského syru a pažskou 
krajkou. Návrat na ubytovanie, večera.

6 deň
Po raňajkách sa vyberieme trajektom 
z Valbiskej na ostrov Cres, ktorý 
je špecifický lahodnou jahňacinou 

8 deň
Po raňajkách odchod k Plitvickým 
jazerám – sústave 16 jazier s čírou 
vodou navzájom pospájaných 
vodopádmi (pamiatka UNESCO), 
ktoré sú známe z filmov o Winnetuovi, 
individuálne voľno (možnosť lodných 
výletov po jazerách, resp. turistiky). 
Návrat do hotela, večera.

9 deň
Raňajky, individuálne voľno 
s možnosťou pobytu pri mori. Odchod 
na Slovensko vo večerných hodinách.

10 deň
Návrat na Slovensko v ranných 
hodinách (cca o 06:00 hod).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
7x ubytovanie s all inclusive v hoteli 
Donat 3*, pobytovú taxu, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, výlety a cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Doplatok za osobu v dvojlôžkovej izbe 
obsadenej 1 osobou 278 EUR, za izbu  
s balkónom 20 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v neskorých 
večerných hodinách (z Bratislavy 
cca o 19:00 hod.), tranzit cez Rakúsko 
a Slovinsko.

2 deň
V ranných hodinách príchod do 
Zadaru, individuálne voľno, pobyt pri 
mori. Popoludní ubytovanie, večera.

3 deň
Po raňajkách odchod na prehliadku 
mesta Zadar, ktoré je najväčším 
mestom severnej Dalmácie. Popoludní 
zastávka v Starochorvátskom 
kráľovskom meste Nin s pozostatkami 
najväčšieho antického chrámu na 
Jadrane, mozaiky, kostol vyhlásený 
za najmenšiu katedrálu na svete, 
jedinečný romantický korunovačný 
kostol, starochorvátska loď Condura 
i iné. Návrat na ubytovanie, večera.

4 deň
Raňajky, celodenný výlet do 
Národného parku Krka s jedinečným 
prírodným dielom – vodopádmi na 
rieke Krka, pokračovanie do jedného 
z najkrajších chorvátskych miest – 
Šibenika, návrat do hotela, večera.

65 deň–
Raňajky, individuálne voľno, pobyt pri 
mori. Večera.

7 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.

čaRO KvaRNeRSKÝCh OStROvOv NÁRODNé paRKy ChORvÁtSKa
10-dňový autokarový zájazd 10-dňový autokarový zájazd

Chorvátsko

Baška

Klimno

Krk
Vrbnik

Rab

Pag

Cres

Split

Chorvátsko

NP Krka

Šibenik

Plitvické jazerá 

NP Paklenica

Zadarská Riviéra
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TERMÍNY A CENY - 7I8HRB02

07.09. - 16.09. trasa 2, 3 498 / osoba

Postojna

Chorvátsko

Slovinsko

Rabac

Poreč

Rovinj
Luka

Beram

Buzet

Pula

7 deň
Po raňajkách nás čaká návšteva starobylého mesta 
Buzet na úpätí masívu Čičarija. Buzet nazývame tiež 
mestom hľuzovky, kde tieto podzemné huby, ktoré sú 
delikatesou gastronomickej extratriedy rastú v lesoch 
v okolí. Z Buzetu sa ľahko presunieme do mestečka 
Hum, ktoré je najmenším mestom na svete (má len 
22 obyvateľov) so starovekými stavbami, ktoré sa 
využívajú ako filmové kulisy. Fakultatívne možnosť 
návštevy Humskej konoby so špecialitami starej Istrie. 
Pri spiatočnej ceste nasleduje prehliadka mestečka Roć 
v údolí rieky Mirny, centra hlaholiky, kde bola v roku 
1483 vytlačená prvá chorvátska kniha Missal. Návrat do 
hotela, večera.

8 deň
Raňajky, individuálne voľno s možnosťou pobytu pri
mori. Večera.

9 deň
Raňajky, individuálne voľno s možnosťou pobytu pri 
mori. Odchod na Slovensko vo večerných hodinách.

10 deň
Návrat na Slovensko v ranných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 7x ubytovanie s light 
all inclusive v hoteli Allegro 3*, miestneho sprievodcu 
v Pule, pobytovú taxu, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do objektov, fakultatívne výlety (Limský kanál 
a NP Brijuni, návšteva Humskej konoby), cestovné 
poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Doplatok za osobu v dvojlôžkovej izbe obsadenej  
1 osobou 288 EUR, doplatok za orientáciu na more  
91 EUR/osoba/pobyt, dospelá osoba na prístelke 
468 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v neskorých večerných hodinách 
(z Bratislavy cca o 22:00 hod.), tranzit cez Rakúsko 
a Slovinsko.

2 deň
V ranných hodinách príchod na Istriu. Individuálne 
voľno, pobyt pri mori. Popoludní ubytovanie v hoteli 
Allegro***, večera.

3 deň
Raňajky, výlet do mesta Pula, ktoré je najväčším 
a najstarším mestom istrijského polostrova. Mesto 
slúžilo v časoch Rakúsko–uhorskej monarchie ako 
hlavná námorná základňa. V súčasnej dobe je dôležitým 
chorvátskym prístavom a priemyselným centrom. 
Pýši sa amfiteátrom z 1. storočia, ktorý tu vybudovali 
Rimania. Je najväčšou antickou stavbou na Istrii 
a zároveň piatou najstaršou arénou sveta. V súčasnosti 
sa raz do roka premieňa na dejisko chorvátskeho 
filmového festivalu. Prehliadneme si aj archeologické 
múzeum a Augustov chrám, kde sa dnes nachádza 
výstava antického sochárstva. Loďou sa vydáme na 
súostrovie NP Brijuni, ktorý je stredomorským rajom 
flóry a fauny. Tento ostrovný svet bol až do Titovej 
smrti v roku 1980 prísne stráženou uzavretou zónou, 
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.

4 deň
Po raňajkách odchod na prehliadku mestečka Rovinj, 
známeho turistického rezortu a súčasne rybárskeho 
prístavu, nazývaného aj „Perla Istrie“. Vďaka svojmu 
typickému stredomorskému starobylému vzhľadu 
patrí Rovinj k najmalebnejším mestám na celom 
jadranskom pobreží. Prehliadneme si centrum mesta 
s Kostolom sv. Eufemia, kde sa nachádza vzácny antický 
sarkofág, ďalej zvonicu a na námestí barokovú radnicu 
a hodinovú vežu. Limský kanál, úzky záliv v tvare fjordu 
sa tiahne 10 kilometrov do 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.

5 deň
Raňajky, individuálne voľno, pobyt pri mori. Večera.

6 deň
Raňajky. Netušili ste, že aj Istria sa môže pochváliť 
pamiatkou UNESCO? Dokonalá krása skvostných 
byzantských mozaík v Bazilike sv. Eufrázia 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. Z týchto čias dotvárajú 
starobylú atmosféru mesta aj pozostatky rímskych 
chrámov Neptúna a Marsa z 1. storočia, nachádzajúce 
sa na námestí Merafor. Návšteva starého mesta v Poreči 
bude určite nezabudnuteľným zážitkom. Pri návrate do 
hotela prejdeme mestečko Beram, najstaršie osídlené 
miesto na Istrii so stredovekým opevnením, s Ilýrskou 
nekropolou a vzácnymi freskami. Kostol sv. Márie na 
skalách je najväčšou atrakciou práve vďaka vzácnym 
freskám. Prírodné krásy v spojení nedotknutého 
kúzla starobylých zákutí budeme obdivovať na 
našej poslednej zastávke v meste Pazin. Stredoveké 
opevnenie týčiace sa nad hlbokou priepasťou 
inšpirovalo i Julesa Verna pri písaní dobrodružného 
románu Matyáš Sandorf. Návrat do hotela, večera.

10-dňový autokarový zájazd

IStRIa
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EuRóPA | ALBÁNSKO

TERMÍNY A CENY - 7I8HRB05

10.09. - 19.09. trasa 1, 3 448 / osoba

Split

Chorvátsko

Bosna a Hercegovina

Mostar

Hvar

Brač

Dubrovnik

Makarska

Polpenzia v cene +  
s pobytom pri mori

7 deň
Raňajky. Odchod na prehliadku mesta Split – mesto 
južanského temperamentu a križovatka všetkých 
ciest po strednom Jadrane. Navštívime historické 
centrum mesta, kde sa nachádza impozantný 
Diokleciánov palác, ktorý je zaradený do Zoznamu 
svetového, kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. Obdivovať môžeme staré klenby a úzke 
uličky starého mesta dotvárajúce neopakovateľnú 
atmosféru najčulejšieho mesta na Jadrane. Návšteva 
tohto mesta s 1 700 ročnou históriou a mnohými 
archeologickými, historickými a kultúrnymi 
pamiatkami sa stane nezabudnuteľným zážitkom pre 
každého.

8 deň
Raňajky, individuálne voľno, pobyt pri mori, 
fakultatívne výlety podľa aktuálnej ponuky, večera.

9 deň
Raňajky, individuálne voľno s možnosťou pobytu pri 
mori, vo večerných hodinách odchod na Slovensko.

10 deň
Návrat na Slovensko v doobedňajších hodinách 
(cca 11:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 7x ubytovanie 
s polpenziou v hoteli Lukas 3*, miestneho sprievodcu 
v Dubrovníku, pobytovú taxu a sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, fakultatívne výlety a cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Doplatok za osobu v dvojlôžkovej izbe obsadenej 
1 osobou 198 EUR. Za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v neskorých večerných 
hodinách (z Bratislavy cca o 22:00 hod.), tranzit cez 
Rakúsko a Slovinsko.

2 deň
V ranných hodinách príchod na Makarskú riviéru 
– srdce Jadranu, z ktorej slnečné podnebie, čistá 
voda a dlhé kamienkové pláže robia veľmi obľúbenú 
turistickú destináciu. Predstavuje ju 60 kilometrov 
dlhý pás dalmáckeho pobrežia Jadranského mora 
s dlhými plážami. Nachádza sa pod štítmi masívu 
Biokovo vytvárajúce neopakovateľnú panorámu. 
Cesta popri pobreží na najjužnejší okraj Makarskej 
riviéry do mestečka Gradac. Individuálne voľno, pobyt 
pri mori. Ubytovanie a večera.

3 deň
Raňajky, odchod na prehliadku mesta Makarska, 
jedného z najobľúbenejších letovísk s možnosťou 
kúpania na dlhých štrkovo–kamienkových plážach. 
V prístavnom meste, ktoré leží v širokom zálive 
na úpätí horského masívu Biokovo a na pobreží 
Dalmácie, si prehliadneme námestie Andrija Kačiča 
Miošiča, Kostol Sv. Marca a 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 osady, ktoré si 
zachovalo ráz starého orientálneho mesta  
16.–17. storočia. Dominantou je hrad a mešita Hadži 
Aliho (Hadži Alijina džamija) s bohatým kamenným 
zdobením. Pokračovanie v ceste do starobylého 
mesta Mostar. Stará časť s výrazne orientálnym 
rázom sa rozprestiera na skalnatých brehoch rieky 
Neretvy. Hovorí sa mu aj mesto mostov, v jeho 
okolí ako aj v meste samotnom je ich dvanásť, 
z nich najznámejší je Stari most, ktorý je zaradený 
do Zoznamu svetového, kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. Mostar je zároveň najslnečnejším 
mestom Európy a vďaka rieke Neretve sa stalo 
významným centrom Bosny a Hercegoviny. V uliciach 
spletitého Mostaru je veľa trhov, bazárov, reštaurácií 
a remeselníckych dielní. Návrat na ubytovanie, večera.

5 deň
Raňajky, individuálne voľno a možnosť pobytu pri 
mori alebo fakultatívne lodný výlet na ostrov Hvar, 
pre ktorý je charakteristický vzduch presýtený vôňou 
rozmarínu, šalvie a levandule, azúrové more či slnkom 
zaliate pláže alebo na ostrov Brač, kde budeme mať 
možnosť kúpania na najkrajšej pláži na Jadrane „Zlatni 
Rat“. Návrat do hotela, večera.

6 deň
Raňajky, odchod na celodenný výlet do Dubrovníka, 
ktorého staré mesto je zaradené do Zoznamu 
svetového, kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. G. B. Shaw nazval Dubrovník „rajom na 
zemi“. Je kultúrnym a historickým centrom južnej 
Dalmácie a najlepšie ho možno pozorovať z 2 km 
dlhých mestských hradieb, ktorých výška miestami 
dosahuje až 25 metrov a ponúka naozaj nádherné 
scenérie. Prehliadka mesta s miestnym sprievodcom 
a fakultatívne možnosť návštevy pamiatok ako 
Dubrovnícke hradby, Františkánsky kláštor, 
Sponzov palác, Kniežací palác, Aquarium, prípadne 
fakultatívne výlet lanovkou na Dubrovnícku horu Srđ. 
Návrat do hotela, večera.

10-dňový autokarový zájazd

pOtulKy južNOu DalmÁCIOu
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Korça

Korfu

OhridTirana    

Albánsko

Grécko

Macedónsko

Durrës

Vlorë

Berat

Sarandë
Butrint

Gjirokastër

Elbasan

TERMÍNY A CENY - 7I8ABL01

01.06. - 11.06. trasa BA 998 / osoba

červenostrechých domov. Prehliadneme si pevnosť 
týčiacu sa nad mestom, chrámy a mešity ako dôkaz 
vzájomného nažívania kresťanov a moslimov. 
Pokračujeme do mesta Vlora, ktoré je v blízkosti 
miesta stretu Jadranského a Iónskeho mora. Je 
bránou Albánskej riviéry. Nachádza sa tu okrem iných 
i múzeum nezávislosti, zobrazujúce históriu ťažkého 
boja Albáncov za slobodu a nezávislosť. Ubytovanie, 
individuálne voľno, večera.

8 deň
Raňajky. Jazda popri Albánskej riviére, krátke foto 
zastávky s prekrásnymi scenériami a výhľadmi do 
okolia. Príchod do Sarandy, ubytovanie, individuálne 
voľno, večera.

9 deň
Raňajky. Pobyt pri mori, individuálne voľno, večera.

10 deň
Po raňajkách odchod na Korfu. Ubytovanie, pobyt pri 
mori.

11 deň
Raňajky, odlet do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Bratislava – Korfu – Bratislava, 
transfer letisko – hotel – letisko, trajekt na trase: Korfu – 
Saranda – Korfu, autokar počas okruhu, 2x ubytovanie 
na Korfu v 3* hoteli s polpenziou, 8x ubytovanie 
v Albánsku v 3*/4* hoteli s polpenziou, miestneho 
sprievodcu v Berate, Butrinti, Ohride, Gjirokastre, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, iné fakultatívne výlety, pobytovú taxu, 
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 168 EUR.

1 deň
Odlet z Bratislavy na Korfu, ubytovanie, individuálne 
voľno večera.

2 deň
Raňajky, trajektom sa dostaneme na Albánske pobrežie 
do letoviska Saranda. Je častým cieľom návštevníkov, 
túžiacich vidieť toto donedávna neprístupné letovisko. 
V centre mesta sa nachádza pravoslávny chrám, mešita 
a zvyšky starej synagógy. Poobede navštívime antické 
mesto Butrinti – archeologický areál zapísaný vo 
svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO, ktoré patrí 
medzi najvýznamnejšie v Albánsku. Mesto leží na 
hraniciach s Gréckom. Pozrieme si zachované zvyšky 
rímskeho divadla, rímske kúpele, druhé najväčšie 
baptistérium. Celému areálu dominuje benátska 
pevnosť zo 16. storočia. Ubytovanie. Večera.

3 deň
Po raňajkách sa cestou do Gjirokastra zastavíme sa 
v Mesopotam, kde si pozrieme kostol sv. Mikuláša, 
postavený na zrúcaninách pohanského chrámu. Je to 
jeden z najstarších a najväčších chrámov z byzantského 
obdobia. Mestečko Gjirokastra (UNESCO) nazývajú aj 
„kamenné mesto“ a je označované za perlu albánskeho 
juhu. Dominuje mu citadela s pevnosťou, kde je 
národopisné múzeum. Ak sa zastavíte v obchodíkoch 
so suvenírmi, šikovní predávajúci sa vám rozhodne 
budú prihovárať i česky a ponúkať koberce či rôzne 
výšivky. Ubytovanie, večera.

4 deň
Raňajky. Vydáme sa smerom ku gréckym hraniciam, 
kde sa nachádza mesta Korca. Hovorí sa, že Korca 
je najčistejšie mesto Albánska. Pozrieme si centrum 
starého mesta s jedinečnou architektúrou, nazývanou 
„malý Paríž“. Nachádza sa tu množstvo náboženských 
pamiatok, ortodoxné i moslimské pamiatky, 
z ktorých najznámejšia je mešita IIjaz Bej Mirahorit 
a ortodoxná katedrála Znovuzrodenia Krista. Možnosť 
návštevy stredovekého múzea a múzea gramotnosti. 
Prekročíme hranice Macedónska a navštívime mesto 
Ohrid. Prehliadneme si kláštor Sv. Nauma na brehu 
Ohridského jazera. Ubytovanie v meste Ohrid, večera.

5 deň
Raňajky, dokončenie prehliadky mesta Ohrid, 
najvýznamnejšími pamiatkami je pevnosť cára Samuila 
a chrám sv. Sofie. Absenciu mora si Ohrid vynahrádza 
Ohridským jazerom, jedným z najväčších balkánskych 
jazier. Poprechádzať sa dá popri promenáde Kej Maršal 
Tito, fakultatívne plavba loďou po jazere. Individuálne 
voľno. Návrat do hotela, večera.

6 deň
Po raňajkách sa cestou do hlavného mesta Tirany 
zastavíme v meste Elbasan vybudovaným Osmanmi. 
Prehliadka mesta Tirana: centrum, Skanderbegovo 
námestie, hodinová veža, mauzóleum Envera Hodžu 
a iné. Ďalej navštívime jedno z najstarších miest 
Albánska Durres na malom polostrove na pobreží 
Jadranského mora. Uvidíme rímsky amfiteáter, jeden 
z najväčších amfiteátrov na Balkánskom polostrove, 
či mestské hradby z dôb Byzantskej ríše. Mesto je 
preslávené svojimi piesočnými plážami. Ubytovanie, 
večera.

7 deň
Raňajky, presun do mesta Berat. Mesto je zapísané 
na zozname svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO vďaka jeho prirovnaniu „mesto tisícich 
okien“ – ide o nezvyčajné okná vsadené do fasád 

11-dňový letecký zájazd

albÁNSKO
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Taliansko

Benátky

Kotor

Piraus/Atény

Santorini

Katakolon
Korfu

Brindisi

Čierna hora

Grécko

7I5FMS11 A 7I5FMS41 A B C D E F G H*
Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 609 659 709 759 809 859 959  748
Zákl.lôžko/kajuta s oknom 789 839 909 959 1 009 1 059 1 159 928
Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 959 1 009 1 079 1 129 1 179 1 229 1 329 1 098
3./4. lôžko dospelý - paušál 279 289 309 349 409 559 579 459
3./4. lôžko dieťa do 18 rokov - paušál 0 0 199 199 199 199 199 0
* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube.
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CENA NEZAHŔŇA
dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky 150 EUR/
osoba, nápoje, prepitné (platba na lodi) 10 EUR/
dospelá osoba/noc, 5 EUR/dieťa 3-14 rokov/noc, 
fakultatívne výlety, cestovné poistenie.

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

LOď A JEJ VYBAVENIE
Výletná loď COSTA DELIZIOSA bola postavená  
v r. 2010. Kapacita lode je 2826 pasažierov a 934 
členov posádky. Celkovo má 16 palúb (z toho 14  
pre pasažierov). Táto exkluzívna loď reprezentuje 
najmodernejší dizajn a veľkolepé tvary. Vybavenie 
lode: SAMSARA SPA wellness a fitnes centrum  
(na 2 palubách s plochou 3500 m2, sauny, masáže, 
Thalasso bazén, turecké kúpele, solárium),  
3 bazény (1 so zaťahovacou strechou a veľkoplošnou 
obrazovkou), vírivky, tobogan, multifunkčné športové 
ihrisko (basketbal, futbal, volejbal, tenis), vonkajšia 
bežecká dráha, dráha pre kolieskové korčule, 
divadlo, disko, kasíno, konferenčné miestnosti, 
knižnica, internetová kaviareň, obchody, kaderníctvo, 
kozmetika, detské kluby a animácie, Playstation 
a Grand Prix simulátor, videoherňa, 18-jamkový 
golfový simulátor a areál s nasadenou trávou na golf, 
4 reštaurácie a 11 barov.

uBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, minibarom, 
telefónom, trezorom a sušičom na vlasy, kúpeľňou  
so sprchou alebo vaňou, toaletou a kozmetikou.  
24 hod. kajutový servis a osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby),  
kajuty s oknom (pre 2 až 4 osôb), kajuty s balkónom  
(pre 2 až 4 osoby) a suity (pre 2 až 4 osoby). 
K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty.

STRAVOVANIE
Plná penzia.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVu
Letecká, autobusová alebo individuálna. Viac 
informácií dostanete vo vašej CK.

FAKuLTATÍVNE VÝLETY

KORFu
Palác Achilleion prehliadka mesta 55 EUR.

SANTORINI
Výlet do dediny Oia 60 EUR.

MYKONOS
Mesto Mykonos a oddych na pláži Gialos 45 EUR.

DuBROVNIK
Dubrovník a ostrov Lokrum 55 EUR.

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

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané 
služby na lodi.

8-dňová luxusná výletná plavba na COSTA DELIZIOSA ****

GRéCKe OStROvy

EuRóPA | GRÉCKO

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD
1. deň: Benátky (Taliansko) 17:00
2. deň: Bari (Taliansko) 14:00 20:00
3. deň: Korfu (Grécko) 09:00 14:00
4. deň: Santorini (Grécko) 12:30 20:30
5. deň: Mykonos (Grécko) 08:00 17:00
6. deň: na mori  
7. deň: Dubrovník (Chorvátsko) 08:00 13:00
8. deň: Benátky (Taliansko) 09:00  

TERMÍNY
A 27.máj 2018, 16.september 2018  
B 03.jún, 10.jún, 17.jún a 24.jún 2018, 01.júl 2018 
C 08.júl a 15.júl 2018, 09.september 2018   
D 22.júl 2018, 02. september 2018 
E 29.júl 2018, 26.august 2018 
F 19.august 2018
G 05.august a 12.august 2018 
H 23.september 2018 - SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

Plavba so SaTUR 
sprievodcom 23.09.2018



Grécko

Atény
Pireus

Aegina
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predsa tu pestujú viniče. Hlavnou pamiatkou tohto 
miesta, kde žije niečo vyše 13 tisíc obyvateľov, je 
zachovalý chrám Afea z 5. storočia pred Kristom. 
Vychutnáme si atmosféru a poobede sa vrátime 
späť na pevninu. Hovorí sa, že na tomto ostrove 
pestujú najlepšie pistácie  na svete a dokonca medzi 
domácimi sa tomuto ostrovu hovorí „pístácia“,  
hoci vo vnútrozemí pestujú aj figy, olivovníky  
a datľovníky. Samotná plavba na ostrov a z ostrova 
bude akási okružná cesta okolo prístavu Pireus.  
Večer si vychutnáme grécke špeciality s lahodným 
vínnym mokom. Odchod na letisko. Odlet do  
Viedne/Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA:
Leteckú dopravu na trase Viedeň/Bratislava – Atény 
– Viedeň/Bratislava, v prípade letu do Viedne transfer 
na/z letisko Schwechat, 3x ubytovanie v hoteli 3*  
s raňajkami, plavba na ostrov Aegina, služby 
miestneho sprievodcu a sprievodcu CK.

CENA NEZAHŔŇA:
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné poistenie, transfery  
v Aténach okrem transferov letisko - hotel - letisko.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY:
Za 1/1 izbu 168 EUR.

1 deň
Odlet do hlavného mesta Grécka. Transfer do hotela, 
ubytovanie. Atény žijú minulosťou, preto nie je divu, 
že sa tu nachádza jeden z najlepších blších trhov  
v Európe, s dobrou povesťou medzi znalcami v celej 
Európe. Medzi vecami tu môžeme objaviť aj veľmi 
hodnotné historické kúsky. Kto sa poponáhľa, aby mu 
nevykúpili tie najlepšie kúsky? Prípadne individuálne 
voľno. 

2 deň
Raňajky. Atény boli hlavným mestom Grécka už  
v staroveku a zostali ním až dodnes. Je to miesto, kde 
sa začali písať dejiny Grécka a gréckej kultúry, ktorá 
svet posunula ďaleko dopredu. Radia sa k jedným  
z najstarších na svete. Pozostatky antického 
obdobia sa zachovali dodnes a priťahujú mnoho 
ľudí. Vystúpime na Akropolu, kde stojí klenot 
kultúrneho dedičstva ľudstva – Panteon. Je zasvätený 
bohyni Aténe, ktorá sa stala patrónkou mesta po 
spravodlivom rozhodnutí prvého aténskeho kráľa 
Kekropsa. Kúsok pod Akropolou stojí moderné 
historické múzeum Akropolis, ktorá sa považuje 
za klenotnicu pamiatok. Centrum života sa však 
nesústreďuje pri Akropole, ale v centre mesta medzi 
časťou Plaka a Monastiraki. Pri prechádzke starým 
mestom Plaka, akýmsi aténskym Mont Martrom,  
sa budeme v spleti uličiek neustále stretávať  
s kostolíkmi, zrúcaninami starovekých stavieb 
a antickým pamiatkami - ruiny rímskej agory či 
Hadriánovej  knižnice. Kostol Mitropoli, Aténsku 
katedru a veľa iných miest. Veža vetrov – postavená 
už v 1. storočí po Kristovi a ako vyplýva z názvu, 
slúžila na určovanie smeru vetra. Štvrť Monastiraki 
má odlišný ráz ako Plaka. Má väčšiu pestrosť, vďaka 
tureckej prítomnosti. Nachádza sa tu aj Kentriki 
agora – tržnica, ktorá je stará viac ako 110 rokov.  
V zastrešených halách predávajú najmä mäso  
a ryby. Prechádzku zakončíme na námestí Omonia. 
Ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Prejdeme sa po námestí Syntagma  
s peknou parkovou úpravou. Najvýraznejšia  
stavba na námestí je budova Parlamentu, ktorá  
v polovici 19. storočia vznikla ako kráľovský 
palác. Nevynecháme Panatheánaiský štadión 
Kalimarmaro, ktorý bol miestom konania prvých 
novodobých Olympijských hier. Národné 
archeologické múzeum, kde sa nachádzajú poklady 
zo starovekého Grécka,  nadchnú každého. Dnes nás 
ešte čaká Likavittos. 277 metrov vysoká vápencová 
skala s lemom zelených záhrad. Pohodlnou cestou 
sa ocitneme na vrchole pri kostole sv. Juraja odkiaľ 
je pekný pohľad na mesto tak ako cez deň, tak aj po 
zotmení. Odchod na ubytovanie.

4 deň
Po raňajkách sa presunieme do najväčšieho, nielen 
gréckeho ale aj európskeho osobného prístavu 
Pireus. Urobíme si denný výlet na ostrov Aegina, 
najväčší ostrov zo Sarónskych ostrovov. Hornatá 
Aegina patrí k najsuchším miestam v Grécku, no 

4-dňový letecký zájazd

EuRóPA | GRÉCKO

atéNy Mesto 
Bohov

TERMÍNY A CENY - 7I8GRL04

28.04. - 01.05. trasa BA 468  / osoba

18.10. - 21.10. trasa BA 468  / osoba



Korfu Igoumenitsa
Grécko

Ithaka
Kyllini

Zakynthos

Kefalónia
Lefkada

Paxos
Antipaxos
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TERMÍNY A CENY - 7I8GRL05

08.06. - 15.06. trasa BA 1 298 / osoba

8 deň
Po raňajkách sa rozlúčime s Iónskymi ostrovmi, 
v prípade odletu z Kefalónie, lodný transfer zo 
Zakynthosu na Kefalóniu, následne sa presunieme  
na letisko. Odlet do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Bratislava – Korfu 
a Zakynthos – Bratislava, miestne autokarové a lodné 
transfery, 7x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 295 EUR, grécka večera 35 EUR.

21 deň–
Odlet z Bratislavy a prílet na Korfu. Transfer, 
ubytovanie v príjemnom hoteli a individuálne 
voľno pre oddych a relax. Ráno sa vydáme na 
plavbu pozdĺž ostrova Korfu kde nás očaria krásne 
ostrovné miesta ako aj rodisko princa Filipa, Mon 
Repos. Po preplávaní najjužnejšieho miesta ostrova, 
Asprokavos sa dostaneme k ostrovu Paxos. Ten 
podľa legendy stvoril boh Poseidon pre svoju 
milovanú manželku Amfirité. Počas plavby navštívime 
morské jaskyne a doprajeme si zastávky na kúpanie 
sa v nádherných lagúnach. Susediaci maličký ostrov 
Antipaxos je častokrát porovnávaný s Karibikom. 
Nakoniec sami sa o tom budeme môcť presvedčiť 
počas zastávky na krásnej Paradise beach. Spiatočná 
plavba na ostrov Korfu! 

3 deň
Dnes nás čaká spoznávanie ostrova Korfu, ktorý si 
zamilovala aj cisárovná Sissi, a preto si tu dala postaviť 
palác Achillion. Podľa dávnej báje Poseidón uniesol 
krásnu Assope práve sem. Na Korfu sa nachádzajú 
dokonalé pevnosti, ktoré tento ostrov strážili voči 
nepriateľom! Hlavné mesto sa môže pochváliť 
najkrajšou promenádou a námestím na Balkáne. 
Exotiku ostrova podčiarkujú aj rôzne druhy rastlín ako 
je kumqvat, ktorý je aj miestnou sladkou špecialitou. 
Nás tento ostrov určite neočarí iba svojou zaujímavou 
históriou, ale aj jedinečným výhľadom na zelenú 
ostrovnú scenériu, grécku pevninu, albánske pobrežie 
či v diaľke sa trblietajúcu nekonečnú morskú hladinu. 
 
4 deň

Vyberieme sa do prístavu odkiaľ sa preplavíme do 
pevninského mesta Igoumenitsa. Presunieme sa 
západným pobrežím až na krásny ostrov Lefkada, 
do mestečka Nydri. Sem rád chodieval Onasis a túžil 
po oddychu na ostrove Scorpio, ktorý je neďaleko 
Nydri. Po príchode si užijeme individuálne voľno na 
spoznávanie mesta, či relax na pláži.

5 deň
Čaká nás ďalšia dobrodružná plavba v Iónskom mori. 
V prvej časti dnešného dňa navštívime piesočnaté 
pláže Porto Katsiki a Egremmi, s neuveriteľne čistou, 
tyrkysovou vodou. Skutočný raj na zemi! Zastávku na 
kávu si spravíme v prístavnom mestečku Fiskardo, na 
ostrove Kefalónia, odkiaľ naberieme smer na čarovný 

ostrov Ithaka, rodné miesto Odyssea, kde na neho 
čakala jeho Penelope. V miestnej rybárskej dedinke  
si vychutnáme vynikajúci obed (fakultatívne). 
Poobede si doprajeme relax na krásnej Scorpios 
beach a pomedzi ostrovčeky Sparti, Kastri  
a Madouri sa vrátime naspäť do prístavu.

6 deň
Mikrobusom sa z Lefkady presunieme do prístavného 
mestečka Kyllini. Cestou budeme prechádzať cez 
známy most Rio-Antirrio, ktorý je so svojou dĺžkou 
2252 metrov druhý najdlhší zavesený most na 
svete. Následná plavba na krásny Zakynthos.  
Po príchode sa presunieme do hotela a poobede  
si doprajeme individuálne voľno.
 
7 deň

Po raňajkách sa vydáme z prístavu loďou okolo 
ostrova až na legendárnu pláž Navagio, ktorá je 
dostupná iba loďou. Túto nádhernú piesočnatú pláž  
s priezračnou morskou hladinou zdobí vrak 
pašeráckej lode z roku 1980. Užijeme si tu krátky relax 
s kúpaním a opaľovaním. Cestou späť sa zastavíme 
pri krásnych modrých jaskyniach, kde budeme mať 
možnosť okúpať sa v nádhernej lagúne. Návrat do 
hotela. 

8-dňový letecký zájazd

EuRóPA | GRÉCKO

IÓNSKe OStROvy PoZnÁvanIe  
sPoJené s kÚPanÍM

island hopping po 
iónskych ostrovoch



Heraklion

Spinalonga

Santorini

Agios Nikolaos

Irapetra
Myrtos

Matala
Preveli monastery

Kissamos

Chania

Moni
Ioannou
Ermitou

Rethymno
GortynaKréta
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1 deň
Odlet z Bratislavy a prílet do hlavného mesta ostrova, 
Heraklion. Po prílete nás bude čakať transfer  
a ubytovanie v hoteli. Vychutnáme si prechádzku 
týmto čarovným mestom, ktoré miloval aj známy 
básnik a nositeľ Nobelovej ceny, Odysseas Elytis.

2 deň
Dnes nás čaká prehliadka jedinečného minojského 
paláca Knossos, kde podľa legendy sídlil Kráľ Minos. 
Zastavíme sa tiež vo významnej dedinke Archanes,  
v ktorej sa vyrábalo víno už pred štyritisíc rokmi 
a nás tu čaká vynikajúca degustácia. Po obede 
preskúmame významné archeologické múzeum 
v Heraklione a neskôr navštívime krásne mesto 
Rethymno, v ktorom sa kombinujú orientálne črty  
z tureckého obdobia s renesančným štýlom benátskej 
architektúry.

3 deň
Začneme prehliadkou historicky najvýznamnejšieho 
kláštora na ostrove. Kláštor Arkadi predstavuje pre 
Krétu symbol slobody. Pokračovať budeme ďalej až 
do izolovaného kláštora Praveli. Po jeho prehliadke 
nás čaká krátky oddych na nádhernej rovnomennej 
pláži Praveli, ktorá je prezývaná aj „Palm Beach“. 
Na obed sa zastavíme v dedinke Spili, kde nás bude 
čakať 25 jedinečných fontán v tvare levích hláv. 
Podvečerný príchod do prístavného mesta Chania.

4 deň
Našou prvou dnešnou zastávkou bude významný 
kláštor Gouvermento, postavený počas benátskej 
nadvlády v roku 1548. Neďaleko Koumares navštívime 
grécky ortodoxný kláštor Agia Triada a pokračovať 
budeme až k nádhernému sladkovodnému jazeru 
Kournas. Krátku prechádzku a čerstvú pomarančovú 
šťavu si vychutnáme v dedinke Fodele, ktorá je 
rodiskom známeho El Greca. Podvečerný príchod do 
Heraklionu.

5 deň
Raňajky, individuálne voľno pri mori alebo 
fakultatívny výlet na ostrov Santorini, ktorý určite 
patrí medzi najväčšie klenoty v Stredomorí.  
Aj on v sebe ukrýva poklady starého minojského 
národa. Je to presne ten grécky ostrov, kde  
uvidíte biele domčeky a modré kupoly, nádherné  
a neopakovateľné výhľady na tmavé sopečné útesy  
a nekonečné modré more všade navôkol! Po príchode 
na Santorini prehliadka mestečka Oia a Fira, kde sa 
prejdeme malebným úzkymi uličkami. Večerná plavba 
späť na Krétu. 

6 deň
Ráno vyrážame smerom na juh ostrova a čaká nás 
skutočne panoramatická jazda s množstvom krásnych 
výhľadov. Našou prvou zastávkou bude minojský 
palác Phaestos. Pokračovať budeme do historického 
mesta Gortys, odkiaľ pochádza prvý grécky zákon  
z 5. st. p.n.l. a obed si vychutnáme v tradičnej dedinke 
Sivas. Dnešný deň zakončíme v letovisku Matala, 
ktoré ponúka nádhernú pláž, ale aj známe jaskyne 
vytesané do skaly na severnej strane zátoky.

7 deň
V tento deň sa scénickou cestou po južnom  
pobreží presunieme do rybárskej dediny Myrtos  
a následne pokračujeme až do najjužnejšieho mesta 
Európy, Ierapetri. Tu si doprajeme vynikajúci obed, 
navštívime archeologické múzeum a Benátsku 
pevnosť. Dnešným cieľom bude mesto Agios 
Nikolaos. Priamo v historickej časti sa nachádza 
jazero Voulismeni, v ktorom sa podľa legendy zvykli 
kúpať bohyne Aténa a Artemis.

8 deň
Posledný deň nášho krétskeho dobrodružstva sa 
presunieme naspäť do hlavného mesta, odkiaľ nás 
bude čakať spiatočný let do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Bratislava – Heraklion – 
Bratislava, miestne transfery, 7x ubytovanie  
v 3* hoteloch s raňajkami, miestneho sprievodcu  
a sprievodcu CK.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 249 EUR, za výlet na ostrov Santorini
150 EUR / osoba.

8-dňový letecký zájazd

GRaND tOuR KRétOu

TERMÍNY A CENY - 7I8GRL06

29.08. - 05.09. trasa BA 1 048 / osoba

EuRóPA | GRÉCKO
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Korint

Mesopotamou
Igoumenitsa

Atény

Kanallaki
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TERMÍNY A CENY - 7I8GRL01

08.06. - 18.06. trasa BA 1 098 / osoba

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 1 200 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.

108 deň–
Pobyt na Korfu, možnosť doobjednať pobyt v hoteli 
vyššej kategórie. Viac informácii v CK. Individuálne 
voľno s možnosťou fakultatívnych výletov.

11 deň
Raňajky, odlet do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Bratislava – Korfu – Bratislava, 
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, fakultatívne výlety, pobytovú taxu,  
cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 298 EUR.

1 deň
Odlet z Bratislavy 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. 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 spýtali 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.

11-dňový letecký zájazd
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ostrov lásky s pobytom pri mori 

TERMÍNY A CENY - 7I8CYL01

19.09. - 26.09. trasa BA 1 198 / osoba

je spojená i návšteva hrobky prvého prezidenta 
Cyperskej republiky a arcibiskupa Makaria III.  
Prejazd tradičnou dedinkou Kakopetria 
a pokračovanie do hlavného mesta Nikózie. 
Ubytovanie, večera.

6 deň
Po raňajkách prehliadka historického centra mesta 
Nikózia – Benátske opevnenie, brána Famagusta, 
katedrála St. Johns, archeologické múzeum, voľno 
na Laiki Geitonia a ulici Ledra, pokračovanie pešo 
do Tureckej časti mesta. Prehliadka výstavnej 
korunovačnej katedrály Agia Sofia, následne 
návšteva Veľkého hostinca (The Great Inn – 
karavansaray) zo 16. storočia, ktorý bol neskôr 
využívaný Britmi ako väznica. Odchod na ubytovanie, 
večera.

7 deň
Raňajky. Voľno na kúpanie a oddych. Večera.

8 deň
Raňajky, transfer na letisko, odlet na Slovensko.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu BA – Larnaca – BA, autobus, 
resp. mikrobus podľa programu, 5x ubytovanie 
s polpenziou v hoteli 4*, 2x ubytovanie s all inclusive  
v hoteli 5*, ochutnávka vína, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu, cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 220 EUR.

1 deň
Odlet na Cyprus, po prílete transfer do hotela. 
Ubytovanie, podľa časových možností individuálne 
voľno, večera.

2 deň
Po raňajkách odchod na celodenný výlet na 
juhovýchod ostrova po pobrežnej ceste. Prvou 
zastávkou bude letovisko Agia Napa s idylickým 
prístavom plným farebných rybárskych plavidiel 
a malebným starobylým centrom, ktorému dominuje 
kláštor s rovnomerným názvom slúžiaci ako 
pútnické miesto. Pobrežie Agia Napa je preslávené 
rozsiahlymi, striebristými plážami – najznámejšia je 
Nissi, ktorá sa pravidelne umiestňuje na popredných 
miestach v rebríčkoch mapujúcich najkrajšie pláže 
sveta. Presun do národného parku Capo Greco, 
známeho najväčšími a najzaujímavejšími skalnými 
útvarmi a jaskyňami na Cypre. Odchod do Protarasu, 
zastávka na pláži Fig Tree Bay so zlatým pieskom, 
azúrovou vodou a množstvom plážových barov, 
ktoré ponúkajú pravé cyperské frappé. Presun do 
osady Dherynia, návšteva kultúrneho centra, odkiaľ 
je možno vidieť „mesto duchov“ Famagustu. Deň 
ukončíme prehliadkou záhrad CyHerbia v Avgorou 
s bludiskom z liečivých kríkov a rastlín. Návrat do 
hotela, večera.

3 deň
Raňajky. Odchod na prehliadku Chirokitie –  
8 500 rokov starého osídlenia zapísaného na zoznam 
svetového dedičstva UNESCO. Následne presun do 
Limassolu – jedného z najstarších pobrežných miest, 
kde okrem úchvatnej prímorskej scenérie možno 
obdivovať aj viaceré historické pamiatky – stredoveký 
hrad, mešity, či byzantské kostoly. Pokračovanie 
k legendárnemu hradu Kolossi, následne návšteva 
Kourionu – Eustoliova vila s antickými kúpeľmi, 
grécko-rímskym divadlom, odkiaľ je úchvatný výhľad 
na more. Zastávka pri Afroditinej skale - miesta, 
kde sa podľa legendy z morskej peny zrodila bohyňa 
plodnosti a lásky, Afrodita. Odchod do ďalšieho 
pobrežného mesta Pafos (UNESCO). Po návšteve 
archeologického parku s preslávenými mozaikami so 
scénami z gréckej mytológie a prechádzke v prístave, 
ubytovanie v Paphose, večera.

4 deň
Po raňajkách návšteva miesta, kde bol v roku 45 svätý 
Pavol bičovaný vtedajším rímskym guvernérom, 
keď na ostrove hlásal křesťanstvo v doprovode sv. 
Barnabáša. Následne presun do archeologického 
areálu s „Kráľovskými hrobkami“ vytesanými 
z kameňa. Pokračovanie ku kláštoru Agios 
Neophytos, založeným cyperským pustovníkom 
Neophytosom v 12. storočí a rybárskej štvrte mesta 
Polis – Lakki. Zastávka pri Afroditiných kúpeľoch 
- idylickom jazierku s nádherným výhľadom na záliv. 
Presun do vinárskej oblasti paphoského regiónu, 
ochutnávka vína a pokračovanie k mysu Drepano.  
Po návšteve kostola sv. Juraja v dedine Pegeia 
uvidíme krásne prírodné scenérie polostrova 
Akamas. Cez pobrežnú oblasť Coral Bay obkolesenú 
banánovými plantážami a vinohradmi, návrat na 
hotel v Paphose, večera.

5 deň
Raňajky, cesta horským masívom Trodos 
s panoramatickými scenériami a malebnými 
dedinkami, s výhľadom na najvyššiu horu Cypru, 
Olymp. Príchod k najväčšiemu cyperskému 
kláštoru Kykkos, obklopeného stredomorskými 
vysokohorskými lesmi. S prehliadkou kláštora 

8-dňový letecký zájazd
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TERMÍNY A CENY - 7I8RuL04

21.09. - 24.09. trasa BA 848 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8RuL01

15.05. - 18.05. trasa BA 898 / osoba

18.05. - 21.05. trasa BA 898 / osoba

21.05. - 24.05. trasa BA 898 / osoba

25.05. - 28.05. trasa BA 898 / osoba

28.05. - 31.05. trasa BA 898 / osoba

31.05. - 03.06. trasa BA 898 / osoba

03.06. - 06.06. trasa BA 898 / osoba

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 
Petropavlovská katedrála s hrobkami 
cárskej rodiny Romanovcov, prejdeme 
okolo domčeka Petra Veľkého, odkiaľ 
mohol cár počas leta dohliadať na 
stavbu pevnosti, Pobyt zakončíme 
vstupom do Katedrály sv. Izáka. 
Fakultatívne návšteva Jusupovského 
paláca. Odlet do Viedne, transfer do 
Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne (priamy let), 
transfer Bratislava – Viedeň – Bratislava, 
mikrobus resp. autobus počas pobytu, 
3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 
miestneho sprievodcu a sprievodcu CK 
SATUR, vstupné do Carskeho Sela a do 
Petrodvorca (paláca a parku).

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy a cestovné poistenie.

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

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 190 EUR, prehliadka 
Ermitáže 20 EUR.

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. 
Popoludní odchod do Petrodvorca, 
letnej rezidencie Petra Veľkého. 
Pozoruhodný palácový a parkový 
komplex z 18. a 19. st. sa rozprestiera na 

Repinovi a navštívime jeho dom 
v ktorom žil 30 rokov. Repin bol známy 
svojimi žánrovými scénami a námetmi 
vychádzajúcimi z historických udalostí 
svojej vlasti. Návrat do Petrohradu na 
ubytovanie. Fakultatívne: Faberge 
múzeum, kde sa nachádza zbierka 
originálov slávnych vajíčok.

4 deň
Raňajky. Návšteva Ruského múzea 
na Umeleckom námestí. Ruské 
múzeum je po Ermitáži 2. najväčšie 
múzeum v Rusku a nachádzajú sa tu 
obrazy prevažne ruských výtvarníkov. 
Nájdeme tu aj Repinov najznámejší 
obraz Burlaci na Volge. Transfer na 
letisko. Odlet do Viedne, transfer do 
Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne (priamy let), 
transfer Bratislava – Viedeň – Bratislava, 
autokarovú dopravu počas pobytu, 
3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 
miestneho sprievodcu a sprievodcu CK 
SATUR, vstupné do Petrodvorca (paláca 
a parku).

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy a cestovné poistenie.

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

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 260 EUR, prehliadka 
Ermitáže 20 EUR.

1 deň
Transfer z Bratislavy do Viedne. Odlet 
do Petrohradu, druhého najväčšieho 
mesta Ruska (UNESCO), ktoré sa 
rozprestiera na 40 ostrovoch spojených 
300 mostmi. 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, kde 
si pozrieme aj Zlatú izbu. Na konci 
najznámejšej ulice v Petrohrade, 
Nevskej triede, sa rozkladá veľký 
kláštorný komplex Lavra Alexandra 
Nevského, ktorého súčasťou je aj 
Tichvinský cintorín, kde našli svoj 
posledný odpočinok aj významné 
osobnosti umeleckého alebo 
vedeckého sveta. Plavba loďou po 
kanáloch a ramenách rieky Nevy, 
odkiaľ sa naskytá neopakovateľný 
pohľad na paláce a väčšinu známych 
pamiatok. Návrat na ubytovanie. 
Fakultatívne koncert v dome Glinka 
Capella alebo divadelné predstavenie.

3 deň
Raňajky. Odchod do Petrodvorca, 
letnej rezidencie Petra Veľkého. 
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. 
Presunieme sa do Kronstadtu, 
malého mestečka na ostrove Kotlin, 
kde si pozrieme námornú katedrálu. 
Transfer do Repino, mesta, ktoré 
bolo v roku 1948 premenované po 
slávnom ruskom maliarovi Iliovi 

umeleCKÝ petROhRaD
4-dňový letecký zájazd 4-dňový letecký zájazd
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TERMÍNY A CENY - 7I8RuL03

29.08. - 04.09. trasa BA 948 / osoba

TERMÍNY A CENY - 7I8RuL02

17.05. - 22.05. trasa BA 998 / osoba

5 deň
Dnes po raňajkách nás čaká dvojica 
zámkov mimo centra mesta - 
Lomonosov a pompézna Gatchina. 
Návrat na ubytovanie.

6 deň
Po raňajkách nás čaká prehliadka 
Jusupovho paláca. Náš program 
ukončíme v asi najznámejšej pamiatke 
Petrohradu, v Zimnom paláci, bývalom 
sídle ruských cárov. Nevynecháme ani 
galériu Ermitáž. Transfer na letisko, 
odlet do Viedne, transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne (priamy let), 
transfer Bratislava – letisko – Bratislava, 
miestne transfery, 5x ubytovanie v 3*/ 
4* hoteloch s raňajkami. Miestneho 
sprievodcu a sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy. Cestovné poistenie.

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

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 260 EUR, prehliadka 
Ermitáže 20 EUR. Vstupné do Carskeho 
Sela a do Petrodvorca (paláca a parku) 
nutné zakúpiť pri kúpe zájazdu 54 EUR.

1 deň
Transfer z Bratislavy do Viedne. Odlet 
do Petrohradu, druhého najväčšieho 
mesta Ruska (UNESCO), ktoré sa 
rozprestiera na 40 ostrovoch spojených 
300 mostmi. Autobusová okružná 
prehliadka mesta (Mikulášsky chrám, 
Admiralita, Máriinské divadlo, 
Vasiljevsky ostrov a iné). Ubytovanie.

2 deň
Po raňajkách začneme spoznávanie 
v Mramorovom paláci, nasleduje 
Stroganovský palác. Pokračujeme 
do Inžinierskeho zámku, ktorý je 
spojený s vraždou cára Pavla. Čaká 
nás aj prehliadka Aničkovho paláca, 
Kazaňškej katedrály a pozrieme si 
Nevský prospekt. Ubytovanie.

3 deň
Po raňajkách sa presunieme do 
mestečka Carskoje Selo, kde 
si pozrieme Katarínsky palác 
s jantárovou izbou a Alexandrovský 
zámok s kanceláriou Mikuláša II. 
Navštívime aj mesto Pavlovsk, kde 
môžeme obdivovať miestny zámok 
s nádhernými záhradami. Návrat do 
Petrohradu, ubytovanie.

4 deň
Dnes navštívime obec Strelna, 
čaká nás Konštantinovský zámok 
– oficiálna rezidencia prezidentov. 
Petrodvorec, letná rezidencia Petra 
Veľkého so záhradami, kúpeľmi, ďalšími 
budovami na ploche 800 hektárov. 
Podvečer sa vrátime do centra 
a absolvujeme plavbu po rieke Neva. 
Deň ukončíme v múzeu Fabergé, 
kde budeme obdivovať vajíčka 
nevyčísliteľnej hodnoty. Ubytovanie.

5 deň
Pokračovanie v plavbe na Valaamské 
súostrovie, na ktorom sa nachádzajú 
pustevne a ortodoxný kláštor Valaam. 
Celodenný výlet na ostrove ku kláštoru 
a pustevniam krásnou karélskou 
prírodou. Večerná plavba späť smerom 
do Petrohradu. Nocľah na lodi.

6 deň
Ráno príchod do Petrohradu. Návšteva 
Petropavlovskej pevnosti. Krížnik 
Aurora, ktorý jediným výstrelom 
odštartoval boľševický prevrat 
v Rusku. Pobyt zakončíme vstupom 
do Katedrály sv. Izáka. Individuálne 
voľno. Ubytovanie.

7 deň
Raňajky, návšteva Kunstkamery 
a transfer na letisko s odletom do 
Viedne, transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne (priamy let), 
transfer Bratislava – Viedeň – Bratislava, 
autokar počas pobytu, 4x ubytovanie 
v 3* hoteli s raňajkami, 2x nocľah 
na lodi s plnou penziou, miestneho 
a sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a cestovné poistenie.

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

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 160 EUR, prehliadka 
Ermitáže 20 EUR. Vstupné do Carskeho 
Sela a do Petrodvorca (paláca a parku) 
nutné zakúpiť pri kúpe zájazdu 54 EUR.

1 deň
Transfer na letisko. Odlet do 
Petrohradu. Autobusová okružná 
prehliadka mesta (Mikulášsky chrám, 
Máriinské divadlo, Jusupov palác, 
Vasiljevsky ostrov a iné). Ubytovanie.

2 deň
Raňajky, prehliadka Zimného paláca, 
bývalého sídla ruských cárov so 
svetoznámou galériou Ermitáž. Plavba 
loďou po kanáloch a ramenách rieky 
Nevy. Peši pokračujeme Nevským 
Prospektom, prehliadka Chrámu 
Vzkriesenia Krista, Alexandrijské 
divadlo, 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. Ubytovanie.

4 deň
Raňajky. Odchod do Petrodvorca, 
letnej rezidencie Petra Veľkého. 
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.

EuRóPA | RuSKO
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04.06. - 10.06. trasa KE 648 / osoba

Veľká. Prehliadka paláca Kataríny I. 
s legendárnou Jantárovou izbou. 
Návrat do Petrohradu.

5 deň
Raňajky, návšteva Petropavlovskej 
pevnosti, súčasťou ktorej je katedrála 
s hrobkami cárskej rodiny Romanovcov, 
domček Petra Veľkého, odkiaľ mohol 
cár počas leta dohliadať na stavbu 
pevnosti. Navštívime katedrálu sv. 
Izáka. Návrat na ubytovanie.

6 deň
Po raňajkách odchod z Petrohradu. 
Ubytovanie v Litve alebo v Poľsku.

7 deň
Raňajky. Pokračujeme na Slovensko. 
Príchod v neskorých večerných 
hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 
6x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami, 
miestneho sprievodcu a sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, cestovné poistenie.

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

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 160 EUR, za miesto 
v prednej polovici autokaru 7 EUR, 
prehliadka Ermitáže 20 EUR. Vstupné 
do Carskeho Sela a do Petrodvorca 
(paláca a parku) nutné zakúpiť pri kúpe 
zájazdu 54 EUR.

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

2 deň
Raňajky. Pokračujeme v ceste do 
Ruska. Krátka zastávka v jednom 
z najstarších miest v Rusku v Pskove, 
je tu pochovaný Alexander Puškin. 
A ideme ďalej, večerný príchod do 
majestátneho Petrohradu (UNESCO). 
Ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Začíname objavovať krásy 
magického mesta. Autobusová 
okružná prehliadka mesta (Mikulášsky 
chrám, Admiralita, Jusupov palác, 
Vasiljevsky ostrov a iné). Prehliadka 
Zimného paláca, bývalého sídla 
ruských cárov so galériou Ermitáž. 
Plavba loďou po kanáloch a ramenách 
rieky Nevy, s neopakovateľným 
pohľadom na paláce. Prechádzka 
Nevským Prospektom, prehliadka 
Chrámu Vzkriesenia Krista, 
Alexandrijské divadlo, Kazaňská 
katedrála. Vo večerných hodinách si 
nenecháme ujsť mosty, ktoré sa v noci 
otvárajú, aby pod nimi mohli preplávať 
veľké lode (fakultatívne). Ubytovanie.

4 deň
Raňajky, presun autobusom do 
Petrodvorca, letnej rezidencie Petra 
Veľkého. Pozoruhodný palácový 
parkový komplex sa rozprestiera na 
útese nad Fínskym zálivom s viac 
ako 170 fontánami, z trysiek ktorých 
prúdi 30 000 litrov vody za sekundu. 
Presun autobusom do malebného 
mestečka Puškin, pôvodne Carskoje 
Selo, ktorého parky a paláce nechala 
vybudovať Alžbeta a Katarína 

voľno. Ubytovanie. Fakultatívne: Večer 
si pozrieme najkrajšie stanice metra, 
známe svojou výzdobou.

4 deň
Raňajky. Navštívime Novodievčí 
kláštor (UNESCO), ktorého súčasťou 
je aj najznámejší cintorín, na ktorom 
sa nachádzajú hroby významných 
ruských vedcov, umelcov aj politikov. 
Navštívime štátnu Treťjakovskú 
galériu, kde budeme obdivovať 
unikátnu zbierku ruského umenia 
vrátanie najvzácnejších ikon. Čaká 
nás plavba loďou po rieke Moskva. 
Ubytovanie. Fakultatívne: Návšteva 
slávneho ruského cirkusu.

5 deň
Raňajky. Ukážeme si Puškinov dom, 
v ktorom strávil medové týždne 
a prejdeme si celý starý Arbat. Transfer 
na letisko, odlet do Viedne, transfer do 
Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne (priamy let). 
Transfer Bratislava – Viedeň – Bratislava, 
transfer letisko-hotel-letisko, 4x 
ubytovanie v 3*/4* hoteli s raňajkami, 
miestneho sprievodcu a sprievodcu 
CK SATUR, vstupné: Kremeľ (chrám 
a zbrojnica), Treťjakovská galéria.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Moskve. 
Ostatné vstupy a cestovné poistenie.

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

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 190 EUR.

1 deň
Transfer na letisko, odlet do Moskvy. 
Autokarová okružná prehliadka ruskej 
metropoly cez najvýznamnejšie 
miesta v Rusku a v Európe. Zastávka 
na najvyššom bode Moskvy – 
vyhliadke Vrabčie hory a výhľad na 
monumentálnu stavbu moskovskej 
štátnej Lomonosovej univerzity. 
Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. červené námestie – 
Krasnaja Ploščaď, prekrásny chrám 
Vasilija Blaženého s typickými 
cibuľovitými kupolami. Mauzóleum 
V.I.Lenina, s krištáľovým sarkofágom 
Leninovho tela (vstup podľa aktuálnej 
situácie) a obchodný dom GuM. 
Kremeľ – symbol sily, pevnosti, moci 
a nedobytnosti Ruska, sídlo parlamentu 
a prezidenta. Za hradbami sa 
nachádzajú chrámy ruskej pravoslávnej 
cirkvi, budova Zbrojnice, ukrývajúca 
poklad cárov. Prejdeme sa pesi 
najdrahšou ulicou v meste – Tverskaja, 
pôjdeme okolo najznámejšieho 
moskovského divadla – Boľšoj teatr, 
uvidíme aj budova smutne preslávenej 
sovietskej špionážnej služby KGB, 
najväčší a najkrajší detsky obchodný 
dom Detskyj mir. Navštívime jeden 
v najväčších chrámov sveta Katedrálu 
Krista Spasiteľa. Ubytovanie.

3 deň
Raňajky. Múzeum vodky, ktoré nám 
odkryje tajomstvá výroby tohto 
destilátu. Návšteva najväčšieho 
blšieho trhu s možnosťou nákupu 
suvenírov. Paklonnaja gora na 
prospekte Kutuzova, pamätník 2. svet. 
vojny s parkom a fontánami, múzeom 
a symbolickým stĺpom. Zastavíme sa 
aj pri víťaznom oblúku. Čas na osobné 

mOSKva rUskÝ 
klenot

7-dňový autokarový zájazd 5-dňový letecký zájazd
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TERMÍNY A CENY - 7I8RuL05

03.05. - 09.05. trasa BA 1488 / osoba

11.09. - 17.09. trasa BA 1488 / osoba

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. Všetky fontány v krásnej záhrade 
dodnes fungujú na samospád. Návrat do hotela.

7 deň
Raňajky, návšteva Petropavlovskej pevnosti 
(bývalého centra starého mesta), súčasťou ktorej je 
Petropavlovská katedrála s hrobkami cárskej rodiny 
Romanovcov. Prejdeme okolo domčeka Petra Veľkého, 
odkiaľ mohol cár počas leta dohliadať na stavbu 
pevnosti. Fakultatívne návšteva Jusupovského paláca, 
ktorý patrí k najkrajším šľachtickým palácom v meste 
je známy predovšetkým tým, že tu v pivnici v roku 
1916 zavraždili záhadného mystika Rasputina. Pobyt 
zakončíme vstupom do Katedrály sv. Izáka. Odlet do 
Viedne, transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne (priamy let), transfer 
Bratislava – Viedeň – Bratislava, dopravu vlakom 
z Moskvy do Petrohradu v lôžkovom vozni, autokar 
počas pobytu, 5x ubytovanie v hoteli 3* s raňajkami,  
1x nocľah vo vlaku (bez raňajok), miestneho 
sprievodcu a sprievodcu CK SATUR, vstupy: Kremeľ 
(chrám a zbrojnica), Carskoje Selo, Petrodvorec (palác 
a park).

CENA NEZAHŔŇA
Ostatné vstupy a cestovné poistenie.

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

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 260 EUR, prehliadka Ermitáže 20 EUR. 
Doplatok za dvojmiestne kupé.

1 deň
Transfer na letisko Viedeň a odlet do Moskvy. 
Autokarová okružná prehliadka ruskej metropoly cez 
najvýznamnejšie a najzaujímavejšie miesta najväčšieho 
mesta v Rusku a Európe. Prejdeme najdrahšou ulicou 
v meste – Tverskajou, Boľšoj teatr - ruský „Biely dom“, 
Park Víťazstva s fontánami a chrámami, Víťazný oblúk, 
Moskovská štátna univerzita, Kutuzovskij prospekt. 
Zastávka na najvyššom bode Moskvy, vyhliadke 
Vrabčie hory. Ubytovanie. Fakultatívne: Večer si 
pozrieme najkrajšie stanice metra, známe svojou 
výzdobou, najmä nástennými maľbami, mozaikami 
a ozdobnými lustrami.

2 deň
Raňajky, prehliadka Moskvy. Puškinov dom na starom 
Arbate. Arbat pripomína španielsku „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, ďalej objavujeme krásy ruskej metropoly 
monumentálna Katedrála Krista Spasiteľa, ktorá bola 
dokončená v r. 1883. Dal zbúrať Stalin a pri príležitosti 
850. výročia založenia Moskvy bola znovu postavená. 
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 
palác, Vasiljevsky ostrov a iné). Ubytovanie. 
Fakultatívne možnosť zúčastniť sa predstavenia 
slávneho ruského cirkusu. Návšteva Novodievčieho 

kláštora (UNESCO), ktorého súčasťou je aj najznámejší 
cintorín, na ktorom sa nachádzajú hroby významných 
ruských predstaviteľov.

5 deň
Raňajky, prehliadka Zimného paláca, bývalého sídla 
ruských cárov so svetoznámou galériou Ermitáž. 
Vychutnáme si plavbu 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), 
pulzujúceho života aj v nočných hodinách. Prehliadka 
Chrámu Vzkriesenia Krista, Alexandrijské divadlo, 
ulica architekta Rossiho kde sa nachádza známa 
baletná škola. Kazaňská katedrála, najväčšie 
kníhkupectvo v meste v secesnej budove bývalej 
továrne Singer. Návrat na ubytovanie. Fakultatívne 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 

7-dňový letecký zájazd
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 STRANAKalendÁr exoticKých zÁžitKov

FeBrUÁr

Seychely - Skutočný raj na zemi 208 09.02.-18.02.

India - Zlatý trojuholník 184 11.02.-18.02.

Egypt - Plavba po Níle 202 16.02.-23.02.

Severné Thajsko - Po stopách 
kráľovských miest

179 16.02.-28.02.

Izrael - Národné parky a Golanské 
výšiny 

200 17.02.-24.02.

India - Zelený trojuholník 183 17.02.-25.02.

Srí Lanka - Ideálna kombinácia 187 17.02.-27.02.

Vietnam - Kambodža 177 18.02.-28.02.

Kuba - To najlepšie all inclusive 220 19.02.-02.03.

Omán - Neobjavená perla  
Stredného východu

196 21.02.-01.03.

Mexiko - Po stopách Mayov 222 21.02.-03.03.

Maroko - Marakéš city break 205 22.02.-25.02.

Dubaj - Al Ain - Abú Dhabí 197 24.02.-03.03.

Srí Lanka - Ideálna kombinácia 187 24.02.-06.03.

Maroko - Križovatka farieb 203 25.02.-04.03.

Izrael - Tváre Izraela 198 25.02.-04.03.

Srí Lanka & Maldivy - Poznávanie  
a oddych

188 26.02.-08.03.

Kuba - To najlepšie all inclusive 220 26.02.-09.03.

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 174 26.02.-10.03.

Miami & Key West - Oddych  
a poznávanie 

219 27.02.-09.03.

Barma - Dobrodružstvo v krajine 
zlata

180 28.02.-12.03.

Marec

Južná Kórea - Tajomná Ázia 173 01.03.-13.03.

Egypt - Plavba po Níle 202 02.03.-09.03.

Zanzibar - Poznávanie afrického raja 210 02.03.-10.03.

New York - Big Apple 218 03.03.-09.03.

Srí Lanka - Ideálna kombinácia 187 03.03.-13.03.

Mexiko & Kuba - To najkrajšie  
z Karibiku 

221 03.03.-17.03.

Izrael - Tváre Izraela 198 04.03.-11.03.

Maroko - Križovatka farieb 203 04.03.-11.03.

Austrália - Potulky po južnej zemi 230 05.03.-17.03.

India - Zlatý trojuholník 184 11.03.-18.03.

India - Magický Rajasthan 185 11.03.-26.03.

Južná Amerika - Grand Tour 228 14.03.-01.04.

Maroko - Marakéš city break 205 15.03.-18.03.

Ekvádor a Galapágy - Krajina na 
rovníku

229 16.03.-26.03.

Thajsko za pár dní 178 17.03.-25.03.

Vietnam zo severu na juh 176 22.03.-05.04.

Srí Lanka & Maldivy - Poznávanie  
a oddych

188 23.03.-01.04.

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 174 23.03.-04.04.

Kolumbia - Legendárne Eldorado  
a dokonalý relax v Karibiku

225 24.03.-05.04.

Jordánsko s pobytom pri mŕtvom 
mori

201 26.03.-02.04.

Severné Thajsko - Po stopách 
kráľovských miest

179 26.03.-07.04.

To najlepšie z Mexika 223 26.03.-07.04.

Dubaj - Al Ain - Abú Dhabí 197 27.03.-03.04.

Srí Lanka - Ideálna kombinácia 187 27.03.-06.04.

Kuba - To najlepšie all inclusive 220 27.03.-07.04.

Azerbajdžan - Unikátne symboly 
krajiny ohňa

190 28.03.-02.04.

New York - Big Apple 218 28.03.-03.04.

Panama - Dokonalý oddych  
v tropickom raji 

224 28.03.-05.04.

Miami & Key West - Oddych  
a poznávanie 

219 28.03.-07.04.

Nepál - To najlepšie 181 29.03.-05.04.

Čína - Zlatý trojuholník 171 29.03.-07.04.

Západ USA - plavba 215 29.03.-08.04.

Vietnam - Kambodža 177 29.03.-08.04.

Južná India - Spirituálne cesty so 
Zuzanou Zwiebel

186 29.03.-09.04.

Izrael - Tváre Izraela 198 30.03.-06.04.

Egypt - Plavba po Níle 202 30.03.-06.04.

Zanzibar - Poznávanie  
afrického raja

210 30.03.-07.04.

Za krásami Arménska 191 31.03.-06.04.

Maroko - Križovatka farieb 203 31.03.-07.04.

aPrÍl

Japonsko - Krajina kvitnúcich sakúr 172 04.04.-14.04.

Gruzínsko & Arménsko - Jedinečná 
kaukazská cesta časom

192 06.04.-17.04.

Gruzínsko a jeho prírodné krásy 193 09.04.-17.04.

Izrael city break 199 12.04.-15.04.

Izrael - Národné parky a Golanské 
výšiny 

200 13.04.-20.04.

Vietnam zo severu na juh 176 18.04.-02.05.

Peru - Divokou prírodou  
po stopách Inkov

226 19.04.-02.05.

Maroko - Križovatka farieb 203 20.04.-27.04.

Omán - Neobjavená perla  
Stredného východu

196 20.04.-28.04.

Irán - Perzská krása 195 24.04.-05.05.

Severné Thajsko - Po stopách 
kráľovských miest

179 25.04.-07.05.

Maroko - Marakéš city break 205 26.04.-29.04.

Brazília - Rio de Janeiro  
a Salvador de Bahia

227 26.04.-04.05.

India - Zlatý trojuholník 184 28.04.-05.05.

Čína - Zlatý trojuholník 171 28.04.-07.05.

Vietnam - Kambodža 177 28.04.-08.05.

Izrael - Tváre Izraela 198 29.04.-06.05.

Maurícius - Uprostred raja 209 29.04.-08.05.

Mexiko & Kuba - To najkrajšie  
z Karibiku 

221 29.04.-13.05.

MÁJ

New York - Big Apple 218 01.05.-07.05.

Vietnam zo severu na juh 176 01.05.-15.05.

Mexiko - Po stopách Mayov 222 02.05.-12.05.

Maroko - Marakéš city break 205 06.05.-09.05.

Za krásami Arménska 191 06.05.-12.05.

Egypt - Plavba po Níle 202 06.05.-13.05.

New York - Big Apple 218 07.05.-13.05.

Thajsko za pár dní 178 07.05.-15.05.

Uzbekistan - Čarovná brána  
do strednej Ázie

189 07.05.-18.05.

Azerbajdžan - Unikátne symboly 
krajiny ohňa

190 09.05.-14.05.

Izrael - Tváre Izraela 198 09.05.-16.05.

Singapur & Kuala Lumpur 175 10.05.-20.05.

New York - Big Apple 218 15.05.-21.05.

Izrael city break 199 17.05.-20.05.

Izrael - Národné parky a Golanské 
výšiny 

200 18.05.-25.05.

Čína - Zlatý trojuholník 171 18.05.-27.05.
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Jordánsko s pobytom pri mŕtvom 
mori

201 20.05.-27.05.

Marakéš a magický juh 206 20.05.-27.05.

Dubaj - Al Ain - Abú Dhabí 197 22.05.-29.05.

Čína - Zlatý trojuholník 171 28.05.-06.06.

JÚn

Západ USA - Čaro prírody a ruch 
veľkomiest

216 01.06.-15.06.

Maurícius - Uprostred raja 209 03.06.-12.06.

Izrael city break 199 07.06.-10.06.

Zanzibar - Poznávanie afrického raja 210 08.06.-16.06.

Čína - Zlatý trojuholník 171 08.06.-17.06.

Gruzínsko & Arménsko - Jedinečná 
kaukazská cesta časom

192 08.06.-19.06.

Izrael - Tváre Izraela 198 10.06.-17.06.

Egypt - Plavba po Níle 202 10.06.-17.06.

Maroko - Za tajomstvami 
kráľovských miest

204 11.06.-18.06.

Grónsko - Ľadové kráľovstvo  
s návštevou Kodane 

213 16.06.-21.06.

Západné Gruzínsko s pobytom  
pri mori v Batumi

194 29.06.-07.07.

JÚl

Čína - Zlatý trojuholník 171 02.07.-11.07.

Transsibírska magistrála 168-
169 03.07.-20.07.

Mongolsko - Dobrodružné 
poznávanie 

170 06.07.-15.07.

Azerbajdžan - Unikátne symboly 
krajiny ohňa

190 11.07.-16.07.

Čína - Zlatý trojuholník 171 12.07.-21.07.

Krásy Nového Anglicka - východ 
USA 

217 14.07.-22.07.

aUGUSt

Srí Lanka - Ideálna kombinácia 187 03.08.-14.08.

Za krásami Arménska 191 12.08.-18.08.

Čína - Zlatý trojuholník 171 12.08.-21.08.

New York - Big Apple 218 18.08.-24.08.

Egypt - Plavba po Níle 202 19.08.-26.08.

Miami & Key West - Oddych  
a poznávanie 

219 19.08.-29.08.

Čína - Zlatý trojuholník 171 22.08.-31.08.

Bali - Ostrov tanca, hudby a umenia 174 23.08.-04.09.

India - Zlatý trojuholník 184 24.08.-31.08.

New York - Big Apple 218 25.08.-31.08.

Transsibírska magistrála
168-
169

28.08.-10.09.

Peru - Divokou prírodou  
po stopách Inkov

226 29.08.-10.09.

Marakéš a magický juh 206 31.08.-07.09.

India - Zelený trojuholník 183 31.08.-08.09.

SePteMBer 

Čína - Zlatý trojuholník 171 01.09.-10.09.

Maroko - Za tajomstvami 
kráľovských miest

204 10.09.-17.09.

Izrael city break 199 13.09.-16.09.

Gruzínsko & Arménsko - Jedinečná 
kaukazská cesta časom

192 14.09.-25.09.

Západ USA - Čaro prírody a ruch 
veľkomiest

216 14.09.-28.09.

Maroko - Marakéš city break 205 16.09.-19.09.

Egypt - Plavba po Níle 202 16.09.-23.09.

Mongolsko - Dobrodružné 
poznávanie 

170 17.09.-25.09.

Dubaj - Al Ain - Abú Dhabí 197 18.09.-25.09.

Za krásami Arménska 191 21.09.-27.09.

Gruzínsko a jeho prírodné krásy 193 23.09.-01.10.

Uzbekistan - Čarovná brána do 
strednej Ázie

189 26.09.-07.10.

Krásy Nového Anglicka - východ 
USA 

217 29.09.-03.10.

Izrael - Národné parky a Golanské 
výšiny 

200 30.09.-07.10.

oKtÓBer

Grand Tour Indiou 182 01.10.-15.10.

Azerbajdžan - Unikátne symboly 
krajiny ohňa

190 03.10.-08.10.

Zanzibar - Poznávanie afrického raja 210 05.10.-13.10.

Maroko - Marakéš city break 205 07.10.-10.10.

Maroko - Križovatka farieb 203 08.10.-15.10.

Čína - Zlatý trojuholník 171 09.10.-18.10.

To najlepšie z Mexika 223 09.10.-21.10.

Barma - Dobrodružstvo v krajine 
zlata

180 10.10.-22.10.

Japonsko - Krajina kvitnúcich sakúr 172 14.10.-24.10.

Irán - Perzská krása 195 16.10.-27.10.

Južná Kórea - Tajomná Ázia 173 17.10.-29.10.

Singapur & Kuala Lumpur 175 21.10.-31.10.

Ekvádor a Galapágy - Krajina na 
rovníku

229 21.10.-04.11.

Čína - Zlatý trojuholník 171 23.10.-01.11.

Srí Lanka & Maldivy - Poznávanie  
a oddych

188 23.10.-02.11.

Mexiko - Po stopách Mayov 222 24.10.-03.11.

Izrael city break 199 25.10.-28.10.

Nepál - To najlepšie 181 25.10.-01.11.

Omán - Neobjavená perla  
Stredného východu

196 26.10.-03.11.

JAR - Najkrajší koniec sveta 207 27.10.-06.11.

India - Zlatý trojuholník 184 28.10.-04.11.

Izrael - Tváre Izraela 198 28.10.-04.11.

Jordánsko s pobytom  
pri mŕtvom mori

201 28.10.-04.11.

India - Magický Rajasthan 185 28.10.-12.11.

Miami & Key West - Oddych  
a poznávanie 

219 29.10.-08.11.

Srí Lanka & Maldivy - Poznávanie  
a oddych

188 29.10.-08.11.

noveMBer

New York - Big Apple 218 01.11.-07.11.

Seychely - Skutočný raj na zemi 208 01.11.-10.11.

Severné Thajsko - Po stopách 
kráľovských miest

179 01.11.-13.11.

Maroko - Marakéš city break 205 08.11.-11.11.

Srí Lanka - Ideálna kombinácia 187 09.11.-20.11.

Maroko - Križovatka farieb 203 10.11.-17.11.

Mexiko & Kuba - To najkrajšie  
z Karibiku 

221 10.11.-24.11.

Brazília - Rio de Janeiro  
a Salvador de Bahia

227 11.11.-19.11.

Vietnam zo severu na juh 176 11.11.-25.11.

Izrael - Tváre Izraela 198 14.11.-21.11.

Južná Amerika - Grand Tour 228 14.11.-02.12.

Maurícius - Uprostred raja 209 16.11.-25.11.

Kuba - To najlepšie all inclusive 220 17.11.-28.11.

Južná India - Spirituálne cesty  
so Zuzanou Zwiebel

186 18.11.-29.11.

Austrália - Potulky po južnej zemi 230 23.11.-05.12.

Kolumbia - Legendárne Eldorado  
a dokonalý relax v Karibiku

225 24.11.-06.12.

Thajsko za pár dní 178 26.11.-04.12.

Panama - Dokonalý oddych  
v tropickom raji 

224 28.11.-06.12.

Vietnam - Kambodža 177 28.11.-08.12.
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krajina | oblasť

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko. Odlet do Moskvy. 
Ruská metropola je s počtom vyše 10 mil. obyvateľov 
najväčším mestom Ruska aj Európy. Monumentálna 
katedrála krista spasiteľa. Zastávka na vyhliadke 
Vrabčie hory, Lomonosovova univerzita. Nocľah 
v hoteli.

32 deň–
Červené námestie – Krasnaja Ploščaď, chrám Vasilija 
Blaženého, Mauzóleum V.I. Lenina, obchodný dom 
GUM, budova smutne preslávenej KGB. kremeľ 
– stavba z červených pálených tehál, symbol sily, 
pevnosti, moci a nedobytnosti Ruska. Odchod vlakom 
slávnej Transibírskej magistrály do jekaterinburgu, 
nocľah vo vlaku. Po príchode ubytovanie a prehliadka 
centra štvrtého najväčšieho mesta Ruska – Palác 
guvernéra, Sverdlovské divadlo, vyhliadková veža.

4 deň
Pamätník československým legionárom a návšteva 
obelisku, označujúceho hranicu medzi Európou 
a Áziou. Kláštor Romanovcov a Lesná mohyla. 
Pokračovanie železnicou už po ázijskej strane Ruska, 
noc vo vlaku. Počas jazdy si dokonale vychutnáme 
pravú ruskú pohostinnosť – stačí ochutnať ruský 
národný nápoj vodku! Za oknami ubieha skutočná 
sibírska krajinu so svojou tundrou a tajgou.

65 deň–
Príchod do novosibirsku, večerná prehliadka 
sibírskej metropoly – budova Opery, katedrálny chrám 
Alexandra Nevského, Mikulášska kaplnka a most cez 
rieku Ob. Pokračovanie po magistrále smerom na 
Irkutsk, dve noci vo vlaku.

7 deň
Príchod do irkutska – staré mesto s drevenými 
domami, budova divadla, „Katedrálna štvrť“ pri rieke 
Angare a tržnica. Autobusový presun do malebnej 
listvjanky, návšteva skanzenu typickej sibírskej 
dediny. Ubytovanie v hoteli (privátnej zrubovej chate) 
s výhľadom na jazero. Možnosť pobytu v ruskej 
„bani“ (kúpeľoch a saune). Ochutnávka endemického 
bajkalského omula.

108 deň–
Návšteva Múzea Bajkalu, dreveného kostolíka 
a akvária s jediným druhom sladkovodného tuleňa na 
svete. Plavba loďou po rieke angare späť do Irkutsku. 
Tu opäť nastúpime do vlaku a užijeme si vyhliadkovú 
jazdu po brehu Bajkalského jazera so zastávkou 
v Sľudjanke až do mesta Ulan–Ude s prehliadkou. 
Pokračujeme do Mongolska.

1311 deň–
Príchod do Úlanbátaru. Tradičné mongolské raňajky. 
Náročný presun (360 km) do hlavného mesta 
Džingischánovej ríše, kharakorumu. Prehliadka 

archeologického areálu. Ubytovanie v typických 
jurtách. Starobylý kláštor Erdenzuu a posvätné 
korytnačie skaly. Presun do nP khustai, unikátnej 
lokality Przewalského koní. Návrat do hlavného mesta, 
ubytovanie a nocľah v hoteli. Prehliadka hlavného 
námestia sukhbaatar, Múzeum histórie a kláštor 
Gandan. Folklórne vystúpenie s ukážkami tradičného 
hrdelného mongolského spevu, tancov a hudby.

1614 deň–
Pokračovanie v ceste do Číny, letecky alebo vlakom. 
(V prípade septembrového termínu je 14. deň odlet 
do Európy). Peking - námestie Tiananmen, najväčšie 
námestie sveta obkolesené monumentálnymi 
budovami. Zakázané mesto – Zimný cisársky palác 
z roku 1420, jeden z najkrajších architektonických 
komplexov na svete. Prehliadka Veľkého čínskeho 
múru – ôsmeho divu sveta. Plavba kaňonom 
longqing – znalci ju porovnávajú s plavbou po rieke 
Li v Južnej Číne, ktoré inde v ponuke nenájdete!

1817 deň–
Jazda rikšou najstaršími časťami Pekingu  
(tzv. hutongy) – najlepší spôsob ako získať predstavu, 
o tom, ako asi kedysi Peking vyzeral. Návšteva 
Chrámu nebies – najväčšieho posvätného miesta 
cisárskeho obdobia. letný palác – najväčšia cisárska 
záhrada v Číne. Tradičné čínske pavilóny a jazero 
Kunming. Večera: chrumkava upečená pekinská 
kačica. Presun na letisko a návrat do Európy.

14 resp. 18-dňový letecký zájazd

EUPóPa, áZia | rUsko, Mongolsko, Čína

Transsibírska magisTrála

Najkomplexnejší program 
Transsibírskej magistrály
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oblasť | krajina

3-týždňová cesta snov najdlhšou železnicou sveta,  
ktorú treba absolvovať aspoň raz za život.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Viedeň–Moskva a Peking–Viedeň, 
transfer BA–letisko–BA, všetku železničnú dopravu, 
autokar podľa potreby, plavbu loďou po rieke Angare 
a kaňonom Longqing. Vstupy do pamiatok a NP podľa 
programu. Ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami (5x), 
v Pekingu v 4* hoteli s raňajkami (3x), v 4–miestnom 
kupé vlaku (6x), v tradičnej jurte s plnou penziou 
(1x). V Číne slávnostná večera. Služby miestnych 
sprievodcov a sprievodcu CK SATUR. 

CEna nEZaHŔŇa
Fakulatívne výlety (vyhliadková veža v Jekaterinburgu, 
vystúpenie tuleňov v Listvjanke, kung–fu vystúpenie 
v Pekingu), cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 490 EUR. Vstupné víza do Ruska, 
Mongolska a Číny (vrátane pozývacích listov 
a poplatkov za vybavenie) spolu 200 EUR. Prepitné 
v Číne cca 30 USD (platba na mieste).

osTaTnÉ DoPlaTkY
Za 1/1 izbu v hoteli na vyžiadanie.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

EUPóPa, áZia | rUsko, Mongolsko, Čína

Rusko

Kazachstan

Čína

Mongolsko Peking

Ulánbátar

Ulan-Ude
Irkutsk

NovosibirskJekaterinburg

Moskva

Bajkalské kjazero

TErMínY a CEnY - 7i9rUl01

22.07. - 08.08. (Letné prázdniny) 18 dní 2 798 / osoba

28.08. - 10.09. 14 dní 2 398 / osoba



Terelj
Ulanbatár

Kharkhorin Market

Elsen Tasarkhai

Kharakorum
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CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Ubytovanie  
s raňajkami, 4x ubytovanie v 3* hoteloch a 3x  
ubytovanie v tradičnej jurte (jurty majú 2 alebo  
4 postele, spoločné sprchy, teplá voda je ráno a večer, 
počas ubytovania v jurte – plná penzia). Strava počas 
zájazdu: 5x večere, 3x obedy. Všetky transfery podľa 
programu. Vstupy do NP a na festival. Výlet na koni 
a jazda na ťave, predstavenie. Služby miestneho 
sprievodcu a sprievodcu CK. 

CEna nEZaHŔŇa
Ďalšie stravovanie okrem jedál spomenutých  
v programe. Prepitné pre miestnych sprievodcov 
a vodičov. Príplatok za jednolôžkovú izbu 200 EUR  
(je možné iba počas ubytovania v hoteloch, nie 
v jurte). Vybavenie víz 70 EUR. Odletová daň. 
Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 490 EUR. 

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Európy. Prílet do Ulanbátaru, hlavného mesta 
Mongolska. Leží v severovýchodnej časti krajiny  
v údolí rieky Túl, na úpätí horského masívu Bogd Úl. 
Nachádza sa vo výške 1 325 metrov nad morom  
a práve preto je považovaný za najchladnejšie mesto 
sveta. Názov mesta znamená v preklade „červený 
bohatier“ a dnešný názov získalo až v 20. rokoch 20. 
storočia (predtým Urga). Symbolom Ulanbátaru je 
Garuda, mytický vták, ktorý je symbolom prosperity 
a otvorenosti. Čaká nás prehliadka námestia 
sukhbátar, ktoré je považované za centrum  
a nachádza sa tu aj budova mongolského 
parlamentu. 

43 deň–
Po raňajkách sa vyberieme do národného parku 
Terelj. Po ceste si pozrieme ako žijú miestny 
farmári a pastieri. Zastavíme sa pri jaskyni mnícha 
a korytnačej skale. Po príchode do kempu sa 
zoznámime s jeho okolím. Dáme si obed a poobedie 
strávime prechádzkami v okolí kempu a oddýchneme 
si. Na druhý deň nás čaká skvelý zážitok nómádskej 
jazdy na koni (fakultatívne) až k Chrámu princeznej. 
Časť prejdeme na koni, časť je možné prejsť len 
pešo (8km). Počas celej cesty nás obklopujú krásne 
hory khan khentii. Spravíme si piknik na mieste 
v tejto nádhernej prírode. Návrat do kempu. Voľný 
čas a večer nás čaká program pri vatre a večera. 
Nocujeme v kempe.

5 deň
Po raňajkách vyrazíme späť do Ulanbátaru. Po ceste 
navštívime rodinku nomádov. Naučíme sa ako žijú, 
ako jazdia na koni a vyrábajú mliečne produkty. 
Po  návšteve bude ideálny čas na nakupovanie 
tých najkrajších ručne vyrábaných produktov. 
Prenocujeme v hoteli v Ulanbátare. 

76 deň–
Dnes si pozrieme veľkolepé otvorenie festivalu 
tradičných mongolských hier naadam! Úchvatné 
predstavenie mongolských tradícií – strieľanie 
z luku, zápasenie, preteky na koňoch. V súčasnosti 
festival oslavuje revolúciu Mongolského ľudu. Tento 
tradičný festival je skutočným zážitkovým skvostom 

na celý život. (Počas septembrového termínu 
zažijeme festival “Mongol Nomadic”). Na ďalší deň 
si počas doobedia pôjdeme pozrieť preteky koní 
a poobede sa vyberieme na výlet k zrúcaninám 
kharakhoin. Zastávku spravíme aj na úchvatných 
dunách (360 km) Elsen Tasarhai, čo v preklade 
znamená „odtrhnutý kus piesku“. Tu pocítime silu 
púšte Gobi. Čaká na nás úžasný výlet na ťavách. 
Cez krásne zelené údolia sa dostaneme opäť do 
nomádskeho kempu, kde prenocujeme

8 deň
Dnes sa presunieme do bývalého hlavného 
mesta obrovskej mongolskej ríše Džingischána 
kharakorum. Navštívime najstaršiu budhistickú 
svätyňu Mongolska, kláštora založeného chánom 
abatajom – Erdene Dzú. Bol prvým centrom 
lamaizmu v krajine. Po návšteve sa presunieme 
naspäť do Ulanbátaru. Večer nás čaká predstavenie 
Tumen Ekh Chuulga, tradičné folklórne vystúpenie. 
Prenocujeme v hoteli. 

9 deň
Po raňajkách transfer na letisko. Odlet do Európy. 

9 - dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9Mnl01

06.07. - 15.07. (Festival Naadam) 9 dní 1 798 / osoba

17.09. - 25.09. 9 dní 1 798 / osoba

áZia | Mongolsko

mOngOlskO dobrodružné 
poznávanie

NOVINKA - pre 
milovníkov prírody



Čína

Peking

Šanghaj

Suzhou

Xian

Veľký čínsky múr

Najpopulárnejší 
program v Číne 
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áZia | Čína

nanjing. Oblasť xintiandi plná barov a krčmičiek – 
tu trávia s obľubou svoje večery miestni obyvatelia. 
Večerná plavba po rieke Huang Pu s výhľadom 
na jedinečnú panorámu. Transfer na letisko 
supermoderným rýchlovlakom Maglev. Návrat do 
Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu, transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie 
v kvalitných, medzinárodných 3 – 5* hoteloch 
s polpenziou: raňajky vrátane európskeho bufetového 
štýlu, večere v typických čínskych reštauráciách 
(6 – 8 chodov) vrátane 1 nealko nápoja, plus 1x 
pekinská kačica a 1x špeciálna večera so 16 chodmi. 
Miestna doprava klimatizovanými autobusmi 
a 2x nočnými lôžkovými vlakmi (4 osoby v kupé). 
Superrýchlovlak Maglev na letisko v Šanghaji, večernú 
plavbu v Šanghaji, plavbu v kaňone Longqing. Vstupy 
do pamiatok a múzeí podľa programu. Miestneho 
sprievodcu a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 290 EUR, cestovné 
poistenie.

PoVinnÉ PoPlaTkY
Servisné poplatky 490 EUR. Vstupné víza do Číny 
60 EUR, poplatok za vybavenie víz 16 EUR. Prepitné 
35 USD/osoba (platí sa na mieste).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Letecky do Pekingu – srdce a symbol Číny. Námestie 
Tianamen (Námestie nebeského pokoja) – najväčšie 
námestie svetai. Chrám nebies – najväčšie posvätné 
miesto cisárskeho obdobia. Sem prichádzali vládcovia 
z dynastií Ming a Qing modliť sa za dobrú úrodu.

43 deň–
Veľký čínsky múr – najznámejší symbol Číny. 
Jedinečný obranný múr začal stavať Qin Shihuang, 
prvý panovník zjednotenej Číny, okolo 3. storočia 
pred naším letopočtom a takmer všetky nasledujúce 
dynastie v tomto diele pokračovali. Návrat do Pekingu 
s krátkou fotozastávkou pri olympijskom štadióne 
„Vtáčie hniezdo“. Prehliadka Zakázaného mesta 
– veľkolepého sídla (Zimného paláca) panovníkov 
dynastií Ming a Čching. letný cisársky palác – 
najväčšia imperiálna záhrada v Číne. Tradičné pavilóny 
obkolesené nádhernou scenériou. Dlhá chodba pôsobí 
ako umelecká galéria. Obrovské jazero Kunming tvorí 
2/3 územia celej záhrady. Ukážka čajovej ceremónie. 
jazda rikšou najstaršími časťami Pekingu (tzv. 
hutongy). Večerná kulinárska lahôdka, pekinská kačica. 
Presun nočným lôžkovým vlakom do Xianu.

65 deň–
Múzeum Terakotovej armády neuveriteľných 
rozmerov – opäť jedno z najznámejších miest Číny. 
Takmer osem tisíc bojovníkov z terakoty v životnej 
veľkosti pripravených brániť hrob vladára. Pagoda 
Veľkej divokej husi – symbol Xianu. Zachovalé 
historické mestské opevnenie. Špeciálna večera 
zložená až zo 16 typických čínskych špecialít. Návšteva 
oblastného múzea shaanxi s veľmi kvalitnou zbierkou 
zobrazujúcou históriu regiónu považovaného za 
kolísku čínskej civilizácie. Veľká mešita – aktívne 
náboženské centrum islamu, ktorý sem priviezli 
obchodníci Hodvábnej cesty. Presun nočným 
lôžkovým vlakom do suzhou.

87 deň–
suzhou, známe jedinečnými záhradami. Najmenšia, 
ale najkrajšia záhrada Majstra rybárskej siete, 
zapísaná do zoznamu UNESCO a Záhrada Pokorného 
správcu, ďalšia ukážka čínskeho dizajnérskeho 
majstrovstva. Presun autobusom do tajomnej, 
tisícročnej „vodnej dediny“ Wuzhen. Vodné kanály 
lemované tradičnými drevenými domami, kamenné 

mosty a úzke uličky – toto je cesta do minulosti. Je len 
ťažké uveriť, že toto magické pokojné mestečko leží 
len pár kilometrov od najväčšieho čínskeho mesta – do 
Šanghaja to máme len na skok! Návšteva továrne na 
výrobu hodvábu.

109 deň–
námestie ľudu – hlavné námestie Šanghaja. staré 
mesto – jediné miesto so zachovalou tradičnou 
architektúrou uprostred moderného veľkomesta 
plného mrakodrapov. Mestské múzeum s najlepšou 
zbierkou čínskeho umenia. Najvyššia TV veža Ázie, 
známa “Perla orientu”. Prechádzka prístavom bund. 
Najznámejšia obchodná oblasť Šanghaja, ulica 

10-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9Cin02

29.03. - 07.04. (Veľká noc) 10 dní 1 448 / osoba

28.04. - 07.05. 10 dní 1 448 / osoba

18.05. - 27.05. 10 dní 1 448 / osoba

28.05. - 06.06. 10 dní 1 448 / osoba

08.06. - 17.06. 10 dní 1 448 / osoba

02.07. - 11.07. (Letné prázdniny) 10 dní 1 448 / osoba

12.07. - 21.07. (Letné prázdniny) 10 dní 1 448 / osoba

12.08. - 21.08. (Letné prázdniny) 10 dní 1 448 / osoba

22.08. - 31.08. (Letné prázdniny) 10 dní 1 448 / osoba

01.09. - 10.09. 10 dní 1 448 / osoba

09.10. - 18.10. 10 dní 1 448 / osoba

23.10. - 01.11. 10 dní 1 448 / osoba

Čína zlatý  
trojuholník



Tokio

Nikkó

Hakone
Kjóto

Osaka
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1110 deň–
Presunieme sa na letisko do Tokia (príp. Ósaky). Odlet 
naspäť do Európy. SAYONARA!

náŠ TiP
Japonsko vás uchváti pri návšteve v ktoromkoľvek 
období. A však práve obdobie kvitnutia sakúr je pre 
tunajších, inak zvyčajne zdržanlivých obyvateľov 
dôvodom na veľké uvoľnenie, keď si všetci pod 
rozkvitnutými stromami robia pikniky a nadchýnajú sa 
ich nádherou. Napr. v Kjóte nájdete množstvo zákutí, 
ktorých krásu zakvitnuté stromy ešte zdôraznia.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, 
privátne letiskové transfery v Japonsku, ubytovanie 
v 4* hoteloch s raňajkami, privátnu dopravu alebo 
dopravu metrom počas programu, vstupy podľa 
programu, sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Fakultatívne výlety. Stravu okrem uvedenej. Doplatok 
za jednolôžkovú izbu, cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 540 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Európy. Prílet do Tokia. Po prílete nás čaká 
transfer hotela, kde strávime nasledujúce 4 noci. Už od 
prvého momentu budeme mať možnosť vychutnať 
si atmosféru hektickej metropoly, prvé suši, tradičnú 
polievku či panorámu fantasticky osvetleného mesta.

3 deň
Počas jedného dňa si pozrieme všetky hlavné miesta 
charakterizujúce túto „uletenú“ metropolu. Od 
nádvoria Cisárskeho paláca v úplnom centre, cez 
fascinujúci výhľad na mesto mrakodrapov – Šindžuku, 
až po šialené „street fashion“ na Harajuku. Výlet 
do mesta zakončíme plavbou pod Dúhový most 
s výhľadom na panorámu Tokia.

4 deň
Voľný deň alebo fakultatívny výlet. Ak sa rozhodnete 
organizovať si čas po svojom, radi Vám poradíme, 
kam v Tokiu za nákupmi, či ďalšou zábavou. Pre tých, 
ktorí by radi more, najväčšiu sochu Veľkého Budhu, 
organizujeme výlet autom do Kamakury a Yokohamy.

5 deň
Výlet za pamätnými chrámami mestečka nikkó a jeho 
spanilou prírodou, ktorú v tajných zákutiach ukrývajú 
japonské hory. Okrem honosnej svätyne, mauzólea 
zakladateľa šogunátu – Tokugawa a nádherných 
chrámov okolo, sa môžeme kochať krásou prírody 
národného parku. Po návrate si na nás počká nočný 
výhľad na Tokio z najvyššej veže svete – Tokyo SKY Tree.

6 deň
Dnes ráno sa vyberieme na úpätie posvätnej hory 
Fuji. Navštívime oblasť Hakone, kde sa nachádza 
jazero s pirátskymi loďami a výhľadom na tento 
symbol Japonska. V Hakone pobudneme aj cez noc 
a vychutnáme si čerstvý vzduch v atmosfére ďalekého 
východu.

7 deň
Vysokorýchlostným vlakom šinkansen sa presunieme 
do historickej metropoly Japonska, do kjóta. 
Stihneme sa pozrieť chrám kijomizu s úžasným 
výhľadom na mesto a pomotať sa v uličkách plných 
dobrôt. 

8 deň
Deň plný pamiatok nám prezradí, prečo bolo toto 
mesto ušetrené pádu atómovej bomby a zaradené 
do skvostov UNESCO. Chrámy ako je rjóandži, zlatý 
pavilón kinkakudžii a iné patria medzi objekty, ktoré 
by človek mal vidieť aspoň raz za život. Neobídeme 
ani teashop, kde nás naučia ako si správne uctiť hosťa 
zeleným čajom.

9 deň
V tento deň Vám doprajeme oddych v podobe 
voľného času. Môžete ho využiť napríklad na nákupy 
či ďalšie spoznávanie okolia Kjóta alebo Ósaky  
(v závislosti od ubytovania). Dnes už malebné 
mestečko s veľmi typickou japonskou atmosférou, 
parkom plným prítulných srniek a zopár naozaj 
krásnych chrámov ani náznakom nepripomína, že 
by v 7. storočí mohlo vládnuť Japonsku ako hlavné 
mesto. V rámci fakultatívnych výletov môžeme 
navštíviť mesto nara alebo futuristickú ósaku a jej 
Umeda SKY Bld. Nara rovnako ako Kjóto patrí do 
zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

11-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9jaP01

04.04. - 14.04. 11 dní 2 995 / osoba

14.10. - 24.10. 11 dní 2 995 / osoba

áZia | jaPonsko

JapOnskO krajina  
kvitnúcich sakúr



Jeju

Busan

Seoul
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áZia | jUŽná kórEa

jeden z najväčších kórejských trhov a ochutnať tu 
môžeme skutočné delikatesy. Poobede navštívime 
kultúrnu dedinku gamcheon.

1110 deň–
Na posledných pár dní sa presunieme na nádherný 
ostrov Jeju. Prezývaný aj „kórejský Havaj“, ktorý 
ukrýva najmä prírodné krásy. Navštívime jaskyňu 
Manjanggul, jeden z najväčších tunelov vytvorených 
z lávy. Je to jedinečný prírodný úkaz! Unikátnym 
fenoménom na ostrove Jeju sú miestne potápačky. 
Navštívime aj múzeum, ktoré vysvetľuje toto remeslo 
žien z ostrova Jeju. Prírodnou krásou chránenou ako 
dedičstvo UNESCO je kráter seongsanilchulbong, 
ktorý vyzerá ako gigantická koruna. Na Jeju na 
nás čakajú ešte krásy Yongmeori pláže, vodopády 
Cheonjeyeon. 

1312 deň–
Dnes sa vrátime naspäť na pevninu. Letíme z ostrova 
Jeju do mesta incheon pri Seoule. V rámci naších 
posledných dní v Kórei prebádame aj Incheon, jeho 
starý prístav a čínsku štvrť. Ďalší deň po raňajkách 
presunieme na letisko, odkiaľ už letíme naspäť do 
Európy. 

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Miestne 
transfery. Miestny prelet Busan-Jeju-Incheon. 
Ubytovanie počas okruhu s raňajkami v kvalitných 
3* hoteloch a 10x obed. Vstupy podľa programu. 
Sprievodca CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 480 EUR. Prepitné miestnym 
sprievodcom a vodičom. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 540 EUR. 

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

31 deň–
Odlet z Európy do Južnej Kórei, prílet do hlavného 
mesta krajiny - Seoul. Prvé zoznámenie sa  
s dynamickou metropolou, jej rušnými ulicami  
a bulvármi. Počas týchto dní zažijeme historický 
ale aj futuristický Seoul. Navštívime kráľovský palác 
gyeongbokgung, v paláci sa nachádza vynikajúce 
folklórne múzeum s prehliadkou kórejskej kultúry. 
Krajinu cestovateľ najlepšie spozná na trhovisku, 
pôjdeme sa teda pozrieť aj na insa-dong, v srdci 
mesta sa nachádza táto hlavná ulica s rôznymi 
zákutiami, kde miestni predávajú moderné aj 
starožitné tovary. Centrom kórejského budhizmu 
je chrám jogyesa (3 zlatý Budhovia). Čaká nás aj 
bukchon Hanok, dedinka so stovkami domčekov, 
ukážka toho, ako Seoul kedysi vyzeral. Moderná 
architektúra a vynaliezavosť Kórejčanov je krásne 
viditeľná v tom, ako kedysi podzemný prameň 
premenili na krásne korzo Cheongyecheon v centre 
mesta.  

54 deň–
Po raňajkách vyrazíme na výlet do demilitarizovanej 
zóny, ktorá je jednou z posledných pamiatok 
studenej vojny. Demilitarizovaná zóna alebo pásmo 
sa tiahne pozdĺž slávnej 38. rovnobežky v dĺžke 
cca 250 km a rozdeľuje Kórejský polostrov na dva 
úplne odlišné svety. Pozrieme si tzv. 3 tunel. Tunel 
bol objavený v roku 1978 juhokórejským vojskom. 
Odhaduje sa, že cca 30 000 vojakov vedelo prejsť 
tunelom počas jednej hodiny! (upozornenie: tento 
program môže ovplyvniť politická situácia. V prípade, 
ak realizácia nebude možná, bude realizovaný 
náhradný program.) Navštívime vojenský memoriál, 
ktorý bol postavený na pamiatku obetiam kórejskej 
vojny. Záver dňa strávime na úchvatnej vyhliadke  
n seoul Tower, z ktorej sú nádherné panoramatické 
výhľady z výšky 236 m. Ďalší deň si spravíme výlet do 
pevnosti Hwasung, ktorá je zapísaná ako dedičstvo 
UNESCO. Zastavíme sa aj v kórejskej dedinke, kde si 
pozrieme tradičnú kultúru a prezentácie farmárskej 
hudby, bojového umenia na koni a tradičnej 
svadobnej ceremónie. 

6 deň
Ešte dnes si naplno užijeme Seoul. Nahliadneme 
do fascinujúceho národného múzea, pozrieme si 
modernú expozíciu Samsung D’light, prezentujúcu 

moderné technológie, ktoré ku Kórei taktiež patria. 
Dnes vyrazíme nočným vlakom  smerom do druhej 
najväčšej metropoly Kórei – prímorské mesto busan. 

87 deň–
Po raňajkách sa vyberieme spoznávať busan a okolie. 
Navštívime chrám Haedong Yonggung, krásny 
budhistický chrám umiestnený na pobreží mora. 
Zastavíme sa aj na ceste Dalmaji-gil, prezývaná 
aj „Monmartre Busanu“, krásne výhľady na oceán, 
biely piesok, píniové lesy. Cesta patrí medzi 
obľúbené vyhliadkové trasy. Večer si užijeme pohľad 
a prechádzky v známej oblasti „The bay 101“, ktorá 
tvorí krásnu panorámu mesta. Na ďalší deň nás čakajú 
krásne historické aj prírodné pamiatky ako chrám 
bulguksa, chrám seokguram Grotto, obzervatórium 
Chemsongdae, jazierko anapji. 

9 deň
Dnes sa pozrieme na úchvatný, ale aj desivý útes 
Taejongdae. Ak nám bude počasie priať možno 
zahliadneme v diaľke aj japonský ostrov Tsushima. 
Dnes zažijeme aj trochu gastro turizmu, ryby 
a morské plody priamo z neďalekého mora si 
pozrieme na rybom trhu jagalschi. Fantastický 
zážitok! Následne sa zastavíme na trhu gukje, je to 

13-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9kol01

01.03. - 13.03. 13 dní 2 198 / osoba

17.10. - 29.10. 13 dní 2 198 / osoba

JUŽná kOrEa tajoMná 
ázia

Jarný termín  
s Marcelom Šmátralom 

NOVINKA - s ostrovom Jeju 
prezývaným aj „kórejský Havaj“



Kuta

Denpasar

Bedugul

Ubud

Besakih

Alas Kedaton

SingarajaBanjar

Fakultatívne - Jogjakarta
Jáva

Bali

Nusa
Penida
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1310 deň–
Relax na pláži, fakultatívne možná návšteva slonej 
farmy spojená so sloním safari, v podvečerných 
hodinách sa presunieme na romantickú rozlúčkovú 
večeru pri západe slnka na pláži jimbaran. Transfer 
na letisko, odlet do Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko Schwechat – 
BA. Ubytovanie v 4* hoteli s raňajkami (ubytovanie je 
v oblasti Kuta alebo Legian), dopravu klimatizovaným 
autobusom, vstupné do všetkých pamiatok. 
Rozlúčkovú večeru na pláži Jimbaran. Miestneho 
sprievodcu a sprievodcu CK SATUR. 

CEna nEZaHŔŇa
Obedy a večere (okrem večere na pláži Jimbaran) 
a fakultatívne aktivity. Príplatok za jednolôžkovú 
izbu od 418 EUR. Vratný depozit v hoteli, cestovné 
poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Sprepitné pre miestneho sprievodcu 30 USD, servisné 
poplatky 550 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Európy, prílet na bali. Prvý dotyk s tradičnou 
vôňou Bali a večerným životom na Bali.

3 deň
Dopoludnia máme voľný program, popoludní si 
spravíme výlet do centrálnej časti ostrova, návšteva 
chrámu Pura Taman ayun, obkoleseného širokou 
priekopou, presun do alas kedaton – prechádzka 
posvätným lesom medzi stovkami makakov. 
Navštívime chrám Pura Tanah lot „Chrám mora 
a zeme“, založeného váženým hinduistickým 
mystikom Nirarthom v 16. storočí. Odvážni sa môžu 
dotknúť strážcov chrámu – jedovatých koralových 
hadov.

4 deň
Navštívime najväčší chrámový komplex na ostrove 
besakih, pozostávajúceho z 30-tich samostatných 
chrámov. Komplex sa rozprestiera na úbočí najvyššej 
posvätnej aktívnej sopky gunung agung (3 014 m) 
a ospevuje históriu významných kráľovských rodov 
od 8. storočia. Prehliadka záhrady s tropickým 
ovocím, ochutnávka najdrahšej kávy na svete kopi 
luwak (cibetková káva), návšteva netopierej jaskyne 
goa lawa a výrobcu tradičného nástroja Gong.

5 deň
Tradičné predstavenie barong, ktoré zobrazuje 
Balijskú životnú filozofiu nekonečného boja dobra 
a zla. rangda, barong a krásne balijské tanečnice. 
Prehliadka tradičných balijských domov. Nasleduje 
zastávka v meste Ubud, návšteva tradičného trhu, 
dielne s drevorezbou z tropického dreva.

6 deň
Relax na pláži, oddychový deň.

7 deň
Doobeda si doprajeme oddych na pláži. Popoludní 
výlet na južný cíp ostrova, spoznávanie krajiny 
vápenca a vlnovcových stromov dorastajúcich až 
do výšky 60 m. Návšteva pôsobivého chrámu Pura 
luhur Ulurwatu, čnejúceho sa na 70 m vysokom 
útese. Chrám, ktorý je domovom stoviek malých 
opíc ponúka nádhernú panorámu najmä pri západe 
slnka. Tanečné predstavenie rámajána v sprievode 
slávneho tranzového tanca kecak.

8 deň
Spravíme si výlet do horskej oblasti bedugul, 
návšteva trhu s čerstvým tropickým ovocím 
v Candi kuning, kde môžete ochutnať exotické 
chute – mango, ananás, rambutan, durian, vanilku. 
Navštívime chrám Ulun Danu na sopečnom jazere 
Bratan a budeme pokračovať k vodopádu gitgit, 
obkoleseného bujnou vegetáciou a následne do 
dediny banjar, kde sú termálne pramene. Prejdeme 
sa starým mestom singaraja s koloniálnou 
architektúrou.

9 deň
Navštívime dom „šamana deviatej generácie“, ktorý 
nám možno prezradí, ako sa pozerať na svet srdcom. 
Možnosť individuálnych konzultácií (fakultatívne).

13-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9DPs01

26.02. - 10.03. (Jarné prázdniny) 13 dní 1 498 / osoba

23.03. - 04.04. (Veľká noc) 13 dní 1 498 / osoba

23.08. - 04.09. 13 dní 1 498 / osoba

áZia | bali

bali ostrov tanca,  
hudbY a uMenia

Komfortné poznávanie  
s pobytom pri mori



Singapur
Melaka

Kuala Lumpur

Indonézia

Malajzia

Vietnam

Thajsko
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áZia | MalajZia, singaPUr

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu z Viedne/Budapešti. Transfer BA – 
letisko – BA. Všetky transfery. Ubytovanie v 3*  
a 4* hoteloch s raňajkami. Vstup na vyhliadku 
Marina Bay Sands a na Supertree Grove. Miestneho 
sprievodcu a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Obedy a večere. Fakultatívne výlety a vstupy, 
prepravu metrom v Singapure a Kuala Lumpur. 
Prepitné. Príplatok za jednolôžkovú izbu a cestovné 
poistenie. Vratný depozit v hoteloch.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 490 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

PoZnáMka
Podľa dostupnosti leteniek program môže byť 
upravený tak, že ako prvé mesto navštívime Kuala 
Lumpur a následne Singapur.

1 –  2 deň
Odlet z Európy, prílet do Singapuru. Oddych po lete. 

3 –  4 deň
Navštívime koloniálnu časť, ktorá je v kontraste  
s luxusnými modernými budovami, indická  
a čínska štvrť. Navštívime úchvatnú vyhliadku 
z ultramodernej budovy Marina bay Sands. 
Dáte prednosť jazde na singapore Flyer alebo 
si vychutnáte Fish spa? Fakultatívne výlet na 
odpočinkový ostrov Sentosa za kúpaním  
a polihovaním na pláži, podmorským svetom, či 
návšteva Universal studios singapore s množstvom 
atrakcií a a rôznymi show. Návšteva supertree 
grove, ktoré patria medzi top 5 atrakcií, ktoré treba 
nielen vidieť, ale aj zažiť. Tieto ikonické super stromy 
merajú 25 až 30 metrov a predstavujú vertikálnu 
záhradu, ktorá je dizajnovaná s prístreškami tak, 
aby cez deň poskytovala príjemný tieň a v noci zase 
nezabudnuteľný koncert svetla a hudby. Urobíme 
si tiež výlet na vrchol jedného z týchto ikonických 
„Supertrees“ a necháme sa ohromiť krásnym 
výhľadom do záhrady a panorámu Marina Bay. 
Prejdeme sa tiež po 22 metrov vysokej skyway, ktorá 
predstavuje 128 metrov dlhý chodník spájajúci dva  
z týchto super stromov.

5 deň
Presunieme sa do kuala lumpur, pričom na jednu 
noc si spravíme zastávku v meste Melaka. Kultúrny 
kaleidoskop histórie, pozostatky portugalských 
kolonistov. Táto kedysi malá rybárska dedinka 
na polceste medzi Indiou a Čínou je v súčasnosti 
vyhľadávaným turistickým uzlom. Čaká nás 
prehliadka historického centra mesta - zrúcaniny 
kostola sv. Pavla s pozostatkami sv. Františka 
Xaverského, centrum zaradené pod svetové dedičstvo 
UNESCO, pevnosť Famosa, námorné múzeum. Viete, 
že v Melake nájdete jednu z najlacnejších reštaurácií 
ocenených hviezdou Michelin? Určite budete chcieť 
ochutnať túto miestnu kuchyňu, na najvyššej úrovni 
za skvelé ceny!

6 –  7 deň
Ubytovanie na hoteli v Kuala Lumpur. Poznávanie 
malajskej metropoly. Priblížime si koloniálnu minulosť 
na námestí svornosti Merdeka, zásady islamu  
v modrej mešite Masjid negara. Remeselné zručnosti 

miestnych majstrov budeme obdivovať v cínovej 
továrni a batikovej dielni. Nesmieme vynechať ani 
slávne lake gardens, kde navštívime záhradu 
orchideí a vtáčí park. Večer pôjdeme obdivovať 
hrajúcu svetelnú fontánu v parku KLCC pod budovou 
„Petronas Towers“ v srdci kuala lumpur. 

8 deň
Spravíme si výlet do „batu Caves“. Komplex jaskýň, 
ktoré sa nachádzajú neďaleko od centra Kuala 
Lumpur a sú posvätným miestom pre hinduistov. 

9 –  10 deň
Dnes sa presunieme naspäť do Singapuru. Ešte máme 
príležitosť užiť si more a pláž na ostrove sentosa, 
údajne najjužnejší bod kontinentálnej ázie. 

11 deň
Raňajky, check-out z hotela, transfer na letisko  
v Singapure. Prílet do Európy. 

11-dňový letecký zájazd

singapUr & kUala lUmpUr

TErMínY a CEnY - 7i9MYl01

10.05. - 20.05. 11 dní 1 598 / osoba

21.10. - 31.10. 11 dní 1 598 / osoba
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1513 deň–
Presun do provincie Vinh long Province, výlet loďou 
po rieke Mekong s východiskom v meste My Tho 
– ryžová sýpka Vietnamu a oblasť, kde ochutnáme 
všakovaké tropické ovocie ako durian, mango, 
rambutan. Loďou prebrázdime deltu rieky Mekong. 
Krásne scenérie tropickej prírody. Ochutnáme čerstvé 
kokosové mlieko. Voľno do odletu. Návrat domov.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. Dopravu 
mikrobusom počas programu, vnútroštátny prelet, 
plavby loďou, nočný vlak Hanoi – Hue a Nha Trang 
– Saigon (klimatizované lôžkové kupé so 4 lôžkami), 
ubytovanie v kvalitných 3* hoteloch s raňajkami, 
5x obedy počas výletov, 1x večera, vstupy podľa 
programu, ubytovanie na lodi, predstavenie vodného 
bábkového divadla, pozývací list do Vietnamu. 
Miestneho sprievodcu a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Fakultatívne výlety, strava okrem uvedenej, povinné 
prepitné šoférom, nosičom a miestnym sprievodcom. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 390 EUR. Cestovné 
poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 490 EUR. Vstupné víza do Vietnamu 
25 USD (po prílete na letisku).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

31 deň–
Odlet z Európy, prílet do Hanoja – tisícročného 
mesta, kolísky civilizácie delty Červenej rieky. Mesto 
so starobylými ulicami a koloniálnymi štvrťami, 
pokojnými jazerami a zatienenými bulvármi, plné 
sviežich parkov a usmiatych tvárí. Prehliadku 
začneme na námestí ba Dinh, kde sa nachádza Ho Či 
Minovo mauzóleum. Ho Či Minov dom, Jednostĺpová 
pagoda. Budeme mať i chvíľku času na zoznámenie sa 
s miestnymi remeslami. Navštívime Chrám literatúry 
i Historické múzeum. Záhrady legendami opradeného 
jazera Hoan kiem s hrdinským chrámom ngoc 
son. Presun do starej štvrte. Večer tradičné vodné 
bábkové divadlo.

64 deň–
Ha long bay – prírodné dedičstvo UNESCO. Záliv 
s tisíckami vápencových ostrovov – ohromné Dračie 
zuby, vyrastajúce z krištáľovo modrej morskej hladiny. 
Plavba drevenými džunkami (loďky) pomedzi 
ostrovčeky, prehliadka jaskýň a kúpanie jaskyňi luon 
Cave (prenocujeme na lodi v Halong Bay). Čarovné 
ráno, plavba okolo ostrovov, návrat do prístavu. 
Nočný expres do kráľovského mesta Hue (UNESCO) 
– hlavné mesto Vietnamu za vlády dynastie Nguyen. 
Prehliadka tohto nádherného mesta, počas ktorej 
uvidíme slávne kráľovské gymnázium, Zakázané 
kráľovské fialové mesto, Vlajkovú veža, Chrám Mieu, 
Kráľovské divadlo – Duyet Thi Duong, hrobku kráľa Tu 
Doc, či Pagodu Thien Mu.

7 deň
Presun do mesta Danang – Hoi An, kraja so slávnymi 
bielymi plážami. Vzdušný priesmyk Hai Van Pass 
s nádhernými výhľadmi na mesto Danang a rieku 
Han. V meste Danang navštívime sochárske múzeum 
Cham a dedinky sochárov majstrovsky pracujúcimi 
s mramorom a žulou. Starobylé mesto Hoi an, dôležité 
obchodné centrum stredoveku na brehoch rieky Thu 
bon. Objavíme tajomstvá presahov japonskej, čínskej 
a vietnamskej architektúry – Japonský krytý most, Ong 
Pagoda, Stará štvrť, Quan Thanh De Quan, dom Tan 
Ky.

8 deň
„Púť“ do svätyne My son – chrámový komplex, 
kde sa nachádzajú aj pozostatky strateného 
kráľovstva Champa (UNESCO). Leží v údolí cca 40 km 

juhozápadne od Hoi An. Svojho času bol hlavným 
a náboženských centrom ľudí Cham a v súčasnosti 
je považovaný za jedno z najdôležitejších 
archeologických nálezísk v juhovýchodnej Ázii.  
Návrat do Hoi An.

129 deň–
Prelet do nha Trang, plážová oblať Vietnamu, kde 
si oddýchneme. Fakultatívne návšteva Vinpearl 
Amusement Park. Nočný vlakový transfer do Ho Či 
Minovho mesta, známeho ako Saigon. Kultúrne, 
vzdelanostné, obchodné a turistické centrum, 
najväčšie mesto Vietnamu, kde sa stretáva kultúra 
Východu a Západu. Palác Zjednotenia – symbol 
saigonskej vlády pred rokom 1975, kde sa dozvieme 
o Vietnamskej ideologickej vojne z rokov 1954 až 
1975. Tunely Cu Či – podzemné mestečko, asi 120 km 
dlhý labyrint tunelov, ktoré postavili komunistické 
gerily počas Vietnamskej vojny. Prehliadka francúzskej 
neorománskej katedrály notre Dame, budova 
Hlavnej pošty architekta Gustave Eiffela, budova 
Ľudového výboru a Mestského divadla.

15-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9Vnl03

22.03. - 05.04. (Jarné prázdniny) 15 dní 1 880 / osoba

18.04. - 02.05. 15 dní 1 880 / osoba

01.05. - 15.05. 15 dní 1 880 / osoba

11.11. - 25.11. 15 dní 1 880 / osoba

 áZia | ViETnaM

ViETnam zo severu  
na juh
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TErMínY a CEnY - 7i9ViE02

18.02. - 28.02. (Jarné prázdniny) 11 dní 1 898 / osoba

29.03. - 08.04. (Veľká noc) 11 dní 1 898 / osoba

28.04. - 08.05. 11 dní 1 898 / osoba

28.11. - 08.12. 11 dní 1 898 / osoba

popínavých rastlín. Navštívime i Krovan, kráľovské 
kúpele srah srang a chrámy Banteay Kdei.

1110 deň–
Plávajúce dediny Chong khneas, ktoré sa 
nachádzajú asi 10 km južne od mesta Siem Reap. 
Exkurzia na tradičnej drevenej lodi po jazere Tonle 
sap, jednom z najväčších v Ázii. Transfer na letisko, 
odlet naspäť do Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, 
ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami, 5 obedov 
a jednu večeru, transfery klimatizovanými 
dopravnými prostriedkami, vstupy podľa programu, 
výlet loďou po delte rieky Mekong, miestne prelety na 
trase Hanoj – Saigon, Saigon – Siem Reap, pozývací 
list do Vietnamu, miestneho sprievodcu a sprievodcu 
CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Fakultatívne výlety, povinné prepitné šoférom, 
nosičom a miestnym sprievodcom. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 300 EUR. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 520 EUR. Vstupné vízum do 
Vietnamu 25 USD (platí sa po prílete na letisku)  
a do Kambodže 30 USD (platí sa po prílete na letisku), 
miestne odletové taxy.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Európy, prílet do Hanoja. Cestu za poznaním 
začneme zoznámením sa s kultúrou, históriou 
a obyvateľmi hlavného mesta Vietnamu. Prezrieme 
si Chrám literatúry, jedno z etnologických múzeí. 
Pôjdeme späť do Starej štvrti a po krátkej prehliadke 
večerného mesta sa vrátime do hotela.

3 deň
Po raňajkách sa presunieme ku komplexu Ho Či Min, 
kde navštívme Hočiminovo Mauzóleum, miesto 
posledného odpočinku vietnamského veľkého otca 
alebo strýčka Ho, Hočiminov dom, Hočiminovo 
múzeum a jednostĺpovú pagodu. Pred tým, ako 
sa vydáme na cca tri hodiny dlhú cestu cez zelené 
ryžové políčka do Halong City budeme mať chvíľku 
čas na obed vo vlastnej réžii. Prenocujeme na lodi 
v Halong Bay.

4 deň
Dnes nás čaká neuveriteľná výletná plavba po 
nádhernej zátoke Ha long (Dračia zátoka), ktorá 
je zapísaná do svetového prírodného dedičstva 
UnEsCo a je známa najmä vďaka vápencovým 
skalám, ktoré vystupujú z mora často len ako 
osamotené monumenty. Obedovať budeme na 
palube. Po plavbe pôjdeme na návštevu keramickej 
dediny a vrátime sa späť do Hanoja.

5 deň
Dnes sa presunieme do Hočiminovho mesta, 
známeho ako saigon. Po raňajkách bude nasledovať 
transfer na letisko a vnútroštátny prelet. Po prílete 
sa vydáme na prehliadku mesta. Uvidíme známe 
miesta ako Múzeum Histórie, navštívime Konferenčnú 
sálu Thong nhat (bývalý Palác nezávislosti), či trh 
ben Thanh. Fotozastávku si spravíme pri známych 
turistických miestach ako Radnica, Grand Theatre, 
Katedrála Notre Dame a budova Hlavnej pošty.

6 deň
Tunely Cu Chi – tvorili dôležitú základňu počas 
Vietnamskej vojny, najmä vďaka svojej strategickej 
polohe. Vietkong postavil 100 km dlhú sieť tunelov 
spájajúcu miesta velenia, nemocnice, či továrne 
na zbrane. Naobedujeme sa v miestnej reštaurácii 
a vrátime sa späť do Saigonu, kde budeme mať voľný 
program.

7 deň
My Tho – hlavné mesto provincie Tien giang, 
prístav na delte rieky Mekong, cca dve hodiny jazdy 
zo Saigonu. Vydáme sa na výlet loďou. Navštívime 
ovocné záhrady a budeme mať možnosť ochutnať 
tropické ovocie. Naobedujeme sa v miestnej 
reštaurácii a vrátime sa späť do Saigonu, kde budeme 
mať čas na posledné nákupy a rozlúčku s Vietnamom.

8 deň
Presunieme sa na letisko a odletíme do siem reap. 
Po prílete nás privíta priateľský miestny sprievodca 
a presunieme sa do hotela. Návšteva Južnej 
brány angkoru Thom, slávneho Bayon, Baphoun 
a Terasy malomocného kráľa. Je čas na prehliadku 
jedného z najväčších divov sveta, symbolu, srdca 
a duše Kambodže, chrámu angkor Wat. Večeru si 
vychutnáme v sprievode tanečnej show khmer 
apsara.

9 deň
Spoznávanie Kambodže bude dnes pokračovať 
rozprávkovým chrámom Ta Prohm, ktorý obklopujú 
korene obrovských figovníkov a gigantických 

11-dňový letecký zájazd

ViETnam – kambOdŽa

áZia | ViETnaM, kaMboDŽa
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VEDEli sTE, ŽE:
Phuket je najväčším ostrovom aj provinciou Thajska. 
Veľkosťou môžeme Phuket prirovnať k Singapuru, tj. 
539 km2, 48 km zo severu na juh, 21 km z východu na 
západ. Phuket je nazývaný aj perlou Andamanského 
mora. S pevninou je spojený mostom Sarasin. 
Skvostom Thajska je samozrejme aj gastronómia. 
Keď budete na Phukete určite ochutnajte v lokálnych 
reštauráciách pikantné a veľmi chutné jedlá. 
Populárna je polievka Tom Yum Koong (Pikantná kyslá 
krevetová polievka), Tom Ka Kai (Kuracia polievka 
s kokosovým mliekom), Som Tam (Šalát zo zelenej 
papáje) a samozrejme Pad Thai! A ak pikantné nemáte 
radi stačí povedať „mai pet“, čo znamená „nie štipľavé“. 

31 deň–
Odlet z Európy, prílet na medzinárodné letisko 
Phuket. Vitajte v „krajine úsmevov“. Presunieme sa  
do hotela v meste Patong – cca 1 hodina od letiska  
a oddýchneme si po dlhom lete. Voľný program, 
večera v meste Patong. Ďalší deň je venovaný 
oddychu, potulkám po Patongu a pláži. 

4 deň
Dnes sa vyberieme na výlet rýchlo-loďou k súostroviu 
Phi Phi (čítaj „Pi pi“). Celý deň strávime na lodi 
skákaním po ostrovoch. Navštívime aj ostrov „koh 
kai“, kde si užijeme šnorchlovanie. Presunieme sa na 
Phi Phi Don -  druhý z ostrovov tejto krásnej oblasti. 
Po obede navštívime Phi Phi Lee, kde nazrieme do 
jaskyne „vikingov“. Počas plavby navštívime aj záliv 
Pilae a loh samah. Na záver navštívime preslávenú 
pláž  „Maya“, kde sa natáčal film s Leonardom 
DiCapriom – „Pláž“. 

5 deň
Dnes máme pred sebou taktiež akčný deň! 
Prevezieme sa na chrbte slona cez hustú džungľu. 
Pozrieme si „island safari“ sloniu show, kde si 
môžete vyskúšať aj našu sloniu masáž. Okrem týchto 
klasických zážitkov máme pre vás pripravené aj 
ďalšie aktivity a zážitky – či už to bude rybie wellness, 
stretnutie s opičkami, návšteva ryžových políčok, 
jazda na vozíku ťahanom volom, ukážka thajského 
kulinárskeho umenia, ukážka thajského boxu, a iné. 
Následne sa presunieme s miestnym sprievodcom  
a navštívime sochu Veľkého budhu a chrám 
Chalong. Ďalej najstarší čínsky chrám a 100 rokov 
stará čínska rezidencia. Slávne filmy ako „Mladý 
Indiana Jones“, „Vražedné pole“ a „Nebo a Zem“ boli 
nakrúcané práve tu. Popoludní voľno a relax.

6 deň
Po raňajkách sa vydáme smerom do prístavu Yacht 
Haven Marina cca 1 hodina od Patongu. Nastúpime 
na palubu lode „june bahtra“ smerom k zátoke 
Phang nga. Okolo obeda priplávame k ostrovu 
Jamesa Bonda odkiaľ loďkou budeme pokračovať cez 
mangrovníkovú deltu do jaskyne grotto a k dedine 
miestnych obyvateľov. Na palube lode si vychutnáme 
delikátny thajský bufetový obed. Poobedie je 
venované oddychu a kúpaniu. 

97 deň–
Chvíle relaxu na nádherných plážach. Fakultatívne 
aktivity. Transfer na letisko, odlet naspäť do Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. 
Ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 2 obedy. Vstupy, 
transfery, plavby loďou a výlety podľa programu. 
Jazdu na slonoch, miestneho sprievodcu a sprievodcu 
CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu okrem uvedenej, fakultatívne výlety. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ PoPlaTkY
Servisné poplatky 490 EUR. Odletová taxa cca 10 USD 
(pri odlete na letisku).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

9-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9THl05

17.03. - 25.03. 9 dní 1 198 / osoba

07.05. - 15.05. 9 dní 1 098 / osoba

26.11. - 04.12. 9 dní 1 098 / osoba

 áZia | THajsko

ThaJskO za  
pár dní
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8 deň
Po raňajkách sa presunieme na letisko. Čaká nás 
prelet do Bangkoku a transfer autobusom na ostrov 
Koh Chang, ktorý je zároveň národným  parkom. 
Relax na pláži.“ 

9 –  13 deň
Oddych v hoteli pri pláži, kúpanie, fakultatívny 
program. Presun na letisko v Bangkoku a odlet 
do Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. 
Ubytovanie v 3* hoteloch počas poznávacej časti 
a v 4* hoteli na ostrove Koh Chang. Polpenziu počas 
poznávacej časti, raňajky počas pobytu na pláži,  
1x tradičnú thajskú večeru. Všetky prehliadky 
a transfery podľa programu. Miestneho sprievodcu 
a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Fakultatívne výlety a aktivity. Doplatok za 
jednolôžkovú izbu od 350 EUR - v závislosti od 
termínu. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 490 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 –  2 deň
Odlet z Európy. Prílet do Bangkoku. Vitajte v „krajine 
úsmevov“ a nikdy nespiacom veľkomeste Bangkok. 
Presunieme sa do hotela a oddýchneme si po dlhom 
lete. Večera v typickej miestnej reštaurácii.

3 deň
Raňajky, prehliadka Bangkoku. Počas poldenného 
výletu navštívime tri najslávnejšie chrámy 
Bangkoku: kráľovský palác, jedna z najkrajších 
ukážok starovekého bohatstva. Skladá sa z viacerých 
budov používaných pri rôznych príležitostiach: 
Pohrebný palác, Prijímací palác, Trónna sála, 
Korunovačná sála, Kráľovský hosťovský dom a krásny 
chrám Smaragdového Budhu „Wat Phra kaew“, 
„Wat Po“ je najrozsiahlejší chrám Bangkoku, 
nachádza sa tu socha Ležiaceho Budhu, chrám je 
známy aj ako domov thajských masáží, Wat Trimitr 
je domovom grandiózneho Zlatého Budhu (5,5 
tony rýdzeho zlata). Naobedujeme sa v miestnej 
reštaurácií.

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

V skorých doobedňajších hodinách budeme 
pokračovať z mesta Tak do Chiang Mai, „ruže severu“. 
Navštívime impozantný Wat Doi suthep, ktorý je 
dominantou mesta. Finálny výstup vedie cez Naga, 
spolu 306 schodov. Pokocháme sa nádherným 
výhľadom na mesto. Naobedujeme sa v miestnej 
reštaurácií.

6 deň
Po raňajkách odídeme smerom na sever do slonieho 
campu, kde uvidíme, ako slony pracovali v džungli 
po celé stáročia. Uvidíme kúpanie slonov v rieke.  
Odvážlivci si môžu užiť aj jazdu na týchto 
majestátnych zvieratách (aktivita za doplatok). 
Ďalej navštívime farmu s orchideami. Naobedujeme 
sa v miestnej reštaurácii a navštívime miestnu 
remeselnú štvrť sankampaeng. Tradičná thajská 
večera.
 
7 deň

Z mesta Chiang Mai sa po raňajkách vydáme 
smerom na juh do lampang. Navštívime Wat Phra 
Dhat Lampang Luang so smaragdovým Budhom. 
Naobedujeme sa v miestnej reštaurácii. Pokračujeme 
prehliadkou historického parku sukhothai, ktorého 
názov v doslovnom preklade znamená „Úsvit 
šťastia“. Sukhothai bolo prvým hlavným mestom 
Thajska (1238 - 1376). Prejdeme sa udržiavaným 
a atraktívnym parkom. Neskôr navštívime Wat Sri 
Chrum s obrovským sediacim Budhom. Presunieme 
sa do mesta Phitsanulok.

13-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9THa01

16.02. - 28.02. (Jarné prázdniny) 13 dní 1 498 / osoba

26.03. - 07.04. (Veľká noc) 13 dní 1 498 / osoba

25.04  - 07.05. 13 dní 1 498 / osoba

01.11. - 13.11. 13 dní 1 498 / osoba

sEV. ThaJskO po stopách  
kráĽovských Miest

Veľkonočný termín s TOP sprievodcom 
Marcelom Šmátralom
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 Inle Lake
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prehliadky navštívime aj farebný trh v nyaung-U, 
tradičné osady kde nahliadneme do života 
miestnych, či dych berúce chrámy ako Thatbyinnyu, 
Dhammangyi, gadawpalin a množstvo ďalších. 
Podvečerným preletom sa presunieme do Ngapali.

1110 deň–
Počas týchto dní nás čaká dokonalý oddych v 4* 
hoteli priamo na jednej z najkrajších pláží v celej Ázii. 
Svetoznáma ngapali beach je raj na zemi, kde si 
doprajete ideálny relax po poznávacom programe. 
Dni si budete môcť spríjemniť sviežimi miešanými 
nápojmi, wellnesom, chytaním bronzu na pláži či 
oddychom pri hotelovom bazéne. 

1312 deň–
Po raňajkách nás čaká prelet do Rangúnu a nákupná 
horúčka v najrušnejšom trhovisku mesta, scott‘s 
Market a poobedný oddych. Pred polnocou sa 
presunieme na letisko odkiaľ nás bude čakať 
spiatočný let do Viedne.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Trasnfer Ba – letisko – BA. Všetky 
miestne transfery. Miestne prelety na trase Rangún 
– Inle, Inle – Mandalay, Mandalay – Bagan, Bagan – 
Ngapali, Ngapali - Rangún. Ubytovanie s raňajkami 
v 3* hoteloch. 3x ubytovanie s raňajkami v 4* 
rezorte na Ngapali beach.  Všetky výlety a vstupy 
do pamiatok podľa programu. Pitný režim – fľaša 
vody na osobu/deň. Služby miestneho a slovensky 
hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 440 EUR. Stravu 
a nápoje nad rámec uvedený v programe. Prepitné. 
Fakultatívne výlety a aktivity. Príplatok za 8x večeru 
85 EUR. Komplexné cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 450 EUR, vstupné vízum 50 USD 

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb

21 deň–
Transfer do Viedne a nočný let do hlavného mesta 
Barmy. Po prílete do rangúnu a ubytovaní sa vydáme 
na prvú zoznamovaciu prechádzku mestom, pričom 
nás už z diaľky upúta impozantná dominanta mesta, 
shwedagon Pagoda. Týčiaca sa do výšky bez mála 
sto metrov je táto zlatá pagoda ktorú zdobí až 7000 
diamantov, rubínov, zafírov a topazov jedinečným 
symbolom nie len Rangúnu, ale celej krajiny. Podľa 
niektorých údajov sa dokonca jedná o najstaršiu 
pagodu na svete a malo by sa v nej ukrývať presne 
osem vlasov buddhu. 

3 deň
Dnes navštívime ďalšiu krásnu pagodu, sule, 
poprechádzame sa jedinečným parkom 
Mahabandoola a prehliadneme si aj budovu radnice. 
Prehliadka známeho strand Hotela bude krásnou 
ukážkou pozostatkov Britskej éry. Navštívime aj 
chrám Chaukhtatgyi, kde nás čaká dych berúca 66 
metrová socha ležiaceho Buddhu. Následný presun 
na letisko a miestny prelet do oblasti horského jazera 
inle. 

54 deň–
Čaká nás celodenná súkromná plavba na tomto 
unikátnom jazere, ktoré sa rozprestiera vo výške 
vyše 800 metrov nad morom. Celá oblasť je známa 
obzvlášť vďaka miestnym ľudom intha a ich výrobe 
ľodí, cigár, tkaniu hodvábu a veslovaniu na člnoch 
jednou nohou, ktoré prestavuje skutočnú svetovú 
raritu. Určite nás určite očaria aj plávajúce záhrady, 
jedinečné domy na koloch, či celková kultúra, 
ktorá predstavuje skutočný unikát. Navštívime aj 
známu pagodu Phaung Daw oo a čarovnú dedinku 
indein. Miestnym preletom sa presunieme do mesta 
Mandalay.

6 deň
Vydáme sa na cestu do mesta nesmrteľnosti, 
amarapura, následne sa po krásnom, takmer 
dvestoročnom drevenom moste U-bein prejdeme 
ponad jazero Taungtaman a v absolútnej tichosti 
budeme sledovať stovky mníchov ako už pred 
obedom prijímajú svoje posledné jedlo dňa. 
Pokračovať budeme na horu sagaing, ktorá je 
počas meditácií domovom až pre tri tisíc mníchov. 
Prehliadneme si nádherné chrámy soon oo Pon 

nya shin a U Min Thoe sae a vrátime sa naspäť do 
mesta. Tu navštívime krásny Kráľovský Palác, pagodu 
kuthodaw, ktorá je vďaka svojim 729 kamenným 
doskám prezývaná aj „najväčšia kniha sveta“, či 
jedinečný kláštor shwenandaw. 

7 deň
Lodný presun do jedinečnej dedinky Mingun, ktorá 
leží na západnom brehu rieky Iravadi. Bola útočiskom 
korunného princa bodawpaya, ktorý z dedinky 
spravil skutočne unikátne miesto. Pozostatkom 
je napríklad nedokončený chrám Mantalagyi, 
ktorý mal byť najväčší na svete, či 90 tonový zvon 
Mingun. Jeho syn pokračoval v nádherných stavbách 
o čom sa presvedčíme pri prehliadke nádhernej 
pagody Hsinphyumae na hore Meru. Následne sa 
presunieme späť do Mandalayu a miestny prelet do 
jedinečného baganu.

98 deň–
Vznik baganu sa datuje takmer na začiatok vzniku 
kresťanstva. Najväčší rozkvet však zažil v 11. až 
13. storočí, kedy sa stal hlavným mestom prvého 
barmského kráľovstva. Do dnešnej doby sa tu 
dochovalo až 2 217 skutočne unikátnych chrámov 
ktoré sa rozprestierajú na ploche približne 42 km 
štvorcových. Oblasť je skutočne jedinečná a počas 

13-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9MMl01

28.02. - 12.03. 13 dní 1 998 / osoba

10.10. - 22.10. 13 dní 1 998 / osoba

áZia | barMa

barma dobrodružstvo  
 v  krajine zlata 

S pobytom na svetoznámej  
Ngapali beach



Nepál Káthmandú

Chitwan 

Pokhara 
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áZia | nEPál

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu Všetky miestne transfery. 6x 
ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami. Vstup a aktivity 
v NP Chitwan. Plavbu na jazere Phewa. 2x obed 
a 2x večeru počas pobytu v NP Chitwan. Miestneho 
sprievodcu a sprievodcu CK SATUR. Vstupy uvedené 
v programe.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nad rámec uvedený v programe. 
Príplatok za ubytovanie v 4* hoteloch 250 EUR. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 220 EUR, resp.  
340 EUR pri 4* hoteloch. Vstupy nad rámec uvedený 
v programe. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 470 EUR. Vstupné víza 28 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Večerný odlet a doobedný prílet do hlavného 
mesta Nepálu. Následný transfer z letiska na hotel 
a ubytovanie. Poobede nás čaká prvý kontakt 
s káthmandu. Prejdeme sa námestím Patan 
Durbar (UnEsCo), kde uvidíme nádherné staroveké 
kráľovské komplexy v kombinácii s architektúrou 
stredovekej éry či krásne hinduistické chrámy. 
Poprechádzame sa fotogenickými úzkymi uličkami 
v centre a následne sa presunieme na hotel.

3 deň
Po raňajkách nás čaká presun do horského mestečka 
Pokhara. Počas cesty nás budú čakať panoramatické 
výhľady na majestátne Himaláje. Samotná Pokhara je 
východiskovým bodom pre výstupy na anapurnu, 
ktorá predstavuje dominantu celého okolia, ale aj 
pre rôzne turistické aktivity či horský relax. Presun na 
ubytovanie.

4 deň
Skoro ráno, pred východom slnka sa vyvezieme do 
dedinky sarangkot, ktorá sa nachádza v nadmorskej 
výške cca 1600m. Pozorovať prvé slnečné lúče 
dopadajúce na nádhernú Anapurnu či Dhaulgiri bude 
jednoznačne zážitok na ktorý sa nezabúda. Následne 
sa presunieme naspäť do hotela kde si doprajeme 
raňajky a oddych. Poobede nás čaká prehliadka 
mesta, ale aj hodinová plavba po jazere Phewa 
s návštevou chrámu Taal barahi. 

65 deň–
Skoro ráno nás bude čakať presun do nP Chitwan. 
Jedná sa o jeden z najkrajších národných parkov 
v celej Ázii obzvlášť kvôli možnosti pozorovať 
voľne žijúce jednorožce, tigre a množstvo ďalších 
jedinečných živočíchov. Počas týchto dní si 
vychutnáme vynikajúce miestne jedlo, plavbu 
na kanoe s pozorovaním krokodílov, navštívime 
dedinku Tharu, ktorá sa nachádza na okraji parku 
a my budeme mať jedinečnú možnosť nahliadnuť 
do tradičnej kultúry miestnych ľudí. V chovateľskom 
centre sa všetci zoznámime so slonmi na ktorých 
následne absolvujeme záverečnú prechádzku 
parkom. 

7 deň
Po raňajkách sa vydáme na cestu naspäť do hlavného 
mesta. Po príchode sa ubytujeme a vydáme sa 
preskúmať zvyšok mesta. Navštívime krásny chrám 
Pashupatinath, ktorý sa nachádza na brehu rieky 
bagmati. Tento chrám je venovaný bohu Šiva a je 
často krát prezývaný ako „Šivov  príbytok“. V blízkosti 
chrámu budeme mať zriedkavú možnosť pozorovať 
pohrebný obrat spojený s kremáciou na brehu 
svätej rieky Bagmati. Následne navštívime jednu za 
najväčších budhistických stúp v krajine, boudhnath. 
Je prezývaná aj „Mini Tibet“ a obklopuje ju množstvo 
tibetských osád a chrámov a v tejto oblasti budeme 
svedkami budhistických rituálov a tradícii. Presun na 
ubytovanie.

8 deň
Po raňajkách nás bude čakať transfer na letisko 
v Káthmandu a následný odlet.       

8-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9nPl01

29.03. - 05.04. 8 dní 1 248 / osoba

25.10. - 01.11. 8 dní 1 248 / osoba

nEpál to najlepšie

Východ slnka pod Anapurnou  
a jedinečné safari v NP Chitwan

NOVINKA
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10 deň
Prelet Džajpúr - bombaj. Bombaj, staroveké a súčasné 
moderné mesto, rozprávkovo bohaté a súčasne 
bolestivo chudobné. Prejdeme sa pobrežným 
bulvárom Marine Drive, navštívime mešitu Haji 
Ali Dargah, vzdáme úctu otcovi národa Mahatma 
Ghandimu, prejdeme Dhobi ghats, najväčšiu 
otvorenú práčovňu Indie.

11 deň
V skorých ranných hodinách sa poplavíme na ostrov 
Elefanta so sústavou jaskynných chrámov zapísaných 
v zozname UNESCO. K jaskyniam vedie 100 schodov. 
Pozrieme si predstavenie Shiva a Shakti kultu. Voľný 
program v Bombaj.

1612 deň–
goa je synonymum pre odpočinok a relax na plážach. 
Celkovo 101 km pobrežia, dlhé a väčšinou prázdne 
pláže lákajú už desaťročia turistov z celého sveta. 
Krásna architektúra, početné koloniálne stavby, 
chrámy, vynikajúca kuchyňa, to všetko je typické pre 
túto kolísku hippies. Pred nami je posledný deň v tejto 
nádhernej krajine. Transfer na letisko, odlet do Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. 4 miestne prelety. Transfer BA-letisko-
BA. Miestne transfery. 13x ubytovanie v 3* hoteloch 
s raňajkami. Plavbu loďou po rieke Ganga. Vlakový 
lístok Jhansi-Agra. Vstupy do pamiatok. Miestneho 
sprievodcu a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje okrem uvedených v programe. 
Prepitné vodičom a sprievodcom. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 730 EUR. Príplatok za polpenziu  
290 EUR. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 600 EUR. Vstupné vízum 80 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

31 deň–
Odlet z Európy a prílet do Dillí. Prehliadka starého 
a nového Dillí. Nové Dillí bolo postavené ako 
metropola britského indického impéria a naproti 
nemu stojí výbušné, nekontrolovateľné staré Dillí. 
Červená pevnosť La Qila, Jama Masjid, čo je najväčšia 
mešita v Indii, Chandni Chowk (Strieborný trh), 
jedno z najautentickejších miest v Indii. Grandiózna 
prehliadka moci veľkých Mugalov - Brána Indie, 
Parlament, Qutub Minar s povestným nehrdzavejúcim 
72 metrov vysokým minaretom, Humayun´s Tomb 
– hrob druhého z Veľkých Mugalov, chrám Lakshmi 
Narayan, Raj Ghat – pamätné miesto spopolnenia 
Mahátmu Gándhího. Prelet do Varanasi.

4 deň
Varanasi, mesto legiend na rieke Ganga. V meste 
sa nachádzajú najznámejšie posvätné spalovacie 
gháty, kde sa do dnešných čias konajú obradné 
ceremónie. V skorých ranných hodinách si urobíme 
výlet loďou po rieke ganga, kedy za úsvitu tisícky 
pútnikov vykonávajú očistný rituál. sarnath, jedno 
z najvýznamnejších budhistických centier, pozrieme si 
budhistické chrámy, Ashokov stĺp, Dhamekhovu stúpu. 
Spolu s budhistickým mníchom spoznáme skryté 
tajomstvá meditácie. Večer sa zúčastníme ceremoniálu 
Aarti vo Varanasi na rieke ganga.

5 deň
Miestny prelet do khajuraho, známe najmä vďaka 
množstvu chrámov so sochami v rôznych erotických 
pozíciách. Chrámy sú zapísané na zozname svetového 
dedičstva UNESCO. Chrámový komplex Chandela, 
chrámy Kandariya Mahadeva, Chatrabhuj, Parswanath. 
Predstavenie kultu Shiva a Shakti a večerná svetelná 
show v chrámoch.

6 deň
Na ceste medzi Agrou a Khajuraho je schované 
opustené mesto, staré pár sto rokov orchha, kedysi 
známe hlavné mesto rodu Bundela. Dnes je známe 
svojimi chrámami s nádhernými maľbami, nádvoriami, 
palácmi a kupolami. Hlavným ťahákom je pevnosť 
Jahangir Mahal. Vlakový transfer do Agry.

7 deň
agra. Prehliadka skvostu svetovej architektúry 
a jedného z ôsmych divov sveta – chrámu Tádž 
Mahal, ktorý nechal z bieleho mramoru postaviť sultán 
Šahdžahán pre svoju milovanú manželku Mumtáz 
Mahal. Stavba tohto skvostu trvala 22 rokov. Pozrieme 
si Červenú pevnosť s nádhernými mramorovými 
pavilónmi, mramorovú dielňu a umelecké centrum.

8 deň
Cestou do mesta Džajpúr sa zastavíme v bývalom 
sídelnom meste sultána Akbara - Fatehpur sikri, 
prehliadka paláca z červeného pieskovca. Džajpúr 
„ružové mesto“ typický ružovými domami. Večerná 
prechádzka, navštívime trhovisko, umelecké centrum 
a centrum drahých kameňov.

9 deň
Pevnosť amber, známa so svojimi medovo sfarbenými 
palácmi, situovanými na vrchoch Aravalli, kam sa 
dostaneme na slonoch alebo na džípoch. Celá pevnosť 
je obklopená dlhými masívnymi hradbami. V meste 
Džajpúr navštívime ružové trhovisko, Mestský palác 
a Jantar Mantar.

16-dňový letecký zájazd

grand TOUr indiOU

TErMínY a CEnY - 7i9inD01

01.10. - 16.10. 16 dní 2 398 / osoba

áZia | inDia

Všetky chute Indie alebo 
spoznajte rôzne tváre Indie



Cochin

Vembanad Lake Kanjirapalli

Kovalam

India

Thiruvananthapuram
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86 deň–
Začína sa nám príjemnejšia časť programu a to pobyt 
pri mori. kerala, milenka Indického oceánu, ktorej 
brehy obmýva Arabské more. Očarí nás najkrajšími 
plážami, tyrkysovo modrým a priezračným morom 
a príjemnou klímou. Tunajšie panenské pláže, bujná 
exotická vegetácia a jedinečná miestna kultúra nám 
ponúknu dokonalý odpočinok a skutočný raj na zemi.

9 deň
V skorých ranných hodinách odchod na letisko, odlet 
do Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA -letisko -BA.  
Miestne transfery. 1x ubytovanie hotel v Cochin,  
2x ubytovanie v Ecotones, 1x ubytovanie na 
houseboate, 3x ubytovanie v hoteli pri pláži,  
raňajky, plná penzia na houseboate. Vstupy do 
pamiatok. Sprievodca CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné 
vodičom a sprievodcom. Fakultatívne aktivity. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 400 EUR. Príplatok 
za polpenziu 120 EUR. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 500 EUR. Vstupné vízum 80 EUR.

PoZnáMka
Okruh je možné skombinovať s ajurvédickým 
pobytom v hoteli abad Harmonia alebo 
Travancore Heritage alebo s poznávacím okruhom 
Zlatý trojuholník.

21 deň–
Odlet z Európy do nádherného mesta Cochin.
Fort Cochin a Mattancherry je najlepšie miesto 
na zoznámenie sa s vedou a umením života. Je 
len málo miest na svete, kde monzúnové vetry 
a vôňa korenia priviala viac lodí za námorným 
obchodom ako prístav Fort Cochin. V meste žije 
viac ako 50 rozličných etnických komunít. Zmiešali 
sa tu najstaršie hinduistické kulty, bola postavená 
najstaršia židovská synagóga, prvá moslimská mešita 
a aj kresťanská katedrála, tu bola napísaná najstaršia 
encyklopédia liečivých rastlín v Ázii. Tu si na čas našli 
domov moreplavci Vasco de Gama, svätec František 
Xavier a cestovateľ Niccolo de‘ Conti. Nasadneme 
na tradičné rikše a navštívime štvrť Mattancherry, 
Portugalský palác a kuchyňu maharádžu, židovskú 
štvrť a najstaršiu synagógu v Indii, Moslimskú štvrt 
a obchody s korením, koloniálnu časť Fort Cochin
s portugalskou, holandskou a britskou architektúrou 
a najstaršou kresťanskou katedrálou v Indii. Večer nás 
čaká západ slnka nad Malabarským zálivom v blízkosti 
čínskych rybárskych sietí a rybieho trhu.

3 deň
Po raňajkách sa presunieme do horskej oblasti 
Munnar. Dostaneme sa do oblasti pohoria Západných 
Ghátov, ktorej súčasťou je aj oblasť Munnar, jedna 
z najkrajších rezervácií v Indii. Je známa čajovými 
plantážami, malebnými jazerami a chladnou klímou, 
ktorých kombinácia vytvára vynikajúce podmienky 
pre život exotických zvierat a vtáctva. Ak budeme 
mať šťastie, uvidíme slony žijúce v ich prirodzenom 
prostredí. Cestou sa zastavíme na tradičnej plantáži 
s korením a kaučukom v Kanjirappali. Popoludní 
sa stretneme s Manojom a Praveenom, majiteľmi 
Ecotone Camps, ktorí malý hotelík vybudovali 
z čírej vášne k prírode a za rok fungovania sa stali 
najúspešnejším eko a wildlife rezortom v tejto oblasti. 
Manoj nás prevedie horskou dedinkou, v ktorej 
vyrastal, zoznámime sa s koreninami, exotickými 
plodinami a s miestnymi zvykmi. Deň ukončíme 
kurzom varenia tradičných miestnych jedál.

4 deň
Deň začneme v skorých ranných hodinách. Pred 
svitaním sa dostaneme k úpätiu druhej najvyššej hory 
Chokramudi (2045 m) a doslovne začneme stúpať 
nad oblaky, kde z výšky privítame východ slnka. 

Prechádzka nám potrvá približne 5 hodín, ale zanechá 
v nás celoživotný zážitok. Ak bude počasie priať, tak si 
vychutnáme pohľad na celý Malabarský záliv.
Po výdatných neskorých raňajkách si oddýchneme 
a popoludní sa vydáme na zelené čajové a kávové 
políčka obvzláštnené pestrofarebnými kovilmi – 
hinduistickými chrámami a starými kresťanskými 
kostolíkmi.

5 deň
Po raňajkách sa presunieme do oblastí tzv. 
backwaters, pri jazere Vembanad. Slané more sa 
zmiešalo s vyše 40 sladkovodnými riekami a vytvorilo 
hustú spleť kanálov a jazier spájajúcich labyrint 1500 
kilometrov vodných ciest „backwaters“.
Aj my sa nalodíme na tradičné houseboaty a plavbu 
začneme obedom, ktorý pripravíme spolu s posádkou 
priamo na lodi. Po obede budeme pokračovať 
plavbou po stojatých vodách backwaters, kde sa 
nám naskytnú nádherné obrazy okolitej tropickej 
krajiny. Do života miestnych obyvateľov budeme 
môcť nahliadnuť počas viacerých zastávok, keď sa 
prejdeme po pevnine a navštívime miestnu dedinku 
a trh. Plavba potrvá do západu slnka.

9-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9inD06

17.02. - 25.02. (Jarné prázdniny) 9 dní 1 398 / osoba

31.08. - 08.09. 9 dní 1 398 / osoba
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Nefunguje tu takmer žiadna infraštruktúra, doprava 
je nepravidelná, nepoznajú tu otváracie hodiny 
v obchodoch, ale zato tu nájdete najkrajšie pláže 
v Indii.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA-letisko-BA. 
Miestne transfery. 6x ubytovanie v 3* hoteloch 
s raňajkami. Vstupy do pamiatok. Jazda na slonoch 
(podľa dostupnosti) alebo džípoch (pevnosť Amber). 
Sprievodca CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné 
vodičom a sprievodcom. Fakultatívne aktivity. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 290 EUR. Príplatok za 
polpenziu 120 EUR. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 450 EUR. Vstupné vízum 80 EUR.

PoZnáMka
Počas sviatkov môžu byť niektoré múzeá a pamiatky 
zatvorené. Slony pri pevnosti Amber nie sú počas 
niektorých sviatkov dostupné.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

31 deň–
Odlet z Európy a prílet do Dillí. Indiu začneme 
spoznávať od hlavného mesta. Prehliadka starého 
a nového Dillí – Červená pevnosť, Piatková mešita 
– najväčšia indická moslimská svätyňa, Prezidentský 
palác, oficiálna rezidencia prezidenta, prejdeme 
bulvárom Rajpath, ktorý je miestom konania všetkých 
oficiálnych ceremónií, navštívime areál Kutub Minár 
s povestným nehrdzavejúcim 72 metrov vysokým 
minaretom.

4 deň
agra, bývalé hlavné mesto mughalskej ríše. Pred 
sebou máme prehliadku tohto nádherného mesta, 
skvostu architektúry a jedného z ôsmich divov sveta – 
chrámu Tádž Mahal, ktorý nechal z bieleho mramoru 
postaviť sultán Šahdžahán pre svoju milovanú 
manželku Mumtáz Mahal. Stavba trvala 22 rokov a do 
dnešných čias je symbolom veľkej lásky. Podvečer 
navštívime Červenú pevnosť s mramorovými 
pavilónmi, jeden z vrcholov staviteľstva Mughalov, 
ktorá dodnes rozpráva ich príbehy.

5 deň
Cestou do Džajpúru sa zastavíme v bývalom sídelnom 
meste sultána Akbara – Fatehpur sikri, pozrieme si 
palác z červeného pieskovca so známymi pavilónmi 
Paňč Mahal a Dívaní-chás, astrologické observatórium 
vybudované maharadžom Džaj Sihn II., kde sa cisár 
oddával veciam vedeckým a ezoterickým, Mestský 
palác s múzeom. Večer sa prejdeme Džajpúrom, ktorý 
je volaný i „ružovým mestom“.

6 deň
Deň začneme prehliadkou pevnosti amber (sídlo 
radžastanských maharadžov), známej svojimi medovo 
sfarbenými palácmi, situovanými na vrchoch Aravalli, 
kam sa dostaneme na slonoch alebo na džípoch, čo 
bude nezabudnuteľný zážitok. Pozrieme so Zrkadlovú 
sieň a Sieň radosti. Veľmi silný dojem v nás zanechá 
i známa stavba Hawa Mahal „palác vetrov“, ktorý bol 
sídlom džajpúrskych maharání.

87 deň–
Presunieme sa opäť do Dillí, podľa voľného času 
ešte prehliadka mesta. Transfer na letisko, odlet do 
Európy. Pre záujemcov možnosť predĺženia pobytu 
v goa, ajurvédskeho pobytu alebo pobytu na 
andamanských ostrovoch.

anDaManskÉ osTroVY
Jeden z posledných rajov na zemi. Biele piesočnaté 
pláže, priezračné more, fantastické koralové útesy, 
slnko, palmy a všadeprítomný pokoj. To sú Andamany. 
Ležia cca 200 km od thajského pobrežia, ale patria 
k Indii. Sú ideálnym miestom na potápanie, leňošenie 
na pláži a najmä, nestretnete sa tu s výdobytkami 
modernej doby. Dodnes na niektorých ostrovoch 
žijú domorodci, ktorí sa bránia styku s civilizáciou. 
Vstup pre turistov je aj dnes značne obmedzený, 
čiže preplnené pláže tu neexistujú. Centrom 
ostrovov a vlastne aj jediným mestom je Port Blair. 

8-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9inD02

11.02. - 18.02. 8 dní 1 068 / osoba

11.03. - 18.03. 8 dní 1 068 / osoba

28.04. - 05.05. 8 dní 998 / osoba

24.08. - 31.08. (Letné prázdniny) 8 dní 998 / osoba

28.10. - 04.11. (Jesenné prázdniny) 8 dní 998 / osoba
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ostalo prakticky nedotknuté. Je známe aj hinduistickými 
chrámami a žije svojím vlastným životom. Jeho 
majestátnosť oceníme pri jazde na ťavách do púšte.

1413 deň–
bikkaner je jedno z najnavštevovanejších miest 
v Indii. Pevnosť Junagharh, do ktorej vstúpime 
„slnečnou bránou“, v sebe ukrýva 37 palácov 
s maľbami od posvätných výjavov až po erotickú 
kamasutru.

1615 deň–
Cestou do Dillí sa ešte zastavíme v chráme Karni 
Mata v meste Mandawa. Chrám je veľmi zaujímavým 
miestom už len tým, že je zasvätený potkanom. 
Príchod do Dillí, transfer na letisko a odlet do Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Miestne 
transfery. 14x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami. 
Vstupy do pamiatok a výlety podľa programu. 
Jazda na slonoch alebo džípoch (pevnosť Amber). 
Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné 
vodičom a sprievodcom. Fakultatívne výlety. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 450 EUR. Príplatok za polpenziu 
250 EUR. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 450 EUR. Vstupné vízum 80 EUR.

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

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

31 deň–
Odlet z Európy a prílet do Dillí. Indiu začneme 
spoznávať od hlavného mesta. Prehliadka starého 
a nového Dillí – Červená pevnosť, Piatková mešita 
– najväčšia indická moslimská svätyňa, Prezidentský 
palác, oficiálna rezidencia prezidenta, prejdeme 
bulvárom Rajpath, ktorý je miestom konania všetkých 
oficiálnych ceremónií, navštívime areál Kutub Minár 
s povestným nehrdzavejúcim 72 metrov vysokým 
minaretom.

4 deň
agra, bývalé hlavné mesto mughalskej ríše. Pred 
sebou máme prehliadku tohto nádherného mesta, 
skvostu architektúry a jedného z ôsmych divov sveta – 
chrámu Tádž Mahal, ktorý nechal z bieleho mramoru 
postaviť sultán Šahdžahán pre svoju milovanú 
manželku Mumtáz Mahal. Stavba trvala 22 rokov. 
Podvečer navštívime Červenú pevnosť s mramorovými 
pavilónmi, jeden z vrcholov staviteľstva Mughalov, 
ktorá dodnes rozpráva ich príbehy.

5 deň
Cestou do Džajpúru sa zastavíme v bývalom 
sídelnom meste sultána Akbara – Fatehpur sikri, 
pozrieme si palác z červeného pieskovca so známymi 
pavilónmi Paňč Mahal a Dívaní-chás, astrologické 
observatórium vybudované maharadžom Džaj 
Sihn II., kde sa cisár oddával veciam vedeckým 
a ezoterickým, Mestský palác s múzeom. Večer sa 
prejdeme Džajpúrom, ktorý je volaný i „ružovým 
mestom“.

6 deň
Deň začneme prehliadkou pevnosti amber (sídlo 
radžastanských maharadžov), známej svojimi medovo 
sfarbenými palácmi, situovanými na vrchoch Aravalli, 
kam sa dostaneme na slonoch alebo na džípoch. 
Pozrieme si Zrkadlovú sieň a Sieň radosti. Veľmi silný 
dojem v nás zanechá i návšteva Hawa Mahal „palác 
vetrov“, ktorý bol sídlom džajpúrskych maharání.

7 deň
Je len jedno miesto, kde je v Indii dovolené pokloniť 
sa Brahmovi, bohovi – stvoriteľovi, Pushkar – a to 
nesmieme vynechať! Mesto, ktoré vyrástlo na 
brehoch posvätného jazera, obkoleseného tradičnými 

ghátmi, je vstupnou bránou do púšte. Cestou sa 
zastavíme v ajmeri, v meste s jednou z najväčších 
mešít v oblasti Rajastán.

98 deň–
Udaipur je mestom romantikov a najkrajších úsvitov 
v Indii. Inšpiroval množstvo umelcov. Pri prechádzke 
mestom plným palácov, tradičných havelas, ktoré 
sa odrážajú v jazere Pichhola inšpiruje aj nás 
a znovu objavíme čaro rozprávok. V chráme Jagdish 
zasvätenom bohu Višnovi sa poďakujeme za všetkú 
štedrosť.

10 deň
Cestou do jodhpuru navštívime ranakpur, najväčší 
a najbohatšie zdobený džainistický chrámový 
komplex v Indii z 15. storočia, ktorý je ukrytý v údolí 
pohoria Aravali. Celý je vytesaný do bieleho mramoru 
na ploche 3600 m2 a nachádza sa tam 1444 stĺpov. 
Jeho beloba ostro kontrastuje s farbou mesta 
Jodhpur, ktoré sa nazýva „modrým mestom“, nakoľko 
jeho farba splýva s oblohou.

1211 deň–
Pevnosť a mesto jailsalmer je perla púšte Thar. Základy 
Sonar Qila alebo Zlatej pevnosti, postavenej zo žltého 
pieskovca, boli položené v roku 1156 a mesto odvtedy 

16-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9inD04

11.03. - 26.03. 16 dní 1 598 / osoba

28.10. - 12.11. (Jesenné prázdniny) 16 dní 1 598 / osoba
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vodách backwaters, sa nám naskytnú nádherné obrazy 
okolitej tropickej krajiny. Navštívime miestnu dedinku 
a trh. Večer strávime v miestnom malom rezorte, kde 
nás naučia pripraviť rybacie kari a večeru spríjemní 
predstavenie tradičného divadla Katakali a tanca 
Mohiniyattam.

109 deň–
kerala, milenka Indického oceánu, ktorej brehy 
obmýva Arabské more. Očarí Vás najkrajšími 
plážami, tyrkysovo modrým a priezračným morom 
a príjemnou klímou. Tunajšie panenské pláže vám 
ponúknú dokonalý odpočinok a skutočný raj na zemi. 
Trivandrum.

1211 deň–
Je len málo miest na svete, kde monzúnové vetry 
a vôňa korenia priviala viac lodí za námorným 
obchodom ako prístav Fort Cochin! V meste žije viac 
ako 50 rozličných etnických komunít. Nasadneme 
na tradičné rikše a počas popoludia navštívime štvrť 
Mattancherry, Moslimskú štvrť a obchody s korením, 
koloniálnu časť Fort Cochin. Večer nás čaká západ slnka 
nad Malabarským zálivom v blízkosti čínských rybacích 
sietí a rybieho trhu. Transfer na letisko, odlet do Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Miestne 
transfery. 10x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami. 
Denná izba pred odchodom na osvieženie (pre 4 
osoby v izbe) a večera. Plná penzia na houseboate. 1x 
ajurvédická masáž. Vstupy do pamiatok. Sprievodcu CK 
SATUR počas okruhu. 

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné 
vodičom a sprievodcom. Fakultatívne aktivity. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 750 EUR. Príplatok za polpenziu 
230 EUR. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 500 EUR. Vstupné vízum 80 EUR. 

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
10 osôb.

21 deň–
Odlet z Európy. V ranných hodinách prílet do mesta 
Chenai. Chennai je jediné mesto v Južnej Ázii a v Indii, 
ktoré sa dostalo do zoznamu The New York Times 
„ 52 miest, ktoré by ste mali počas života navštíviť“. 
Lonely Planet ho zaradilo medzi „10 miest, ktoré musíte 
navštíviť“ a zároveň medzi deväť najkozmopolitnejších 
miest planéty. To sú dostatočné dôvody navštíviť toto 
staré koloniálne mesto. Pozrieme si centrum mesta 
a Fort St. George. V centre mesta sa nachádza jedna 
z najvýznamnejších relikvií kresťanstva - katedrála 
a hrobka apoštola sv. Tomáša. Deň ukončíme na 
mestskej pláži Marina Beach a večer sa presunieme do 
historického mestečka Mahabalipuram.

3 deň
Chrámové mesto Mahabalipuram (UNESCO) patrí 
medzi najnavštevovanejšie pamiatky v južnej Indii. 
Navštívime pobrežné chrámy zasvätené bohom Šiva 
a Višnu. Cestou do Pondicherry sa zastavíme pri pevnosti 
Alamparai, z ktorej je nádherný výhľad na pobrežie. 
V Pondicherry sa mieša duchovnosť tamilských 
brahmanov a šarm francúzskej kolónie. Uličky sú 
postavené v stredomorskom štýle, voňajú korením ale 
aj francúzskym pečivom a tamilskou kávou kapi. Mesto 
je rozdelené na dve časti - historickú nazývanú Ville 
Blanche (biele mesto) s väčšinou pamiatok a pobrežnou 
promenádou. V druhej časti mestečka sa nachádza 
väčšina obchodov, inštitúcií a botanická záhrada. 
Atrakciou je Auroville „mesto úsvitu“.

4 deň
Cestou do mesta kumbakonam navštívime prastarý 
chrám Chidambaram z 9. storočia. V okolí mesta 
Kumbakonam sa nachádzajú chrámy „Navagraha“, 
ktoré sú zasvätené 9 planétam, podľa ktorých 
védsky astrológovia zostavujú horoskopy. V chráme 
Vaitheeswaran Koil navštívime tajomstvom opradenú 
„Knižnicu palmových listov“, o ktorej sa tvrdí, že sú v nej 
listy so spísaným osudom človeka.

5 deň
Tamil nadu je indický štát tísícov chrámov a jednou 
z najlepších ukážok tamilského staviteľstva sú chrámy 
v Thanjaur a Madurai. Chrám Brihadeswara v Thanjaur, 
s ústrednou svätyňou týčiacou sa do výšky 66 m 
a posvätným Šiva-lingam vážiacim 81 ton, je zahrnutý 
aj medzi pamiatky UNESCO a zložitosť jeho stavby je 

porovnávaná s egypskými pyramídami. Madurai bolo 
centrom obchodu s korením. V Madurai sa rozlúčime 
s majestátnymi chrámami Tamil Nádu a vydáme sa za 
prírodnými krásami keraly.

6 deň
Presunieme sa do oblastí pohoria Západných 
Ghátov, ktorého súčasťou je aj oblasť Munnar, jedna 
z najkrajších prírodných rezervácií v Indii. Je známa 
čajovými plantážami, malebnými jazerami a chladnou 
klímou. Popoludní nás miestny sprievodca prevedie 
horskou dedinkou, zoznámime sa s koreninami, 
exotickými plodinami a s miestnymi zvykmi. Deň 
ukončíme kurzom varenia tradičných miestných jedál.

7 deň
Pred svitaním sa dostaneme k úpätiu druhej najvyššej 
hory Chokramudi a doslovne začneme stúpať nad 
oblaky, kde privítame východ slnka. Prechádzka nám 
potrvá približne 5 hodín, ale zanechá v nás celoživotný 
zážitok a obraz malých dediniek v údolíčkach Ghátov. 
Po raňajkách si oddýchneme a popoludní sa výdáme 
na zelené čajové a kávové políčka.

8 deň
Presunieme do oblastí tzv. backwaters, pri jazere 
Vembanad. Cestou sa zastavíme na tradičnej koreňovej 
a kaučukovej plantáži v Kanjirappali. Nalodíme na 
tradičné houseboaty. Počas plavby po stojatých 

12-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9inD05

29.03. - 09.04. (Veľká noc) 12 dní  1 698 / osoba

18.11. - 29.11. 12 dní  1 698 / osoba

 áZia | inDia

JUŽná india spirituálne cestY  
so zuzanou zwiebel

Sprevádza Zuzana Zwiebel
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vidieť miesto, kde stál. Mesto je známe i náleziskami 
pozostatkov prehistorických živočíchov a skeletov 
neznámych civilizácii. Veľkým lákadlom je rafting 
(možné zakúpiť na mieste u sprievodcu). A pred nami 
je už cesta do plážového rezortu.

7 –  11 / 12 deň

Pobyt na pláži, možnosť ďalšieho individuálneho 
poznávania. Odlet do Európy. 

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu z Bratislavy, z Košíc alebo z Viedne. 
Transfer BA–letisko–BA (pri odlete z Viedne). Miestne 
transfery. 4x ubytovanie počas okruhu v 3* hoteloch 
s polpenziou. Vstupy do pamiatok, vystúpenie 
kandyjskej tanečnej skupiny. 4x/5x ubytovanie počas 
pobytu v 4* hoteli s polpenziou. Sprievodca CK SATUR 
počas okruhu. 

CEna nEZaHŔŇa
Obedy. Prepitné. Fakultatívne aktivity. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 450 EUR/11 dní,  470 EUR/12 dní. 
Možnosť all inclusive len počas pobytovej časti za 
doplatok 150 EUR/11 dní, 180 EUR/12 dní. Cestovné 
poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 420 EUR. Vstupné víza (ETA kód) 
60 EUR. 

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

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 –  2 deň
Odlet z Európy, prílet na Srí Lanku, do hlavného mesta 
Colombo. Vitajte v tejto čarokrásnej a tajomnej krajine 
plnej mýtov a legiend.  Z letiska nás cesta povedie 
do oblasti Sigiriya. Zastavíme sa v sloňom sirotinci 
v Pinnawala, kde žije približne 70 slonov vrátane 
tých najhravejších a najrozkošnejších sloních mláďat, 
zachránených po rôznych zraneniach z džungle. Ich 
kŕmenie z fľašiek a kúpanie, ktoré prebieha niekoľko krát 
denne je najväčším zážitkom, kedy sa obrovské stádo 
slonov  presúva cez úzke uličky dediny k neďalekej rieke. 

3 deň
sigirya čiže „Levia hora“, trón kráľa Kasyapa alebo 
„Pevnosť v oblakoch“, skala týčiaca sa strmých 200 m nad 
okolitý terén, patrí medzi tie najväčšie zaujímavosti a od 
roku 1982 je zapísaná v zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Na tejto pevnosti sa odohral príbeh 
zrady a boja o moc, ktorý môžeme čítať zo zvyškov 
kráľovského paláca. Po „levích schodoch“ vystúpime až 
na vrchol tohto mimoriadneho monumentu. Pozrieme 
si stredoveké kráľovstvo Polonnaruwa. Mesto zostalo 
takmer v pôvodnej podobe napriek tomu, že je staré 
viac než 800 rokov. Mestom prechádzalo množstvo 
zavlažovacích kanálov, bolo tam postavených množstvo 
chrámov a sôch Budhu. Fakultatívne možnosť návštevy 
niektorého z Národných parkov – slonie safari. 

4 deň
Dambulla. Zlaté jaskynné chrámy v Dambulle 
považujú mnohí za najspirituálnejšie miesto na Srí 
Lanke.  Vstup do jednotlivých jaskýň je zo 100 m 
vysokého skalného masívu, ktorý otvára pohľad na 
nádhernú panorámu krajiny. Cestou z Dambully 
do Kandy navštívime dedinu Matale, ktorá je plná 
záhrad s korením a miestnym ovocím. Dozvieme sa 
podrobnosti o pestovaní jednotlivých druhov. Cesta 
nás povedie do kandy, hlavného mesta sinhálskeho 
kráľovstva až do roku 1815. Uprostred mesta sa 
rozkladá umelo vytvorené jazero z roku 1807. Na jeho 
brehu stojí najposvätnejšia budhistická pamiatka 
Dalada Maligawa - Chrám budhovho zubu. Večerná 
prehliadka chrámu a návšteva typického predstavenia 
kandyjskej tanečnej skupiny.

5 deň
Navštívime kráľovské botanické záhrady Peradeniya, 
kde najlepšie spoznáme bohatstvo a rozmanitosť 
miestnej flóry. Následne sa presunieme do 
„Malého Anglicka“ – horskej oblasti nuwara Elyia 
a rovnomenného mestečka, ktoré je kráľovstvom 
najlepšieho srílanského čaju. Dodnes je tu možné 
vidieť stavby z koloniálnej éry, dokonca aj nové 
domy postavené v anglickom štýle, obklopené 
veľkými záhradami. Po ceste sa nám naskytne 
pohľad na úžasné vodopády a stráne svahov pokryté 
nekonečnými čajovníkovými plantážami. Návšteva 
továrne na čaj, kde sa vyrába ten najlepší čaj na 
svete – jedinečná možnosť ochutnať šálku pravého 
cejlónskeho čaju .

6 deň
kitulgala, nádherné miesto na západe krajiny, ukryté 
uprostred hustej vegetácie preslávil predovšetkým 
film „Most cez rieku Kwai“ – aj dnes ešte môžete 

11 resp. 12-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9lka01

17.02. - 27.02. (Jarné prázdniny, odlet VIE) 11 dní 1 398 799 / detský paušál do 12 r.*

24.02. - 06.03. (Jarné prázdniny, odlet VIE) 11 dní 1 358 799 / detský paušál do 12 r.*

03.03. - 13.03. (Jarné prázdniny, odlet VIE) 11 dní 1 298 799 / detský paušál do 12 r.*

27.03. - 06.04. (Veľká noc) 11 dní 1 398 799 / detský paušál do 12 r.*

03.08. - 14.08. (Letné prázdniny, odlet KE, VIE) 12 dní 1 398 799 / detský paušál do 12 r.*

09.11. - 20.11. (odlet KE, VIE) 12 dní 1 398 799 / detský paušál do 12 r.*

* platí pri 2 plne platiacich osobách

 áZia | srí lanka
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CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA–letisko–BA. Miestne 
transfery. 4x ubytovanie v 3* hoteloch s polpenziou 
na Srí Lanke. Vstupy do pamiatok. Miestny prelet  
na Maldivy, prelet do rezortu. 4x ubytovanie  
s polpenziou v 4* hoteli na Maldivách. Slovensky/
česky hovoriaci sprievodca CK SATUR počas okruhu 
a asistencia česky hovoriaceho zástupcu po prílete  
a pri odlete z Male.

CEna nEZaHŔŇa
Obedy. Prepitné. Fakultatívne aktivity. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 790 EUR. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 550 EUR. Vstupné víza (ETA kód) 
60 EUR.

osTaTnÉ PríPlaTkY
Príplatok za plnú penziu na Maldivách: 120 EUR.
Príplatok za all inclusive na Maldivách: 280 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 –  2 deň
Odlet z Európy, prílet na Srí Lanku, do hlavného 
mesta Colombo. Po prílete sa zoznámime s touto 
čarokrásnou a tajomnou krajinou. Oddych  
a ubytovanie po ceste. 

3 deň
Cestou sa zastavíme v sloňom sirotinci v Pinnawala, 
kde momentálne žije približne 70 slonov, vrátane 
tých najhravejších a najrozkošnejších sloních mláďat, 
zachránených po rôznych zraneniach z džungle. 
Ich kŕmenie a kúpanie je obrovským zážitkom. 
Dambulla. Zlaté jaskynné chrámy v Dambulle 
považujú mnohí za najspirituálnejšie miesto na Srí 
Lanke. Mystickú atmosféru miesta vytvára až 150 
sôch Budhu a množstvo farebných fresiek na stenách. 
Vstup do jednotlivých jaskýň je zo 100 m vysokého 
skalného masívu, ktorý otvára pohľad na nádhernú 
panorámu krajiny. 

4 deň
Pozrieme si stredoveké kráľovstvo Polonnaruwa. 
Mesto zostalo takmer v pôvodnej podobe napriek 
tomu, že je staré viac než 800 rokov. Jeho slávu 
pozdvihol kráľ Parakramabahu I. v 12. storočí. Mestom 
prechádzalo množstvo zavlažovacích kanálov, bolo 
tam postavených množstvo chrámov a sôch Budhu. 
Do dnešného dňa sa zachovali pomníky slávnych, 
ktoré slúžia ako modliace miesta. Popoludní možnosť 
fakultatívneho výletu jeep safari a jazda na slonoch 
v jednom z Národných parkov.

5 deň
sigirya čiže „Levia hora“, trón kráľa Kasyapa alebo 
„Pevnosť v oblakoch“, skala týčiaca sa strmých 
200 m nad okolitý terén, patrí medzi tie najväčšie 
zaujímavosti a od roku 1982 je zapísaná v zozname 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na tejto 
pevnosti sa odohral príbeh zrady a boja o moc, 
ktorý môžeme čítať zo zvyškov kráľovského paláca 
a fresiek dievčenských postáv. Po „levích schodoch“ 
vystúpime až na vrchol tohto mimoriadneho 
monumentu. Cestou do Kandy navštívime dedinu 
Matale, ktorá je plná ajurvédických záhrad s korením 

a miestnym ovocím. Príchod do kandy, hlavného 
mesta sinhálskeho kráľovstva až do roku 1815, keď 
nadvládu prevzali Briti. Uprostred mesta sa rozkladá 
umelo vytvorené jazero z roku 1807. Na jeho brehu 
stojí najposvätnejšia budhistická pamiatka Dalada 
Maligawa – Chrám budhovho zubu. Návšteva 
typického predstavenia kandyjskej tanečnej skupiny.

6 deň
Prehliadka mesta a návšteva chrámu. Navštívime 
kráľovské botanické záhrady Peradenyia, kde 
najlepšie spoznáme bohatstvo a rozmanitosť miestnej 
flóry. Transfer na letisko v Colombe. Prelet na Maldivy 
a miestny prelet na ostrov.

7 –  11 deň

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

11-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9lka07

26.02. - 08.03. (Jarné prázdniny) 11 dní 1 998 / osoba

22.03. - 01.04. (Veľká noc) 11 dní 1 998 / osoba

23.10. - 02.11. (Jesenné prázdniny) 11 dní 1 998 / osoba

29.10. - 08.11. (Jesenné prázdniny) 11 dní 1 998 / osoba

 áZia | srí lanka, MalDiVY

srí lanka & maldiVY poznávanie  
a oddYch

Intenzívne poznávanie  
a relax na Maldivách
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a mauzóleum Gur-Emir. Navštívime múzeum Afrasiab 
a hrobku Saint Daniel. V dedinke Konigil objavíme 
tradičnú cestu výroby smarkandského papiera  
z moruší. Popoludní sa presunieme na vlakovú 
stanicu a rýchlovlakom Afrosiyob sa dostaneme  
do mesta Taškent. 

1211 deň–
Taškent, hlavné mesto krajiny a najväčšia metropla  
v centrálnej Ázii. V starom meste navštívime komplex 
Khast-Imam, kde je uchovaný svetoznámy korán 
kálifa Uthman – Ottoman. V Khast-Imom navštívime 
medresu Barak-Khan, mešitu Tillya-Sheykh  
a mauzóleum. Dostaneme sa i na tradičný bazár 
Chor-Su a metrom sa presunieme do centra mesta, na 
námestie Amir Timur, námestie Nezávislosti a Applied 
Arts Museum. Cesty po tejto čarovnej “rozprávkovej” 
krajine sa končia. Transfer na letisko, odlet do Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Miestne 
transfery. Miestny prelet a presun vlakom. 10x 
ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami. 9x obed a 9x 
večera v miestnych reštauráciách alebo u miestnych 
obyvateľov. Vstupy do pamiatok. Sprievodcu CK 
SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 240 EUR. Fakultatívne aktivity. 
Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 350 EUR. Vstupné vízum 90 EUR. 
Prepitné pre miestnych vodičov a sprievodcov  
40 EUR/osoba (vyzbiera sprievodca po prílete).

PoZnáMka
Vzhľadom na rôzne otváracie dni pamiatok, môže byť 
program v rámci niektorých dní prevádzke pamiatok 
prispôsobený.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Viedne do Uzbekistanu. V ranných hodinách 
prílet do exotického mesta Taškent. Toto mesto 
je jednou veľkou „zmiešaninou“ modernej éry, 
komunistickej éry a Orientu. Ubytujeme sa v hoteli 
a poprechádzame sa po tomto zaujímavom meste.

3 deň
Ráno nás čaká prelet do mesta nukus. Cesta nás 
povedie do múzea umenia Savitsky Karakalpakstan, 
kde sa nachádza druhá najväčšia zbierka ruského 
avantgardného umenia na svete. Počas krátkej jazdy 
mestom si pozrieme sochu básnika Berdakha, radnicu 
a divadlo. Popoludní sa vydáme na cestu do mesta 
khiva, cestou sa zastavíme pri archeologickom 
monumente - zoroastriánskej veži ticha a následne 
v bývalom hlavnom meste oblasti Khorezm, Toprak-
Kala. Khiva.

4 deň
Deň strávime v nádhernom meste khiva. Pevnosť 
Itchan-Kala (UNESCO), ktorá je akýmsi živím múzeom 
pod holým nebom. K najväčším lákadlám v meste 
patria citadela Kunya-Ark, palác Tash-Khovli, medresy 
Mukhammad Aminklan a Radimkhlan, minaret Kalta-
Minor, mešita Juna, mauzóleum Pakhlavan Makhmud 
a komplex Islam-Khoja.

5 deň
V skorších ranných hodinách sa vydáme na dlhú cestu 
do jedného z najkrajších miest v Uzbekistane, do 
mesta bukhara. Prechádzať budeme časťou známej 
Hodvábnej cesty. Zastavíme sa v malej dedinke, 
aby sme spoznali život miestnych ľudí. Užijeme si aj 
veľmi pekné výhľady na rieku Amu Darya a na púšť. 
Bukhara.

6 deň
bukhara je mestské múzeum, kde sa nachádza viac 
ako 140 architektonických monumentov. Pri návšteve 
Starého mesta, ktoré je zapísané do zoznamu UNESCO, 
akoby sme sa ocitli v starých orientálnych rozprávkach. 
Pozrieme si Lyabi-Kauz, mešitu Magoki-Attori (zvonku), 
medresu Chor-Minor, prejdeme sa okolo tradičných 
domov, pevnosť Ark, mauzóleá Ismail Samani 
a Chashma-Ayub, letná rezidencia posledného emira, 
ktorá je dokonalou kombináciou orientálnej a ruskej 
architektúry, pohrebisko Chor-Bakr.

7 deň
V ranných hodinách opustíme mesto Bukhara 
a vydáme sa do oblasti Yangikazgan. Cestou sa 
zastavíme v meste nurata, kde navštívime mešitu 
s prameňom svätej vody. Počas obeda u miestnych 
obyvateľov ochutnáme tradičné jedlá. Prechádzať 
budeme púšťou kyzl-kum. Ubytujeme sa 
v tradičných jurtách. Po krátkom oddychu sa vydáme 
k jazeru Aydarkul. Krištáľovo čisté jazero uprostred 
púšte je zázrakom prírody. Na jeho brehoch si užijeme 
divokú okolitú prírodu. Cestou späť stretneme ťavy. 
V jurtovom kempe si vychutnáme večeru pri ohni 
pod holým nebom, za sprievodu nádherných piesní 
miestnych.

8 deň
Ráno sa vydáme do dediny sentyab, ktorá sa 
nachádza ďaleko od miest a ciest, v nádhernom 
prostredí hôr s čerstvým vzduchom, zeleňou, 
spievajúcimi vtákmi a priateľskými ľuďmi. Po príchode 
sa ubytujeme v tradičných horských domoch 
Uzbekistanu. Pre záujemcov sa ponúka možnosť 
výletu na oslíkoch alebo koňoch (za doplatok na 
mieste).

109 deň–
samarkand. Druhé najkrajšie mesto Uzbekistanu. 
Po príchode do mesta si pozrieme námestie 
Registan, zvyšky mešity Bibi-Khanum, bazár Siab, 
observatórium Ulugbek, pohrebisko Shakhi- Zinda  

12-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9UZb01

07.05. - 18.05. 12 dní 1 398 / osoba

26.09. - 07.10. 12 dní 1 398 / osoba

áZia | UZbEkisTan

UZbEkisTan Čarovná brána  
do strednej ázie
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až do nášho dnešného cieľa. Lahic, je známy 
hlavne vďaka tradičným dielňam, kde sa vyrábajú 
šperky, koberce, dýky, rôzne železné nástroje či 
krásna keramika. Zaujímavosťou je, že obyvatelia 
tejto dedinky rozprávajú jazykom Tati.

6 deň
Posledný deň nás čaká skorý ranný transfer 
na letisko, odlet do Budapešti.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu z Budapešti. Transfer BA-letisko-BA. 
Miestne transfery. Ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami. 
Vstupy do pamiatok. Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nad rámec uvedený v programe. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 240 EUR. Fakultatívne 
aktivity. Príplatok za polpenziu 130 EUR. Cestovné 
poistenie.

PoVinnÉ PríPlaTkY
Servisné poplatky 290 EUR. Vstupné vízum 30 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Večerný odlet z Budapešti. V ranných hodinách 
priletíme do „krajiny ohňa“ azerbajdžanu. 
Presunieme sa na hotel a po krátkom oddychu 
začneme prehliadku hlavného mesta baku. 
Baku – moderná metropola nám má čo ponúknuť. 
Prejdeme popri moderných Flame Towers 
až k známemu cintorínu Shehidler Khiyabany, 
odkiaľ sa nám naskytne krásny panoramatický 
výhľad na celé mesto. V novej časti mesta 
sa prejdeme uličkou Nizami, prehliadneme 
si krásne námestie fontán, zastavíme sa pri 
pamätníku známeho básnika Nizami Ganjaviho 
a o zaujímavej histórii sa dozvieme v Národnom 
múzeu histórie. Navštívime vežu Maiden 
(UNESCO) z 12. storočia, najväčší pamätník 
širvánsko-apšeronskej vetvy azerbajdžanskej 
architektúry, Širvánšáhov palác, či rušný 
miestny trh v srdci starého mesta. Symbolom 
tejto krajiny sú aj jedinečné ručne tkané koberce, 
ktoré sú vďaka svojej unikátnosti zapísané
na zozname UNESCO. O tajomstve ich výroby 
sa dozvieme v národnom múzeu kobercov.

3 deň
Opustíme mesto a našou prvou zastávkou bude 
národný park gobustan (UnEsCo). V tejto 
oblasti objavíme petroglyfy z obdobia 10 tisíc 
rokov pred Kristom. O histórii týchto nástenných 
obrazov sa dozvieme v miestom múzeu. Ďalšou 
zaujímavosťou, nie len v tejto oblasti, ale v celej 
krajine sú bahenné sopky, ktoré domáci nazývajú 
„bozdag“. V Azerbajdžane sa ich nachádza najviac 
na svete. Následne sa presunieme do dedinky 
surakhany, kde navštívime ohňový chrám Ateshgah. 
Poslednou dnešnou zastávkou bude „horiaca hora“ 
Yanar Dag. Plamene tu vystupovali zo zeme vďaka 
veľkej koncentrácii zemného plynu pod celou 
oblasťou polostrova Absheron už v staroveku, pričom 
neskôr ich popísal napríklad aj známy Marco Polo.

4 deň
Cesta nás povedie do horskej oblasti na severe 
krajiny. Prechádzať budeme cez mesto guba, 
kde sa nachádza najväčšia komunita tzv. Horských, 
či Kaukazských židov v krajine. Našim cieľom bude 
jedna z najstarších osád v krajine. Cez nádherný 
horský priesmyk vo výške 2000 m.n.m sa dostaneme 
do osady khinalug, ktorá je bez prestávky osídľovaná 
už viac ako 5000 rokov. Naskytnú sa nám dych 
berúce výhľady na nedotknuté okolie tejto osady, 
či najvyššie hory Azerbajdžanu, Bazardüzü 
(4466 m.n.m) a Shahdagh (4243 m.n.m).

5 deň
Cestou do dedinky lahic sa zastavíme 
v mauzóleu Diri bara. V meste shemakha 
navštívime najstaršiu, najväčšiu a pravdepodobne 
aj najkrajšiu mešitu v krajine. Pokračovať 
budeme pozdĺž kaňonu rieky Girdimanchay 

6-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9aZb01

28.03. - 02.04. (Veľká noc) 6 dní 698 / osoba

09.05. - 14.05. 6 dní 698 / osoba

11.07. - 16.07. (Letné prázdniny) 6 dní 698 / osoba

03.10. - 08.10. 6 dní 698 / osoba

 áZia | aZErbajDŽan

aZErbaJdŽan unikátne sYMbolY  
krajinY ohňa

Metropola Kaspického mora
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TErMínY a CEnY - 7i9arM01

31.03. - 06.04. (Veľká noc) 7 dní 848 / osoba

06.05. - 12.05. (Májové dni) 7 dní 848 / osoba

12.08. - 18.08. (Letné prázdniny) 7 dní 848 / osoba

21.09. - 27.09. 7 dní 848 / osoba

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Miestne 
transfery. 6x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami. 
Vstupy do pamiatok. Miestneho sprievodcu 
a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 240 EUR. Príplatok za polpenziu 
150 EUR. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 290 EUR. Prepitné pre miestnych 
vodičov a sprievodcov 30 EUR/osoba (vyzbiera 
sprievodca po prílete).

PoZnáMka
Vzhľadom na rôzne otváracie dni pamiatok, môže byť 
program v rámci niektorých dní prevádzke pamiatok 
prispôsobený.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Viedne do Arménska. V ranných hodinách 
prílet do nádherného mesta jerevan. Deň venujeme 
prehliadke mesta, ktorú začneme na námestí 
Republiky (majstrovské dielo architekta Alexandra 
Tamaniana). Pozrieme sa do historického múzea, kde 
budeme môcť obdivovať viac ako 400 artefaktov 
od prehistorickej doby až po súčasnosť. Navštívime 
múzeum moderného umenia pod holým nebom 
Cascade s masívnym schodiskom, vedúcim až do 
Victory Park, odkiaľ je nádherný výhľad na celé 
mesto. Pozrieme si budovu opery a námestie 
slobody obkolesené parkami s množstvom 
kaviarničiek a jazerom swan.

3 deň
Do minulosti sa prenesieme pri návšteve kláštora 
khor Virap. Cesta z Jerevanu nás povedie cez 
malebné dedinky a vinohradnícke oblasti. Stráž 
nad nami bude držať počas celej cesty biblická 
hora ararat. Kláštor je vystavaný na vrchu hory 
a je miestom, ktoré každoročne navštívi množstvo 
mníchov aj turistov. Následne sa presunieme do 
kultúrneho a náboženského centra z 13. st., do 
kláštora noravank, ktorý sa nachádza uprostred 
nedotknutej prírody, s ktorou je vo zvláštnej 
symbióze. kláštor Tatev (UNESCO) je unikátnym 
majstrovským dielom z 10. st. a často je nazývaný aj 
„kláštor stojaci na konci ničoho“. goris.

4 deň
Po raňajkách sa vydáme do historickej oblasti 
Yegheghis. Zastavíme sa v stredovekej selim 
Caravanserai, ktorá hrala dôležitú úlohu na 
Hodvábnej ceste. Tu oddychovali obchodníci počas 
svojej cesty cez pohorie Selim. Malá dedinka noratus 
na brehu jazera je známa svojím cintorínom, kde sa 
nachádza zbierka viac ako tisícky khatchkars, čo 
sú historické arménske kríže (symboly arménskeho 
národa). Pozrieme sa k jazeru sevan, druhému 
najväčšiemu horskému jazeru na svete.

5 deň
Na polostrove jazera Sevan si pozrieme kláštor. 
V garni navštívime pohanský chrám, ikonický 
monument z hellenistickej éry. Povyše rokliny 
rieky Azat sa nachádza ďalší monument arménskej 

architektúry, kláštor geghard, zapísaný do zoznamu 
UNESCO. Po návrate do Jerevanu navštívime miestnu 
fabriku na výrobu brandy. 

6 deň
Pred nami je návšteva miesta Matenadaran, ktoré 
je depozitárom starovekých rukopisov a rôznych 
historických dokumentov z Európy a Ázie. Tu je 
uložená aj prvá kópia Biblie v Arménsku. Za návštevu 
určite stojí pamätné miesto Tsitsernakaberd 
a múzeum genocídy. 20 km od Jerevanu je mesto 
Echmiadzin s nádhernou katedrálou, kde sídli hlava 
arménskej cirkvi. Cestou sa zastavíme v kostole 
st. Hripsime, kde sa udial jeden zo siedmych 
arménskych zázrakov a v chráme Zvartnots, ktorý je 
perlou architektúry zo 7. st. a je zapísaný do zoznamu 
UNESCO. 

7 deň
Transfer na letisko, odlet do Európy.

7-dňový letecký zájazd

Za krásami armÉnska

áZia | arMÉnsko

NOVINKA
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9 deň
Dnes smerujeme naspäť do gruzínska. Navštívime 
unikátne jaskynné mesto z Fruzínskej zlatej doby, 
Vardzia. Komplex sa skladá z takmer troch tisíc jaskýň 
a je dlhý približne pol kilometra. akhalstikhe.

10 deň
V kúpeľnom meste boroji, sa prejdeme miestnym 
parkom s prírodnými prameňmi. Následne naberieme 
smer kutaisi. Po príchode nás čaká prehliadka 
katedrály Gelati a Bagrati (UNESCO).

1211 deň–
Gruzínsko ponúka aj príjemný oddych pri Čiernom 
mori a najznámejším strediskom je mesto batumi. 
Mesto je často nazývané ako „Perla Čierneho mora“. 
Prejdeme sa starým mestom, kde je krásna botanická 
záhrada. Symbolom modernej časti je asi 7 km dlhá 
promenáda. Námestie Piazza je považované za jedno 
z najkrajších v celej krajine. Batumi je asi jediné mesto, 
ktoré môže konkurovať Tbilisi v politickom a kultúrnom 
smere. Návrat do Kutaisi.Krátko po polnoci nás čaká 
transfer na letisko a odlet do Budapešti.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu z Budapešti. Transfer BA–letisko–BA. 
Miestne transfery. 10 x ubytovanie v 3* hoteloch 
s polpenziou. Vstupy do pamiatok. Ochutnávku vín 
v dedine Areni. Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 250 EUR. Fakultatívna Wine tour 
60 EUR (platba na mieste). Cestovné postenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 290 EUR. Prepitné pre vodičov 
a miestnych sprievodcov 30 EUR/osoba (vyzbiera 
sprievodca po prílete).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Večerný odlet z Budapešti do mesta kutaisi. Prílet 
v ranných hodinách, raňajky a čaká nás návšteva 
mesta gori, kde sa narodil Stalin. Uplistsikhe je 
prehistorické skalné a jaskynné mesto – jedna 
z najstarších archeologicky doložených obytných 
lokalít v Gruzínsku. Prehliadneme si nádherný hradný 
komplex ananuri. Ubytovanie a večera v horskom 
stredisku gudauri.

3 deň
Pozdĺž rieky Tergi sa presunieme až do centra 
regiónu kazbegi. Dedinka stepanstsminda sa 
nachádza v blízkosti majestátneho vrchu Mt. Kazbegi. 
Z tohto bodu nás čaká cesta terénnym vozidlom 
k jedinečnému kostolu gergeti Trinity. Kostol sám 
o sebe je nádherný, no dych berúci je obzvlášť výhľad 
ktorý sa nám z tohto miesta naskytne. Budeme sa 
totižto nachádzať vo výške až 2170 m.n.m. Presunieme 
sa do hlavného mesta Tbilisi. Prehliadka mesta, krásny 
kostol Metekhi z 13. storočia a panoramatický výhľad 
na mesto z pevnosti Narakila (podľa času).

4 deň
Voľný deň v Tbilisi alebo možnosť fakultatívne 
absolvovať Wine tour v regióne Kakheti. Tu sa snúbi 
zasnežené kaukazské pohorie s okolitými zelenými 
vinicami. Okrem miestnych pamiatok navštívime aj 
typickú gruzínsku vínnu pivnicu, kde sa dodnes víno 
dorába v tradičných ílových nádobách. Táto metóda 
spracovania je zapísaná v zozname UNESCO.

5 deň
Dnešný deň nás čaká presun do susedného arménska. 
Našou prvou zastávkou bude krásny kresťanský 
kláštor Haghpat (UNESCO). Kláštor bol založený za 
vlády kráľa Abbása III. Bagratouni (Milosrdného), v roku 
976. Cesta nás povedie k známemu jazeru sevan, 
ktoré pokrýva viac než 5% celkovej plochy krajiny. Pri 
jazere si prehliadneme aj krásny kláštor sevanavank. 
jerevan.

6 deň
jerevan je mesto s bohatou históriou. Počas 
prehliadky mesta si prezrieme Námestie Republiky, 
Národnú galériu umení, budovu opery, park Victory, 
prezidentský palác a múzeum venované obetiam 
genocídy. Popoludní, nás čaká presun z mesta do 

oblasti rieky azat. Navštívime krásny helenistický 
chrám Garni a vrcholom programu bude pre mnohých 
unikátny skalný kláštorný komplex geghard 
(UNESCO).

7 deň
Do minulosti sa vrátime pri návšteve jedinečného 
kláštora khor Virap. Z tohto miesta sa nám naskytnú 
naozaj neopísateľne krásne výhľady na bájnu horu 
ararat. Arménsko je známe aj výrobou kvalitných vín 
a vynechať degustáciu a návštevu miestnych viníc 
v dedinke areni by bol doslova hriech. Uprostred 
nedotknutej prírody sa nachádza aj krásny kláštor 
noravank. Jeho prehliadka bude našou poslednou 
zastávkou pred návratom do Jerevanu.

8 deň
Pred nami je cesta do mesta Echmiadzin. Cestou 
nás čaká zastávka pri jednom zo siedmych divov 
Arménska, kostol sv. Hripsima (UNESCO). Na 
zozname svetového dedičstva UNESCO je aj katedrála 
Echtmiadzin, sídlo hlavy Arménskej cirkvi. Ruiny 
chrámu Zvartnots (UNESCO). Pokračujeme cez kláštor 
Hovhannavank až do druhého najväčšieho mesta 
krajiny, gyumri. Podvečerná prehliadka mesta.

12-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9grl03

06.04. - 17.04. 12 dní 1 398 / osoba

08.06. - 19.06. 12 dní 1 398 / osoba

14.09. - 25.09. 12 dní 1 398 / osoba

áZia | grUZínsko, arMÉnsko

grUZínskO & armÉnskO jedineČná kaukazská  
cesta ČasoM 
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CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Miestne 
transfery. Ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami,  
1x v miestnom guesthouse (môže byť so spoločným 
soc. zariadením),  v meste Mestia v rodinnom hoteli. 
5x večera, 3x obedový balíček. Vstupy do pamiatok. 
Miestneho sprievodcu a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 150 EUR. Fakultatívne aktivity. 
Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 290 EUR. Prepitné pre miestnych 
vodičov a sprievodcov 30 EUR/osoba (vyzbiera 
sprievodca po prílete).

PoZnáMka
Vzhľadom na rôzne otváracie dni pamiatok, môže byť 
program v rámci niektorých dní prevádzke pamiatok 
prispôsobený.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Budapešti do Gruzínska. V ranných hodinách 
prílet do mestečka kutaisi. Transfer do hotela, 
ubytovanie. Po raňajkách začneme náš nádherný 
program za prírodným bohatstvom Gruzínska. 
Prvou zastávkou bude dedinka gordi, ktorá je 
východiskovým bodom k návšteve kaňonu okatse. 
Kaňon, dlhý cca 16 km a hlboký cca 50 m, ponúka 
množstvo pekných výhľadov. Presunieme sa do 
regiónu svaneti, do dedinky becho. Ubytovanie 
v miestom guesthouse.

3 deň
V tento deň nás čaká náročnejšia túra. Cez dedinky 
Mazeri a Shikhra sa dostaneme k bodu, odkiaľ 
začneme pešiu túru až k úpätiu Mt. Ushba s výškou 
4700 m. Túra nám bude trvať cca 4 hodiny k vojenskej 
pevnosti, k prvému vodopádu cca 5 hodín. Prevýšenia 
sú od 400 – 650 metrov. Neskoro popoludní budeme 
pokračovať do centra regiónu Upper Svaneti – 
Mestia.

4 deň
Z dedinky Lakhiry nás čaká ďalšia nádherná túra (cca 
4-5 hodín) smerom k mestu Mestia. Z výšky 1870 
metrov budeme schádzať do nádherného údolia 
s dych vyrážajúcim výhľadom na ľadovec Chalaadi 
(2300 m) a na údolie Mestia s jeho rozhľadňami.

5 deň
Dedinka Ushguli, situovaná v nadmorskej výške 
2200 metrov, je najvyššie položenou, permanentne 
osídľovanou dedinou v Európe a zároveň je zapísaná 
v zozname UNESCO. Práve tu je vidno ako sa môžu 
príroda, kultúra, architektúra a staré tradície navzájom 
prelínať. Navštívime kostol Lamaria z 12. st., prejdeme 
sa dedinkou a spoznáme život miestnych obyvateľov. 

6 deň
Z pohoria Veľkého Kaukazu sa presunieme na 
pobrežie do subtropickej oblasti, kde rastú citrusy 
a palmové porasty a kde sa nachádzajú čajové 
plantáže. Vitajte v letovisku batumi. Krátka prehliadka 
mesta podľa času.

7 deň
Voľný deň v tomto modernom letovisku. Batumi je 
druhé najväčšie mesto v Gruzínsku a je nazývané  
i „Perlou pri Čiernom mori“. Poprechádzame sa po 
promenáde, pozrieme si kontrasty Starého Batumi 
a modernej časti mesta. Nachádza sa tu i pekná 
botanická záhrada. Voľný deň môžeme stráviť i na 
pláži.

8 deň
Kláštor gelati pochádza z 12. st. a dnes je jednou 
z najvýznamnejších architektonických pamiatok 
v krajine. V minulosti bol dôležitým intelektuálnym 
a náboženským centrom. Na miestnej akadémii 
pôsobilo mnoho vedcov, teológov a učencov. Kláštor 
je obkolesený nádhernou prírodou. Cesta nás ďalej 
povedie do známej kúpeľnej oblasti Tskaltubo, 
pozrieme si Prométheovu jaskyňu s nádhernými 
stalaktitmi a stalagmitmi. 

9 deň
V skorých ranných hodinách transfer na letisko, odlet 
do Budapešti.

9-dňový letecký zájazd

grUZínskO a JEhO prírOdnÉ krásY

TErMínY a CEnY - 7i9grl04

09.04. - 17.04. 9 dní 998 / osoba

23.09. - 01.10. 9 dní 998 / osoba

áZia | grUZínsko

NOVINKA
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Nájdeme na nej množstvo obchodíkov, reštaurácii 
a barov. Na druhej strane si pozrieme krásnu 
modernú časť mesta. Námestie Piazza je považované 
za najkrajšie námestie v celom Gruzínsku. Za 
posledných niekoľko rokov nabralo tak na popularite, 
že sa stalo námestím s medzinárodným významom. 
Uskutočňujú sa tu koncerty rôznych hviezd. Batumi je 
asi jediné mesto v Gruzínsku, ktoré môže konkurovať 
Tbilisi v politickom i v kultúrnom smere.

7 deň
Oddych pri mori a vychutnávanie si prímorskej 
atmosféry.

98 deň–
Dopoludnia kúpanie alebo možnosť fakultatívneho 
výletu (navrhne na mieste sprievodca). Odchod 
do Kutaisi. Dokončenie prehliadky podľa času, 
príp. individuálne voľno. Transfer na letisko krátko po 
polnoci v Kutaisi. Odlet do Budapešti.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA–letisko–BA. Miestne 
transfery. Ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami. 
4x večera, 4x obed. Vstupy do pamiatok. Sprievodcu 
CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 240 EUR. Vstupné do sírnych 
kúpeľov. Možná ochutnávka tradičných gruzínskych 
vín 17 EUR (platí sa sprievodcovi na mieste). Cestovné 
poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 290 EUR. Prepitné pre miestnych 
vodičov a sprievodcov 30 EUR/osoba (vyzbiera 
sprievodca po prílete).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Budapešti vo večerných hodinách do 
Gruzínskeho mestečka kutaisi.

2 deň
Prílet do Kutaisi v ranných hodinách, transfer do 
hotela. kutaisi je jedno z najstarších miest vo svete, 
založené približne pred 4 tis. rokmi. V minulosti 
bolo hlavným mestom kráľovstiev, preto sa pýši 
bohatou históriou. Po raňajkách sa vydáme do 
kaňonu Martvili a užijeme si krátku plavbu po 
tejto nádhernej oblasti. Navštívime známu kúpeľnú 
oblasť Tskaltubo, pozrieme si Prométheovu jaskyňu 
s nádhernými stalaktitmi a stalagmitmi. Pokračovať 
budeme ku kláštoru a akadémii Gelati z 12. st. 
(UNESCO) a ku katedrále Bargrati. Kostol Motsameta 
s nádherným výhľadom do okolia.

3 deň
Vyberieme sa do zeleného srdca Gruzínska, do 
kúpeľného mestečka borjomi. Leží v rokline rieky 
Agura. Minerálna voda s rovnakým názvom je jedným 
zo symbolov Gruzínska. Hlavný prameň sa nachádza 
v centrálnom parku a je možné si z neho nabrať vodu. 
Prejdeme sa parkom. Dnes ešte navštívime jedno 
unikátne miesto. Už samotná cesta nás uchváti tým,
že krajina a hory okolo sa nám budú meniť pred 
očami a vytvárať krásne scenérie. Foto zastávka pri 
pevnosti Khertvisi. Vardzia je skalné mesto založené 
v 12. st. V strmej skale vybudované obydlia, kde v čase 
najväčšieho rozmachu žilo až 50 tisíc ľudí. Unikátne 
mesto malo kostol, vínnu pivnicu aj knižnicu. Dnes 
je to miesto pre tiché rozjímanie mníchov. Cesta nás 
povedie na juh do mesta akhaltsikhe, čo v preklade 
znamená „Nová pevnosť“. Dominantou Akhaltsikhe 
je práve pevnosť, v ktorej môžme vidieť, ako národ 
rôznych vierovyznaní spolu nažíval. Nachádza sa tam 
kostol, mešita aj synagóga. Zámok Rabati.

4 deň
Pozrieme si ešte jedno jaskynné skalné mesto, 
ktoré sa od Vardzie výrazne odlišuje. Uplistsikhe, 
založené už v dobe bronzovej. Mesto Mtskheta, 
jedno z najstarších miest v Gruzínsku, leží v provincii 
Kartli a nachádza sa približne 20 kilometrov severne 
od Tbilisi, na sútoku riek Aragvi a Mtkvari. Pozrieme 
si kláštor Jvari a katedrálu Svetitskhoveli (UNESCO). 
Príchod do Tbilisi, hlavného mesta Gruzínska.

5 deň
Pešia prehliadka trasa „narikala“, 1,5 km dlhá 
kultúrno-turistická trasa začína pri vchode botanickej 
záhrady, prechádza cez úzke svahy pevnosti Narikala 
a končí pri kostole Betlemi. Pešiu prehliadku 
začneme pri kostole Metekhi, prejdeme k Synagóge 
(exteriér), pozrieme si katedrálu Sioni, známy most 
Mieru, kostol Anchiskhati. Lanovkou sa vyvezieme 
k monumentu Matka Gruzínska, odkiaľ je nádherný 
výhľad a následne zídeme k pevnosti Narikala. Okrem 
spomínaných pamiatok uvidíme domy starého mesta 
Tbilisi a jedinečnú architektúru sírnych (termálnych) 
kúpeľov. Návšteva najväčšieho kostola Sameba (Svätá 
Trojica) v centre Tbilisi. Kostol je hlavnou gruzínskou 
ortodoxnou kresťanskou katedrála a najväčšou 
náboženskou stavbou v Gruzínsku a na Kaukaze.

6 deň
Ráno sa vyberieme smerom na juhozápad do 
prímorského mesta batumi, ktoré je veľmi často
nazývane aj „Perla Čierneho mora“. V meste si 
pozrieme kontrasty, ktoré sa tam nachádzajú.
Staré Batumi – jeho centrum je jedno za najstarších 
na svete a prvé zmienky o ňom siahajú až do 8. st. 
Súčasťou starého centra je aj botanická záhrada. 
Premostením medzi históriou a modernou časťou 
je 7 km dlhá promenáda, založená už v roku 1881. 

9-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9grl02

29.06. - 07.07. (Letné prázdniny) 9 dní 858 / osoba

áZia | grUZínsko

Záp. grUZínskO s pobYtoM  
pri Mori v batuMi
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195VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

známe vďaka starým mostom cez rieku Zayande, ktoré 
sú večer krásne vysvietené. Uvidíme most khajou.

10 deň
isfahan sa tiež nazýva „Nesfe Jahan“, polovica sveta a je 
právom považované za jedno z najkrajších iránskych 
miest. Mesto zaznamenalo najväčší rozmach za vlády 
panovníka Abbasa Veľkého z dynastie Safíjovcov v 16. 
st. Navštívime námestie naqshe jahan, obklopené 
starým bazárom, palác Tchehel sotoun, mešitu 
sheikh loftollah a shahovu mešitu. Námestie z vrchu 
si pozrieme z terasy paláca Ali Kapou. Navštívime 
tradičné umelecké dielne.

1211 deň–
Blíži sa záver nášho okruhu v Iráne a z Isfahánu sa 
presunieme do kashanu, kde si ukážeme jeden 
z honosných domov obchodníkov z 19. st., malebnú 
záhradu Fin a nevynecháme ani archeologickú lokalitu 
sialk, kde sa údajne nachádzajú pozostatky jedného 
z najstarších „zikkuratov“ z r. 3000 p.n.l. Presunieme do 
Teheránu k odletu do Viedne. 
„khoda Hafez“ irán.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Miestny prelet. Transfer BA–letisko–
BA. Miestne transfery. Ubytovanie v 3/4* hoteloch 
s raňajkami. Vstupy do pamiatok. Sprievodcu CK 
SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Fakultatívne 
aktivity. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 400 EUR. Vstupné víza do Iránu 
95 EUR (vrátane pozývacieho listu). Upozornenie: 
pas nesmie obsahovať izraelskú pečiatku. Prepitné 
pre vodičov a miestnych sprievodcov 50 EUR (vyberie 
na mieste sprievodca).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Viedne, prílet do Teheránu. Začneme 
spoznávaním hlavného mesta. Dejiny Iránu siahajú do 
r. 5000 p.n.l, v archeologickom múzeu si ukážeme 
tie najznámejšie artefakty aké sa tu vôbec objavili, 
navštívime jeden z palácov shaha, z poslednej 
dynastie Pahlavi, ktorá tu vládla do 80 r. minulého 
storočia. Teherán je obrovská moderná metropola 
a zaujímavý pohľad na ňu bude práve z vrchu veže 
Milad. Zastavíme aj na námestí slobody - Meydane 
azadi alebo „Shahyad“, ktoré bolo postavené pri 
príležitosti osláv 2500 výročia Perzskej monarchie.

3 deň
Z Teheránu sa presunieme letecky do shirazu. „Mesto 
slávikov, ruží, vína a básnikov“. Shiraz je bývalým 
hlavným mestom ešte z doby vlády Karim Khan Zanda, 
navštívime aj citadelu a jednu z krásnych perzských 
záhrad - Eram. Perzská záhrada má nielen v Iráne ale aj 
vo svete svoje renomé. Uvidíme Vakil bazar, hrobku 
slávneho poéta Hafeza a Saadiho.

4 deň
V ranných hodinách navštívime mešitu nasirolmolk, 
ktorej sa tiež hovorí „ružová mešita“. Následne 
opustíme Shiraz pri bráne Koránu a prejdeme 
do bývalého hlavného mesta Achajmenovcov, 
Persepolisu alebo Takhte-Jamshid. Uvidíme naqshe 
rustam nekropolu Dariusa, Xerxesa a dalších, či 
tajomnú Kaba-ye Zartoshti, ako aj skalné reliéfy 
Sasánovských panovníkov. V Passargadae si uctíme 
pamiatku Kýrosa Veľkeho. Návrat do Shirazu.

5 deň
Opustíme mesto Shiraz a pokračujeme do kermanu. 
Cestou uvidíme ruiny hradu sarvestan.  
V podvečerných hodinách príchod do Kermanu. 
Mesto je obklopené púšťou, leží vo výške 1750 m.n.m., 
založené bolo v 3. st., a v dobe vlády guvernéra Ganj Ali 
Khana v 17. st. zožalo umelecký rozkvet.

6 deň
Zavítame k dedinke Mahan a navštívime Princovu 
záhradu „baghe shahzadeh“, ktorá bola sídlom 
jedného z posledných Kadžárovských princov. 
Uvidíme takisto citadelu rayen, ktorej základy siahajú 
do predislámskeho obdobia a ktorá bola významným 
centrom obchodu.

7 deň
Dopoludnia navštívime ganjalikhan komplex, ktorý 
v sebe zahŕňa mešitu, bazár a hammám. Následne 
sa presunieme do mesta Yazd. Cestou zastavíme 
v Zeinodin karavanseraj, ktorý ako jeden z 999 
karavánserajov bol postavený počas starej hodvábnej 
cesty. Podvečer dorazíme do Yazdu, čo je centrum 
jednej z najstarších provincií medzi dvoma najväčšími 
púšťami Dashte Kavir a Dashte Lut.

8 deň
Ráno začneme program v Yazde. Mesto je známe 
pamiatkami zoroastrijského náboženstva, navštívime 
Vežu mlčania, Chrám ohňa, kde horí oheň udržiavaný 
od r. 470, Piatkovú mešitu z 12. st., prejdeme sa 
starým mestom, ktoré si zachovalo starodávnu 
architektúru, typickú pre púštne mestá, lákadlom 
je záhrada Doulat abad s únikátnym badgirom, 
námestie Amir Chakhmaq.

9 deň
Presunieme sa z mesta Yazd smer Isfahan, v rámci 
tej istej provincie, zastavíme v Meybod, v bývalom 
hlavnom meste dynastie Mozaffarovcov, s najstarším 
hradom narin. Uvidíme piesočné duny vo Varzaneh. 
Vo večerných hodinách príchod do isfahanu. Mesto je 

12-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9irn01

24.04. - 05.05. 12 dní 1 898 / osoba

16.10. - 27.10. 12 dní 1 898 / osoba

áZia | irán

irán perzská  
krása

TOP program na Slovensku 
- objavte krásy Teheránu
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TErMínY a CEnY - 7i9oMn02

21.02. - 01.03. (Jarné prázdniny) 9 dní 1 998 / osoba

20.04. - 28.04. 9 dní 1 998 / osoba

26.10. - 03.11. (Jesenné prázdniny) 9 dní 1 998 / osoba

sa do ra’as al Hadd, domova korytnačiek (Karety 
obrovské). Tunajšie pláže sú miestom, kde karety kladú 
svoje vajíčka.

7 deň
Mesto sur bolo kedysi dôležitým prístavom a dodnes 
sa tu vyrábajú tradičné drevené lode dhows pre 
klientov z celého sveta. Navštívime oázu Wadi Tiwi 
s množstvom vtáctva a motýľov. Lákadlom dňa bude 
určite bimmah sinkhole, prírodný úkaz, ktorý bol 
označený za najkrajší závrt na svete. Ročne priláka 
tisícky turistov. Pozrieme si Quriyat, skromné mesto 
so starým prístavom, kde žije pokope približne 30 
rôznych komunít. Zastavíme sa pri Wadi Dayqah, 
rezervoár, ktorý bol vybudovaný na pomoc pri regulácii 
obmedzených zdrojov pitnej vody. Návrat do Muscatu.

98 deň–
Voľný deň v Muscate využijeme na pobyt na niektorej 
z pláží alebo na individuálne aktivity so sprievodcom. 
Podľa letových časov transfer na letisko, odlet do 
Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA -letisko -BA. Miestne 
transfery. 7x ubytovanie v 3*/4* hoteloch a v púštnom 
kempe s raňajkami, 6x obed (miestne reštaurácie 
alebo piknikový box), 2x večera. Vstupy do pamiatok. 
Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 380 EUR. Fakultatívne aktivity. 
Prepitné pre miestnych vodičov a sprievodcov.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 420 EUR. Vstupné vízum cca 50 USD 
(platí sa na mieste).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Európy do Ománu. Prílet do hlavného mesta 
Ománu Muscat, transfer do hotela. Krajinu začneme 
spoznávať priamo v hlavnom meste. Začneme 
najväčším lákadlo mesta a to mešitou sultána 
Qaboosa s 5-timi minaretmi, ktorú stavali až 6 rokov 
a je známa najmä nádherným lustrom zo Swarovského 
kryštálov a kobercom zdobiacim hlavnú modlitebňu, 
ktorý bol vyrobený z pravého perzského hodvábu. 
Exteriér mešity je z pieskovca a vnútro zo známeho 
talianskeho mramoru. Navštívime i múzeum bait al 
Zubair, malý mestský domček, kde sa nachádzajú 
staré obrázky Muscatu a archeologické nálezy. Uchváti 
nás budova Royal Opera House, ktorá patrí k jedným 
z najlepších akustických stavieb na svete. Zavítame aj 
do miestnej svetoznámej parfumérie Amouage, kde sa 
zoznámime s históriou a s procesom výroby parfémov, 
ktoré sú žiadané medzi dámami na celom svete.

3 deň
Ráno začneme návštevou tradičného rybieho trhu 
v barka. Dostaneme sa do regiónu Al Batinah. 
Zbiehajú sa sem rybári z okolia, aby každé ráno 
predali svoje úlovky. Okolo trhoviska sú i predavači 
ovocia a zeleniny. Presunieme sa k pevnosti nakhl 
a k prírodným termálnym kúpeľom Al Thowara. Nakhl 
znamená „ďatlová palma“. Kam oko dovidí, nachádzajú 
sa porasty ďatlových paliem. Ďalšou zastávkou bude 
bývalé hlavné mesto rustaq s pevnosťou a horúce 
sírové pramene. Cestou do mesta Nizwa budeme 
prechádzať cez Wadi Mistal a dostaneme sa až 
k úpätiu pohoria Hajar. Navštívime miestnu dedinku 
Wakan a kto bude chcieť, môže si urobiť krátku 
prechádzku k vodným rezervoárom v horách.

4 deň
Dnes sa prenesieme do úplne iného sveta, kde akoby 
zastal čas. Zastavíme sa v tradičnom domčeku Bait Al 
Safah, ktorý bol opravený a je v ňom múzeum. bahla 
je malé mesto cca 40 km od Nizwy. Je domovom 
najznámejšej ománskej pevnosti (UNESCO). Nebudú 
chýbať ani miestni remeselníci. Osamotene, na širokých 
pláňach, stojí hrad jabreen. Do centra nizwy vedie 
vyschnuté údolie wádi plné veľkých kameňov. Mesto 
bolo po dlhé roky známe ako najkonzervatívnejšie 
miesto celého Ománu a aj keď sa postupom času 
otvorilo, stále má tento primát. Hrdo nesie prezývku 
„perla islamu“. Za návštevu stojí impozantná pevnosť 

zo 17. storočia, ktorej 40 m vysoká veža čnie nad 
celkovou architektúrou. Pozrieme sa i na tradičný trh, 
kde sa dá kúpiť takmer všetko od ománskeho striebra, 
halwa, tradičné dýky a mnoho iných suvenírov.

5 deň
Široké pláne, vysoké hory, kaskádovité dedinky, to 
všetko patrí do pohoria Jebel Akdar, ktoré je nazývané 
aj „Zeleným pohorím“. Cestu začneme v dedinke Birkat 
al Mawz, ktorá bola pomenovaná podľa porastov 
banánov. Nachádzajú sa tu tradičné ománske domy 
a aj mešita so 17. st. Byť v Ománe a nezavítať do 
najznámejšej arabskej púšte Wahiba sands by bolo 
hriechom. V púšti stále prebývajú beduínske rodiny, 
vedú pravý nomádsky život a živia sa predajom svojich 
ručných výrobkov. Zážitkom bude určite nocľah v púšti.

6 deň
Na strategickej ceste medzi Muscatom a mestom Sur 
sa nachádzajú viaceré mestá nazývané aj The Inland 
Towns – ibra a al kamil. Cestou uvidíme množstvo 
tradičných domčekov a ománskych veterných veží. 
Vychutnáme si pokoj a siestu v nádhernej oáze Wadi 
bani khalid, kde budeme sledovať kontrast púšte 
a nádhernej oázy v severnej časti Ománu. Presunieme 

9-dňový letecký zájazd

áZia | oMán

Omán neobjavená perla  
stredného východu

Zážitková  
noc v púšti
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kultúr v Al-Ain a Abú Dhabí  
a moderného Dubaja
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Na palube nás čaká výborný obed, pre záujemcov aj 
šnorchlovanie, plávanie v kryštálovo čistých vodách 
Indického oceánu a zábava v rytmoch arabskej 
hudby.

7 -  8 deň
Voľný deň, možnosť slnenia a kúpania sa na niektorej 
z pláží, nákupy alebo výber niektorej z fakultatívnych 
aktivít (vodný park Aquaventure, Ferrari World, 
výlet helikoptérou, výlet katamaránom, plávanie 
s delfínmi). Transfer na letisko, odlet do Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu z Bratislavy alebo z Viedne. 
V prípade odletu z Viedne transfer BA–letisko–BA. 
Miestne transfery. 7x ubytovanie v 4* mestskom 
hoteli s polpenziou. Výlety a vstupy podľa programu 
(prehliadka Dubaja, burj khalifa, al ain, abú Dhabí, 
Falcon hospital, Musandam). Obed počas výletu na 
Musandam. Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Nápoje a obedy. Fakultatívne aktivity. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 490 EUR. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ PoPlaTkY
Servisné poplatky 330 EUR. Turistická taxa (platí sa 
priamo v hoteli na recepcii). V hoteloch sa skladá 
vratný depozit za izbu – hotovosť alebo blokácia na 
kreditnej karte.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Európy, prílet do Dubaja. Presun do hotela.

2 deň
Prehliadka novej časti mesta Dubaj, ktoré vyrástlo 
z púšte v neuveriteľne krátkom čase. Vystúpime na 
828 m vysokú, najvyššiu stavbu sveta, burj khalifa 
(124 poschodie), odkiaľ sú neuveriteľné výhľady 
na celé mesto. Dokonca sa pomocou špeciálnych 
ďalekohľadov a projekcií prenesieme do minulosti 
a presvedčíme sa na vlastné oči, že pred pár rokmi 
bola na mieste dnešného Dubaja iba púšť. V známej 
Dubai Marina sa povozíme na lodičke, odkiaľ 
krásne uvidíme Burj Khalifu v plnej jej kráse a celú 
mrakodrapovú alej. Zastavíme sa pri najznámejšom 
hoteli na svete burj al arab na fotozastávku. 
Navštívime i najväčšie nákupné centrum Dubai 
Mall s obrovským akváriom a deň zakončíme pri 
svetoznámych tancujúcich fontánach.

3 deň
Na jeden deň sa presunieme do čias starých 
arabských tradícií, navštívime mesto al ain, známe 
aj ako „mesto oáz“ a jedno z najstaršie osídlených 
miest v celých emirátoch. Al Ain je mesto s bohatým 
kultúrnym dedičstvom, ktoré sa zachováva dodnes. 
Patrí k svetovému kultúrnemu dedičstvu UNESCO 
vďaka mnohým pevnostiam, oázam, historickým 
budovám a archeologickým náleziskám. Al Ain je 
domovom prvého národného múzea, nachádza 
sa tu pevnosť Al Jahili a rodný dom šejka Zayeda. 
Zastavíme sa v známych oázach, navštívime i ťaví trh.

4 deň
Dopoludnia voľný program – odporúčame pobyt na 
pláži alebo návštevu niektorého z nákupných centier, 
popoludní odchod na púštne safari, počas ktorého 
zažijeme adrenalínovú jazdu v púšti na oranžových 
pieskových dunách s profesionálnymi vodičmi, 
nazrieme do života beduínov a pozrieme si nádherný 
a nezabudnuteľný západ slnka. Čaká nás dobrá večera 
medzi pieskovými dunami, jazda na ťavách alebo 
štvorkolkách (za poplatok), brušné tanečnice, vodné 
fajky a môžeme sa dať potetovať henou.

5 deň
abú Dhabí. Prehliadka hlavného mesta Emirátov. 
Cestou budeme prechádzať oblasťou jebel ali  
s umelo vytvoreným prístavom, ktorá je známa  
ako priemyselná oblasť a zároveň je sídlom  
cca 120 spoločností z celého sveta. V roku 2009 
bol prístav označený za 9. najvyťaženejší prístav 
sveta. Prvou zastávkou bude mešita sheikh Zayed 
al nahyan, ktorá je treťou najväčšou mešitou 
na svete. Uvidíme hotel ako z rozprávok tisíc 
a jednej noci Emirates Palace a slávnu prímorskú 
promenádu Corniche s modernou architektúrou stále 
rozvíjajúceho sa mesta. Navštívime aj veľmi zaujímavé 
miesto – Falcon hospital (nemocnica a výcvikové 
stredisko pre sokoly). V Emirátoch patrí sokoliarstvo 
medzi top záľuby a preto je týmto vtákom venovaná 
zvýšená pozornosť a opatera.

6 deň
Celodenný výlet k brehom ománskeho polostrova 
Musandam. Nalodíme sa na typickú drevenú 
plachetnicu v prístave autentickej dedinky Dibba, 
známej výrobou tradičných drevených lodí Dhows. 

8-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9DUb02

24.02. - 03.03. 8 dní  1 298 / osoba

27.03. - 03.04. (Veľká noc) 8 dní  1 298 / osoba

22.05. - 29.05. 8 dní  1 198 / osoba

18.09. - 25.09. 8 dní  1 198 / osoba

áZia | sPojEnÉ arabskÉ EMiráTY

dUbaJ - al ain - abÚ dhabí objavovanie luXusu  
a starých kultúr
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7 –  8 deň
Dopoludnia sa vydáme na prechádzku do Starého 
mesta a popoludní je pred nami cesta do starej časti 
jaffa, kde si pozrieme prístav a miestne vykopávky. 
Následne navštívime mesto Tel aviv s modernou 
architektúrou, s reštaurovaným románskym divadlom, 
Hippodromom a aquaduktom. Transfer na letisko, 
odlet do Viedne.

CEna ZaHŔŃa
Leteckú dopravu. Transfer BA–letisko–BA. Miestne 
transfery. 7x ubytovanie v 3* hoteloch s polpenziou. 
Vstupy do pamiatok. Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Fakultatívne 
aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu 290 EUR. 
Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 260 EUR. Prepitné pre miestnych 
sprievodcov a vodičov 55 EUR/osoba (platí sa na 
mieste sprievodcovi).

PoZnáMka
Odporúčame vhodné oblečenie – plecia a kolená by 
mali byť vždy zahalené.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 –  2 deň
Odlet z Viedne do Tel avivu. Prílet v podvečerných 
alebo v skorých ranných hodinách. Transfer do 
hotela na ubytovanie. Presunieme sa do mesta acre 
(UNESCO), ktoré bolo starým prístavným mestom 
a jednou z najstaršie osídlených oblastí na svete. 
Navštívime starú križiacku pevnosť, Templársky tunel, 
mešitu pašu Jezzara a prejdeme sa po starom meste 
a miestnom trhu. Pozdĺž brehov Stredozemného 
mora sa presunieme do nádherného mesta Haifa. 
Navštívime Chrám Bahai s nádhernými visutými 
perzskými záhradami. Chrám je najposvätnejším 
miestom monoteistického náboženstva.

3 deň
Pred nami je návšteva veľmi zaujímavého miesta, 
ktoré sa rozprestiera na brehoch rieky Jordán, ktorá 
ústi do Galilejského jazera – miesto krstu Yardenit. 
Zavíta sem ročne viac ako milión veriacich, ktorí 
prídu zažiť spiritualitu tohto miesta, kde bol Ježiš 
pokrstený Jánom Krstiteľom. Presunieme sa do 
bývalého Ježišovho pôsobiska Capernaum, kde 
sú dodnes ruiny miestnej synagógy, Mensa Christi, 
Tabgha, miesto kde Ježiš urobil zázrak rozmnoženia 
rýb a chleba, Mt. Beatitudes, odkiaľ Ježiš kázal svojim 
nasledovníkom. Nalodíme sa a užijeme si príjemnú 
plavbu po galilejskom jazere, ktoré je sopečného 
pôvodu, nachádza sa 212 m pod hladinou mora, zo 
severu na juh je dlhé asi 21 km a široké maximálne 
13 km. Je to jedno z najmalebnejších miest vo Svätej 
zemi. Poobede sa vydáme na cestu do mesta jericho, 
do jedného z najstarších miest na zemi. Pozrieme si 
storočný strom a Elijášov prameň. betlehem.

4 deň
Vydáme sa na olivovú horu a vychutnáme si 
výhľad na Zlaté mesto jeruzalem. Navštívime 
kostol nanebovstúpenia pána a kostol Pater 
noster a Dominus Flevit. Uvidíme nádhernú 
getsemanskú záhradu s takmer 2000-ročnými 
olivovníkmi a s Bazilikou agónie (Bazilika národov), 
kde sa Kristus potil krvou než ho zatkli. Presunieme 
sa do Starého mesta, kde navštívime kostol sv. Anny, 
Pool of Bethesda, prejdeme si krížovú cestu, Chrám 
božieho hrobu až prídeme k známemu Múru nárekov, 
najposvätnejšiemu miestu židovského národa. 
Pokračovať budeme židovskou štvrťou ku kostolu  
sv. Petra v gallicante.

5 deň
V jeruzaleme navštívime izraelské múzeum 
a svätyňu kníh so známymi zvitkami, ktoré boli 
objavené v jaskyni v archeologickej lokalite Qumran. 
Naša cesta bude viesť ďalej k Yad Vashem, pamätník 
obetiam nacistického holokaustu. Hora sion a miesto 
Poslednej večere a hrobky kráľa Dávida. Navštívime 
kostol Narodenia Pána s jeho jaskyňami.

6 deň
Po raňajkách sa vydáme na cestu do Herodionu, kde 
navštívime palác - rodisko kráľa Herodesa. Následne 
naša cesta pokračuje k Mŕtvemu moru, najslanšiemu 
moru na svete a najnižšie položenému miestu 
na zemi (400 m pod hladinou mora), zastavíme 
sa v starobylom osídlení, v oáze Eid Gedi a míňať 
budeme i starovekú pevnosť Massada, ktorá bola 
postavená na izolovanom útese kráľom Herodesom. 
Podľa času sa okúpeme i v Mŕtvom mori.

8-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9iZl01

25.02. - 04.03. (Jarné prázdniny, odlet KE) 8 dní 978 / osoba

04.03. - 11.03. (Jarné prázdniny, odlet VIE) 8 dní 998 / osoba

30.03. - 06.04. (Veľká noc, odlet VIE) 8 dní 1 128 / osoba

29.04. - 06.05. (Májové dni, odlet VIE) 8 dní 998 / osoba

09.05. - 16.05. (Májové dni, odlet KE) 8 dní 978 / osoba

10.06. - 17.06. (odlet VIE) 8 dní 998 / osoba

28.10. - 04.11. (Jesenné prázdniny, odlet VIE) 8 dní 998 / osoba

14.11. - 21.11. (odlet KE) 8 dní 978 / osoba

áZia | iZraEl

iZraEl tváre  
izraela
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CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Miestne 
transfery. 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami. 
Vstupy do pamiatok. Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 150 EUR/ubytovanie Beltehem, 
280 EUR/ubytovanie Tel Aviv. Za príplatok 140 EUR 
možná Večera u miestnych (Tel Aviv). Cestovné 
poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 260 EUR. Prepitné pre miestnych 
sprievodcov a vodičov 30 EUR/osoba (platí sa na 
mieste sprievodcovi).

PoZnáMka
Odporúčame vhodné oblečenie – plecia a kolená 
by mali byť pri prehliadkach vždy zahalené. Vo 
vybraných termínoch je program realizovaný aj  
s ubytovaním v Tel Avive.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Európy, prílet do nádherného mesta 
Tel aviv. Transfer z letiska do hotela v Betleheme, 
oddych po ceste. V závislosti od letových časov 
možný individuálny program so sprievodcom.

2 deň
Dnes máme pred sebou jedno z najväčších 
lákadiel Izraela – Mŕtve more. Po raňajkách 
sa vydáme cez pohorie k najnižšie položenému 
miestu na zemi (400 m pod hladinou mora). 
Zastavíme sa v pevnosti Masada, ktorá bola 
vystavaná na izolovanom útese kráľom Herodesom, 
kde sa dozvieme o hrdinských bojoch židovských 
bojovníkov. Do pevnosti, ktorej súčasťou boli paláce, 
cisterny na vodu, steny z mozáik a románske kúpele 
sa vyvezieme lanovkou. Zastavíme sa pri jaskyni 
Qumran, kde boli objavené zvitky od Mŕtveho mora. 
A odmena je pred nami, slané vody Mŕtveho mora.

3 deň
Pokračujeme v našom poznávaní. Vyjdeme 
na olivovú horu a vychutnáme si výhľad 
na Zlaté mesto jeruzalem. Presunieme sa 
do starého mesta, prejdeme si krížovú cestu 
so 14-timi zastávkami až prídeme k známemu 
Múru nárekov. Múr je pozostatkom západnej 
časti vonkajšej hradby, ktorá ku konci obdobia 
druhého jeruzalemského chrámu obklopovala 
Chrámovú horu. Dnes je to najposvätnejšie 
miesto Židov a zároveň je miestom smútku 
nad zničením Chrámu. K Múru nárekov prichádza 
mnoho pútnikov z celého sveta, aby tu vyslovili 
svoje modlitby, ktoré zároveň napísane na kúsku 
papiera vkladajú do štrbín múru. Navštívime
najsvätejšie miesto na Zemi, Chrám božieho 
hrobu (vo východných cirkvách nazývaný tiež 
kostol Vzkriesenia) , pozrieme si golgotu, čo 
v preklade znamená Lebka. Je to miesto, 
na ktorom bola 3. apríla roku Pána 33 ukrižovaná 
nekonečná Láska – Bohočlovek Ježiš Kristus. 
Poloha Golgoty sa traduje od staroveku. Podľa 

starej kresťanskej tradície, ktorú spomína už 
v 3. storočí Origenes, odvolávajúc sa na staršiu 
tradíciu židovskú, Spasiteľov Kríž bol vztýčený 
nad lebkou (hrobom) prvého človeka – Adama. 
Skalná hora Golgota bola neskôr zabudovaná 
do vnútra baziliky Božieho Hrobu, v ktorej sa dodnes 
nachádza. V súčasnosti zo skalnej hory Golgoty 
zostal asi 7 m dlhý, 3 m široký a 4, 80 m vysoký 
kus skaly. Pôvodne pravdepodobne pripomínala 
ľudskú lebku a preto bolo toto miesto nazvané 
Lebka – Golgota. Prejdeme sa židovskou štvrťou 
a Cardo Maxima. Izraelský parlament Knesset so 
známym svietnikom Menorah.

4 deň
Krátka prehliadka starej časti jaffa. Transfer 
na letisko, odlet do Európy.

4-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9iZl02

12.04. - 15.04.  (s ubytovaním v Tel Avive) 4 dni 848 / osoba 

17.05. - 20.05. 4 dni 698 / osoba 

07.06. - 10.06. 4 dni 698 / osoba 

13.09. - 16.09. 4 dni 698 / osoba 

25.10. - 28.10. (s ubytovaním v Tel Avive) 4 dni 848 / osoba 

áZia | iZraEl

iZraEl citY  
break 
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mora. Nad celou oblasťou kráľuje pevnosť Masada 
a miesta vybudované kráľom Herodosom. V púštnej 
oáze Ein gedi vyvierajú Dávidove pramene. 
V Qumrane si pozrieme miestne jaskyne. Ponoríme sa 
do slaných vôd Mŕtveho mora a pokračovať budeme 
v ceste do mesta Tel aviv, ktoré je zapísané na 
zozname UNESCO.

7 deň
Caesara je bývalé hlavné mesto a nachádza sa 
medzi Tel Avivom a Haifou. Vybudoval ho kráľ 
Herod. Pozrieme si zvyšky Rímskeho amfiteátra, 
hipodróm a aquadukt. Po pobreží Stredozemného 
mora sa presunieme do časti old jaffa a zastavíme 
sa na tradičnom trhovisku, kde nasajeme miestne 
vône a chute. V starom centre „Teplárov“ sarona si 
pozrieme prístav s jeho krčmičkami a veľmi peknou 
promenádou.

8 deň
Koniec nášho poznávacieho okruhu sa blíži. Pred nami 
je len transfer na letisko a odlet do Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA -letisko -BA. Miestne 
transfery. 7x ubytovanie v 3* hoteloch s polpenziou. 
Vstupy do pamiatok a Národných parkov. Sprievodcu 
CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 380 EUR. Fakultatívne aktivity. 
Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 260 EUR. Prepitné pre miestnych 
vodičov a sprievodcov 55 EUR/osoba (vyzbiera 
sprievodca na mieste).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Viedne, prílet to Izraela, Tel aviv. Po prílete sa 
presunieme do hotela v Tiberias.

2 deň
Po skorých raňajkách sa vydáme ku Galilejskému 
jazeru. Navštívime Capernaum, miesto kde pôsobil 
Ježiš a dodnes sú tam pozostatky synagógy. 
Pozrieme sa na miesta ako Mensa Christi, Tabgha, 
miesto kde Ježiš urobil zázrak rozmnoženia rýb 
a chleba a Mt. Beatitudes, odkiaľ Ježiš kázal svojim 
nasledovníkom. Nalodíme sa a užijeme si príjemnú 
plavbu po galilejskom jazere, ktoré je sopečného 
pôvodu, nachádza sa 212 m pod hladinou mora, zo 
severu na juh je dlhé asi 21 km a široké maximálne 
13 km. Je to jedno z najmalebnejších miest vo Svätej 
zemi. Popoludní sa vydáme na sever až prídeme do 
národného parku banias (Caesarea Philippe), ktorý 
leží na úpätí hory Mt. Hermon na severe golanských 
Výšin. Prameň, ktorý tu vyviera je hlavným zdrojom 
vody v rieke Banias, ktorá sa vlieva do rieky Jordán. 
Toto územie bolo v roku 1967 dobité a odobraté 
Sýrčanom po 6-dňovej vojne.

3 deň
Deň začneme v národnom parku gan Hashlosha 
(Sakhbe), ktorý je známy vďaka svojim prírodným 
teplým prameňov, v ktorých sa môžu návštevníci kúpať 
po celý rok. Pramene sú pomenované na pamiatku 
troch židovských prieskumníkov, ktorý pri skúmaní 
parku zahynuli. Ponoríme sa do príjemnej 28 stupňovej 
vody. Pokračovať budeme do archeologického parku 
beit shean, kde sa nachádzajú ruiny Románskeho 
a Byzantského mesta Bet She’an. Uvidíme 
zreštaurovaný amfiteáter. Cez údolie rieky Jordán sa 
dostaneme do Qasr El Yahud, miesto krstu na rieke. Cez 
jedno z najstarších miest Jericho budeme pokračovať 
k Wadi Qelt. Zastavíme sa v svetoznámom kláštore na 
útese st. goerge, kde až do roku 2001 žil jediný mních, 
kým ho nezavraždili. Betlehem.

4 deň
Z olivovej hory sa nám naskytne dychberúci výhľad 
na panorámu „Zlatého mesta“ jeruzalem. Navštívime 
kostol Nanebovstúpenia pána. Uvidíme nádhernú 
getsemanskú záhradu s takmer 2000-ročnými 
olivovníkmi a s Bazilikou agónie (Bazilika národov), 
kde sa Kristus potil krvou než ho zatkli. Krížovou 

cestou so 14-timi zastávkami Via Dolorosa prejdeme 
až ku Chrámu božieho hrobu. Opustíme Staré mesto 
a navštívime kostol sv. Petra z Gallicante.

5 deň
Ráno vystúpime na Chrámovú horu, poprechádzame 
sa a pozrieme si mešitu El aksa. Očakáva nás 
Dávidovo mesto. V dobe železnej, za vlády kráľa 
Šalamúna bolo mesto postupne rozširované. Dnes 
je považované za oblasť s najväčším množstvom 
vykopávok na Strednom Východe. Tunelom Warren 
Shaft sa dostaneme až k najposvätnejšiemu miestu 
židovského národa, k Múru nárekov. Prejdeme sa 
starou rímskou cestou Cardo Maxima a cez arménsku 
časť kresťanskej štvrte opustíme staré mesto. 
Popoludní máme na programe izraelské múzeum, 
kde sa nachádzajú zvytky od Mŕtveho mora a model 
Svätej Zeme, Mt. Zion a miestnosť poslednej večere, 
Dormition Abbey a hrobku Kráľa Dávida. Cestou do 
Jeruzalema sa zastavíme v Yad Vashem, pamätník 
nacistického holokaustu.

6 deň
Najnižším miestom na zemi je oblasť okolo Mŕtveho 

8-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9iZl03

17.02. - 24.02. 8 dní 1 298 / osoba

13.04. - 20.04. 8 dní 1 298 / osoba

18.05. - 25.05. 8 dní 1 298 / osoba

30.09. – 07.10. 8 dní 1 298 / osoba

áZia | iZraEl

iZraEl národné parkY 
a golanské výšinY

NOVINKA
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CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Miestne 
transfery. 7x ubytovanie v 4* hoteloch s raňajkami.  
1,5 h jazdu na džípoch. Vstupy do pamiatok. 
Miestneho sprievodcu a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 350 EUR. Fakultatívne aktivity. 
Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 300 EUR. Prepitné pre miestnych 
vodičov a sprievodcov 30 EUR/osoba (vyzbiera 
sprievodca po prílete).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Európy do hlavného mesta Jordánska – 
ammánu. Privíta nás nádherná a tajomná krajina, 
ktorá dýcha históriou starých civilizácií. Podľa času 
prehliadka mesta.

2 deň
Ráno sa vydáme do mesta jerash, nazývaného 
aj „Pompeje východu“. Nachádza za severne od 
Ammánu. Jeho antické pamiatky sú po Ríme jedny 
z najväčších a najzachovalejších. Nájdeme tu 
množstvo stĺpov, starých ulíc, chrámov, námestí, 
divadiel, kúpeľov, fontán a mestských opevnení. 
Jedným z najekologickejších a historicky významných 
miest je aj mesto ajloun. Miestny hrad je dokonalým 
príkladom islamskej architektúry. Bol vystavaný na 
obranu troch hlavných ciest, ktoré viedli cez údolie 
rieky Jordán a spájali Jordánsko so Sýriou.

3 deň
Mesto Madaba sa nachádza na jednej z mnohých 
svätých ciest v zemi. Je nazývané aj „mesto 
mozaík“. Najväčším lákadlom mesta je mozaiková 
mapa z byzantských čias, znázorňujúca Jeruzalem 
a množstvo ďalších svätých miest. Takmer na 
každom rohu sa nachádzajú nádherné mozaiky, sú 
na domoch i kostoloch. Len 10 minút na západ sa 
vypína Mt. Nebo, miesto, kde Mojžiš videl Jordánsko 
ako zasľúbenú zem. Presunieme sa do mesta Umm al 
Rassas, ktoré je hlavným mestom provincie Madaba. 
Dominantou oblasti je križiacky hrad z 12.st. v meste 
kerak. Petra.

4 deň
Jordánsko oplýva veľkým archeologickým 
bohatstvom od neolitických zrúcanín až po 
púštne hrady Umájovských kniežat. Perlou medzi 
pamiatkami je archeologické nálezisko Petra, 
ktoré patrí k novodobým divom sveta a je zapísaná 
v zozname UNESCO. Je dedičstvom Nabatejcov, 
ktorí sa tu usadili pred 2000 rokmi. Pre farbu svojich 
skalných útesov (červená a ružová) je nazývaná aj 
„Ružovým mestom“. Vstup do mesta je cez bránu Siq 
a prechádzať budeme údolím lemovaným strmými 
stenami, ktoré v niektorých miestach dosahujú výšku 
až 80 m. Všetky stavby, chrámy, tunely a hrobky  
boli vytesané do pieskovca. Mesto sa stalo kulisou  
v mnohých filmoch – Múmia sa vracia, Indiana Jones.

5 deň
Najznámejšia a najväčšia púšť krajiny Wadi rum 
nám odhalí svoje tajomstvá. Púšť je známa svojím 
červeným pieskovcovým povrchom, ktorý sa tu po 
stáročia formoval a má vlastnosť meniť sa v závislosti 
od slnečných lúčov od červeneJ, cez oranžovú až 
po žltú farbu. Pred sebou máme jazdu na džípoch 
a následne presun k Mŕtvemu moru.

76 deň–
Mŕtve more je nielen najnižšie položenou vodnou 
plochou na zemi ale aj najslanšou. Voda v mori je 
sýtobelasá a taká slaná, že sa v nej nedá ponoriť a ani 
plávať. Na niektorých miestach na pobreží vytvorila 
voda nánosy bahna, ktoré má blahodarné liečivé 
účinky. Podľa starých bájí na dne ležia ruiny biblických 
miest Sodomy a Gomory.

8 deň
Transfer na letisko a odlet do Európy.

8-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9jor01

26.03. - 02.04. (Veľká noc) 8 dní 1 058 / osoba

20.05. - 27.05. 8 dní 1 058 / osoba

28.10. - 04.11. (Jesenné prázdniny) 8 dní 1 058 / osoba

áZia | jorDánsko

JOrdánskO s pobYtoM  
pri MŔtvoM Mori

NOVINKA
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EgYpT plavba  
po níle

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu z Bratislavy. Miestne  
transfery. 4x ubytovanie na 5* lodi s plnou penziou,  
3x ubytovanie v plážovom 5* rezorte v Hurghade/
Marsa Alam s all inclusive programom. Sprievodcu 
CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje mimo program. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu/kajutu 350 EUR. Cestovné 
poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 200 EUR. Vstupy do pamiatok 
290 EUR. Povinné prepitné na lodi 40 USD.

PoZnáMka
Trasa plavby a dni odchodov sa môžu meniť. Lodným 
itinerárom sa prispôsobuje následne aj program.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Bratislavy do Egypta. Po prílete do Hurghady 
/ Marsa alam sa stretneme so sprievodcom 
a presunieme sa do hotela.

2 deň
Voľný deň, all inclusive služby, pláž, kúpanie.

3 deň
V skorých ranných hodinách presun do Asuánu. 
asuán je akousi pomyselnou „bránou do čiernej 
Afriky“, a zároveň je mestom bez jediného mosta. 
Veľká asuánska priehrada vystihuje kontrast starej 
a novej doby. Ráno navštívime High Dam a Old Dam. 
Nalodíme sa na loď a poplavíme sa do kom ombo, 
kde navštívime chrám boha Sobeka. Plavba do Edfu.

4 deň
V meste Edfu navštívime chrám sokolieho boha 
Hora, ktorý je nielen najzachovalejším chrámom 
v celej krajine, ale i jedným z najkrajších chrámov. 
Boh Hor je vždy znázorňovaný ako sokol a jeho krídla 
boli symbolom rozlohy vesmíru a slnko a mesiac 
boli považované za jeho oči. Plavba do mesta Esna. 
Návšteva chrámu Chnum. luxor.

5 deň
Po raňajkách sa vydáme objavovať západný 
breh. Navštívime „ríšu mŕtvych“ Údolie kráľov, 
kde sa nachádzajú hrobky kráľov z 18., 19. a 20. 
dynastie. Svoje miesto tu má i hrobka azda 
najznámejšieho faraóna Tutanchamóna. V Údolí 
kráľovien si pozrieme hrobky kráľovien a ich detí 
a najvýznamnejšiu pamiatku tejto oblasti Chrám 
kráľovnej Hatšepsut, čiastočne vytesaný do skaly 
a čiastočne dostavaný do svojej pôvodnej podoby. 
Nevynecháme ani sochy faraóna Amenthotepa 
III. – Memnonove kolosy. Popoludní navštívime 
dva nádherné chrámy na východnom brehu Nílu – 
luxor a karnak. Chrám v Karnaku, kultové stredisko 
boha Amona. Bol postupne stavaný a rozširovaný až 
1500 rokov. Na jeho výstavbe sa zúčastnila väčšina 

významných faraónov. luxor je jedným z najstarších 
a najvýznamnejších miest v Egypte. Mesto i chrám 
sú postavené v súlade s pravidlami egyptského 
náboženstva – východ je symbolom zrodenia, západ 
symbolom smrti.

6 deň
Dokončenie prehliadok, voľno na nákupy 
a prechádzky mestom.

87 deň–
Check-out z lode, presun z Luxoru do letoviska 
Hurghada/Marsa Alam. Podľa letových časov transfer 
v nočných alebo ranných hodinách na letisko, odlet 
do Bratislavy.

8-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9EgH01

16.02. - 23.02. (Jarné prázdniny) 8 dní 498 / osoba

02.03. - 09.03. (Jarné prázdniny) 8 dní 498 / osoba

30.03. - 06.04. (Veľká noc) 8 dní 498 / osoba

06.05. - 13.05. (Májové dni) 8 dní 498 / osoba

10.06. - 17.06. 8 dní 498 / osoba

19.08. - 26.08. (Letné prázdniny) 8 dní 498 / osoba

16.09. - 23.09. 8 dní 498 / osoba

aFrika | EgYPT
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8-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9Mal01

25.02. - 04.03. (Jarné prázdniny) odlet VIE 8 dní 858 / osoba

04.03. - 11.03. (Jarné prázdniny) odlet VIE  8 dní 858 / osoba

31.03. - 07.04. (odlet BUD, VIE)  8 dní 858 / osoba

20.04. - 27.04. (odlet BUD)  8 dní 858 / osoba

08.10. - 15.10. (odlet BUD)  8 dní 858 / osoba

10.11. - 17.11. (odlet VIE) 8 dní 858 / osoba

aFrika | Maroko

marOkO križovatka
farieb

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

6 deň
V skorých ranných hodinách možnosť fakultatívneho 
výletu na džípoch a ťavách na pieskové duny (veľmi 
obľúbený výlet), pozorovanie východu slnka nad 
púšťou. Po raňajkách sa vydáme na cestu do mesta 
Tinerhir. Prechádzať budeme nádhernými oázami, 
až sa dostaneme ku kaňonu Todra, kde medzi 300 m 
vysokými strmými skalnými útesmi vedie úzka cesta 
široká len 20 m, čo je nezabudnuteľným zážitkom. 
Pokračujeme údolím Dades s množstvom paliem  
a záhrad. Cestou „Tisícich Kasbahov“ sa dostaneme do 
mesta ouarzazate.

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

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

3 deň
Presunieme sa do Meknes (UNESCO). Navštívime 
„Marocké Versailles“, ktoré bolo založené v 17. storočí, 
spoznáme najkrajšiu marockú bránu Bab El Manasour  
a stajne kráľa M. Ismaila. Pozrieme si i novú a starú 
medinu. Vydáme sa na cestu do mesta Fez, cestou 
sa zastavíme v posvätných mestách Moulay idirss 
a Volubilis. Príchod do Fez v neskorých večerných 
hodinách.

4 deň
Ráno bude venované prehliadke mesta Fez 
(UNESCO), ktoré je právom považované za kolísku 
vzdelania a kultúry. Navštívime hrobky dynastie 
Merinides, uchváti nás miestny bazár, kde sa budeme 
predierať úzkymi uličkami medzi oslíkmi a necháme 
sa uniesť množstvom farieb a vôní, navštívime 
Medersas, mešitu Karouine a fontánu Nejjarine. Počas 
prechádzky sa stretneme aj s miestnymi výrobcami 
suvenírov, ktoré si budeme môcť zakúpiť.

7 deň
Podľa záujmu navštívime filmové štúdiá (vstup 
za poplatok cca 50 AED) a 30 km vzdialený ait 
benhaddou kasbahs „pieskový zámok“ (UNESCO), 
najdokonalejšiu ukážku tradičného predsaharského 
života. Vďaka svojej neopakovateľnej atmosfére 
sa stal súčasťou filmov Lawrenc z Arábie, Múmia, 
Alexander, Sedem rokov v Tibete a mnohých ďalších. 
Cez priesmyk Tizi n´Tichka sa dostaneme opäť do 
Marakéša, kde navštívime najznámejšie námestie 
Djemaa El Fna. 

8 deň

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

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA–letisko–BA,  
KE-letisko-KE. Miestne transfery. 7x ubytovanie  
v 4* hoteloch s polpenziou. Vstupy do pamiatok. 
Sprievodca CK SATUR.

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

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

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

PoZnáMka
Pri letoch z Budapešti je prílet do Agadiru a následný 
transfet do Marakéša.
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8 deň
Ráno sa vydáme smerom k mestu oujda. Pred 
nami je už len transfer na letisko v Oujde a odlet do 
Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu z Bratislavy. Miestne transfery. 
7x ubytovanie v 3*/4* hoteloch s polpenziou. 
Vstupy do pamiatok (okrem vnútra veľkej mešity 
v Casablance). Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Doplatok 
za jednolôžkovú izbu 220 EUR. Vstupné do Veľkej 
mešity v Casablance 12 EUR, záhrady Majorelle 
10 EUR). Fakultatívne aktivity. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 190 EUR. Prepitné pre miestnych 
sprievodcov a vodičov 30 EUR/osoba (platí sa 
sprievodcovi na mieste).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Bratislavy, prílet do Maroka. Oddych po ceste.

2 deň
Deň začneme prehliadkou mesta oujda, navštívime 
typický marocký trh – starú Medinu a známu bránu 
Bab Sidi Abdelouahab. Popoludní sa rozlúčime 
s mestom a presunieme sa do známeho kráľovského 
mesta Fez.

3 deň
Čaká nás celodenná prehliadka najstaršieho 
kráľovského mesta Fez (UNESCO), ktorého vznik 
sa datuje do roku 790. Je považované za kolísku 
vzdelania a nachádza sa v ňom množstvo pamiatok. 
Pozrieme sa na miestny bazár, uvidíme Medresu, 
kde získavali vzdelanie chlapci od ranného detstva, 
mešitu a univerzitu Karaouine /len exteriér/ a známu 
fontánu Nejjarine, miestne garbiarne. Počas 
prechádzky po miestnych trhoch sa stretneme aj 
s výrobcami umeleckých tradičných predmetov.

4 deň
Po raňajkách naša cesta povedie cez Stredný Atlas, 
cez Immouzzer Kandar, zastavíme sa v Ifrane, 
lyžiarskom stredisku, ktoré bolo vybudované 
Francúzmi a kopírovalo alpské strediská, ďalej 
budeme pokračovať cez Azrou, Kenifru až do 
beni Mellal. Pohorie Stredného Atlasu je známe 
nádhernou biodiverzitou, rastú tu cédrové lesy, duby 
a buky, žijú tu opice makak, jelene a takisto sa tu stále 
nachádza množstvo fosílií, ktoré obchodníci ponúkajú 
pri cestách v pohorí. Vo večerných hodinách príchod 
do Marakéša.

5 deň
Deň bude venovaný prehliadke najznámejšieho 
z kráľovských miest, ktorým je bezpochyby Marakéš. 
Je právom označované aj ako „Perla juhu“. Mesto 
je plné palácov a nádherných záhrad. Navštívime 
Saadske hrobky, záhrady, Ménara, 70 metrov 
vysoký minaret Koutoubia /exteriér/, palác Bahia. 
Nevynecháme ani medinu, najznámejšie miestne 
trhy a námestie Djemaa El Fna so zaklínačmi hadov, 
hudobníkmi, rozprávačmi a artistami. V prípade 
záujmu možnosť návštevy záhrady Majorelle, kde 
sa nachádza pamätná hrobka známeho módneho 
návrhara Yves Saint Laurenta. (vstup za poplatok).

6 deň
Čaká nás cesta do azda najznámejšieho marockého 
mesta, obchodného a priemyselného centra 
– Casablanca. Srdcom mesta je stará medina, 
obohnaná vysokými hradbami, za ktorými sa 
nachádza prístav. Obdivovať budeme majstrovské 
stavebné dielo mešitu Hassana II. (s najvyšším 
minaretom na svete). Pozrieme si aj novú časť, ktorá 
pripomína malý Paríž (bola vybudovaná Francúzmi), 
námestie Mohameda V., Námestie Spojených národov 
a nábrežnú promenádu Ain Diab Corniche.

7 deň
Posledným kráľovským mestom bude rabat, 
neobyčajne zelené mesto s množstvom parkov. 
Pozrieme si vežu Hassana II., mauzóleum Mohamada 
V, pohrebisko Chellah a pevnosť Kasbah Oudaias. 
Vo Volubilis navštívime rímske ruiny a následne sa 
dostaneme do svätého mesta Moulay Idriss, kde sa 
nachádza hrobka Moulay idriss I. Podvečer prídeme 
do mesta Meknes –„Marockého Versailles“. Mesto 
obohnané 40 km dlhými hradbami, ktoré ukrývajú 
starú Medinu a najkrajšiu marockú bránu Bab El 
Mansour.

8-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9Mal03

11.06. - 18.06. 8 dní 858 / osoba

10.09. - 17.09. 8 dní 858 / osoba

aFrika | Maroko

marOkO za tajoMstvaMi  
kráĽovských Miest
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CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfery BA-letisko-BA. Miestne 
transfery. 3x ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou. 
Vstupy do pamiatok. Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 80 EUR. Tradičnú 
marockú šou s večerou – možná za doplatok 35 EUR.
Možnosť ubytovania v jednom z tradičných 
butikových hotelov Riad za doplatok 380 EUR. 
Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 280 EUR. Prepitné pre 
miestnych sprievodcov a vodičov 25 EUR/osoba 
(platí sa sprievodcovi na mieste).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Viedne do nádherného kráľovského 
marockého mesta Marakéš. Po prílete sa presunieme 
do hotela, oddýchneme si po ceste a vydáme sa so 
sprievodcom objavovať toto tajuplné mesto.

2 deň
Marakéš je mesto právom zaradené do zoznamu 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Často 
je označované aj prívlastkom „Perla juhu“. Je plné 
palácov, nádherných záhrad a tajuplných uličiek. 
Navštívime hrobky Saadiens, záhradu Agal, Ménara, 
70 metrov vysoký minaret Koutoubia, ktorý je 
akýmsi symbolom mesta, palác Bahia a známe 
miestne garbiarne a čistiarne. V prípade záujmu 
možnosť návštevy záhrad Majorelle (vstup za 
poplatok cca 70 DHS), kde sa nachádza pamätná 
hrobka známeho módneho návrhára Yves Saint 
Laurenta. Nevynecháme ani medinu (staré mesto), 
najznámejšie miestne súky (trhy) a rušné námestie 
Djemaa El Fna so zaklínačmi hadov, hudobníkmi, 
rozprávačmi a artistami. Námestie sa najmä večer 
mení na veľkú vývarovňu, kde majú návštevníci 
možnosť ochutnať miestne špeciality ako sú napr. 
slimáky na badiáne, ťavie hlavy a pod. Pre záujemcov 
je možná tradičná marocká večera s vystúpením 
berberských hudobníkov a tradičnou šou 
(fakultatívne za doplatok).

3 deň
Vydáme sa na celodenný výlet do rybárskeho mesta 
Essaouira, ktoré je považované za najmalebnejšie 
a zároveň najkrajšie mesto v Maroku. Biele mesto 
obkolesené sivými hradbami je známe najmä vďaka 
spracovávaniu drahého tujového dreva a výrobe 
farbiva nazývaného tyrský purpur. Do dnešných 
čias sú tu v starej medine malé dielničky miestnych 
remeselníkov, ktorí ponúkajú svoje ručné výrobky. 
Pýchou mesta je prístav plný modrých lodí, rybí trh 
a hradby z 18. st. s nádherným výhľadom na oceán. 
Centrum je plné kaviarničiek, kde sa dá príjemne 
posedieť. Svojou pokojnou prímorskou atmosférou je 
vzdialené rušnému Marakéšu.

4 deň
Pred nami je posledný deň pobytu. Transfer na letisko 
a odlet do Viedne.

VEDEli sTE, ŽE
Marakéš je najobľúbenejším turistickým cieľom 
v Maroku, živým a rušným miestom, ktoré je plné 
palácov, záhrad a súkov. Rozkladá sa na mieste, 
kde sa pobrežné planiny stretávajú so zasneženými 
vrcholkami Vysokého Atlasu. Hlavným lákadlom 
je bezpochyby marakéšska medina. Za úsvitu je 
hlavné námestie Djenaa El Fna opusteným miestom. 
S pribúdajúcim časom sa však začína meniť na 
obrovskú otvorenú tržnicu, plnú obchodníkov, 
rozprávačov a remeselníkov. Námestie je asi 
najväčšou koncentráciou marockej kultúry v krajine. 
Vedľa seba sa tu predstavujú skupiny hudobníkov, 
zabávačov, akrobatov, veštcov a krotiteľov zvierat. 
Po západe slnka sa celé námestie zmení na obrovskú 
jedáleň, kde môžete ochutnať celú škálu miestnych 
pokrmov. Tradíciou na miestnych trhoch je 
samozrejme zjednávanie cien. Obchodníci túto „hru“ 
od klientov očakávajú. Všetko prebieha v príjemnej 
a veselej nálade a zväčša je obchod sprevádzaný 
pozvaním na vynikajúci mätový čaj.

4-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9Mal04

22.02. - 25.02. 4 dni 458 / osoba

15.03. - 18.03. 4 dni 498 / osoba

26.04. - 29.04. 4 dni 498 / osoba

06.05. - 09.05. 4 dni 498 / osoba

16.09. - 19.09. 4 dni 458 / osoba

07.10. - 10.10. 4 dni 458 / osoba

08.11. - 11.11. 4 dni 458 / osoba

aFrika | Maroko

marakÉš citY  
break
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CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. 
7x ubytovanie v 3*/4* hoteloch s polpenziou. 
Vstupy do pamiatok (okrem záhrady Majorelle 70 Dh, 
filmové štúdiá vo Ouarzazate 50 Dh). Sprievodcu CK 
SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Doplatok 
za jednolôžkovú izbu 200 EUR. Fakultatívne výlety. 
Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 320 EUR. Prepitné pre 
miestnych sprievodcov a vodičov 30 EUR/osoba 
(platí sa sprievodcovi na mieste).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Viedne, prílet do nádherného kráľovského 
mesta Marakéš. Marakéš je často označované ako 
červené mesto alebo“perla juhu“. Rozprestiera  
sa pod úpätím pohoria Atlas, založené bolo  
v 11. st. Navštívime pôvodné staré mesto „medinu“ 
s najväčšími trhmi v Maroku, krásne zdobený 
palác Bahia a Dar si Said a takisto nekropolu 
Sádskych sultánov zo 16. st., prejdeme aj záhradou 
Koutoubia k minaretu, uvidíme tiež jednu zo starých 
zavlažovacích nádrží „Khettara“. Možnosť návštevy 
záhrady Majorelle s pamätnou hrobokou módneho 
návrhára Yves Saint Laurenta (vstup za poplatok 
70 Dh).

3 deň
Naša cesta povedie na juh naprieč Vysokým 
Atlasom cez prejazd Tizi-n Tichka 2260 n.m., ktorý 
je najväčším prejazdom severnej Afriky. Uvidíme 
nádherné panorámy, malebné oázy údolia Draa, 
zavítame do Zagory. Tadiaľto v minulosti putovali 
karavány, do Timbuktu im cesta trvala 52 dní. 
Návšteva Tamegroute z 11. st., nachádzajú sa tu staré 
dedinky (ksours) ako aj Zawiya Nassiria, v hrnčiarskej 
dielni uvidíme typickú južanskú keramiku.

4 deň
Ráno sa vydáme cez dedinky Nakob, Mellal a Timerzit 
do mesta Erfoud v regióne Tafilalt. Odtiaľto zahájila 
marocká dynastia Alávitovcov svoj vzostup v 17. st., 
na čele s jej zakladateľom Moulay Ali Charifom, ktorý 
je dodnes stále pri moci v podobe kráľa Mohammada 
V. Tafilalt bol vždy hlavnou vstupnou bránou do 
Sahary.

5 deň
Dnešný deň bude venovaný objavovaniu regiónu 
Tafilalt a jeho okolia na džípoch. V rissani je 
mauzóleum Moulay Ali Cherifa, pôjdeme na najväčšie 
duny Erg Chebbi, uvidíme ruiny mesta sijilmassa 
z 8. st., mesto sa tiež nazývalo „Mezopotámia Maroka“. 
Mince, ktoré sa tu vyrábali sa našli až v Jordánsku. 
Navštívime nomádsku rodinu a zavítame aj ku starým 
preislamským hrobkám pri meste Taouz.

6 deň
Opúšťame región Tafilalt a budeme pokračovať 
severozápadne k mestu ouarzazate. Prejdeme 
k oáze Tinerhir a odtiaľ ku Gorges du Todra. 
Unikátne vysoké skalné steny siahajú do výšky 
300 m, v rozostupe niekde len 10 m, ďalej budeme 
pokračovať cez Boumalne Dadès a Kellaâ M’Gouna, 
„cestou tisícich kasieb“ do Ouarzazate. Jednu z kasieb 
aj navštívime.

7 deň
ouarzazate je známe vďaka filmových štúdiám, točili 
sa tu filmy ako Princ z Perzie, Kleopatra či Hra o tróny. 
Navštívime aj impozantný ksar ait benhaddou 
a naša cesta povedie späť do Marakéša. Zastavíme 
sa pri kasbe kontroverzného pašu Tami el-Glaouiho 
Telouet.

8 deň
Voľný program v Marakéši do odletu. Transfer na 
letisko, odlet do Viedne.

8-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9Mal05

20.05. - 27.05. 8 dní 798 / osoba

31.08. - 07.09. 8 dní 798 / osoba

aFrika | Maroko

marakÉš  
a Magický juh

Čaro marockej púšte 



Zimbabwe

Namíbia

JAR

Botswana

Kapské mesto
Mys dobrej nádeje

Johannesburg
Pretoria

Viktóriine vodopády

Od Mysu dobrej nádeje  
k Viktóriinym vodopádom 
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11-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY -7i9jar01

27.10. - 06.11. 11 dní 2 998 / osoba

aFrika | jar

Jarnajkrajší  
koniec sveta

“Mosi-oa-Tunya” - dym, ktorý hrmí. Sú  
1,7 km široké, s objemom vody 20 000 - 700 000 m3 
za minútu padajúcej do hĺbky 100 metrov. Dunenie 
padajúcej vody, hrozivá priepasť, stĺpce vodnej 
pary a pokojné lagúny plné životunebezpečných 
hrochov a krokodílov dodávajú vodopádom magickú 
príťažlivosť. Po prúde vodopádov vyrezala rieka 
Zambezi kľukatú cestu cez mäkké skaly čadiča. 
Hlboké rokliny sa hadia v cik-cak rytme niekoľko 
kilometrov. Možnosť plavby po Zambezi pri západe 
slnka, či vyhliadkového letu nad vodopádmi.

119 deň–
Celodenná prehliadka Johannesburgu a Pretórie. 
Navštívite Voortrekker Monument, Kruger House 
a Melrose House. Námestie Church Square, radnica, 
múzeum Transvaal a Marabastad. Voľný čas v meste, 
transfer na letisko a návrat naspäť do Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. 
Vnútroštátny prelet Kapské mesto – Johannesburg, 
let Johannesburg – Victoria Falls a späť. Dopravu 
mikrobusom/džípmi počas programu. Ubytovanie 
v 3* a 4* hoteloch s raňajkami, ochutnávka vína. 
Vstupy do národných parkov. Miestneho sprievodcu 
a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Fakultatívne výlety. Obedy a večere. Prepitné. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 690 EUR. Cestovné 
poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 490 EUR. Vstupné víza do 
Zimbabwe 30 USD. Miestne odletové taxy.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Európy, prílet do Cape Town, mesta 
situovanom v jednej z najdramatickejších scenérii 
sveta. Tvoria ju stolová hora, Diablov vrch, tzv. Levia 
hlava, Signal Hill a Table Bay. Niet preto divu, že je 
považované za jedno z najkrajších miest na svete. 
Okrem mimoriadnej prírodnej polohy je aj vzácnym 
kultúrnym klenotom. Žiarivá nábrežná promenáda je 
rajom pre milovníkov nakupovania a ponúka aj celý 
rad reštaurácií. Prehliadka mesta vrátane výstupu 
lanovkou na Stolovú horu s perfektným výhľadom na 
mesto.

3 deň
„Vínna cesta“ oblasťami Paarl, Stellenbosch 
a Franschhoek. Ochutnávky vín v dvoch vinárskych 
usadlostiach. Mestečku Paarl dominuje obrovská 
žulová kupola, ktorá dala mestu jeho meno. Hlavná 
ulica je lemovaná dubmi a historickými budovami. 
Franschhoek je známy ako hlavné mesto jedla 
a vína. Pracujú tu mnohí z najlepších šéfkuchárov 
v Južnej Afrike a miestne reštaurácie sa často 
objavujú v rebríčku “Top 100”. Navyše Franschhoek 
je naozaj úžasne zasadený pod týčiacimi sa horami 
Franschhoek a Drakenstein. stellenbosch, druhé 
najstaršie mesto v Južnej Afrike, preslávilo víno 
(nachádza sa tu až 300 vínnych usadlostí), historické 
budovy s množstvom krásnych príkladov pôvodnej 
holandskej architektúry, dubmi lemované ulice 
a univerzita.

4 deň
Celodenný výlet k Mysu Dobrej nádeje. Magické 
miesto, kde sa stretávajú vody Indického 
a Atlantického oceánu. Celá oblasť je chránenou 
prírodnou rezerváciou – žije tu až 220 rozličných 
druhov zvierat. Jazda pozdĺž atlantického pobrežia 
do nádhernej zátoky Hout Bay so živým rybárskym 
prístavom a trhom. Možnosť plavby loďou k ostrovu 
s tuleňmi. Panoramatická cesta „Chapman’s Peak“. 
Mestečko simon’s Town so slávnou kolóniou 
tučniakov. Návrat do Kapského mesta.

65 deň–
Letecký presun do Johannesburgu. Tranfer do 
mestečka White River. Slávny kruger national 
Park, celodenné safari v terénnych vozidlách 
s otvorenou strechou. Ponoríme sa naplno do jeho 
nepredvídateľnosti a rozľahlosti. Národný park Kruger 
je väčší než Izrael! Takmer 2 milióny hektárov pôdy 
budú určite neopísateľným prírodným zážitkom. 
Podarí sa nám zahliadnuť aj kompletnú zvieraciu 
„Veľkú päťku“?

7 deň
Vzrušujúca trasa „Panorama route“. Zlatokopecké 
mestečko Pilgrim’s Rest, pripomína časy africkej 
„Zlatej horúčky“. Pokračovanie cesty vrchovinou 
Drakensberg. blyde river Canyon, tretí najväčší 
kaňon na svete. Pozdĺž okraja útesu sa nachádza 
množstvo vyhliadok s tým najkrajším výhľadom. 
Pokračovanie do johannesburgu, najväčšieho a snáď 
najrozporuplnejšieho mesta v JAR.

8 deň
Letecký presun Johannesburg – Victoria Falls, 
Zimbabwe. Viktóriine vodopády, jeden zo siedmich 
prírodných divov sveta. Miestni ľudia hovoria  



Curieuse
St. Pierre Island

La Digue
PraslinCousin Island

Mahé

208 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfery Bratislava – letisko 
– Bratislava. Miestne transfery. Presuny medzi 
ostrovami rýchloloďou. Ubytovanie v 3*/4* plážových 
hoteloch s polpenziou. Výlety podľa programu. Služby 
miestneho sprievodcu a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje nad rámec uvedený v programe. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 690 EUR. Cestovné 
poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 590 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 –  2 deň
Odlet z Viedne a prílet na Mahé. Presun rýchlo loďou 
na druhý najväčší ostrov, Praslin. Ubytovanie  
v plážovom hoteli, kde si oddýchneme po ceste. 

3 deň
Spoznávanie tohto tropického raja začneme po 
raňajkách výletom do národného parku Vallée de 
Mai, ktorý je zapísaný do zoznamu UNESCO. Okrem 
množstva endemickej flóry a fauny tu nájdeme aj 
typický znak týchto ostrovov, jedinečný kokosový 
orech Coco de Méer.  Je taký vzácny, že bez certifikátu 
a povolenia je zakázané ho vyvážať zo štátu. 
Poobede sa pozrieme na proces „výroby“ čiernych 
sladkovodných perál a nevynecháme ani možnosť 
nákupov. Návrat na ubytovanie, večera.  

4 deň
Dnes sa po raňajkách vyberieme na 3 malebné 
ostrovčeky v blízkosti Praslinu – Cousin, Curieuse  
a st. Pierre. Prvý z nich, Cousin, je známy ako  
ostrov vtákov. Na Curieuse navštívime múzeum  
a mangrovníky, no nevynecháme ani piknik na  
pláži. Pri St. Pierre bude možnosť na šnorchlovanie  
v priezračnej vode, ktorá nás príjemne osvieží.  
Návrat na ubytovanie, večera. 

5 deň
Dnes nás čaká najkrajšia pláž na svete! Vyberieme 
sa na celodenný výlet na ostrov la Digue. Začneme 
družstvom l´Union, kde uvidíme proces výroby 
kokosového oleja, vanilkové plantáže a obrovské 
suchozemské korytnačky slonie, ktoré sú najbližšími 
príbuznými korytnačiek z Galapágov. Môžu vážiť až 
100 kg a dožívajú sa až 100 rokov, keďže tu nemajú 
nepriateľov. Po ich kŕmení sa vyberieme na najkrajšiu 
pláž sveta, anse source D´argent. Čaká nás biely 
piesok, koralové útesy, žulové skaly a teplá voda 
Indického oceánu. K tomu si navyše môžeme dopriať 
kokosovú vodu z čerstvého kokosu, ktorý otvoria  
a dozdobia priamo pred nami. Naozaj sa budeme cítiť 
ako v raji. Návrat na ubytovanie, večera. 

6 deň
Po raňajkách sa presunieme späť na hlavný ostrov, 
Mahé. Ubytujeme sa pri jednej z najkrajších pláží na 
tomto ostrove, beau Vallon, kde je možnosť využiť 
aj vodné športy. Po voľnom poobedí nás čaká večera 
a oddych. 

7 deň
Dnes po raňajkách sa vyberieme na celodenný výlet 
po Mahé. Zavítame do Victorie, hlavného mesta, 
ktoré nesie známky britskej a francúzskej kolonizácie. 
Fakultatívne možnosť navštíviť aj botanickú záhradu.  
Presunieme sa na miesto,  kde sa vyrába najznámejší 
a najchutnejší seychelský rum, Takamaka – po 
ochutnávke možnosť nákupov. Návrat na hotel, 
večera. 

8 deň
Dnes si doprajeme zaslúžený oddych na pláži, 
prípadne fakultatívne možnosť ďalších výletov. 

9 –  10 deň
Celodenný relax na pláži. Transfer na letisko, odlet 
späť do Viedne, transfer do Bratislavy.

10-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9sCl01

09.02. - 18.02. (Valentín) 10 dní 2 398 / osoba

01.11. - 10.11. 10 dní 2 498 / osoba

aFrika | sEYCHElY

sEYChElY skutoČný  
raj na zeMi

Budeme sa slniť na najkrajšej pláži 
sveta podľa National Geographic

Komfortný let s Emirates
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St. Denis
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Cap Mechant (Zlý mys) a plošina le grand 
brulé. Navštívime aj anse des Cascades - komplex 
vodopádov nad morskou lagúnou a pôsobivé 
lávové prúdy priamo pri ceste. Zastávku si 
spravíme pri notre Dame de la lave so „zázračne“ 
zastavenou lávou. Navštívime aj malé fabriky na 
spracovávanie jedinej úžitkovej orchidey - vanilky. 
Ochutnáme „vanilkovicu“ či „vanilkový bourbon“? 
Presunieme sa pozdĺž severovýchodného pobrežia 
k vodopádu niagara pri saint suzanne. 8. DEŇ: 
Prenocujeme v hoteli a na ďalší deň si spravíme 
celodenný výlet k jednej z najčinnejších sopiek 
sveta. Očaria nás kontrastné premeny krajiny pred 
kalderou Pas de bellecombe a obrovský sopečný 
komplex Piton de la Fournaise. Budeme obdivovať 
úžasné lávové prúdy, sopečné more, útesy  
a rozorvané skaliská a malý sopečný kužel Formica 
leo a jaskyna v láve Chapelle de rosemont.  
8. DEŇ resp. 9. DEŇ ráno: Odlet naspäť na Maurícius. 
Oddych.

10 –  11 deň
Po raňajkách transfer na letisko. Odlet do Európy. 

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Ubytovanie 
v hoteloch strednej kategórie. Doprava mikrobusom. 
Vstupy do NP. Výlet loďou na ostrov Ile aux Cerfs 
s piknikom. Služby sprievodcu CK SATUR. 

CEna nEZaHŔŇa
Stravovanie. Vstupné. Prepitné. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 350 EUR. Fakultatívny výlet na 
ostrov Réunion. Letenky na ostrov Reunion. Záujem 
o výlet je potrebné nahlásiť pri kúpe zájazdu. 
Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 490 EUR. 

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Let na Maurícius. Všadeprítomná pohoda a nálada 
nikdy sa nekončiacich prázdnin. Prívetivé úsmevy 
Kreolov, Číňanov, Indov... Ubytovanie v letovisku na 
ostrove. Kúpanie a odpočinok na pláži.

2 deň
Spravíme si celodenný výlet do južnej a 
juhovýchodnej časti ostrova. Navštívime miesto 
prvého vylodenia Holanďanov pri Vieux grand Port, 
levia horu v tvare sfingy. Domain de l‘Ylang Ylang - 
hlavná ingrediencia Chanelu No.5? Ďalšou zastávkou 
bude aj prístavný Mahébourgs s námorným múzeom 
a históriou otroctva. Ochutnáme indické chlebové 
placky. Úchvatné šnorchlovanie medzi farebnými 
koralmi zažijeme v blue bay. Vyjde nám čas aj na 
piknik na útese Gris Gris? Na záver dňa sa zastavíme 
pri prírodnom moste le Pont naturel s mohutným 
príbojom. Začujeme čarodejné zariekanie?

3 deň
Odpočinok na bielych plážach ostrova.

4 deň
Po raňajkách nás čaká celodenný výlet do severnej 
oblasti ostrova. Budeme obdivovať tradičné 
kreolské domčeky v okolí Moka. Navštívime aj 
hlavné mesto Port louis s pitoresknou tržnicou 
a skanzenom, ktorý je dokonalou ukážkou kreolskej 
architektúry. Pri ostrove Maurícius mnohým napadne 
aj slávna najvzácnejšia známka sveta „Modrý 
Maurícius“ s odhadovanou hodnotou 4 milióny 
dolárov. Preto nevynecháme ani Múzeum poštových 
známok. Uvidíme aj tú legendárnu modrú? Čaká 
na nás aj Múzeum vyhynutého vtáka „blbouna 
nejapného“, symbolu ostrova.

5 deň
Loďou sa prepravíme na ostrovčeky ile aux Cerfs  
s belostnými plážami. Budeme obdivovať kaskády 
vodopádov padajúce do morskej lagúny. Počas 
dnešného dňa zažijeme aj opekanie rýb s miestnymi 
temperamentnými hudobníkmi a odegustujeme 
lahodný biely rum.

6 deň
Po raňajkách sa vyberieme na celodenný výlet do 
centrálnej a juhozápadnej časti ostrova. Navštívime 
mestečko Floreal s predmestím Curepipe  
a s autobusovou stanicou Jana Palacha! 
Nevynecháme ani sopečný kráter Trou aux Cerf 
a pohľadnicovo krásne čajové plantáže - továreň 
na výrobu čaju v bois Cheri. Neminie nás ani 
ochutnávka. Zastavíme sa aj pri hinduistickom 
chráme na brehu grand bassin - Ganga Talao, 
v ktorom sa nachádza voda z posvätné indickej rieky 
Gangy. Pútnici, vôňa vonných tyčiniek, farebné sárí to 
všetko nám miestami pripomenie spirituálnu Indiu. 
Uvidíme aj obľúbený tanec séga? Zastávku budeme 
mať aj v národnom parku black river gorge. Na 
záver dňa sa zastavíme v le Morne brabant - kedysi 
útočisko prenasledovaných otrokov a očaria nás 
krásne vodopády v Chamarel.

7 –  9 deň
Posledné dni si doprajeme odpočinok na bielych 
plážach ostrova. Fakultatívne možnosť navštíviť 
vedľajší ostrov reunion. Celodenný výlet do južnej  
a východnej časti ostrova. 7. DEŇ: Transfer na 
letisko, prelet na Réunion. Čaká nás výlet k mysu 

11-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY -7i9MrU01

29.04. - 08.05. 11 dní 2 498 / osoba

03.06. - 12.06. 11 dní 2 498 / osoba

16.11. - 25.11. 11 dní 2 498 / osoba

aFrika | MaUríCiUs

maUríCiUs uprostred 
raja

NOVINKA s pobytom pri mori
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CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. 6 x ubytovanie v 4* plážovom 
rezorte s polpenziou. Obed počas celodenného 
výletu. Vstupy uvedené v programe. Celodenný 
výlet do rezervácie Jozani a na koreninové plantáže. 
Poldenný výlet do Stone Townu. Poldenný výlet 
na Prison Island. Všetky miestne transfery. Služby 
miestneho a slovensky hovoriaceho sprievodcu CK 
SATUR. 

CEna nEZaHŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 420 EUR. Stravu 
a nápoje nad rámec uvedený v programe. Vstupné 
víza Tanzánia 50 USD (vybavuje a platí sa pri vstupe). 
Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisný poplatok 360 EUR

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb

21 deň–
Odlet a ranný prílet na  čarovný Zanzibar. Ubytovanie 
v príjemnom plážovom rezorte. Čaká nás prvá 
prechádzka po nádhernej pláži, vynikajúce domáce 
jedlo, či skutočne dych berúci západ slnka.  

3 deň
Individuálne voľno a oddych v plážovom rezorte. 

4 deň
Dnešný deň nás čaká opäť skvelý celodenný 
poznávací program. Vydáme sa preskúmať nádhernú 
prírodnú rezerváciu jozani. Hneď pri vstupe nás 
očarí krásny mahagónový les. Počas prehliadky 
lesa, budeme môcť pozorovať rôzne druhy vtáctva, 
ale hlavne vzácny endemit, guerézu červenú 
zanzibarskú. Čaká nás tradičný Svahilský obed  
a zastávka na koreninových a ovocných plantážach. 
Práve korenie je pre ostrov veľmi typické a pestuje sa 
tu už od 16. storočia. Návrat do rezortu.

5 deň
Preplavíme sa na Prison island. Pochmúrna história 
ostrova ktorý bol najprv domovom pre otrokov  
a neskôr pre chorých obyvateľov je už dávno preč  
a teraz predstavuje domov pre nádherné korytnačky 
veľké. Poobedný návrat do rezortu.

76 deň–
Tieto dni si doprajeme jedinečný relax, prechádzky  
a oddych na krásnych piesočných plážach, vynikajúce 
jedlo, exotické ovocie, či osviežujúce miešané drinky 
v skvelom plážovom rezorte. Pre tých aktívnejších tu 
bude možnosť vyskúšať potápanie či šnorchlovanie, 
alebo absolvovať rôzne výlety loďou v okolí. 

98 deň–
Po odhlásení z hotela sa poobede presunieme do 
kamenného mesta (UnEsCo). Na mieste, kde sa 
mimochodom 5. septembra 1946 narodil svetoznámy 
Freddie Mercury, určite navštívime aj krásnu katedrálu 
Sv. Jozefa, ktorú postavili francúzsky misionári  
a miestny stavitelia v románskom slohu. 
Nevynecháme ani starú pevnosť na pobreží, ktorá je 
od roku 1700 postavená na mieste, kde pôvodne stál 
portugalský kostol Následný presun na letisko  
a nočný  let do Bratislavy.

VEDEli sTE, ŽE
Názov dali ostrovu Zanzibar Peržania a Arabi, 
ktorí ho prví popísali a priniesli islam fungujúci 
dodnes. Nazvali ho zandž a barr, čo znamená 
pobrežie černochov. Zanzibar dal názov Tanzánii. 
Tanzánia vznikla spojením republiky Tanganika 
na africkej pevnine, Pemby a Ľudovej ostrovnej 
republiky Zanzibar. Z názvov Tanganika a Zanzibar 
si zobrali prvé tri písmená a vznikla TAN + ZAN + 
na koniec IA, čím vznikla TANZÁNIA. Zanzibar bol 
prekladiskom a trhovým miestom, kde nakupovali 
a odkiaľ odvážali do Ázie a arabských krajín tisíce 
otrokov. Bežne majú ľudia ako otrokárov zaužívaných 
Američanov. V skutočnosti oveľa zásadnejší 
historický a zásadnejšie čísla spojené s otrokárstvom 
pochádzajú z východnej strany. Otrokárstvo Arabov 
ďaleko prekonáva to americké a Zanzibar bol práve 
prekladiskom pochytaných ľudí v širokom okolí na 
východnej strane Afriky. Napriek tomu, že Zanzibar  
je súčasťou Tanzánie, má vlastného prezidenta a snem 
s 50 poslancami. Má 5 krajov. Tri z nich sa nachádzajú 
na Zanzibare, dva na Pembe.

9-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9ZaZ01

02.03. - 10.03. 9 dní 1 298 / osoba

30.03. - 07.04. 9 dní 1 398 / osoba

08.06. - 16.06. 9 dní 1 298 / osoba

05.10. - 13.10. 9 dní 1 398 / osoba

aFrika | ZanZibar

ZanZibar poznávanie  
afrického raja
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Europa

RANDE
S myAustrian lietam do viac ako 100 
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CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu, prelet na trase Kodaň – 
Kangerlussuaq- Kodaň, prelet na trase Kangerlussuaq 
– Nuuk – Kangerlussuaq, transfer Ba – letisko - Ba, 
2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami v Kodani, 
3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami v Grónsku, 
plavba do osady Qoornoq, prehliadka Národného 
múzea v Nuuku, „Grónsky Tapas“ v kultúrnom centre, 
Návštevu miestnej rodiny s pohostením, Plavbu 
k reštaurácii Qooqqut spojenú s rybačkou a večerou, 
súkromnú dopravu z/na letisko v Nuuku, sprievodcu 
CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 630 EUR, stravu 
a nápoje nad rámec uvedený v programe, ostatné 
vstupy, lístok na dopravu v Kodani, cestovné 
poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisný poplatok 590 EUR

1 deň
Transfer z Bratislavy na letisko Swechat a odlet do 
Kodane. Prechádzka najdlhšou pešou zónou sveta 
Stroget, na ktorej sa vždy niečo deje. Radničné 
námestie je skutočným srdcom  mesta. Prejdeme 
sa kanálom Nyhavn – staromódnym kanálom 
vybudovaným pre prístup obchodníkov do centra 
mesta, ktorý je obklopený štítovými domami a trendy 
kaviarňami. Kráľovský zámok Amalienborg slot či 
nádherný Frederikov Mramorový kostol. Presun na 
ubytovanie.

2 deň
Raňajky a následný transfer na letisko. Opúšťame 
síce Kodaň, no naše životné dobrodružstvo na nás 
ešte len čaká. Smerujeme do osady Kangerlussuaq, 
kde vymeníme veľké lietadlo za niečo pre Grónsko 
oveľa typickejšie. Takmer vyhliadkový let absolvujeme 
na trase medzi Kangerlussuaq a našim hlavným 
cieľom, mestom Nuuk. Po prílete sa ubytujeme 
a počas prehliadky sa zoznámime s touto 16 tisícovou 
„metropolou“. Počas prechádzky mestom nás čaká 
príjemná cesta časom. Začneme totižto v najmladšej 
časti Qinngorput z ktorej budeme pokračovať do 
Nuussuaq, kde sa nachádzajú krásne stavby zo 70tych 
rokov. Prejdeme sa príjemným centrom a určite si 
zamilujeme tradičné farebné domčeky v Nuutoqaq. 
Prehliadku ukončíme v koloniálnom prístave, kde to 
všetko začalo príchodom Hansa Egede v roku 1721. 
Presun na ubytovanie.

3 deň
Dnešný deň začneme skoro ráno, presunom 
do prístavu odkiaľ vyrazíme na naše dnešné 
dobrodružstvo. Po zhruba dvoj hodinovej 
panoramatickej plavbe uprostred dych berúcich 
fjordov nás čaká jedinečná ľadovcová lagúna 
a čarovný Narsap Sermia. Pokračujeme ďalej 
a po obede sa poprechádzame v momentálne už 
opustenej rybárskej osade Qoornoq. Tá bola kedysi 
obývaná Inuitmi a dokonca ešte ich predchodcami 
Paleo-Eskimo. Posledný obyvateľ osadu opustil v roku 
1972. Následný presun do Nuuku na ubytovanie.

4 deň
Po raňajkách sa vydáme nahliadnuť do histórie 
Grónska. Čaká nás Národného múzea, ktoré bolo 
založené v roku 1960. Vynikajúci tradičný obed, 

tzv „Grónsko Tapas“ si vychutnáme v kultúrnom 
centre a následne nahliadneme do procesu 
výroby Národných kostýmov a vynikajúcou kávou 
a dezertom nás pohostí miestna rodina. Presunieme 
sa do prístavu odkiaľ opäť vyrážame na vodu. Po 
približne hodinovej panoramatickej plavbe sa 
dostaneme k unikátnej reštaurácii Qooqqut. Večeru 
si však ulovíme sami a to počas jedinečnej rybačky 
v neďalekej rieke. V reštaurácii nám následne našu 
čerstvú odmenu pripravia skvelý kuchári presne 
podľa nášho gusta. Podvečerný návrat do Nuuku 
a presun na ubytovanie. 

5 deň
Po raňajkách nás čaká krátky rozlúčkový výstup 
na vrchol Lille Malene, odkiaľ sa nám naskytne 
nádherný výhľad nie len na celý Nuuk, ale aj na 
jeho rozprávkové okolie. Následný presun na letisko 
a odlet a podvečerný prílet do Kodane. Presun na 
ubytovanie.

6 deň
Po raňajkách sa presunieme na letisko odkiaľ nás 
čaká spiatočný let do Viedne. Následný transfer do 
Bratislavy.

6-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9grl01

16.06. - 21.06. 6 dní 2 198 / osoba

grónskO Ľadové kráĽovstvo  
s návštevou kodane

Jedinečný program na trhu 

EUróPa | Dánsko, grónsko
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aMErika

loĎ a jEj VYbaVEniE
Výletná loď americkej flotily Norwegian Cruise Line 
PRIDE OF AMERICA bola postavená v r. 2005  
a rekonštruovaná v r.2016. Celkovo má 14 palúb 
(z toho 11 pre pasažierov). Kapacita lode je 2186 
pasažierov a 927 členov posádky. Dizajn priestorov 
lode odhaľuje rôznorodosť americkej histórie. 
K vybaveniu lode patrí: Mandara Spa® wellness 
centrum, fitnes, kaderníctvo, kozmetika, 3 bazény,  
4 vírivky, multifunkčné ihrisko, vonkajšia bežecká 
dráha, golfové ihrisko, šach, animácie, divadlo, 
kaplnka, umelecká galéria, kartáreň, knižnica, večerné 
show, disko, kasíno, internetový kútik, obchody, 
detské kluby, videoherňa, 13 reštaurácií a 10 barov.

UbYToVaniE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené SAT TV, 
minibarom, telefónom, trezorom, kúpeľňou so 
sprchou a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 24 h 
kajutový servis a osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné kajuty (pre 2-4 osoby), kajuty s oknom (pre 
2-4 osoby), kajuty s balkónom (pre 2-3 osoby) a suity 
(pre 2-6 osôb).

sTraVoVaniE
Plná penzia vrátane Premium all inclusive balíčka.

DoPraVa Do/Z PrísTaVU
Možná letecká doprava z Viedne, Prahy alebo 
Budapešti. Viac informácií dostanete vo Vašej CK.

FakUlTaTíVnE VÝlETY

kaUai
To najlepšie z ostrova Maui 125 EUR. 
Halaekala kráter sopky 83 EUR. 

Hilo
Národný park vulkánov 83 EUR. 
Pobrežie a botanická záhrada 49 EUR. 

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

CEna ZaHŔŇa
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, Premium 
all inclusive balíček (široká ponuka alkoholických 
a nealkoholických nápojov, predplatené prepitné), 
prístavné poplatky, vybrané služby na lodi.

CEna nEZaHŔŇa
dopravu do/z prístavu, nápoje mimo balíčka Premium 
all inclusive, využívanie wellness centra, platené 
služby, fakultatívne výlety, cestovné poistenie.

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

8-dňová luxusná výletná plavba na PRIDE OF AMERICA****

haVaJskÉ OsTrOVY
iTinErár PríCHoD oDCHoD
1. deň: Honolulu (Oahu) 19:00
2. deň: Kahului (Maui) 08:00
3. deň: Kahului (Maui) 18:00
4. deň: Hilo (Hawai) 08:00 18:00
5. deň: Kona (Hawai) 07:00 17:30
6. deň: Nawiliwili (Kauai) 08:00  
7. deň: Nawiliwili (Kauai) 14:00
8. deň: Honolulu (Oahu) 07:00  

TErMínY
A 18.november 2017, 09.december 2017

B 11.november a 25.november 2017, 02.december 
a 16.december 2017

C 30.december 2017

D 23.december 2017, 06.január, 13.január, 20.janu-
ár a 27.január 2018, 31.marec 2018

E
03.február, 10.február, 17.február a 24.február 
2018, 03.marec, 10.marec, 17.marec a 24.marec 
2018, 28.apríl 2018

F 07.apríl, 14. apríl a 21. apríl 2018

7i5FnC01 a b C D E F
Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 459 509 559 609 659 939
Zákl.lôžko/kajuta s oknom 609 659 709 809 859 1 109
Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 709 759 809 909 959 1 269
3./4. lôžko dospelý 229 259 269 279 289 559
3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 0 0 199 199 199 199
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PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky cca 430 €/osoba.

PoZnáMka
Ceny uvedené v cenníku sú v eurách na osobu, pokiaľ 
nie je uvedené inak a sú aktuálne ku dňu vydania 
katalógu. Uvedené ceny platia pri minimálnom počte 
16 účastníkov.

loĎ a jEj VYbaVEniE
Výletná loď RUBY PRINCESS bola postavená v roku 
2008 a rekonštruovaná v decembri 2015. Kapacita 
lode je 3080 pasažierov a 1200 členov posádky. 
Celkovo má 19 palúb (z toho 15 pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: Lotus spa wellness a fitnes 
centrum (sauny, masáže, salón krásy), 4 bazény 
(1 s veľkoplošnou obrazovkou), 7 víriviek, oddychový 
areál The Sanctuary len pre dospelých, bežecká dráha, 
multifunkčné športové ihrisko (tenis, basketbal, 
volejbal, futbal), minigolf, divadlo, večerné show, 
kino pod hviezdami, diskotéka, kasíno, animácie, 
populárna spevácka show The Voice of the Ocean, 
detské kluby podľa veku, knižnica, svadobná kaplnka, 
internetová kaviareň, konferenčná miestnosť, galéria 
a aukčná sieň, obchody, 7 reštaurácií a 11 barov.

UbYToVaniE
Elegantné klimatizované kajuty sú vybavené SAT 
TV, mini barom, telefónom, trezorom, kúpeľňou so 
sprchou a WC, sušičom vlasov, kozmetikou. 24 hod. 
kajutový servis a osobný kajutový stevard. Typy 
kajút: vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), kajuty 
s oknom (pre 2 až 4 osoby), kajuty s balkónom a suity 
s balkónom (pre 2 až 4 osoby).

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

DoPraVa Do/Z PrísTaVU
V cene letecká doprava z/do Viedne, transfer z/do 
Bratislavy, transfery: letisko - hotel - prístav - letisko.

FakUlTaTíVnE VÝlETY

MonTErEY
Pfeiffer Big Sur park a vinárska oblasť Carmel 140 USD.
Výlet do akvária Monterey Bay 74 USD.

san DiEgo
Prehliadka mesta historickou električkou 50 USD.
Sea World dobrodružný park 150 USD.

EnsEnaDa
Vinárska oblasť Guadalupe 35 USD.
Prehliadka mesta a gejzíru La Bufadora 40 USD.

san FranCisCo
Okruh mestom a Golden Gate most 60 USD.
San Francisco a Alcatraz 75 USD.
Prehliadka Silicon Valley 90 USD.

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

CEna ZaHŔŇa
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vodu, 
ľadový čaj, kávu a čaj v bufetovej reštaurácii, 
prístavné poplatky, vybrané služby na lodi, leteckú 
dopravu z/do Viedne, transfer z/ do Bratislavy, 
transfery: letisko – hotel - prístav - letisko,  
2 x ubytovanie s raňajkami pred plavbou, služby 
slovenského sprievodcu.

CEna nEZaHŔŇa
Víza do USA, v prípade biometrických pasov 
schválený Esta formulár, prepitné (platba na lodi) 
cca 13 USD/osoba/noc, pobytovú taxu v hoteli pred 
plavbou, miestne transfery, fakultatívne výlety, 
nápoje, platené služby na lodi, komplexné cestovné 
poistenie.

Luxusná výletná plavba na RUBY PRINCESS ****

Západ Usa

aMErika

iTinErár PríCHoD oDCHoD

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko do Viedne, odlet do 
Los Angeles. Transfer do hotela.

2. deň: Los Angeles (USA)

3. deň: 

Los Angeles (USA) Raňajky, individuálne voľno, 
transfer do prístavu. V poobedných hodinách 
nalodenie na výletnú loď Ruby Princess. Vypláva-
nie 16:00 hod.

4. deň: na mori
5. deň: San Francisco (USA) 07:00 23:00
6. deň: Monterey (USA) 07:00 18:00
7. deň: na mori
8. deň: San Diego (USA) 08:00 23:00
9. deň: Ensenada (Mexiko) 08:00 17:00

10. deň: Los Angeles (USA) vylodenie doobeda, transfer 
na letisko, odlet do Viedne.

11. deň: Prílet do Viedne, transfer do Bratislavy.

TErMín
A 29. marec – 08. apríl 2018              VEĽKÁ NOC

7i5FPC02 a
Základné lôžko/vnútorná kajuta 1 898
Základné lôžko/kajuta s oknom 2 098
Základné lôžko/kajuta s balkónom 2 198
3./4. lôžko - paušál 1 499

Sprievodca CK SATUR 29.03.2018
Letenka a transfery v ceneNOVINKA
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11 deň
Krátky presun do parku, ktorý mnohí považujú za 
najkrajší v krajine. nP Yosemite si nie len obľúbime, 
ale doslova zamilujeme. Ponúka množstvo krásnych 
vodopádov, majestátne žulové masívy a rozprávkové 
sekvojové lesy. Nachádza sa tu tiež známy skalný 
útvar El Capitan, ktorý sa týči do výšky až 910m 
nad ostatný terén. Po dni strávenom v prírode sa 
presunieme do mesta Manteca.  

1312 deň–
Ráno pokračujeme ďalej až do bývalého kráľovstva 
„Hippie“. Svojrázne san Francisco bude našim 
domovom na posledné dni našej cesty. Ikonický most 
golden gate, historická električková trať, výhľady na 
legendárny alcatraz, mohutné sekvoje v prírodnom 
parku Muir Woods, dokonalá miestna kuchyňa 
a nezameniteľná atmosféra Chinatownu. To je San 
Francisco.

1514 deň–
Presunieme sa na letisko a pomaly sa rozlúčime 
s celým západným pobrežím, z ktorého si odnesieme 
množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Nočný do 
Viedne a následný transfer do Bratislavy. 

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer Ba-letisko-Ba. 13x 
ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami. Súkromnú 
dopravu. Prepravu súkromným minivanom. Vstupy do 
národných parkov. Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Príplatok ja jednolôžkovú izbu 1200EUR. Stravu 
a nápoje nad rámec uvedený v programe. Ostatné 
vstupy. Vybavenie ESTA formuláru (18 EUR). Cestovné 
poistenie

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 490 EUR

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
10 osôb 

1 deň
Odlet a prílet do známeho „mesta anjelov“, los 
angeles. Po príchode nás čaká presun na ubytovanie 
a oddych po dlhom lete.

2 deň
Po raňajkách nahliadneme do filmového sveta. 
Jedinečné štúdia Universal nám ponúknu skvelé 
filmové atrakcie a skutočne maximum zo zákulisia 
sveta kinematografie. Návrat na ubytovanie.  

3 deň
Ikonické móla na pláži Venice beach, množstvo 
pouličných umelcov, vynikajúce jedlo, prechádzky 
popri Venice Canals, prístavná Marina Beach, známa 
posilňovňa Muscle Gym, kde by sme v minulosti 
určite natrafili na arnolda schwarzeneggra. Následne 
nás čaká presun do „mesta hriechu“, Las Vegas.

4 deň
Nevada, kráľovstvo rodea a kasín. Nikdy nespiace 
centrum hazardu v Nevadskej púšti, nablýskaná 
hráčska metropola Ameriky, to je las Vegas. 
Vysvietená, 6 kilometrov dlhá Las Vegas Strip, kde nás 
čakajú Benátky, Rím, Eiffelovka a Cheopsova pyramída. 

5 deň
Práve kasína sú hlavným symbolom tohto mesta 
a nenavštíviť ich by bolo doslova hriech. Doprajeme 
si trochu času aj na nákupy a následne sa presunieme 
ku známej klembovej priehrade Hoover Dam. 
S výškou až 220m sa jedná o druhú najvyššiu v USA. 

6 deň
grand Canyon, tvorený riekou Colorado je 
v niektorých miestach hlboký až 1600m. Výhľady na 
ktoré nikdy nezabudneme nám spestria aj jedinečné 
farebné vrstvy vápencov a pieskovcov. Dokonalý 
výhľad nám ponúkne aj jeden z najzaujímavejších 
prírodných útvarov, Horseshoe bend. 

7 deň
Dnes náš čaká Canyon antelope, miesto, kde sa 
farebnosť a hra svetiel dokonalo kombinuje a vytvára 
doslova rozprávkové scenérie. Ďalšia zastávka bude 
opäť v znamení kaňonu. nP bryce Canyon je miesto, 
kde sa nachádzajú skutočne nezameniteľné skalné 
útvary. Následný presun do Cedar City. 

8 deň
nP Zion patrí medzi najkrajšie miesta v celom štáte 
Utah. My si ho počas dnešného dňa určite zamilujeme 
a to obzvlášť vďaka fotogenickým skalným stenám, 
masívnym kaňonom či tajomným údoliam. Medzi 
najznámejšie miesta parku patrí určite trojica 
pieskových útesov, Court of the Patriarchs či 
horolezcami veľmi obľúbená angel’s landing. 
Následný presun do mestečka Pahrump. 

9 deň
Ráno opustíme St.George a smerujeme do Údolia 
smrti. nP Death Valley vystihuje svoj názov skutočne 
bravúrne. Jedná sa totižto o najsuchšie, najteplejšie 
a najnižšie položené miesto v USA. 10. Júla 1913 
tu bola zaznamená rekordná teplota 56,7 °C v tieni. 
Následný presun do mesta bakersfield.

10 deň
Dnes sa vydáme do národného parku sequoia. Tu 
sa pokocháme najmohutnejšími stromami na svete, 
ktoré môžu dorásť až do výšky 80 metrov. Najslávnejší 
z nich, pýcha NP Sequoia, je určite strom generála 
shermana, ktorý objemom dreva kraľuje tabuľke 
najväčších stromov sveta. Má výšku takmer 84 
metrov, priemer kmeňa 11 metrov a vek možno až  
2 700 rokov. Následný presun do mesta Fresno.

15-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9Usl10

01.06. - 15.06. 15 dní 2 998 / osoba

14.09. - 28.09. 15 dní 2 998 / osoba

aMErika | Usa

Západ Usa Čaro prírodY  
a ruch veĽkoMiest

„Road trip“ na americký 
štýl s tým najlepším, čo 
západ USA ponúka 

Komfort 
malej skupiny



New york

Providence

Boston

Cape Cod
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9-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9Usl09

14.07. - 22.07. (Letné prázdniny) 9 dní 2 198 / osoba

25.09. - 03.10. 9 dní 2 198 / osoba

krásY nOVÉhO angliCka východ  
usa

87 deň–
Dnes po raňajkách vyrazíme smerom do New Yorku. 
Po príjazde sa ubytujeme. Pozrieme si kolekciu naj 
mrakodrapov: Flatiron building, Empire state 
building, rockefeller Center. Navštívime st. 
Patrick’s Cathedral a zelené pľúca mesta – Central 
Park, ktorý sa tiahne v dĺžke 4,1 kilometra, 51 
blokov od 59. po 110. ulicu. Obklopuje ho hustý les, 
pričom nad korunami mohutných stromov sa čnejú 
vysokánske budovy. Jednou z nich je i Dakota, pred 
ktorou bol zavraždený John Lennon.

109 deň–
socha slobody na Liberty Island a historický „vstup 
do Ameriky“ Ellis Island je jedinečným symbolom 
amerického sna, slobody a demokracie, ktorá 
majestátne stojí v newyorskom prístave. Pre milióny 
ľudí, ktorí prišli do Ameriky s nádejou na lepší život, 
je symbolom otvorenosti tejto krajiny. Fakultatívne 
výletná plavba na Ellis island. broadway – ulica 
pretínajúca štvrť Manhattan z juhu na sever, ktorá je 
známa veľkým počtom významných divadiel. Wall 
street– centrum svetového finančníctva 
s najdôležitejšou budovou, Newyorskou burzou 
cenných papierov. Každý pracovný deň mení 

21 deň–
Let do Bostonu. Ubytovanie v hoteli. Čaká nás jedno 
z najkrajších miest USA. Boston nám pripomenie 
staré dobré Anglicko a skrýva celú históriu Spojených 
štátov. Spravíme si prechádzku po slávnej „Freedom 
Trail“ chodník označený tehlami, ktorý prechádza 
mestom tak, aby si návštevníci mohli pozrieť 
najznámejšie historické miesta. Začneme teda 
v parku boston Common, ktorý je v centre mesta a je 
zároveň oázou odpočinku. Zastavíme sa pri krásnom 
trhovisku Quincy Market a prechádzku ukončíme 
na kopci bunker Hill kde sa nachádza monument 
pripomínajúci bitku, ktorá sa tu odohrala v roku 1775. 
Tých čo majú záujem o vojenskú históru určite môže 
zaujať prehliadka vojenskej lode Uss Constitution – 
najstaršia vyzbrojená vojenská loď na svete.

3 deň
Boston sa vo svete preslávil univerzitami. V meste 
sa nachádza 14 univerzít! Aj slávny Harvard. 
Ten sa nachádza na predmestí Cambridge. Na 
kampus univerzity sa zvezieme červenou linkou 
metra, ktorá je najstaršia v USA. Úžasný kampus 
Harvardu a najprestížnejšej technickej univerzity 
MiT (Massachusetts instiute of Technology) 
budú fantastickým zážitkom! Večer sa prejdeme po 
pobrežnom móle „long wharf“, ktoré poskytuje krásne 
pohľady na vysvietenú finančnú štvrť a centrum 
mesta.

64 deň–
Dnes si požičiame auto a presunieme sa na juh. 
Čaká nás Cape Cod, obľúbené dovolenkové miesto 
mnohých amerických celebrít a domov slávnej 
rodiny kennedyovcov. Ubytujeme sa v niektorom 
z klasických „Bed and Breakfast“ B & B v oblasti Cape 
Cod. Druhý deň sa vyberieme pozdĺž polostrova až na 
jeho samotný cíp do Provincetown, prístavné mesto, 
z ktorého je fakultatívne možné podniknúť výlet za 
veľrybami. Tretí deň venujeme ostrovčeku nantucket 
(prípadne Martha’s Vineyard). Prepravíme sa na 
trajekte. Nantucket je ostrovček, ktorý sin a dovolenky 
obľúbili Clintonovci, Bill Gates, Tomy Hilfiger, či 
Sharone Stone. Čaká nás pohľadnicovo krásny ostrov, 
pláže či majáky. V lete venujeme čas aj oddychu na 
pláži.

majiteľov akcií v hodnote cca 35 miliárd dolárov. 
Socha G. Washingtona na schodisku pred Federal Hall 
označuje miesto, kde prvý americký prezident zložil 
prísahu. Ground zero - dramatická pamiatka na obete 
11. septembra. battery Park – javisko pouličných 
jamajských hudobníkov, akrobatov, živých sôch, 
predavačov dáždnikov a „pravých“ rollexiek. brooklyn 
bridge – prvý a najslávnejší most New Yorku. 
Navštívime aj niektoré ďalšie štvrte: China Town, 
little italy - záruka pravej talianskej kuchyne a kávy. 
SoHo – kedysi prázdne priemyselné ulice soHo dnes 
lemujú galérie, lokály, kaviarne, reštaurácie a drahé 
butiky.

1211 deň–
Po raňajkách sa od -ubytujeme. Presunieme na letisko. 
Let do Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA -letisko -BA. Miestne 
transfery dopravným prostriedkom VAN. Všetky 
náklady spojené s transferom (diaľničné poplatky, 
poplatky za parkovanie, PHM, atd.). 11x ubytovanie 
počas okruhu s raňajkami v 3* hoteloch, hotelové 
taxy. Šoférujúci sprievodca CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vybavenie ESTA formulára (18 €), miestnu dopravu 
v Bostone, New Yorku. Vratný depozit v hoteloch. 
Trajekt na Nantucket príp. Martha’s Vineyard. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 750 €. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 470 €.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
10 osôb.

Komfort 
malej skupiny

NOVINKA



New York 

Washington

USA

Kanada

Zažite aj vy „veľké jablko“, ktoré nikdy nespí 
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navrhol vynikajúci americký architekt Frank Lloyd 
Wright, Guggenheimove múzeum je zamerané na 
umelecké diela 19. a 20. storočia.

6 –  7 deň
Check-out z hotela. Individuálny program. Transfer na 
letisko, prílet do Viedne.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA – letisko – BA, 
privátny transfer letisko –  hotel – letisko v New Yorku, 
6x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteli v centre New 
Yorku, hotelové taxy, 6-dňovú prehliadku New Yorku 
so sprievodcom CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Vybavenie ESTA formulára (18 EUR), miestnu dopravu 
v New Yorku (prevažne metrom a peši), vstupy, vratný 
depozit v hoteli a fakultatívne výlety. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu a cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 470 EUR. 

 
MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Viedne do new Yorku. Prvé prieskumy 
Veľkého jablka.

2 deň
Kolekcia naj mrakodrapov: Flatiron building - 
žehlička. V čom spočíva jej unikátnosť? Empire state 
building - v minulosti považovaná za ôsmy div sveta, 
z ktorej je vidieť Manhattan ako na dlani. Držala status 
najvyššej budovy sveta bezkonkurenčných  
40 rokov. rockefeller Center. St. Patrick’s Cathedral 
a zelené pľúca mesta – Central Park, ktorý sa tiahne 
v dĺžke 4,1 kilometra, 51 blokov od 59. po 110. 
ulicu. Obklopuje ho hustý les, pričom nad korunami 
mohutných stromov sa čnejú vysokánske budovy. 
Jednou z nich je i Dakota, pred ktorou bol zavraždený 
John Lennon.

3 deň
socha slobody na Liberty Island a historický „vstup 
do Ameriky“ Ellis Island je jedinečným symbolom 
amerického sna, slobody a demokracie, ktorá 
majestátne stojí v newyorskom prístave. Pre milióny 
ľudí, ktorí prišli do Ameriky s nádejou na lepší život, 
je symbolom otvorenosti tejto krajiny. Fakultatívne 
výletná plavba na Ellis Island. broadway – ulica 
pretínajúca štvrť Manhattan z juhu na sever, ktorá je 
známa veľkým počtom významných divadiel. Wall 
street – centrum svetového finančníctva  
s najdôležitejšou budovou, Newyorskou burzou 
cenných papierov. Každý pracovný deň mení 
majiteľov akcií v hodnote cca 35 miliárd dolárov. 
Socha G. Washingtona na schodisku pred Federal 
Hall označuje miesto, kde prvý americký prezident 
zložil prísahu. ground zero - dramatická pamiatka 
na obete 11. septembra. battery Park – javisko 
pouličných jamajských hudobníkov, akrobatov, 
živých sôch, predavačov dáždnikov a „pravých“ 
rollexiek. brooklyn bridge – prvý a najslávnejší most 
New Yorku.

4 deň
Návšteva vybraných štvrtí: China Town, little italy - 
záruka pravej talianskej kuchyne a kávy. soHo – 
kedysi prázdne priemyselné ulice SoHo dnes lemujú 
galérie, lokály, kaviarne, reštaurácie a drahé butiky. 
Greenwich Village - dedina slávnych mien.  

5 deň
Návšteva galérií, múzeí alebo nákupy. Na rušnej 
Herald Square na Broadway je najväčší obchodný 
dom na svete Macy´s. Nájdete tu za dobrú cenu 
doslova a do písmena všetko. V blízkosti Ground Zero, 
kde stáli newyorské dvojičky, máme otvorený ďalší 
nákupný raj – Century 21 so záplavou značkového 
oblečenia za diskontné, polovičné i štvrtinové 
ceny. Ak zatúžite po bielizni Victoria´s Secret, Calvin 
Klein, džínsoch Levi´s, po dostupných origináloch 
od Manola Blahnika, môžete ich mať. Nákupy si 
vychutnáte aj v SoHo, na známych módnych adresách 
East Village a Lower East Side. Prípadne návšteva 
múzeí podľa Vášho výberu: Metropolitan Museum 
of art - otvorené bolo v r. 1870, v súčasnosti sa radí 
medzi najväčšie múzeá na svete, guggenheim 
Museum - sedem poschodovú kužeľovú budovu 

7-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9Usa01

03.03. - 09.03. (Jarné prázdniny) 7 dní 1 398 / osoba

28.03. - 03.04. (Veľká noc) 7 dní 1 398 / osoba

01.05. - 07.05. 7 dní 1 398 / osoba

07.05. - 13.05. 7 dní 1 398 / osoba

15.05. - 21.05. 7 dní 1 398 / osoba

18.08. - 24.08. (Letné prázdniny) 7 dní 1 398 / osoba

25.08. - 31.08. (Letné prázdniny) 7 dní 1 398 / osoba

01.11. - 07.11. 7 dní 1 398 / osoba

aMErika | nEW York

nEW YOrk big
apple



Key West

Miami

NOVINKA

aMErika | MiaMi

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko Schwechat – 
BA, 9x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami (v Miami 
a okolí, v blízkosti pláže), hotelové taxy, transfery 
klimatizovaným dopravným prostriedkom VAN, 
vstup do národného parku a plavba v zálive v NP 
Everglades, vstup do parku Theater of the Sea, 
sprievodca CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Fakultatívne vstupy a výlety (napr. NASA, vstup 
cca 40 USD). Vybavenie ESTA formulára (18 EUR), 
vratný depozit v hoteli. Príplatok za jednolôžkovú 
izbu a cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 480 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
10 osôb. 

1 deň
Odlet na Floridu, prílet do Miami, mesta pláží, 
hotelov, boháčov a luxusných jácht. Transfer do 
hotela, uvítanie so sprievodcom, voľný program.

2 deň
Cez štvrť little Havana sa presunieme do krásneho 
Coral Gables, múzeum Villa Vizcaya, rušná atmosféra 
Coconut Grove. Downtown Miami a obľúbené 
Bayside. Pokračovanie za dobrodružstvom do 
prírodnej rezervácie Everglades, kde podnikneme 
plavbu špeciálnym vodným vznášadlom medzi 
hustými mangrovníkovými hájmi. Okolo našej loďky, 
uprostred močarísk, budú neustále krúžiť aligátory 
a desiatky druhov vtákov. Týmto dravcom sa 
dostaneme „do papule“ na neďalekej farme. Naučíme 
sa, aký je rozdiel medzi krokodílom a aligátorom.

3 deň
Ráno si spravíme prehliadku vyhlásenej south 
beach, centra módy a letných párty, známej i vďaka 
budovám v Art Deco štýle. ocean Drive, Clevelander 
Hotel i vila Versace. Poobede si vychutnáme pláže na 
Miami Beach. 

4 –  6 deň
Presunieme sa do skutočného tropického raja Floridy. 
Po prekročení úseku medzi floridskou pevninou 
a prvým ostrovom Key Largo bude naša cesta 
pokračovať cez desiatky ostrovov a ostrovčekov 
rôznych veľkostí, končiacich najjužnejším ostrovom 
Usa – key West. Kúpanie na niektorej z prekrásnych 
pláží lemovaných palmami. Večer presun na námestie 
pouličných zabávačov a umelcov Mallory square, 
s tým najromantickejším a najkrajším západom 
slnka na Floride. Zažijete aj pravú atmosféru hlavnej 
ulice Duval street lemovanú kaviarňami, ktoré 
naplno ožívajú práve po západe slnka! Prehliadka 
historického Key Westu (vzdialenosť od Kuby iba 
145 km) – Míľa 0, dom Ernesta Hemingwaya, maják, 
múzeum pokladu z lodi Atocha. Jeden z dní na Key 
West samozrejme venujeme aj oddychu.

7 deň
Cestou spať na Miami sa zastavíme na ostrove 
Islamorada, navštívime Theater Of The Sea (Morské 
divadlo), kde sa dozviete o rôznych tvoroch žijúcich 
v oceáne, uvidíte show a dokonca môžete zažiť 
individuálne plávanie s delfínmi, tuleňmi či rajami! 
Prejazd cez jeden z najdlhších mostov sveta – 7 Miles 
Bridge (11-kilometrový kolos). Návrat do Miami.

8 –  9 deň
Voľný program v Miami, možnosť nákupov, oddych. 
Fakultatívne možnosť výletu na Cape Canaveral – 
NASA.

10 deň 
Transfer na letisko a návrat do Európy.

11-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9Usa08

27.02. - 09.03. (Jarné prázdniny) 11 dní 2 298 / osoba

28.03. - 07.04. (Veľká noc) 11 dní 2 298 / osoba

19.08. - 29.08. (Letné prázdniny) 11 dní 2 298 / osoba

29.10. - 08.11. 11 dní 2 298 / osoba
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miami & kEY WEsT oddYch  
a poznávanie 

Komfort 
malej skupiny



Vinales

Havana

Trinidad

Santa Clara

Varadero

Cienfugeos

Kuba
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CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA–letisko–BA. 
Miestne transfery. 3x ubytovanie v Havane v 4* hoteli 
s polpenziou, obedy počas výletov, 2x ubytovanie  
3* hoteli v Trinidade alebo v okolí s all inclusive.  
5x ubytovanie v 4* hoteli na Varadere s all inclusive. 
Vstupy do pamiatok. Hodinová jazda na starých 
amerických autách. Slovensky/česky hovoriaci 
miestny sprievodca CK SATUR počas okruhu.

CEna nEZaHŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 650 EUR. Možnosť 
doplatku na 5* hotel Melia Varadero resp. podobný 
od 450 EUR/pobyt. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 550 EUR. Vstupná turistická karta 
22 EUR.
 
PoZnáMka
Niektoré múzeá alebo tabakové fabriky môžu byť 
počas sviatkov zatvorené.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 –  2 deň
Odlet z Viedne, prílet na Kubu (Havana), transfer do 
hotela. Program začneme prehliadkou kubánskej 
metropoly Havany. Moderná univerzita a Námestie 
revolúcie v kontraste s UNESCO chránenou štvrťou 
Havana vieja. Svetoznáme a najmä rušné nábrežie 
s promenádou Malecón s vyhliadkou na pevnosť 
El Morro, chrániace ústie zálivu. Rezidenčná 
štvrť Vedado, Kolumbov pamätník, koloniálne 
El Capitolio – replika amerického vzoru, bývalý 
prezidentský palác a Gran Teatro, Central Park.  
Pešia prechádzka uličkami starého mesta, námestie  
sv. Františka s katedrálou a čulým ruchom. Uvidíme 
aj kubánske ženy v typickom bielom oblečení 
posedávajúce a fajčiace cigary, hudobníkov, 
tanečníčky. Veľkolepé námestie Plaza de Armas, Palác 
Villanueva, El Templete, obľúbené Hemingwayove 
podniky La Floridita a Bodeguita del Medio. 
Zažijeme veľmi zaujímavú hodinovú jazdu na starých 
amerických autách. Možnosť večernej návštevy 
známeho kabaretu (za poplatok, odporúčame 
objednať vopred v CK).

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

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

5 –  6 deň
Trinidad, romantické koloniálne mestečko sa teší 
patronátu UNESCO od roku 1988. Pestrofarebné 
uličky plné hráčov domina, baseballu a konských 
povozov bez jediného auta. Môžeme ochutnať 
tradičný koktail z trinidadského rumu a sirupu 
z cukrovej trstiny. Vydáme sa cestou lemovanom 
plantážami cukrovej trstiny do santa Clary, miesta 
posledného odpočinku národného hrdinu „Che“ 
Guevaru. Vykoľajený vlak označujúci rozhodujúce 
momenty Kubánskej revolúcie. Varadero.

7 –  10 deň
Oddych na vyhlásených plážach s bielym pieskom 
na Varadere, pohodlie all inclusive hotela, kubánsky 
rum, ľadové mojito, cuba libre, večerné show, hodiny 
salsy, šnorchlovanie, potápanie, fakultatívne výlety, 
miestne trhy.

11 –  12 deň
Záverečný deň na oddych, transfer na letisko, odlet 
do Viedne.

12-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9CUb15

19.02. - 02.03. (Jarné prázdniny) 12 dní 2 155 / osoba

26.02. - 09.03. (Jarné prázdniny) 12 dní 2 155 / osoba

27.03. - 07.04. (Veľká noc) 12 dní 2 155 / osoba

17.11. - 28.11. 12 dní 2 155 / osoba

aMErika |  kUba

kUba to najlepšie  
all inclusive

Sprevádza Elza, slovensky hovoriaca Kubánka

All inclusive služby  
počas pobytu pri mori



Vinales
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Trinidad
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UNESCO. Pestrofarebné uličky plné hráčov domina. 
Pokračovanie do Santa Clary, miesta posledného 
odpočinku národného hrdinu „Che“ Guevaru. 
Vykoľajený vlak označujúci rozhodujúce momenty 
Kubánskej revolúcie. Varadero.

1512 deň–
Oddych na plážach s bielym pieskom na Varadere. 
Predposledný deň voľno do transferu na letisko. 
Odlet do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne. Prelet Cancun – Havana. 
Transfer BA–letisko–BA. Miestne transfery. 
5x ubytovanie v Mexiku v 4* hoteloch s all inclusive, 
1x ubytovanie s polpenziou v Meride, 3x ubytovanie 
v Havane 2x ubytovanie v v 3* hoteli s polpenziou, 
obedy počas výletov, 1x ubytovanie v Trinidade  alebo 
v okolí s all inclusive, 3x ubytovanie na Varadere v 4* 
hoteli s all inclusive. Vstupy do pamiatok. Hodinovú 
jazdu na starých amerických autách. Sprievodcu CK 
SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Príplatok za za 1/1 izbu 880 EUR. Výlet Xcaret 170 EUR. 
Nápoje a strava neuvedené v programe. Cestovné 
poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 590 EUR. Vstupná karta na Kubu 
22 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

31 deň–
Odlet z Viedne do Cancúnu. Transfer do hotela, prvý 
dotyk s príjemnými vlnami tyrkysových vôd Karibiku. 
Oddych na piesočnatých plážach. Vydáme sa do mesta 
Mérida, koloniálneho mesta s francúzskym šarmom. 
Založil ho v roku 1952 na rozvalinách bývalého 
mayského mesta dobyvateľ Francisco de Montejo. Na 
začiatku 20. storočia mala Mérida najviac milionárov 
na svete. Cestou navštívime jednu z najznámejších 
mayských pamiatok - Chichen itzá, považovanú za 
univerzitu mayskej kultúry. Toto archeologické nálezisko 
odhaľuje mayské znalosti matematiky, architektúry 
a astronómie. Možnosť kúpania v cenote. Ubytovanie 
v Meride.

4 deň
Cestou do Uxmal navštívime Eco Museo de 
Cacao. Uxmal, mayské mesto, jedna z najväčších 
a najzaujímavejších archeologických lokalít Mayov. 
Obdivovať budeme monumentálne stavby - 
Guesserova pyramída, Dom guvernéra, Dvor mníšok,  
či Dom korytnačiek. Cez Valladolid sa presunieme až 
na nádhernú Mayskú riviéru.

75 deň–
Voľný program na plážach Mayskej riviéry. Plávanie, 
relax, skvelá tequila, prechádzka po piesku pri 
západe slnka a tanečná zábava. Fakultatívne návšteva 
niektorého z okolitých tematických parkov – Xel -Ha,  
jeden z najväčších prírodných parkov sveta 
s jedinečným šnorchlovaním či Xcaret - eko-
-archeologický park s množstvom atrakcií. Transfer  
na letisko v Cancúne. Prelet na kubu.

8 deň
Kubánska metropola Havana. Moderná univerzita 
a Námestie revolúcie v kontraste s UNESCO 
chránenou štvrťou Havana vieja. Svetoznáme 
a najmä rušné nábrežie s promenádou Malecón 
s vyhliadkou na pevnosť El Morro. Rezidenčná štvrť 
Vedado, Kolumbov pamätník, koloniálne El Capitolio, 
bývalý prezidentský palác a Gran Teatro, Central Park. 
Pešia prechádzka uličkami starého mesta, námestie 
sv. Františka s katedrálou a čulým ruchom. Kubánske 
ženy v typickom bielom oblečení posedávajúce 
a fajčiace cigary. Veľkolepé námestie Plaza de 
Armas, Palác Villanueva, El Templete, obľúbené 
Hemingwayove podniky La Floridita a Bodeguita del 

Medio. Zažijeme veľmi zaujímavú hodinovú jazdu 
na starých amerických autách. Možnosť večernej 
návštevy známeho kabaretu.

9 deň
Presunieme sa do oblasti Piňar del rio, ktorá 
je známa masívnymi vápencovými útvarmi 
mogotmi, s množstvom krasových útvarov a jaskýň 
a predovšetkým najlepších tabakových plantáží na 
svete. Navštívime miestneho výrobcu tabaku. Cesta 
nás povedie do údolia Vinales so zastávkou na 
vyhliadke „Los Jasmines“, odkiaľ uvidíme celé údolie, 
navštívime jaskyňu Cueva del Indio, preplavíme sa 
na lodičkách podzemnou riekou v útrobách jaskyne. 
Známa kubánska maľba na skale Mural of the 
Prehistory.

1110 deň–  
Cesta nás povedie do koloniálneho mesta Trinidad, 
so zastávkou v Guama na krokodílej farme 
a v dedinke Taino. Zastavíme sa v nádhernom 
mestečku Cienfuegos, ktoré je známe aj prívlastkom 
„Perla juhu“. Vďačí zaň kráse svojho historického 
centra, kde si pozrieme park Jose Martího, hlavné 
námestie, mestské divadlo a významný Palacio de 
Valle. Trinidad, romantické mestečko sa teší patronátu 

15-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9MEx14

03.03. - 17.03. (Jarné prázdniny) 15 dní 2 958 / osoba

29.04. - 13.05. 15 dní 2 798 / osoba

10.11. - 24.11. 15 dní 2 958 / osoba

aMErika  | MExiko, kUba

mExikO & kUba to najkrajšie 
z karibiku

All inclusive služby  
počas pobytu pri mori



CancúnMerida

Uxmal

Campeche

Becán

Xpujil

Tulum

Palenque

Río Lagartos
Municipality
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aMErika | MExiko

TErMínY a CEnY - 7i9MEx15

21.02. - 03.03. (Jarné prázdniny) 11 dní 1 698 / osoba

02.05. - 12.05. (Májové dni) 11 dní 1 698 / osoba

24.10. - 03.11. (Jesenné prázdniny) 11 dní 1 698 / osoba

a archeologické nálezisko zapísané do zoznamu 
UNESCO. Pozorovať sa tu dá Guesserova pyramída, 
Dvor mníšok a Chrám korytnačiek. Po prehliadke 
tohto zaujímavého miesta sa vydáme do Campeche. 
Pozrieme si historické centrum.

5 deň
Palenque je archeologické nálezisko, ktoré v sebe 
ukrýva najromantickejšie mayské ruiny ukryté  
v džungli. Nachádza sa tu množstvo chrámov – chrám 
nápisov ukrýval sarkofág vládcu Pakala, chrám Slnka, 
chrám Kríža. Za zmienku stojí i chrám Lebky  
a aquadukt. Neďaleko mesta Palenque sa nachádza 
pekný vodopád Misol-Ha. Voda padá z výšky 35 
metrov do jazierka obklopeného bujnou vegetáciou. 
Pre záujemcov je možnosť fakultatívne si vyjsť pozdĺž 
skaly za vodopádom až k malej temnej jaskyni, kde 
za symbolické vstupné je možnosť pozrieť si malý 
vnútorný vodopád a jazierko.

6 deň
Pred nami je asi najdlhší presun z celej našej cesty  
(5 hod) k archeologickému nálezisku becan.  
V minulosti bolo jedným z hlavných miest regiónu  
Rio Bec. Štýl Rio Bec je charakterizovaný dlhými 

1 deň
Odlet z Európy do Mexika, letovisko Cancún. 
Presunieme sa do hotela, oddýchneme si po ceste  
a začneme nasávať atmosféru tejto nádhernej krajiny.

2 deň
Navštívime archeologické nálezisko Ek balam. Jeho 
názov znamená v mayskej reči „čierny jaguár“.  
Za svojich najlepších čias bolo prosperujúcim 
mestom. Dnes je tu možné vidieť pozostatky pyramíd. 
Z vrcholu hlavnej pyramídy je nádherný výhľad 
na okolitú džungľu. Okrem toho sa tu nachádza 
množstvo tunelov, spozorovať sa tu dá aj množstvo 
fauny ako netopiere a leguány. Presunieme sa do 
biosférickej rezervácie rio lagartos, ktorá sa stala 
hniezdiskom pre státisíce plameniakov ružových. 
Je to miesto, kde sa krokodília rieka vlieva do mora. 
Počas plavby na lodičke sa zoznámime s porastami 
mangrovníkov, uvidíme morské orly a malé krokodíly 
nazývane Lagartos. Budeme mať možnosť ponoriť sa 
do liečivého bahna v tzv. „Mexickom mŕtvom mori“. 
Nakoniec si oddýchneme na krásnej malej opustenej 
pláži v Mexickom zálive. Večer fakultatívne možná 
nočná šou v Chichen Itza.

3 deň
Chichen itza je považovaná za najvýznamnejšiu  
z mayských pamiatok a za univerzitu mayskej 
kultúry. V minulosti bola významným náboženským 
komplexom. Medzi významné vykopávky tu patria 
Juego de Pelota (ihrisko na loptovú hru), Templo de 
Jaguar (Chrám jaguárov), Templo de los Guerreros 
(Chrám bojovníkov) a El Caracol (Observatórium). 
Nálezisko odhaľuje mayské znalosti architektúry, 
matematiky a astrológie. Pred nami je veľmi príjemná 
časť dňa a to kúpanie v cenote samula. Cestou do 
mesta Merida sa zastavíme v miestnej tequilerii na 
degustáciu a spoznanie procesu výroby tequily. Po 
príchode do mesta Merida prehliadka.

4 deň
Navštívime haciendu sotuta de Peón. Tu 
podnikneme 3-hodinový okruh, počas ktorého nám 
vysvetlia proces výroby textilných vlákien z agávy,  
prevezieme sa na povoze ťahanom oslíkmi, 
navštívime starčeka „Maya“, žijúceho tu už niekoľko 
desiatok rokov a na záver sa okúpeme v nádhernom 
cenote Dzul-Ha. Uxmal, trikrát stavané mayské mesto 

stavbami s útlymi vežami po oboch stranách  
a výraznými strešnými hrebeňmi. Becan je obklopený 
jamou, ktorá mohla znamenať oddelenie miesta 
určeného len pre elitu. Mesto xpujil nás zasa uchváti 
ladnými, takmer vertikálnymi vežami.

7 deň
Presunieme sa k lagúne bacalar, ktorá je známa i ako 
Lagúna 7-mich farieb. Okruh zakončíme v letovisku  
Tulum, ktoré sa nachádza na útese priamo nad 
azúrovým Karibským morom. V minulosti bývalo 
dôležitým mayským obchodným prístavom, 
duchovným a náboženským centrom. Ponúka 
očarujúci výhľad na druhú najväčšiu koralovú bariéru 
na svete. Presun do letoviska Cancún.

118 deň–
Pobyt na pláži a relax po poznávacej časti. Posledný 
deň transfer na letisko a odlet do Európy. Prílet do 
Európy

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Miestne 
transfery. 6x ubytovanie počas okruhu s raňajkami  
v 3* hoteloch, 3x ubytovanie počas pobytu  
s all inclusive v 3* hoteloch. Vstupy do pamiatok. 
Degustáciu. Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 880 EUR. Prepitné miestnym 
sprievodcom a vodičom. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 500 EUR. 

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

11-dňový letecký zájazd

po stopách  
MaYovmExikO 

NOVINKA
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Campeche

Tuxtia Gutiérrez
Daxaca Mitla

Mexiko
Teotihuancan

Palenque
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CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA -letisko -BA. Miestne 
transfery. 2 miestne prelety (Oaxaca -Tuxtla Gutierrez, 
Cancun -Mexiko City), 11x ubytovanie v 3* hoteloch 
s raňajkami. Vstupy do pamiatok. Kúpanie v cenote. 
Sprievodca CK SATUR počas okruhu. Delegát počas 
pobytu na pláži je k dispozícií na telefóne.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 770 EUR. Fakultatívne aktivity. 
Cestovne poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisne poplatky 550 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Európy do hlavného mesta Mexico City. 
Presunieme sa do hotela, oddýchneme si po ceste.

2 deň
Našu cestu zahájime návštevou jedného 
z najdôležitejších miest sveta, ktoré je úvodom do 
spletitej histórie mixtéckych civilizácií – Teotihuacán. 
Nevynecháme ani prehliadku hlavného mesta – 
hlavné námestie Zocalo, tancujúca katedrála, Avenida 
Reforma, Chapultepec, palác Bellas Artes.

3 deň
Presunieme sa do kultúrnej a historickej metropoly 
oaxaca. Navštívime Monte albán, jedinečné 
centrum Zapotékov postavené na vrchole 
kopca. Prejdeme sa historickým námestím mesta 
a navštívime i katedrálu Santo Domingo.

4 deň
Nevynecháme ani posvätné pohrebisko 
a archeologické nálezisko Mitla. Cestou spať do 
oaxaca sa zastavíme v dedinke santa Maria de 
Tule s pekným kostolíkom a obrovským tisovcom 
s obvodom kmeňa až 36 metrov. Možnosť zastávky 
v Mezcalerie.

5 deň
Po raňajkách sa presunieme na letisko v oaxaca 
a pred nami je miestny prelet do Tuxtla gutierrez, 
ktoré je hlavným mestom oblasti Chiapas. Popoludní 
voľný program.

6 deň
Cesta nás povedie smer Chiapa de Corzo, čo je 
malé mestečko situované v údolí rieky Grijalva. 
Čaká nás 3-hodinová plavba v kaňone sumidero. 
Zrázy kaňonu stúpajú až do výšky 700 m. Atrakciou 
je malý vodopád, nazývaný aj „vianočný stromček“. 
V mestečkách San Juan Chamula a Zinacantan sa 
pozrieme do miestnych kostolíkov. Obyvatelia tu 
dodnes prevádzkujú pôvodné rituály a volia si vlastnú 
vládu, ktorej spravodlivosť stojí na „zvykovom práve“. 
V San Cristobal si urobíme pešiu prehliadku centra 
mesta.

7 deň
Vodopády aqua azul, jedinečná 8 km dlhá sústava 
kaskád s tyrkysovo modrou vodou, možnosť kúpania. 
Ďalším prírodným skvostom na našej ceste je 
vodopád Misol -Ha. Presunieme sa do Palenque.

8 deň
Prehliadka archeologického náleziska 
a najromantickejších mayských ruín ukrytých 
v džungli. Chrám nápisov ukrýval sarkofág vládcu 
Pakala, chrám Slnka, chrám Kríža. Cesta pokračuje do 
Campeche, ktoré sa nachádza s časti na Yukatánskom 
polostrove na pobreží Mexického zálivu. Pozrieme si 
Zocalo.

139 deň–
Chichen itza je bájne mayské mesto a jeden 
z novozvolených divov sveta, je súčasťou kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Po prehliadke sa okúpeme 
v cenote ik kil a presunieme sa do známeho letoviska 
Playa del Carmen, kde na nás čakajú piesočnaté 
pláže, na ktorých sa po našom nádhernom okruhu 
zrelaxujeme. Transfer na letisko v Cancune, prelet do 
Mexiko City, odlet do Európy.

13-dňový letecký zájazd

TO naJlEpšiE Z mExika

TErMínY a CEnY - 7i9MEx04

26.03. - 07.04. (Veľká noc) 13 dní 2 498 / osoba

09.10. - 21.10. 13 dní 2 498 / osoba

aMErika | MExiko
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CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Panama - Viedeň, 
s prestupom v Paríži, transfer BA – letisko Schwechat 
– BA, privátny transfer letisko –  hotel – letisko,  
3x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteli v Panama City, 
4x ubytovanie v plážovom hoteli 4* s all inclusive, 
prehliadku Panama City a Panamského prieplavu, 
návštevu NP Chagres, sprievodcu CK SATUR počas 
poznávacej časti (1. – 4. deň).

CEna nEZaHŔŇa
Vstupy a fakultatívne výlety. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 550 EUR a cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY 
Servisné poplatky 480 EUR. 

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Transfer na letisko do Viedne, odkiaľ začneme 
našu spoločnú cestu za oddychom a poznávaním. 
Podvečerný prílet do hlavného mesta krajiny, 
Panama City a následný transfer do hotela. Panamská 
metropola vás očarí svojou čistotou a bezpečnosťou. 
Je to mesto kontrastov, kde navštívime koloniálne 
časti starého mesta a moderné časti finančného 
centra s typickými mrakodrapmi. Najväčším lákadlom 
je najväčšie obchodné centrum v Strednej Amerike.  

2 deň
Po raňajkách sa vydáme preskúmať nádherné, 
koloniálne staré mesto Casco Viejo (UNESCO), kde 
nás očarí jeho architektúra a príjemná, karibská 
atmosféra. Následne sa presunieme mimo mesta, kde 
navštívime známy Panamský prieplav, jeden z divov 
sveta.  Prieplav je dlhý 77 km, ročne ním prepláva 
vyše 14 tisíc lodí a práve vďaka nemu, nemusia lode 
prechádzajúce z Atlantického do Tichého oceánu 
plávať okolo celej Južnej Ameriky. Večer sa vrátime do 
hotela v Panama City. 

3 deň
Dnešný deň bude venovaný unikátnej prírode 
a obyvateľom, ktorí s ňou žijú v dokonalej harmónii. 
Presunieme sa do národného Parku Chagres. Práve 
rieka Chagres, ktorá parkom preteká, je hlavným 
vodným zdrojom Panamského prieplavu. Aj z toho 
dôvodu bolo celé toto územie v roku 1984 uznané 
ako chránená oblasť. V tomto parku navštívime 
dedinku Parara Puru, kde nahliadneme do života 
kmeňa Embará, žijúceho v tomto nádhernom 
dažďovom pralese. Pri prechádzke narazíme aj na 
vodopád s lagúnou, kde si oddýchneme a zaplávame 
si. Následne sa presunieme naspäť do hotela  
v Panama City.

4 deň
Po raňajkách si doprajeme individuálne voľno, ktoré 
môžete využiť na prechádzku po meste, nákupy alebo 
oddych. Následne sa presunieme do obľúbeného 
plážového rezortu so službami all inclusive, kde 
strávime zvyšok nášho pobytu.

5 –  7 deň
„Cielo en la tierra“, alebo raj na zemi! Čakajú 
nás dni plné relaxu, vynikajúce miešané drinky 
priamo na pláži, pozorovanie nádherných západov 
slnka, šnorchlovanie, či dokonalý wellness. Počas 
silvestrovského termínu nás čakajú oslavy Nového 
roka, ktoré sa v tejto plážovej destinácii spájajú so 
skvelou atmosférou, vynikajúcou hudbou, lahodným 
rumom, morskými špecialitami a hlavne, tropickým 
počasím. Táto kombinácia učaruje skutočne každému 
a iný Silvester, si už nebudete vedieť ani predstaviť.  

8 –  9 deň
Doobeda si ešte doprajeme poslednú prechádzku po 
pláži a pomaly sa presúvame naspäť do Panama City. 
Čaká nás podvečerný let do Viedne cez Paríž a transfer 
do Bratislavy. 

9-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9Pan01

28.03. - 05.04. 9 dní 1 988 / osoba

28.11. - 06.12. 9 dní 1 988 / osoba

aMErika | PanaMa

panama dokonalý oddYch  
v tropickoM raji

All inclusive služby počas pobytu pri mori

„Dubaj Strednej Ameriky“ 



Bogota

Panama

Kolumbia

Venezuela

Jazero Guatavia

Hacienda Coloma

CartagenaIslas del Rosario
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tradičné techniky lovu a priamo na pláži  sa osviežime 
čerstvým kokosom. Následný návrat do Cartageny.

10 deň
Dnešný deň bude venovaný milovníkom prírody 
a vtáctva. Po raňajkách vyrazíme do nádherného parku 
aviario nacional de Colombia. Nachádza sa tu viac 
než 130 druhov vtáctva a táto atrakcia podporuje 
starostlivosť o prírodu a poukazuje na dôležitosť trvalo 
udržateľného životného prostredia. Park sa skladá 
z troch rôznych ekosystémov typu dažďový prales, 
pobrežná oblasť a púšť. Následný návrat do Cartageny. 
 
11 deň

Presun na letisko a návrat do hlavného mesta. 
Podvečer si doprajeme rozlúčkový večeru a oddych 
pred návratom domov. 

1312 deň–
Posledné raňajky, transfer na letisko a následný odlet 
do Európy. Transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA- letisko – BA. Všetky 
miestne transfery. Miestny prelet Bogota – Cartagena 
– Bogota. Vstupy do pamiatok a výlety uvedené 
v programe. Ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami. 4x 
obed a nealko nápoj v reštaurácii. Zapožičanie výstroje 
na šnorchlovanie počas výletu na ostrov Cholon. 
Služby miestneho a slovensky hovoriaceho sprievodu 
CK SATUR. 

CEna nEZaHŔŇa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 450 EUR. Stravu 
a nápoje nad rámec uvedený v programe. Komplexné 
cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 490 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Nočný let do Kolumbie. Ranný prílet do jedinečnej 
metropoly, bogota. Vydáme sa vychutnať si ten 
najkrajší výhľad na mesto. Lanovkou sa vyvezieme do 
výšky až 3152 metrov na vrch hory Monserrate, kde 
si prehliadneme aj krásny kostol týčiaci sa vysoko nad 
mestom. Vyskúšame sladučké „canalezo“, a tradičný 
obed „bogotano“ si doprajeme v známej reštaurácii 
Puerta de la Catedral. Bude nás čakať tiež historická 
časť mesta la Candelaria. Určite nás očarí budova 
katedrály Primada, či krásny Palác spravodlivosti.

3 deň
Dnes nás čaká cesta do krásneho koloniálneho mesta 
Zipaquirá. Mesto samo o sebe je nesmierne atraktívne, 
no našim vrcholom bude prehliadka unikátnej 
soľnej katedrály, Catedral de sal de Zipaquirá. 
Nachádza v hĺbke až 180 metrov pod zemou a jej 
prehliadka bude skutočne životným zážitkom. Naše 
chuťové poháriky očarí skvelá miestna gastronómia 
s tradičnými čerstvými ingredenciami v blízkosti 
malebných dediniek Nemocón a Guatavita. Následný 
návrat do Bogoty.

4 deň
Vydáme sa po stopách legendy doteraz neobjaveného 
mesta El Dorado. Tá ožíva pri známom horskom 
jazere guatavita, ktoré sa nachádza vo výške až 
3000m.n.m. Povesť o El Doradovi - zlatom kráľovi, zlatej 
krajiny vznikla na území dnešnej Kolumbie, neďaleko 
hlavného mesta. Zlatý kráľ Muiskov a jazero Guatavita 
plné pokladov, lákalo celé storočia dobyvateľov, ktorí 
tu naozaj našli veľa zlata. Uvidíme, možno budeme 
mať práve mi to šťastie a legendárne „zlaté mesto“ 
objavíme.

5 deň
Kolumbia a káva? To je predsa samozrejmosť. 
V Kolumbii sa káva pestuje už od polovice 16. storočia, 
pričom v roku 1835 sa do sveta vyviezlo prvých, 
približne 2500 vriec, no a dnes patrí k jej najväčším 
svetovým producentom. Na kávových plantážach 
Hacienda Coloma odhalíme celý proces od siatia, 
cez mletie až po balenie. Vynikajúci tradičný obed 
si doprajeme priamo na kávovej farme a následne sa 
vrátime do Bogoty.

6 deň
Čaká nás jeden z najväčších a najstarších trhov 
s jedlom. Následný presun na letisko a krátky 
vnútroštátny let do karibskej perly, Cartageny. 
Prehliadneme si mesto a podvečer bude v znamení 
osviežujúcej „caipirinhi“.

7 deň 
Dnes nás čaká relax a poznávanie podmorského sveta. 
Na súkromnej lodi sa vydáme na nádherný ostrov 
Cholon, kde si spravíme zastávku na šnorchlovanie 
v krištáľovo čistej vode. Skvelý obed a relax na 
rozprávkovej pláži si vychutnáme v hoteli gente del 
Mar, odkiaľ sa neskôr poobede vrátime naspäť do 
Cartageny.

8 deň
Mesto Cartagena de indias bola založená v roku 1533 
a veľmi rýchlo sa stalo hlavným španielskym prístavom 
na karibskom pobreží. Cartagena sa tiež stala hlavným 
úložiskom pokladov, ukradnutých domorodým 
indiánom. Dnes si spravíme pokojnú prehliadku mesta.

9 deň
Vydáme sa nahliadnuť do života rybárov v okolí 
dedinky la boquilla. Tu nás budú čakať kanoe, na 
ktorých vydáme do lagúny Cienaga de juan Polo 
a Cienaga de la Virgen. Miestni rybári nás tu naučia tri 

13-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9Col01

24.03. - 05.04. 13 dní 2 498 / osoba

24.11. - 06.12. 13 dní 2 498 / osoba

jUŽná aMErika | kolUMbia

kOlUmbia legendárne el dorado  
a dokonalý relaX v karibiku

Unikátny zájazd tropickým 
severom Južnej Ameriky



Peru

Puno

Arequipa

Nazca

Paracas

Lima Region

NOVINKA
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jUŽná aMErika | PErU

1110 deň–
Na ďalší deň nás čaká výlet do posvätného údolia 
a presun do mestečka aquas Calientes. Vstávame na 
brieždení, aby sme komplex Machu Picchu, stratené 
a našťastie znovuobjavené posvätné centrum Inkov 
uprostred hôr, kráľovské a kultové sídlo „ríše Slnka“, 
videli presne v ten najmagickejší moment. Prvý 
novozvolený div sveta! Priestor zložený zo 140 stavieb 
v typickom architektonickom štýle – chrámov, parkov, 
rezidencií a obranných útočísk, poprepájaných 
kamennými chodníkmi a schodmi. Návrat do Cuzca. 

1312 deň–
Ďalší deň po raňajkách sa presunieme do Limy, odkiaľ 
na ďalší deň už letíme naspäť do Európy. 

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. Miestne 
transfery. Miestny prelet Lima – Arequipa. 12x 
ubytovanie počas okruhu s raňajkami v 3* hoteloch. 
Vstupy podľa programu. Prelet nad obrazcami 
v Nazce. Vstup do Machu Picchu. Sprievodca CK 
SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 690 EUR. Prepitné miestnym 
sprievodcom a vodičom. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 550 EUR. 

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Let do Južnej Ameriky. lima, hlavné mesto Peru. 
„Mesto kráľov“ založené španielskymi kolonizátormi  
v 16.storočí, dnes piata najväčšia metropola 
kontinentu. Historické centrum mesta chránené 
UNESCO preslávili predovšetkým hlavné námestie, 
koloniálne budovy a okolité sakrálne stavby. Západ 
slnka do Pacifiku budeme sledovať z príjemnej 
promenády romantického „Parku lásky“ v štvrti 
Miraflores.

3 deň
Po raňajkách transfer do malinkého rybárskeho 
metečka Paracas. Spravíme si výlet loďou na ostrovy 
Ballestas, prezývané aj „malé galapágy“, kde 
budeme pozorovať tulene, tučniaky Humboltove 
a úchvatné pelikány peruánske v ich prirodzenom 
prostredí. Presunieme sa aj záhadným obrazcom 
nazca v pobrežnej púšti a absolvujeme prelet nad 
obrazcami, ktoré sa v plnej kráse ukážu pri pohľade 
z lietadla! Transfer naspäť do Limy. 

54 deň–
Raňajky v hoteli, transfer na letisko v Lime a prelet 
do mesta arequipa. Poobede si spravíme prehliadku 
tohto „bieleho mesta“, ktoré leží v nádhernom 
prostredí obklopené sopkami. Spravíme si výlet 
do úchvatného kaňonu Colca. Pozrieme si aj kráter 
Patapama a dostaneme sa až na vyhliadku odkiaľ 
bude krásne pohorie Andy a sopky obklopujúce 
Arequipu. Odtiaľ postupne zostúpime do mesta 
Chivay. Poobede sa ešte zastavíme pri horúcich 
prameňoch la Calera. 

76 deň–
Skoro ráno a vypravíme do Cruz del Codnor, odkiaľ je 
možné pozorovať úchvatný kaňon, jeden z najhlbších 
na svete, nad ktorým sa vznášajú majestátne kondory. 
Zastavíme sa v mestečku Chivay na obed. Z tejto 
oblasti sa presunieme peruánskou vysočinou do 
mesta Puno. Puno je vstupná brána z Peru k najvyššie 
položenému jazeru na svete – Titicaca (3821 
m.n.m.). Spravíme si výlet na plávajúce ostrovy Uros, 
na ktorých ešte žije postupne miznúca populácia 
pôvodných obyvateľov. Večer strávime v Pune. Toto 
pobrežné mesto je „hlavné mesto folklóru“, bohaté 

na kultúrne a umelecké tradície.  Pri troche šťastia 
zažijeme hudbu a tanec priamo v uliciach. Ochutnáte 
lahodné lamie steaky? 

8 deň
Po raňajkách sa presunieme na autobusovú stanicu, 
kde nasadneme na autobus smerom do Cuzca. Počas 
celodennej cesty budeme mať niekoľko zastávok 
a možnosť pozorovať meniacu sa krajinu. Zastavíme 
sa na mieste la raya – najvyšší bod cesty (4335 
mnm), kde si spravíme zastávku na fotenie. Obed 
si dáme v meste sichuan. Po obede navštívime 
archeologické centrum raqchi, fascinujúcu budovu 
postavenú pre boha Wiracocha. Výlet skončíme 
v dedinke andahuaylillas, kde navštívime kostol 
San Pedro, známy aj ako „sixtínska kaplnka južnej 
ameriky“. Večer dorazíme do Cuzca a ubytujeme sa. 

9 deň
Doobedie venujeme raňajkám a oddychu. Poobede 
nás čaká prehliadka Cuzca, zvaného aj „hlavné mesto 
archeológie“. Navštívime korikancha palác, kláštor 
santo Domingo a katedrálu. Po prehliadke mesta 
sa vyberieme k archeologickým skvostom: pevnosť 
sascayhuamán (hlava), kúpele Tambo Machay  
a „červená“ pevnosť Puca Pucara. 

13-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9PEr16

19.04. - 02.05. 13 dní 2 298 / osoba

29.08. - 10.09. 13 dní 2 298 / osoba

pErU divokou prírodou  
po stopách inkov



Brazília

Rio de Janeiro

Salvador de bahia

Kontrast moderného Ria a tradičného 
Salvadoru s pobytom  pri mori
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VEDEli sTE, ŽE
Socha Krista Spasiteľa sa týči nad Riom de Janeiro 
vo výške 710 metrov a je od roku 2007 vyhlásená 
za jeden z novodobých divov sveta. Na tom, akú 
podobu má socha sa podieľali niekoľkí sochári - 
Brazílčan, Francúz a Rumun. Socha má spolu 
s piedestálom výšku 38 metrov a ruky rozpína nad 
vyše 6 miliónovým Riom. Zaujímavosťou je, že počas 
roka do sochy niekoľko krát udrie blesk, čo zapríčiňuje 
jej poškodenie. Obyvatelia Ria, tzv. cariocas však veria, 
že im poskytuje ochranu. 

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA -letisko- BA. Miestny 
prelet Rio - Salvador - Rio. 7 x ubytovanie v kvalitných 
4* hoteloch s raňajkami, miestne transfery, vstupné 
do pamiatok a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Jedlá a nápoje nad rámec uvedený v programe. 
Prepitné. Príplatok za jednoposteľovú izbu 490 EUR. 
Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 490 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Európy do rio de janeira, nazývaného aj 
„Nádherné mesto“. Transfer do pohodlia 4* hotela, 
prvý dotyk s príjemnými vlnami modrých vôd zálivu 
Guanabara. Oddych po lete z Európy.

2 deň
Prehliadka moderného „downtown“, ekonomického 
a finančného centra mesta. Práve tu sa stretávajú 
koloniálne uličky s modernými mrakodrapmi. 
Jazda po rio branco – avenue s pozoruhodnou 
trojgeneračnou skladbou budov 20. storočia. 
V metropole Brazílie nevynecháme námestie 
Carioca s kostolom sv. Antona zo 17. storočia, ani 
netradičnú novú katedrálu. Akvadukt z 18. storočia 
ešte donedávna slúžil ako most pre električky 
spájajúce centrum mesta so štvrťou Santa Teresa. 
Pri prechádzke mestom sa zastavíme pri preslávných 
Selarónových schodoch, ktoré sú vyláždené 
kachličkami z celého sveta. Svetoznámy futbalový 
štadión Maracana. Lanovkou sa „vyšplháme“ 
až na vrchol slávnej Cukrovej homole s unikátnou 
vyhliadkou na mesto. Pohľad z výšky 396 metrov 
nad morom, pri ktorom vám leží celé majestátne Rio 
pri nohách, sa nezabúda do konca života!

3 deň
Príjemná vyhliadková jazda až na vrchol hory 
Corcovado, ktorej kraľuje jeden z novozvolených 
divov sveta, socha krista spasiteľa. 
Dvadsaťminútová cesta cez les Tijuca nám umožní 
nielen nahliadnuť do skladby miestnej tropickej 
vegetácie, ale aj si užiť panoramatické výhľady na Rio 
a jeho pláže. Ešte pár schodíkov až ku soche a pod 
nami sa opäť otvára výhľad na mesto, ktorému ťažko 
hľadať prívlastky – dychvyrážajuci, neprekonateľný, 
nezabudnuteľný? Neopísateľný! Potom nás čaká už 
len zostup na pláž Copacabana, brazílsky kokteil 
Caipirinha a možno aj trochu samby a bary v štvrti 
Lapa, kde je najpestrejší nočný život hlavne v piatok 
a sobotu.

4 deň
Po raňajkách transfer na letisko a prelet do mesta 
salvador de bahia. Po prílete prehliadka tohto 
historického mesta zaradeného v zozname UNESCO. 
Salvador bol okrem mnohých iných zaujímavostí 

napríklad prvým hlavným mestom Brazílie. 
My v ňom objavíme množstvo prekrásnych 
farebných koloniálnych stavieb, priateľských 
obyvateľov a najmä rodiska fascinujúcej capoeiry – 
kombinácie bojových umení, tanca, akrobacie 
a hudby.

75 deň–
Pobyt v stredisku Porto da barra v krásnom 
4* hoteli priamo na pláži, možnosť fakultatívnych 
aktivít a výletov. Nenechajte si ujsť západ slnka 
za hlavným majákom na pláži Farol, ochutnávku 
miestneho piva Skol či čerstvé krevety s cesnakom 
v niektorej z romantických reštaurácii na pláži.

8 deň
Raňajky, transfer na letisko, prelet do Rio de Janiero, 
odtiaľ pokračovanie letu do Európy.

9 deň
Prílet do Európy, transfer do Bratislavy.

9-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9brl01

26.04. - 04.05. 9 dní  1 798 / osoba

11.11. - 19.11. 9 dní  1 798 / osoba

jUŽná aMErika | braZília

braZília rio de janeiro  
a salvador de bahia



Bolívia

Lima Cuzco

Puno

BrazíliaPeru

Buenos Aires
Argentína

Čile

La Paz

Rio 
de Janeiro

Iguazú

Maximum z Južnej Ameriky  
za necelé 3 týždne

4 miestne prelety v cene
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1514 deň–
Ďalší z vrcholov zájazdu, vodopády iguazú, najväčší 
systém vodopádov na zemeguli. Titul „prírodný div 
sveta“! Ku 275 kaskádam rozkladajúcim sa na území 
dvoch štátov sa z Buenos Aires presunieme letecky 
a prehliadneme si ich podrobne z oboch strán – 
brazílska ponúka celkový pohľad a z argentínskej sa 
im dostaneme až „na dosah“. Pre záujemcov možnosť 
preletu helikoptérou, či plavba s fascinujúcim 
pohľadom do „Diablovej tlamy“ (najväčší zo sústavy 
vodopádov).

1916 deň–
Prelet do rio de janeira, Brazília. Nevynecháme 
slávnu Sochu Krista (další novodobý div sveta!), 
Cukrovú homolu, či netradičnú katedrálu. Potom nás 
čaká len oddych na pláži, kokteily a možno aj trochu 
samby. Ubytovaní sme pri pláži v skvelom hoteli. 
Relax a pohodička. Letecký návrat domov.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu s odletom z Viedne/Budapešti, 
transfer BA–letisko–BA. 4 miestne prelety Lima–
Cuzco, La Paz–Buenos Aires, Buenos Aires–Puerto 
Iguazú, Iguazú–Rio de Janeiro vrátane letiskových 
poplatkov. Všetka doprava mikrobusom, prípadné 
taxíky. Vláčik na Macchu Picchu. Vstupy do NP 
a Macchu Picchu. Ubytovanie v kvalitných 3* hoteloch 
s raňajkami a sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Prepitné. Vstupy do pamiatok a múzeí (okrem 
komplexu Macchu Picchu). Možnosť výstupu na 
Huyana Picchu za doplatok v CK. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky cca 750 EUR (vrátane miestnych 
preletov).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

21 deň–
Letecky do Južnej Ameriky. Našou prvou zastávkou 
je lima, hlavné mesto Peru. „Mesto kráľov“ založené 
kolonizátormi v 16. storočí, dnes piata najväčšia 
metropola kontinentu. Historické centrum mesta, 
chránené UNESCO, preslávili predovšetkým hlavné 
námestie, koloniálne budovy a okolité sakrálne 
stavby.

43 deň–
Letecký presun do Cuzca, hlavného mesta inckej 
ríše. Pôvodné jemné, precízne postavené kamenné 
diela sú roztrúsené po celom meste. Katedrála, 
kostolíky, kláštorné budovy či arcibiskupský palác 
plné artefaktov a ikon. Hlavné námestie a trhovisko. 
Chrám Coricancha (kilometre dlhé kamenné steny) 
boli kedysi pokryté zlatom. Pôvodný obrys hlavného 
mesta Inkov v tvare pumy: pevnosť sascayhuamán 
(hlava), kúpele Tambo Machay, skalný komplex 
Quenqo s amfiteátrom a pevnosť Puca Pucara, 
pomenovaná podľa červených kameňov.

5 deň
Cesta vláčikom do komplexu Macchu picchu, 
posvätného centra Inkov. Stratené a našťastie 
znovuobjavené mesto, kráľovské a kultové sídlo „ríše 
Slnka“. Priestor zložený zo 140 stavieb v klasickom 
inckom architektonickom štýle. Prvý novodobý div 
sveta!

76 deň–
Nadmorská výška 3 821 m n. m. a najvyššie položené 
jazero sveta s funkčnou lodnou obchodnou 
prepravou – Titicaca. Známe plávajúce ostrovy 
kmeňa Uros vyrobené z plávajúcich zväzkov 
trstiny. Plavba na člne z rákosia. Pobrežné mesto 
Puno – „hlavné mesto folklóru“, bohaté na kultúrne 
a umelecké tradície. Pri troche šťastia zažijeme hudbu 
a tanec priamov uliciach. Presun do Copacabana – 
nachádzame sa v Bolívii!

108 deň–
Jazero Titicaca tentokrát z juhu – legendárny ostrov 
slnka (Isla del Sol) so slnečnou bránou. Lodný výlet 
a prehliadka chrámu Chincana. Kráľovské 
schodisko a posvätná fontána. Pre zdatnejších 
trek naprieč ostrovom (9 km v nadmorskej výške 
cca 4 000 m n. m.). Najvyššie položené hlavné mesto 

sveta, la Paz. Štvrť Los Andes s multietnickým 
charakterom a umeleckými remeselníkmi. Trh 
čarodejníc, čiže Mercado de las brujas. Kostol 
sv. Františka a pôvabné námestie Plaza Murillo.  
Dych vyrážajúca vyhliadka killi killi. Mesačné  
údolie a jeho krásne hlinené útvary.

1311 deň–
Letecký presun do metropoly buenos aires, 
hlavného mesta tanga – Argentíny (možný tango 
večer). Májové námestie, večne plné holubov 
a argentínskych zástav, prezidentský palác Casa 
rosada, pešia zóna Florida a biely obelisk Avenide 
9. de Julio. Farebná ulička Caminito a štadión Boca 
Juniors, kde debutoval v argentínskom drese slávny 
Diego. Prechádzka po Recolete, krásnom cintoríne 
v Buenos Aires, v ktorej odpočíva aj charizmatická 
Evita. Výletná plavba po rieke Paraná. Výlet do Pampy 
spojený s návštevou typickej usadlosti, folklór a život 
gaučov, grilovanie steakov, tradičné popíjanie maté.

19-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY -7i9PEr15

14.03. - 01.04. (Veľká noc) 19 dní 3 898 / osoba

14.11. - 02.12. 19 dní 3 898 / osoba

jUŽná aMErika | PErU, ČilE, bolíVia, argEnTína, braZília

JUŽná amErika grand 
tour
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K stredu sveta v Ekvádore a po  
stopách Darwina na Galapágoch
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jUŽná aMErika | EkVáDor, galaPágY

13 deň
Turistika k vulkánu siera negra, ktorý je druhým 
najväčším sopečným kráterom na svete. Dostaneme 
sa aj k vulkánu Chico, kde sa nám naskytne úžasný 
výhľad na okolitú mesačnú krajinu. Celé poobedie 
môžeme šnorchlovať v Concha Perla, kde môžeme 
plávať s tuleňmi, farebnými rybkami a pri troche 
šťastia aj s morskými korytnačkami.

14 deň
Ráno nás čaká transfer z Isabela do Puerto Ayora. 
Odtiaľ sa presunieme na letisko do Baltra a odletíme 
do Quita odkiaľ pokračujeme v lete do Európy.

15 deň
Prílet na letisko a transfer do Bratislavy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. 
7x ubytovanie v kvalitných 3* hoteloch s raňajkami, 
miestne transfery. 2x ubytovanie s plnou penziou 
v Amazon lodge. Sprievodcu CK SATUR. Predĺženie 
na Galapágoch obsahuje: 4x ubytovanie v kvalitných 
3* hoteloch s plnou penziou na Galapágoch, miestny 
prelet Quito – Galapágy – Quito. Plavby medzi 
ostrovmi. Miestne transfery.

CEna nEZaHŔŇa
Jedlá a nápoje nad rámec uvedený v programe. 
Prepitné. Príplatok za jednolôžkovú izbu 490 EUR  
(790 EUR v prípade predĺženia pobytu na 
Galapágoch). Športové aktivity v Banos. Vstupné  
do NP Galapágy 100 USD, INGALA transit card  
10 USD, Isabela prístavná daň 20 USD. Vstupy. Miestne 
odletové taxy (cca. 41 USD). Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 550 EUR (v prípade predĺženia na 
Galapágoch 750 EUR).

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Európy do Quito. Po prílete transfer z letiska 
do hotela a ubytovanie.

2 deň
Náš pobyt v Ekvádore začneme prehliadkou 
hlavného mesta Quito. Počas prehliadky uvidíme 
najzaujímavejšie časti mesta a malebné historické 
centrum. Odvezieme sa lanovkou do výšky 4100 m 
a vychutnáme si výhľad na mesto, ktorý umocňuje 
krásny výhľad na okolité sopky. Podnikneme výlet 
k monumentu Mitad del Mundo, ktorý označuje 
presný stred sveta so súradnicami 0˚0’0’’.

53 deň–
Celodenný výlet na vyhlásené a najväčšie trhy 
s umením a miestnou kultúrou otavalo. Po ceste sa 
zastavíme pri lagúne Cuicocha, ktorá sa nachádza 
na dne krátera sopky. Ďalší deň strávime v NP sopky 
Cotopaxi, ktorý je vyhlásený svojou prírodnou 
krásou. Dostaneme sa do výšky 4900 m k jednej 
z najvyšších sopiek sveta. Odchod do blízkosti 
Quilotoa. Presunieme sa k lagúne Quilotoa. Odchod 
do Banos a ubytovanie.

6 deň
V banos zažijeme deň plný zábavy a adrenalínu. 
Uvidíme množstvo vodopádov a tí odvážnejší si 
môžu vyskúšať rôzne športové aktivity ako rafting, 
zlaňovanie vodopádu či zip line. Relax v teplých 
kúpeľoch.

97 deň–
Presun do Tena. Zažijeme pravý Ekvádor 
v bungalovoch „amazon lodge“. Absolvujeme 
prechádzku džungľou, kde môžeme pozorovať 
exotickú faunu a flóru. Po krátkej túre sa ocitneme 
pri kaskádach la Cascada de latas, kde sa 
môžeme okúpať v kryštálovo čistej vode. Vydáme 
sa do dažďového pralesa. Stretneme sa s kmeňom 
Waorani, ktorí nám predvedú typický kmeňový tanec 
a šamanský rituál. Presun do Quita.

10 deň
Rozlúčime sa s Ekvádorom poslednými chvíľami voľna 
v Quito. Transfer na letisko a odlet do Európy.

11 deň
Prílet na letisko do Viedne/Budapešti.

MoŽnosť PrEDĺŽEnia PobYTU 
na galaPágoCH

10 deň
Ráno transfer na letisko v Quito a odlet na Galapágy 
na letisko v Baltra na ostrove santa Cruz. Transfer 
z letiska do prístavu Puerto ayora. Dostaneme sa do 
vnútrozemia ostrova Santa Cruz, kde budeme mať 
špeciálnu príležitosť pozorovať obrovské korytnačky 
nazývané tiež Galapagos, po ktorých sú pomenované 
celé ostrovy. Návrat do Puerto Ayora.

11 deň
Raňajky. Rýchloloďou sa dostaneme na ostrov 
Floreana, kde si môžeme pozrieť jaskyne, ktoré 
v minulosti používali piráti. Návrat do Puerto Ayora.

12 deň
Navštívime slávnu výskumnú stanicu Charlesa 
Darwina, kde sa inšpiroval k svojej evolučnej teórii. 
Poobede sa rýchloloďou presunieme na ostrov 
isabela. Vyberieme sa do lagúny Flamingo, kde sa 
nachádza najväčšia kolónia plameniakov.

11 resp. 15-dňový letecký zájazd

TErMínY a CEnY - 7i9gal01 / 7i9gal02

16.03. - 26.03. 11 dní 2 790 / osoba

21.10. - 04.11. 15 dní 3 360 / osoba

EkVádOr a galapágY krajina  
na rovníku
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krajina | oblasť

st. Paul, southbank a Docklands s impozantnými 
stavbami, dizajnové obchody a bulváry s množstvom 
kaviarní.

6 deň
Vydáme sa na cestu po great ocean road, ktorá 
je národným dedičstvom Austrálie. 243 km dlhá 
cesta pozdĺž pobrežia nám otvorí aj tie najskrytejšie 
zákutia krajiny. Cesta bola budovaná vojakmi v rokoch 
1919-1932, je venovaná padlým vojakom z 1. svetovej 
vojny a je akýmsi svetovým vojenským pomníkom. 
Cestou možno budeme mať šťastie a uvidíme typické 
austrálske zvieratká - medvedíky koala, prírodné 
monumenty ako sú skalné útesy týčiace sa z mora 
Twelve apostels a loch ard gorge. Príchod do 
Warrnambool.

7 deň
národný park grampians známy v reči domorodcov 
aj ako Gariwerd je súčasťou prírodného dedičstva 
Austrálie. Nádherné horské masívy, rôzne turistické 
trasy, zelené vrcholky hôr. Čaká nás túra cez grand 
Canyon. Po návrate do Halls gap uvidíme divoké 
kengury. Deň ukončíme dobrou tradičnou BBQ 
večerou, ktorú nám pripraví náš sprievodca.

8 deň
Pozrieme sa do mesta ballarat, známeho austrálskeho 
mestečka hľadačov zlata. Pozrieme si aj známy „živý 
skanzen“ sovereign Hill, kde vypukla v roku 1851 

41 deň–
Odlet z Európy, prílet do nádherného mesta sydney. 
Sydney je rušné mesto s pulzujúcim životom, 
úplný opak zvyšku krajiny. Je zároveň najväčším 
mestom tohto kontinentu. Pri potulkách spoznáme 
najznámejšie miesta a stavby tejto metropoly – 
južný a severný breh, ikonický Harbour bridge (pre 
odvážnych záujemcov, ktorý sa neboja 134 metrovej 
hĺbky, možný vstup za poplatok na mieste), sydney 
Tower veľkolepým výhľadom na mesto (zvonka, 
pre záujemcov možnosť vstupu za poplatok), 
slávna budova opery (prehliadka s výkladom), 
historická štvrť rocks, prejdeme sa rušnými 
ulicami aj exkluzívnym okolím prístavu. Uchváti nás 
Manly´s Corso, ktoré oddeľuje prístav od oceánu. 
Navštívime jednu z najnavštevovanejších pláží bondi 
beach, ktorá je jednou z top turistických atrakcií. Je 
preslávená najmä medzi surfermi z celého sveta, ale 
i uvoľneným životným štýlom. Promenáda pri pláži je 
preplnená kaviarňami a reštauráciami.

5 deň
Ráno sa presunieme na letisko k miestnemu preletu 
do Melbourne. Melbourne je druhé najväčšie mesto 
Austrálie a zároveň najjužnejšie mesto sveta, v ktorom 
žije viac ako milión obyvateľov. Na každom kúsku 
je cítiť mix rôznych kultúr, ktoré sa tu po stáročia 
stretávali a spolunažívali. Bohatá história, nádherné 
záhrady, Federation square, divadlo Edge, katedrála 

zlatá horúčka. Prečo živý skanzen? Do dnešných čias 
sa tu ľudia obliekajú do dobových kostýmov, život 
v mestečku beží rovnako ako v období zlatej horúčky, 
používajú sa stále klasické nástroje zlatokopov ako 
ukážka vtedajšej práce, chovajú sa tu stále kone a je 
tu množstvo zachovaných zlatých baní. V prípade 
záujmu je možné navštíviť Múzeum zlata, kde je 
možnosť zakúpiť napr. i zlaté nugety.

109 deň–
Z Melbourne preletíme do mesta Cairns, ktoré 
je turistickým centrom regiónu Tropical North 
Queensland. Toto územie je vstupnou bránou 
k Veľkému barierovému Útesu. Cairns, inak pokojné 
mesto ožíva najmä v turistickej sezóne. Zastavíme 
sa na krokodílej farme. Užijeme si relax v nádhernej 
lagúne. Poplavíme sa k Upolu reef na katamaráne, 
budeme mať možnosť šnorchlovať, nakoľko celá 
oblasť je známa nádherným a bohatým podmorským 
životom, ktorý je plný farieb (korytnačky, gigantické 
mušle, hviezdice, množstvo útesových rýb).

11 deň
Celodenný výlet do Western Tablelands. Vyvezieme 
sa najdlhšou lanovkou na svete (7,5 km), ktorej trať 
vedie nad austrálskym dažďovým pralesom. Niekoľko 
zastávok cestou nám priblíži prales, ktorý býval 
v minulosti domovom dinosaurov, naskytne sa nám 
nádherný pohľad na vodopády barron, v mestečku 
kuranda sa pozrieme na miestny trh, ktorý je známy 

13-dňový letecký zájazd

aUsTrália

aUsTrália potulkY
po južnej zeMi

Komfort malej skupiny
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aUsTrália

Neopakovateľná atmosféra naprieč krajinou klokanov a koál so sprievodcom,  
ktorý roky žije v Austrálii a rád vám pod holým nebom osobne uvarí aj večeru.

najmä tradičnými výrobkami domorodcov. Cestou 
budeme mať ďalšie zaujímavé zastávky – gigantické 
figové a kauri stromy, jazero barrine, kávové polia 
s malou ochutnávkou.

1312 deň–
Prelet do Sydney, po príchode individuálne voľno. 
V ranných hodinách transfer na letisko, odlet do 
Európy.

CEna ZaHŔŇa
Leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. 3 miestne 
prelety - Sydney – Melbourne, Melbourne – Cairns, 
Cairns - Sydney. Miestne transfery. Ubytovanie 
s raňajkami podľa programu v 3* hoteloch, 
Warrnambool bez stravy (5 nocí v Sydney, 2 noci 
v Melbourne, 1 noc vo Warrnambool bez stravy, 1 noc 
Halls Gap, 3 noci Cairns). 1x BBQ večera s nápojmi. 
Vstupy podľa programu – Manly Ferry, Opera, 
Sovereign Hill, krokodília farma, Cairns Marina park, 
celodenný výlet so šnorchlovaním, jazda na Skyrail. 
Sprievodcu CK SATUR.

CEna nEZaHŔŇa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Fakultatívne 
vstupy a aktivity (odporučí sprievodca na mieste). 
Presuny miestnou dopravou vo veľkých mestách. 
Manipulačný poplatok za vybavenie online žiadosti 
o vízum 16 EUR. Cestovné poistenie.

PoVinnÉ DoPlaTkY
Servisné poplatky 690 EUR.

MaxiMálna VEľkosť skUPinY
11 osôb.

TErMínY a CEnY - 7i9aUs01

05.03. - 17.03. 13 dní 3 998 / osoba

23.11. - 05.12. 13 dní 3 998 / osoba

Kuranda

Austrália

Carins

Sydney

MelbourneWarrnambool

Halls Gap

Ballarat



CEZ VÍKEND
POZNÁVAME



KalendÁr zÁžitKov
 STRANA  kveTy A záhRAdy  TURISTIkA  hUdBA  PRe GURMáNOv  PLAvBA

A ďalšie termíny na www.satur.sk

JanUÁr
taliansko Víkend v Benátkach  239 27.01.-29.01.

FeBrUÁr
taliansko Karneval v Benátkach I. 239 03.02.-05.02.

taliansko Karneval v Benátkach II. 239 09.02.-12.02.

Maďarsko Festival mangalice v Budapešti 238 10.02.-11.02. •

Maďarsko Gurmánska Budapešť 237 24.02. •

rakúsko Dni orchideí 241 24.02. •

MareC
Maďarsko Deň zážitkov v Hévíze a Keszthelyi 238 03.03.

Česko Stovežatá Praha 251 10.03.-11.03. •

Maďarsko Herend a Pannonhalma 239 17.03.

Maďarsko Víkend v Budapešti 237 24.03.-25.03.

Poľsko Krakov za víkend 254 24.03.-25.03.

rakúsko Veľká noc v Grazi 243 30.03.

rakúsko Umelecké skvosty v Schönbrunne 241 31.03.

aPrÍl
Česko Zámky Lednice a Valtice 254 07.04. •

rakúsko Zámok Belveder 240 07.04.

rakúsko Rímska Jantárová cesta 244 14.04.

Česko Hrady a zámky v okolí Brna 253 14.04.-15.04.

rakúsko Za vínom do údolia Kampy 245 21.04. •

Česko Flora Olomouc 253 21.04. •

Maďarsko Víkend v Budapešti 237 21.04.-22.04.

rakúsko Umelecké skvosty v Schönbrunne 241 28.04.

Česko Víkend v južných Čechách 251 28.04.-29.04.

MÁJ
Česko Zámky Lednice a Valtice 254 01.05. •

rakúsko Zámok Schönbrunn 235 01.05. •

rakúsko Zámok Belveder 235 01.05. •

Česko Stovežatá Praha 251 05.05.-06.05.

rakúsko Zámok Schönbrunn 235 08.05. •

rakúsko Údolie Wachau UNESCO 242 12.05.

rakúsko Nedeľné matiné - koncert ku Dňu matiek 137 13.05. •

rakúsko Po stopách Hundertwassera 240 19.05.

Poľsko Krakov za víkend 254 19.05.-20.05.

rakúsko Poklady Neziderského jazera 244 26.05.

rakúsko Viedeň trochu inak 235 26.05. •

Maďarsko Víkend v Budapešti 237 26.05.-27.05.

rakúsko Víkend v Salzburgu a okolí 246 26.05.-27.05.

JÚn
rakúsko Dní ruží v Badene 244 02.06. •

rakúsko Festival narcisov 246 02.06.-03.06. •

Maďarsko Štúrovo - Ostrihom 234 09.06. •

rakúsko Legenda o Mariazell 242 09.06.

rakúsko Medvedia roklina 247 09.06. •

Česko UNESCO - Olomouc a Kroměříž 252 09.06.-10.06. •

taliansko Víkend v Benátkach  239 15.06.-17.06.

Maďarsko Kúpeľná Budapešť 234 16.06. •

rakúsko Semmeringský priesmyk 248 16.06. •

rakúsko Dachstein ľadové kráľovstvo 246 16.06.-17.06. •

rakúsko Letný slnovrat na Dunaji 243 23.06.

rakúsko Tullnské záhrady 243 23.06. •

Maďarsko Levanduľový festival 238 23.06. •

rakúsko Melk 236 30.06. •

rakúsko Historky z Viedenského lesa 241 30.06.

JÚl
rakúsko Zámok Schönbrunn 235 05.07. •

Česko Zámky Lednice a Valtice 254 05.07.

Maďarsko Kúpeľná Budapešť 234 05.07. •

Česko Český Krumlov a otáčavé hľadisko 252 07.07.-08.07.

rakúsko Medvedia roklina 247 07.07. •

rakúsko Ötschergraben Grand Canyon  
Viedenských álp 247 14.07. •

rakúsko Krems 236 14.07. •

rakúsko Opereta Grófka Marica 138 20.07. •

Česko Zámky na Orlicí 252 21.07.-22.07.

rakúsko Slávnosti marhúľ 236 22.07. • •

rakúsko Marhuľové slávnosti 242 22.07. •

rakúsko Jazerá Soľnej komory 134 28.07.-29.07. •

rakúsko Melk 236 28.07. •

Česko Festival cesnaku v Buchloviciach 254 28.07. •

aUGUSt
rakúsko Prírodný park Myrafälle 247 04.08. •

Maďarsko Kúpeľná Budapešť 234 04.08. •

Maďarsko Herend a Pannonhalma 239 05.08.

rakúsko Tiesňavy Wasserlochklamm a Mendlingtal 248 11.08. •

rakúsko Zámok Schönbrunn 235 11.08. •

rakúsko Trefflingské vodopády 247 18.08. •

Česko Perly Vysočiny 252 18.08.

Maďarsko Víkend v Budapešti 237 18.08.-19.08.

rakúsko Unikáty jazera Hallstättersee 246 18.08.-19.08.

rakúsko Zámky v údolí Wachau 242 25.08.

Maďarsko Štúrovo - Ostrihom 234 29.08. •

rakúsko Zámok Schönbrunn 235 29.08. •

rakúsko Tulln výstava kvetín 234 31.08. • •

SePteMBer 
rakúsko Výstava kvetín Tulln 243 01.09. •

rakúsko Tulln výstava kvetín 234 01.09. • •

Česko Hrady a zámky južnej Moravy 254 01.09.-02.09.

rakúsko Tulln výstava kvetín 234 02.09. • •

Česko Brno s návštevou vily Tugendhat 253 08.09. •

rakúsko Umelecké skvosty v Schönbrunne 241 08.09.

Maďarsko Víkend v Budapešti 237 08.09.-09.09.

taliansko Víkend v Benátkach  239 14.09.-16.09.

rakúsko Zámok Schönbrunn 235 15.09. •

rakúsko Zámok Belveder 235 15.09. •

Maďarsko Gurmánska Budapešť 237 15.09. •

rakúsko Makové hody 245 16.09. •

rakúsko Janoskas na Esterházyho zámku 137 16.09. •

Česko Stovežatá Praha 251 22.09.-23.09.

rakúsko Údolie Wachau UNESCO 242 29.09.

rakúsko Albertina a impresionisti 241 29.09.

rakúsko Poklady Neziderského jazera 244 29.09.

oKtÓBer
rakúsko Panónska vínna jeseň 245 06.10. •

rakúsko Zámok Belveder 240 06.10.

Česko Zámky Lednice a Valtice 254 06.10. • •

Česko Víkend v južných Čechách 251 06.10.-07.10.

rakúsko Zámok Schönbrunn 235 13.10. •

rakúsko "Uhudler" a iné zaujímavosti 244 13.10. •

rakúsko Víkend v Salzburgu a okolí 246 13.10.-14.10.

Maďarsko Víkend v Budapešti 237 13.10.-14.10.

Maďarsko Čabiansky klobásový festival 238 19.10.-21.10. •

Česko Zámky Lednice a Valtice 254 20.10. •

Maďarsko Gurmánska Budapešť 237 21.10. •

rakúsko Múzejná Viedeň 240 26.10.

Maďarsko Deň zážitkov v Hévíze a Keszthelyi 238 27.10.

rakúsko Tekvicové slávnosti 245 27.10. •

noveMBer
rakúsko Advent na hrade Forchtenstein 248 24.11.

rakúsko Advent na barokových zámkoch 250 24.11.

rakúsko Salzburg - Návšteva  
so sprievodom čertov 249 24.11.-25.11.

deCeMBer 
Česko Valašský mikulášsky jarmok 253 01.12.

rakúsko Advent v údolí Wachau 250 01.12.

Maďarsko Vianočné trhy v Budapešti 237 01.12.

taliansko Vianočné trhy Merano 240 01.12.-02.12.

rakúsko Čertovská družina  
na Hallstattskom jazere 249 01.12.-02.12.

Maďarsko Vianočné trhy v Budapešti 237 08.12.

Maďarsko Advent v Šoprone 237 08.12.

rakúsko Advent na Esterházyho zámku 250 08.12.

Poľsko Krakov za víkend 254 08.12.-09.12.

rakúsko Najkrajšie adventné trhy v Rakúsku 248 08.12.-09.12.

rakúsko Salzburg - Advent na jazere Traunsee 249 08.12.-09.12.

rakúsko Vianočná nálada v Salzburgu 249 15.12.

rakúsko Graz - Zimná rozprávka 250 15.12.

Maďarsko Vianočné trhy v Budapešti 237 15.12.

rakúsko Badenská adventná míľa 251 15.12.

Česko Stovežatá Praha 251 15.12.-16.12.

Maďarsko Víkend v Budapešti 237 15.12.-16.12.

rakúsko Vianočný galakoncert 251 20.12. •
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TermÍNY a CeNY - 7I8HuB44

09.06. 46 / osoba

29.08. 46 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8HuB41

16.06. 64 / osoba

05.07. 64 / osoba

04.08. 64 / osoba

Výlet loďou začneme v Bratislave o 7:00, kedy sa 
nalodíme na rýchloloď do Štúrova. Pristaneme na 
pontóne v Štúrove a peši sa prejdeme po moste  
Márie Valérie, ktorý je symbolom slovensko-
maďarskej spolupráce. Presunieme sa až 
k ostrihomskej bazilike, ktorá je najväčšou 
cirkevnou stavbou v Maďarsku. V okolí sa nachádza 
množstvo múzeí, napr. Kresťanské múzeum, 
múzeum Bálinta Balassu, hradné múzeum, 
múzeum mindszenty – možnosť individuálnej 
návštevy. Poobede absolvujeme trasu po moste 
aj v opačnom smere a nalodíme sa. Príchod do 
Bratislavy o 19:45 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Plavbu loďou, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

Výlet loďou začneme v Bratislave o 6:00, kedy 
sa nalodíme na rýchloloď do Budapešti. Po 
príchode do metropoly Maďarska o cca 10:30 
hod sa presunieme do Városligetu, mestského 
parku s rozlohou 1 km2. Málokto vie, že Budapešť 
je najväčším kúpeľným mestom na svete, o čo 
sa zaslúžila aj turecká nadvláda. My navštívime 
jeden z najznámejších a určite najkrajších kúpeľov, 
Széchenyiho kúpele. Nadchne nás secesná budova 
a termálna voda, ktorá vyviera z hĺbky 1256 m, 
bude pôsobiť blahodarne na naše telo. Ako miestnu 
dopravu využijeme linku metra, ktorá je najstaršou 
na európskom kontinente a pochádza z roku 1896, 
kedy sa v Budapešti konala svetová výstava. Na 
tejto istej linke sa prevážal aj cisár František Jožef. 
V poobedňajších hodinách sa presunieme späť do 
prístavu, nalodíme sa a preplavíme do Bratislavy. 
Návrat do Bratislavy o 20:00 h.

CeNa ZaHŔŇa
Plavbu loďou, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

ŠtúrOVO - OstrihOM
 

KúPEľNÁ buDAPEŠť
 

1-dňová plavba1-dňová plavba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB41

31.08. 49 / osoba

01.09. 49 / osoba

02.09. 49 / osoba

Výlet loďou začneme v Bratislave cca o 07:00 hod, 
nalodíme sa na rýchloloď do Tulln, do „mesta ruží“. 
Návšteva areálu veľtrhu Gartenbaumesse, v rámci 
ktorého sa koná najväčšia výstava kvetov svojho 
druhu v Európe. Viac než 200 000 kvetov premení 
výstavisko na more farieb, tvarov a vôní, kde sa 
v jedinečných kvetinových aranžmánoch snúbi 
nádhera prírody s umením najlepších rakúskych 
floristov. Následne návšteva areálu záhrad Gärten 
Tulln – na ploche 2 000 m2 je vybudovaných viac ako 
50 výstavných a vzorových záhrad, ktoré sú pastvou 
pre oko a zdrojom nápadov pre amatérskych 
záhradníkov. Die Gärten Tulln je stála výstava 
rôznych záhradných štýlov a dizajnových úprav. Ako 
relax odporúčame posedieť si pri hlavnej fontáne. 
Potešíte nielen oči, ale aj uši, keďže striekajúcu 
vodu dopĺňa príjemná hudba. Fontána sa prvýkrát 
rozozvučí o 9:45 hod. a potom opäť, každú hodinu. 
Prehliadku záhrad je možné zakončiť výstupom na 
30 m vysokú rozhľadňu „Baumwipfelweg“ z kovu 
a skla od rakúskeho architekta Ernsta Maurera. 
Pred odchodom do Bratislavy si ešte pozrieme 
historické centrum Tulln. V popoludňajších hodinách 
sa presunieme späť do prístavu, nalodíme sa 
a preplavíme do Bratislavy. Návrat do Bratislavy cca 
o 19:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Plavbu loďou, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

1-dňová plavba

tullN VýstAVA KVEtÍN
 



TermÍNY a CeNY - 7I8aTB42

01.05., 08.05. 48 / osoba

05.07., 11.08., 29.08. 48 / osoba

15.09. 48 / osoba

13.10. 48 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB43

01.05. 48 / osoba

15.09 48 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB47

26.05. 48 / osoba

Výlet loďou začneme v Bratislave cca o 09:00 h, 
nalodíme sa na rýchloloď do Viedne. Počas plavby 
sa preplavíme cez plavebné komory vo Freudenau 
a vychutnáme si prírodné krásy Dunaja a jeho 
okolia. Po príchode do Viedne sa presunieme 
miestnou dopravou do zámku Schönbrunn (Krásna 
studňa), letného sídla Habsburgovcov. Prehliadka 
reprezentačných miestností, ktoré obývali osobnosti 
ako Mária Terézia, cisár František Jozef I. so svojou 
manželkou Alžbetou Bavorskou, prezývanou 
Sissi. Ďalej prehliadka írskej záhrady s bludiskom, 
záhrady korunného princa a Gloriette. Ak vás neláka 
sláva cisárskeho dvora, pozývame vás do sveta 
Schönbrunnskej ZOO, domova pre viac ako 4 000 
zvierat zo všetkých kontinentov sveta a po berlínskej 
ZOO jedinej v celej Európe, kde môžete vidieť 
obrovské pandy (Yang Yang a Long Hui). Cez deň 
budete mať príležitosť uvidieť kŕmenie orangutanov, 
afrických slonov, tučniakov, austrálskych koál, supov, 
nazrieť do ríše dravých piraní, zažiť tropickú búrku 
dažďového pralesa. Zostane čas aj na ochutnanie 
slávnej Sachertorte so šálkou viedenskej kávy 
a pre tých s väčším apetítom príležitosť na pravý 
Wiener Schnitzel a pohár dobrého rakúskeho vína. 
V popoludňajších hodinách sa presunieme späť do 
prístavu, nalodíme sa a preplavíme do Bratislavy. 
Návrat do Bratislavy cca o 19:00 h. v období od 18. 4. 
do 9. 9. , o 17:30 h. v období od 14. 9. do 21.10.

CeNa ZaHŔŇa
Plavbu loďou,  MHD lístok vo Viedni, sprievodcu CK 
SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

Výlet loďou začneme v Bratislave cca 
o 09:00 h, nalodíme sa na rýchloloď do Viedne. 
Počas plavby sa preplavíme cez plavebné komory 
vo Freudenau a vychutnáme si prírodné krásy 
Dunaja a jeho okolia. Po príchode do Viedne sa 
presunieme miestnou dopravou do centra. Na 
malom pahorku, odkiaľ sa ponúka fantastický 
pohľad na Viedeň, sa rozkladajú skvosty baroka – 
zámky Horný a Dolný Belveder, prepojené 
nádhernou francúzskou záhradou. Toto pôvodné 
letné sídlo princa Eugena Savojského je dielom 
obľúbenca rakúskeho dvora i obyčajného 
ľudu, architekta J. L. von Hildebrandta. Dnes 
tu svoje zbierky a exponáty vystavuje Rakúska 
galéria, Múzeum baroka a Múzeum rakúskeho 
stredovekého umenia (návšteva). Cez Karlsplatz 
s kostolom zasväteným sv. Karolovi Boromejskému, 
ochrancovi pred morom, sa vydáme až do 
historického centra a pozrieme si najznámejšie 
pamätihodnosti (Opera, Hofburg, Stephansdom, 
Figarohaus, v ktorom Mozart zložil Figarovu svadbu 
a iné). Možnosť návštevy Winterpalais – pôvodne 
reprezentačného paláca Eugena Savojského. 
Zostane čas ochutnať aj slávnu Sachertorte so 
šálkou viedenskej kávy. V popoludňajších hodinách 
sa presunieme späť do prístavu, nalodíme sa 
a preplavíme do Bratislavy. Návrat do Bratislavy 
cca o 19:00 h. v období od 18. 4. do 9. 9. , o 17:30 h. 
v období od 14. 9. do 21.10.

CeNa ZaHŔŇa
Plavbu loďou, MHD lístok vo Viedni, sprievodcu CK 
SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

Výlet loďou začneme v Bratislave cca o 09:00 hod., 
nalodíme sa na rýchloloď do Viedne. Počas plavby, 
ktorá trvá cca 105 min. sa preplavíme cez plavebné 
komory vo Freudenau a vychutnáme si prírodné 
krásy Dunaja a jeho okolia. Po príchode do Viedne  
sa presunieme miestnou dopravou do centra.  
Väčšina návštevníkov Viedne už pozná jej hlavné 
atrakcie. Viedeň však ponúka oveľa viac. A práve 
takú Viedeň, akú nepoznáte, vám ukážeme. 
Prejdeme sa po tajuplných uličkách so zaujímavými 
názvami  
a navštívime rôzne tajné zákutia. Navštívime 
podzemie, kde je ukrytý kostol Sv.Virgília. 
V Dóme Sv. Štefana si prezrieme málo známe 
miesta a ukážeme si aj slávnu reštauráciu 
Figlmüller na ulici Wollzeile 5, o ktorej sa hovorí, 
že je domovom typických viedenských rezňov. 
V rámci prehliadky mesta navštívime aj klenotnicu 
v Hofburgu, minoritský kostol s kópiou „Poslednej 
večere“ Leonarda da Vinciho a iné zaujímavosti. 
V popoludňajších hodinách sa presunieme späť 
do prístavu, kde sa nalodíme a preplavíme do 
Bratislavy. Návrat do Bratislavy cca o 19:00 hod. 
v období od 18.4. do 9.9., o 17:30 h. v období od 
14.9. do 21.10.2018.

CeNa ZaHŔŇa
Plavbu loďou, MHD lístok vo Viedni, sprievodcu  
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

ZÁMOK bElVEDEr
 

ViEDEŇ trOChu iNAK
 

1-dňová plavba 1-dňová plavba 1-dňová plavba

ZÁMOK sChÖNbruNN
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PlAVby  
PO DuNAji

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB40

14.07. 50 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB48

22.07. 54 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB46

30.06. 58 / osoba

28.07. 58 / osoba

Výlet loďou začneme v Bratislave cca o 06:00 h, 
nalodíme sa na rýchloloď do Kremsu. O údolí 
Wachau sa píše ako o srdci Dolného Rakúska. 
Na oboch stranách Dunaja sa vo farbách viniča 
ukazujú malebné dedinky a na vysokých bralách 
nad riekou sa týčia mocné hrady, opevnené kláštory 
a pevnosti (UNESCO). Prvou zastávkou bude mesto 
Krems, ktoré bolo počas 11. a 12. st. rivalom Viedne. 
Pokocháme sa pôvabnou architektúrou domov 
a námestí, ktoré vtlačili mestu taliansky kolorit. 
Po prehliadke mesta sa presunieme do centra 
na oslavy preslávených wachauských marhúľ. 
V popoludňajších hodinách sa presunieme späť do 
prístavu, nalodíme sa a preplavíme do Bratislavy. 
Návrat do Bratislavy 
cca o 20:00 h.

VeDeLI STe, že
Krems an der Donau je mesto vína, obchodu, 
nákupov a kultúry. Očaruje návštevníkov svojou 
polohou. Medzi Dunajom a vinohradmi leží 
dominanta údolia rieky Krems, historické centrum, 
ktoré bolo zaradené do svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO v rámci údolia Wachau. 
Steinská brána, dominanta Kremsu z roku 1480 
tiež pripomína pohnutú históriu podobne ako 
mnohé meštianske domy zo 16. Storočia. Prejdite 
sa hornou a dolnou krajinskou ulicou (Obere 
a Untere Landstrasse), nezabudnite pritom navštíviť 
ranogotický Gozzoburg, halu umenia, či Múzeum 
karikatúr.

CeNa ZaHŔŇa
Plavbu loďou, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

Výlet loďou začneme v Bratislave o 06:00 hod. 
Nalodíme sa na rýchloloď a vydáme sa na približne 
4 hodiny plavbu po Dunaji do Spitzu. Malebná 
obec leží na ľavom brehu Dunaja v údolí Wachau, 
ktoré patrí k najkrajším riečnym údoliam na svete. 
Dominantnou obce je krásny neskorogotický farský 
kostol sv. Morica z 13.stor. Hlavný oltár je bohato 
zdobený a pochádza z konca 17.stor. Oltárny obraz 
Umučenie sv.Morica je pripisovaný významnému 
barokovému umelcovi Martinovi Johanovi 
Schmidtovi z Kremsu. Uprostred obce sa vypína 
kopec Tausendeimerberg (vrch tisícky vedier) 
na ktorom sú na kamenných terasách založené 
vinice. Vínna réva však nie je jediná rastlina, 
ktorou sa údolie Wachau pýši. Na rakúskom trhu 
jej konkurujú miestne odrody marhúľ. Na počesť 
tohto ovocia sa v regióne konajú rôzne slávnosti 
a ochutnávky. Najväčšou marhuľovou slávnosťou 
sú marhuľové hody „ marillenkirtag“. Oslavy 
vrcholia slávnostným sprievodom, ktorého sa 
zúčastňujú miestni obyvatelia oblečení v tradičných 
krojoch. Návštevníci môžu ochutnávať marhuľové 
dobroty od výmyslu sveta. Výborné marhuľové 
guľky sa dajú dokonca kúpiť v legendárnom 
marhuľovom automate. V popoludňajších hodinách 
sa presunieme späť do prístavu, nalodíme sa 
a preplavíme do Bratislavy. Návrat do Bratislavy cca 
o 19:00 hod.
 
CeNa ZaHŔŇa
Plavbu loďou, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

Výlet loďou začneme v Bratislave cca o 06:00 hod. 
Nalodíme sa na rýchloloď do melku. Malebné 
historické mesto sa prezentuje ako „Brána Wachau“.
Turisticky zaujímavé sú pozostatky stredovekého 
opevnenia z obdobia renesancie, gotický farský 
kostol a stredoveké uličky. Melk sa spomína už 
v r. 831 ako Medilica. Už v stredoveku malo právo 
samosprávy, obrany a rôzne hospodárske privilégiá 
ako napr. právo mýta, cla a trhu. Výhodná poloha na 
Dunaji zabezpečovala mestu čulý výmenný obchod- 
týždenne sa tu konali trhy, výročný jarmok, ktorý 
trval 2 týždne - dodnes sa zachoval ako hody na 
deň sv. Kolomana. Opátstvo v Melku už od konca 11 
st. patrilo benediktínom, ktorí tu pôsobia dodnes. 
Kláštor stojí na skale nad mestom a z jej výšin sa 
naskytá panoramatický pohľad na údolie Dunaja. 
Kláštornému komplexu dominuje kostol s dvoma 
vežami. Pred priečelím je vyhliadková terasa. 
Ku kláštoru patria vinice a vo vinotéke - súčasti 
komplexu možno ochutnať aj kúpiť kláštorné 
vína. Po príchode do prístavu v Melku presun do 
mesta, krátka pešia prehliadka Po prehliadke mesta 
prehliadka kláštora a záhrad. V popoludňajších 
hodinách sa presunieme späť do prístavu, nalodíme 
sa a preplavíme do Bratislavy. Návrat do Bratislavy 
cca o 20:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Plavbu loďou, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

slÁVNOsti MArhúľ
 

MElK
 

KrEMs
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Odchod zo Slovenska v ranných hodinách, 
po príchode do Budapešti okružná 
autokarová prehliadka mesta – Hradná 
štvrť s Budínskym hradom, kostolom sv. 
Mateja a Rybárskou baštou, Gellértova 
hora s Citadelou, pokračovanie Námestím 
hrdinov a Andrássyho triedou, Bazilika sv. 
Štefana a Parlament. Po skončení prehliadky 
návšteva Vianočných trhov na Námestí 
Vörösmarty tér, pred slávnou kaviarňou 
Gerbaud. Na námestí sú postavené drevené 
domčeky s vianočnou a ľudovou výzdobou 
s ponukou umeleckých predmetov 
a kulinárskych špecialít. Maškrtné jazýčky 
neodolajú voňavým lángošom, pagáčom, 
či sladkým koláčom a štrúdľam, varenému 
vínku a pálenke. Možno, že práve tu 

nájdeme drobnosti, ktorými potešíme 
najbližších. Návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách. 
Príchod do Šopronu, ktoré sa pýši 
označením „najvernejšie mesto“. Prečo, 
to Vám už porozpráva náš sprievodca. 
Prezrieme si námestie Széchenyi  
a vlajku vernosti, Hlavné námestie, 
radnicu a námestie Deák, ktoré je 
najdlhšie v celej strednej Európe. Následne 
sa presunieme na vianočné trhy, kde si 
vychutnáme tradičné maďarské špeciality 
a budeme mať možnosť nakúpiť milé 
maličkosti pre našich blízkych. Odchod na 
Slovensko, príchod vo večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru  
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách, 
po príchode do Budapešti autobusová 
prehliadka mesta – Hradný vrch 
s Kráľovským palácom, matejov chrám, 
rybárska bašta, Széchenyiho most.
Ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky, pešia prehliadka historického 
centra (Bazilika sv. Štefana, Opera, 
parlament, Námestie hrdinov
Popoludní odchod do Tropikária. Vo 
večerných hodinách návrat na Slovensko.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 
sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 21 EUR, za večeru 15 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

pOZNÁmKa
Počas relaxačného víkendu sa skráti 
prehliadka mesta a navštívime 
budapeštiansky Aquaworld (3-hodinový 
vstup).

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách. 
Príchod do Budapešti, krátka  
autokarová prehliadka najdôležitejších 
pamiatok. Prvý sladký zážitok nás čaká  
v múzeu marcipánu, kde sa vyrába ten 
najkvalitnejší marcipán, ktorý môžeme 
ochutnať aj zakúpiť. Presunieme sa do 
prvého štrúdľového domu, kde nám 
personál predvedie, ako sa vyrábajú 
tradičné štrúdle a následne nevynecháme 
ani ochutnávku. Ďalej sa presunieme  
do „domova“ svetznámeho Unicumu  
a iných maďarských destilátov, prehliadka 
a ochutnávka. Pred odchodom domov nás 
čaká ešte nádherný výhľad z Citadely na 
mesto. Príchod na Slovensko vo večerných 
hodinách. 

pOZNÁmKa
V termíne 15.9. sa program mení 
nasledovne – po autokarovej prehliadke 
mesta sa presunieme na námestie sv. 
Štefana na Sladké dni, teda festival čokolády. 
Prezentujú sa tu najvýznamnejšie cukrárske 
dielne a samozrejmosťou sú ochutnávky  
a možnosť nákupov sladkostí.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

2-dňový zájazd 1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8HuB23

08.12. trasa 2,3 22 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8HuB64 

24.02. trasa 2,3 28 / osoba

15.09. (Sladké dni) trasa 2,3 28 / osoba

21.10. trasa 2,3 28 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8HuB08

01.12., 08.12. trasa 2,3 28 / osoba

08.12., 15.12. trasa 4 30 / osoba

15.12. trasa 2,3 28 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8HuB05 

24.03. - 25.03. (relax) trasa 2,3 72 / osoba

21.04. - 22.04. trasa 2,3 72 / osoba

26.05. - 27.05., 18.08. - 19.08., 08.09. - 09.09. trasa 2,3 82 / osoba

13.10. - 14.10. (relax) trasa 2,3 72 / osoba

15.12. - 16.12. (advent) trasa 2,3 72 / osoba

ViANOČNÉ trhy V buDAPEŠti

VÍKEND V buDAPEŠti

ADVENt V ŠOPrONE

GurMÁNsKA buDAPEŠť

európa | maďarSKO

NOVINKA

NOVINKA
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1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 08:00 hod.). Popoludní 
príchod do romantického mesta 
Kecskemét. Prezrieme si historické centrum 
mesta s palácom Cifra a secesnú radnicu so 
zvonkohrou. Fakultatívne možnosť návštevy 
pálenice Zwack s ochutnávkou kvalitnej 
marhuľovice. Popoludní kúpeľné mestečko 
Orosháza, ubytovanie, fakultatívne 
návšteva termálnych kúpeľov.

2 deň
Po raňajkách sa presunieme do Békešskej 
Čaby na festival svetoznámej Čabajskej 
klobásy. Ak sa na festivale prejeme, môžme 
navštíviť múzeum mihálya munkácsyho. 
Ubytovanie, fakultatívne návšteva 
termálnych kúpeľov.

3 deň
Raňajky, odchod do Budapešti. Krátka 
autobusová a pešia prehliadka mesta, 
odchod späť na Slovensko. Návrat do 
Bratislavy o cca 21:00 hod.

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

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie, pobytová taxa.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 57 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách. 
Príchod do Tihanyu, nádherného 
mestečka na brehu Balatonu. Prehliadka 
benediktínskeho kláštora, po ktorej 
budete mať možnosť zakúpiť čaje, pivá 
a iné produkty vyrábané priamo mníchmi. 
Poprechádzame sa v meste, ktoré vonia 
levanduľou. Počas individuálneho voľna 
možnosť návštevy levanduľového domu, 
kde sa interaktívnou formou dozvedáte 
o miestnom vulkáne, o tom, ako vznikol 
tihanyský polostrov a samozrejme aj 
o miestnej flóre a faune. Budete mať čas 
navštíviť aj levanduľové trhy, ktoré budú 
k dispozícii na viacerých miestach v rámci 
mesta. Hlavným bodom programu budú 
levanduľové polia, kde si za malý poplatok 
môžete nazbierať voňavé kvety a prevoňať 
vaše domovy. Odchod podvečer, návrat na 
Slovensko vo večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách. 
Ako prvé navštívime mestečko Keszthely 
na brehu Balatonu. Čaká nás prehliadka 
nádherného zámku Festeticsovcov, 
Helikonu. V areáli sa nachádza aj výstava 
panských kočov, ktorú tiež neopomenieme. 
Po prehliadke návšteva jazera Hévíz – ide 
o najväčšie biologicky aktívne prírodné 
termálne jazero na svete, ktorej voda sa 
každých 72 hodín úplne vymení. Jazero bolo 
známe už starým Rimanom, prvé spomienky 
majú vyše 2000 rokov. Voda má liečivé 
účinky, preto si určite nezabudnite doma 
plavky! Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY 
Za miesto v prednej polovici autobusu  
7 EUR.

3-dňový zájazd

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8HuB63

19.10. - 21.10. trasa 2,3 162 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8HuB61 

10.02. - 11.02. trasa 2,3 72 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8HuB11

03.03. trasa 2,3 29 / osoba

27.10. trasa 2,3 29 / osoba

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 08:00 hod.). Po príchode 
do Budapešti autobusová prehliadka 
mesta – Hradný vrch s Kráľovským 
palácom, matejov chrám, rybárska bašta, 
Szechenyiho most, výstup na Citadelu, 
individuálne voľno. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky, pešia prehliadka historického 
centra, ktorá skončí na námestí Szabadság 
tér, kde sa koná festival mangalice. Všade 
navôkol na nás budú číhať hory mäska, 
voňavých oškvarkov, klobás a jaterníc. 
Zapíjať budeme podľa chuti rôznymi 
druhmi pálenky, pivom či vínkom. Náladu 

nám zdvihnú rôzne sprievodné programy 
– prezentácie výrobkov, súťaže vo varení, 
vystúpenia folklórnych súborov a iné. Návrat 
na Slovensko vo večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 
sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 21 EUR, za večeru 15 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

2-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8HuB06

23.06. trasa 2,3 28 / osoba

FEstiVAl MANGAliCE V buDAPEŠti

lEVANDuľOVý FEstiVAl

ČAbiANsKy KlObÁsOVý FEstiVAl

DEŇ ZÁžitKOV V hÉVÍZE A KEsZthElyi

európa | maďarSKO

NOVINKA
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Odchod zo Slovenska v ranných hodinách. 
Prvú zastávku máme v pannonhalme, 
kde navštívime benediktínsky kláštor. 
Bol založený ešte v roku 996 a odvtedy 
neustále funguje.  Po prehliadke sa 
vyberieme za ďalším kultúrnym zážitkom, 
a to do Herendu. Nachádza sa tu najväčšia 
porcelánová manufaktúra na svete a my sa 
pozrieme tak na výrobu tohto porcelánu, 
ako aj na hotové výrobky. Na konci 
prehliadok si doprajeme šálku čaju alebo 
kávy priamo z týchto nádherných a veľmi 
vzácnych šálok. Odchod domov, príchod vo 
večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLa TKY
Za miesto v prednej polovici autobusu  
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v nočných hodinách 
(z Bratislavy cca o 23:00 hod.), tranzit cez 
Rakúsko.

2 deň
V ranných hodinách príchod do Benátok, 
mesta, ležiaceho na 118 ostrovoch, vzájomne 
oddelených kanálmi a pospájaných krásnymi 
mostmi. Pozrieme si historické skvosty 
mesta – Dóžací palác, most vzdychov, 
Námestie sv. marka s Bazilikou sv. marka, 
Hodinovú vežu, ponte rialto a ďalšie. Do 
neskorých večerných hodín sa budeme 
kochať farebnými maskami a atmosférou 
svetoznámeho benátskeho karnevalu, ktorý 
má dlhoročnú tradíciu. Následný odchod na 
Slovensko (cca o 22:00 hod.).

3 deň
Návrat na Slovensko v skorých ranných 
hodinách (cca o 05:00 hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Presuny vaporettom (loďkou) do 
ostrovného centra Benátok, vstupy, 
cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v nočných hodinách 
(z Bratislavy cca o 23:00 hod.).

2 deň
V ranných hodinách príchod do Verony. 
Pešia prehliadka mesta – dom Júlie, 
amfiteáter L´Arena, námestie Piazza dell 
Erbe a ďalšie. Večer ubytovanie v okolí 
Benátok, fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky, presun do Benátok. Pozrieme si 
historické skvosty mesta – Dóžací palác, Most 
vzdychov, Námestie sv. marka s Bazilikou 
sv. marka, a ďalšie. Večer si užijeme 
atmosféru svetoznámeho benátskeho 
karnevalu. Odchod na Slovensko (cca o 22:00 
hod.).

4 deň
Návrat na Slovensko v skorých ranných 
hodinách (cca o 05:00 hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3* v okolí 
Benátok, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Presuny vaporettom (loďkou) do 
ostrovného centra Benátok, vstupy, 
pobytovú taxu a cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 18 EUR, za večeru 13 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 08:00 hod.). Popoludní 
sa zastavíme pri jazere Wörthersee, 
kde budeme mať možnosť navštíviť 
park minimundus – Svet v malom 
s miniatúrnymi modelmi známych 
stavieb. Pokračovanie v ceste do Talianska. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Po raňajkách presun do Benátok, mesta, 
ležiaceho na 118 ostrovoch, vzájomne 
oddelených kanálmi a pospájaných krásnymi 
mostami. Pozrieme si historické skvosty 
mesta – Dóžací palác, most vzdychov, 
Námestie sv. marka s Bazilikou sv. marka 
a ďalšie Večer odchod späť na Slovensko.

3 deň
Návrat na Slovensko v ranných hodinách 
(cca o 05:00 hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3* v okolí 
Benátok, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Presun vaporettom (loďka) do ostrovného 
centra Benátok, vstupy, pobytové taxy 
a cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 18 EUR, za večeru 13 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

1-dňový zájazd 3-dňový zájazd

4-dňový zájazd 3-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8ITB13

03.02.-05.02. trasa 2,3 68 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8ITB15

27.01. - 29.01. (Karneval) trasa 2,3 128 / osoba

15.06. - 17.06. trasa 2,3 128 / osoba

14.09. - 16.09. trasa 2,3 128 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8HuB10

17.03. trasa 2,3 26 / osoba

05.08. trasa  2,3 26 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8ITB14

09.02.-12.02. trasa 2,3 128 / osoba

hErEND A PANNONhAlMA

KArNEVAl V bENÁtKACh ii.

KArNEVAl V bENÁtKACh i.

VÍKEND V bENÁtKACh

európa | maďarSKO, TaLIaNSKO

S ubytovaním
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Bez nočnej jazdy tam
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Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 8:00 hod.). Po príchode 
do Viedne pešia prehliadka historického 
centra s miestnym sprievodcom, ktorú 
ukončíme pred Mozartovým bytom 
na ulici Domgasse č. 5 – súčasť múzea 
„mozarthaus Wien“. Počas prehliadky 
sa oboznámime s detailami pôsobenia 
skladateľa vo Viedni a v jedinom 
zachovanom Mozartovom viedenskom byte 
nahliadneme do intímnej sféry hudobníka 
a jeho rodiny. Popoludní odchod k veži 
Donauturm – jedného z poznávacích 
znamení Viedne (252 m.) a najvyššej stavby 
v Rakúsku. Z vyhliadkovej plošiny veže je 
nádherný výhľad na historické centrum 
Viedne, ako aj okolie mesta. Ďalšou 
zastávkou bude Hundertwasserovo 
múzeum v Kunsthaus Wien, kde sa bližšie 
oboznámime s dielom a životom tohto 

mimoriadneho umelca a program ukončíme 
pri najnavštevovanejšej viedenskej 
pozoruhodnosti – Hundertwasserovom 
dome so zvlnenými líniami a strechou so 
stromami a trávnikom. Návrat na Slovensko 
o cca 19:30 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR a miestneho sprievodcu vo 
Viedni.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod z Bratislavy cca o 8:00 hod. 
Po krátkej okružnej prehliadke centra 
Viedne individuálne voľno s možnosťou 
navštevy múzeí. prírodovedné 
a umeleckohistorické múzeum na 
Burgringu, ktorého základný kameň 
položil už pred 250 rokmi František I., 
manžel Márie Terézie. Na svoje si prídu aj 
znalci umenia pri prehliadke Egyptsko-
orientálnej a antickej zbierky, či pri 
obdivovaní legendárnej kolumbijskej 
kytice, pozostávajúcej z 2100 diamantov 
a vyše 700 drahokamov. Hofburg, bývalé 
politické centrum monarchie, dnes sídlo 
prezidenta, cisárskych apartmánov, 
Španielskej jazdeckej školy a rakúskej 
národnej knižnice pozýva na prehliadku 
jednej z najkrajších knižných sál na svete. 
Palác Albertina, najväčší rezidenčný palác 
Habsburgovcov, ponúka okrem prehliadky 

luxusných komnát majstrovské diela od 
15.storočia až po súčasnosť. albertina 
patrí k najobľúbenejším múzeám Rakúska 
a je lákadlom pre návštevníkov mesta 
a kultúrnych pamiatok z celého sveta. 
Návrat do Bratislavy vo večerných hodinách 
(cca 20:00 h).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod zo Slovenska cca o 08:30 hod. 
Na malom pahorku, odkiaľ sa ponúka 
fantastický pohľad na Viedeň, sa rozkladajú 
skvosty baroka – zámky Horný a Dolný 
Belveder, prepojené nádhernou 
francúzskou záhradou. Toto pôvodné letné 
sídlo princa Eugena Savojského je dielom 
obľúbenca rakúskeho dvora i obyčajného 
ľudu, architekta J. L. von Hildebrandta. 
Dnes tu svoje zbierky a exponáty vystavuje 
Rakúska galéria, Múzeum baroka a Múzeum 
rakúskeho stredovekého umenia (návšteva). 
Cez Karlsplatz s kostolom zasväteným sv. 
Karolovi Boromejskému, ochrancovi pred 
morom, sa vydáme až do historického 
centra a pozrieme si najznámejšie 
pamätihodnosti (Opera, Hofburg, 
Stephansdom, Figarohaus, v ktorom 
Mozart zložil Figarovu svadbu a iné). 
Možnosť návštevy Winterpalais – pôvodne 

reprezentačného paláca Eugena Savojského. 
Zostane čas ochutnať aj slávnu Sachertorte 
so šálkou viedenskej kávy. Návrat na 
Slovensko cca o 19:30 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR a miestneho sprievodcu vo 
Viedni.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1-dňový zájazd

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB08

19.05. trasa 2, 3 24 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8ITB21

01.12.-02.12. trasa 2, 3 148 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB10

07.04. trasa 2, 3 24 / osoba

06.10. trasa 2, 3 24 / osoba

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 7,00 h). Tranzit do Talianska 
cez Rakúsko, príchod do merana, druhého 
najväčšieho mesta Južného Tirolska, 
známeho kúpeľnou tradíciou. Zaujímavé 
je historické centrum s dochovanými 
meštianskymi domami zo 14. storočia, ktoré 
tvoria unikátnu kulisu pre vianočné trhy, 
preslávené neopakovateľnou atmosférou, 
nádhernou výzdobou, kultúrnym 
programom a bohatou ponukou vianočných 
špecialít typických pre Južné Tirolsko. 
Odchod na ubytovanie v okolí.

2 deň
Po raňajkách odchod do hlavného mesta 
regiónu a autonómnej provincie Južné 
Tirolsko Bolzana. Krátka prehliadka 
očarujúceho centra, ktoré v adventom 

období dýcha vianočnou atmosférou. 
Nenecháme si ujsť návštevu vianočných 
trhov. Popoludní odchod na Slovensko, 
návrat v neskorých večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 1x 
ubytovanie s raňajkami v hoteli kat. 3*, 
sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

2-dňový autokarový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB09

26.10. trasa 2, 3 19 / osoba

ViANOČNÉ trhy MErANO

MúZEjNÁ ViEDEŇ

PO stOPÁCh huNDErtwAssErA

ZÁMOK bElVEDEr

európa | TaLIaNSKO, raKúSKO
Novinka

Vybrané múzeá zdarma
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Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 08:00 hod.), návšteva 
zámku Schönbrunn (Krásna studňa), 
letného sídla Habsburgovcov, prehliadka 
reprezentačných miestností, ktoré obývali 
osobnosti ako Mária Terézia, cisár František 
Jozef I. so svojou manželkou Alžbetou 
Bavorskou, prezývanou Sissi. Ďalej 
prehliadka írskej záhrady s bludiskom, 
záhrady korunného princa a Glorietu, 
autobusová okružná jazda po Viedni a pešia 
prechádzka smer Stefansdom a Hofburg 
(s miestnym sprievodcom). Zostane čas 
aj na ochutnanie slávnej Sachertorte so 
šálkou viedenskej kávy a pre tých s väčším 
apetítom príležitosť na pravý Wiener 
Schnitzel a pohár dobrého rakúskeho vína. 
Návrat na Slovensko vo večerných hodinách 
(cca 19:30 hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR a miestneho sprievodcu vo 
Viedni.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod z Bratislavy o 08:00 hod. Po 
príchode do Viedne okružná autokarová 
prehliadka centra Viedne, ktorú ukončíme 
pred palácom albertina. Albertina je 
zároveň múzeum umenia. Návštevníci  
môžu obdivovať kultúru bývania  
a reprezentačnú kultúru habsburského 
obdobia. Múzeum a galéria Albertina 
v sebe zasa skrývajú poklady najväčšej 
trvalej expozície klasického i moderného 
umenia a jednu z najväčších a najcennejších 
grafických zbierok na svete, ktorú založil 
v r.1776 vojvoda Albert Sasko-Tešínsky, 
manžel Márie Kristíny. Okrem tejto trvalej 
expozície sa v múzeu konajú i krátkodobé 
expozície, ktoré každoročne pritiahnu 
tisícky milovníkov umenia. V septembri to 
bude veľká monografická výstava Clauda 
moneta, najznámejšieho predstaviteľa 
impresionizmu. Návštevníci uvidia 

významné diela tohto francúzskeho umelca 
zapožičané z medzinárodných múzeí  
a súkromných zbierok. Po prehliadke 
výstavy individuálne voľno, s možnosťou 
návštevy ďalších pamätihodností (Opera, 
Hofburg). Zostane čas ochutnať aj slávnu 
Sachertortu so šálkou viedenskej kávy. 
Návrat na Slovensko vo večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru  
7 EUR.

Odchod z Bratislavy cca o 08:00 hod. do 
Viedne. Atraktívna ponuka kultúrnych 
podujatí, nádherná architektúra a viedenský 
zmysel pre pohodu sú dôvodom, prečo svet 
Viedeň vyhľadáva. Symbolom Viedne je 
gotický Svätoštefanský dóm v centre. Viedeň 
však môže byť pyšná i na uchovanie ďalšej 
vzácnosti: pre veľkomesto netypickým 
počtom zelených plôch a prímestských 
rekreačných oblastí, akými sú Viedenský 
les či zelený „mestský“ ostrov Donauinsel. 
Po okružnej autokarovej prehliadke 
historického centra Viedne a krátkeho 
individuálneho voľna sa presunieme do 
záhrad v mestskej časti Hirschstetten na 
medzinárodnú výstavu orchideí, kde sa 
necháme omámiť vôňou exotických kvetín. 
Výstava orchideí patrí čo do veľkosti tak  
i počtom vystavovateľov z Európy, Ázie  
a Latinskej Ameriky k najväčším v Európe. 

Vzácne kvety, exotické odrody orchideí, 
ktoré v bežných kvetinárstvach nezoženiete 
si tu môžete aj kúpiť. Dokonca s veľkými 
špecializovanými záhradníckymi firmami  
sa môžete poradiť o ich pestovaní. Odchod  
z výstaviska o 17:00 hod. Návrat do 
Bratislavy vo večerných hodinách  
(cca o 19:00 hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru  
7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 08:00 hod.). Viedenský 
les Wienerwald je obľúbeným miestom 
Viedenčanov. Čo všetko ukrýva sa 
presvedčíme počas nášho putovania. 
V zámku Laxenburg trávila svoje medové 
týždne cisárovná Sissi s manželom. Narodil 
sa tu aj jej syn korunný princ Rudolf. Na 
loďkách prebádame najväčšie podzemné 
jazero v Európe, ktoré vzniklo zaplavením 
pôvodnej bane na sadru. Počas 2. svetovej 
vojny mala však úplne iné poslanie, boli 
tu priestory na výrobu lietadiel. Necháme 
sa vtiahnuť do mayerlingskej záhady, 
ktorá rozpráva o dvojnásobnej samovražde 
následníka rakúsko–uhorského trónu 
princa Rudolfa a jeho milenky Marie von 
Vetsera. Poľovnícky zámok, v ktorom boli 
nájdení, dal cisár František Jozef I. zrovnať 
so zemou a na jeho mieste dnes stojí kláštor 

karmelitánok (návšteva). V cisterciánskom 
kláštore Heiligenkreuz budeme obdivovať 
jeho zachovalý románsko–gotický ráz. 
Návrat na Slovensko vo večerných hodinách 
(cca o 19:00 hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB96

29.09. trasa 2, 3 24 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB12

30.06. trasa 2, 3 24 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB11

31.03. trasa 2, 3 24 / osoba

28.04. trasa 2, 3 24 / osoba

08.09. trasa 2, 3 24 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB95

24.02. trasa 2, 3 19 / osoba

DNi OrChiDEÍ 

AlbErtiNA 

histOrKy Z ViEDENsKÉhO lEsA

uMElECKÉ sKVOsty V SCHÖNBRUNNE

VO VIEDNI

A IMPRESIONISTI

európa | raKúSKO

NOVINKA

NOVINKA
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Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 7:30). O údolí Wachau sa 
píše ako o srdci Dolného Rakúska. Na 
oboch stranách Dunaja sa vo farbách viniča 
ukazujú malebné dedinky a na vysokých 
bralách nad riekou sa týčia mocné hrady, 
opevnené kláštory a pevnosti (UNESCO). 
Prvou zastávkou bude mesto Krems, ktoré 
bolo počas 11. a 12. st. rivalom Viedne. 
Pokocháme sa pôvabnou architektúrou 
domov a námestí, ktoré vtlačili mestu 
taliansky kolorit. Po prehliadke navštívime 
ďalší zo skvostov Údolia Wachau - mestečko 
Dűrnstein, ktoré vďačí za svoju popularitu 
dobrodružstvám anglického kráľa Richarda 
– Levie Srdce. K tejto oblasti patrí aj lahodné 
víno, ktoré by bolo hriechom neochutnať. 
Ako posledný navštívime veľkolepý 
benediktínsky kláštor v melku (knižnica 

s viac ako 100 000 zväzkami, úchvatný 
barokový kostol). Návrat na Slovensko  
o cca 20.00 h.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1- dňový zájazd

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB14 

09.06. trasa 2, 3 29 / osoba

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 07:00 hod.) do mariazell, 
najväčšieho pútnického miesta v Rakúsku, 
okrem toho klimatických kúpeľov 
a strediska zimných športov. Pútnické 
miesto vzniklo v roku 1 200, kedy tu 
markgróf Henrich nechal vystavať kaplnku. 
Navšteva Baziliky, ktorá ukrýva v kaplnke 
Milostrdenstva sošku Madony s dieťatkom 
– nazývanú Veľká Matka Rakúska. Priamo 
z centra mesta sa lanovkou dostaneme 
na vrchol Bürgeralpe (1 266 m n. m.) 
a vyjdeme na rozhľadňu arcivojvodu Jána 
s neopakovateľným výhľadom na okolité 
Alpy. V sladkom svete rodiny pernikárstva 
pirker sa dozvieme viac o tradičnej výrobe 
mariazellských perníčkov, voskových 
sviečok a ochutnáme domácu medovinu 
(možnosť nákupu). Návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách (cca o 21:00 hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB13

12.05. trasa 2, 3 27 / osoba

29.09. trasa 2, 3 27 / osoba

lEGENDA O MAriAZEll

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
( z Bratislavy o 7:30 hod.) do Dolného 
Rakúska. Prvou zastávkou bude zámok 
Schallaburg, ktorý sa nachádza asi 170 km 
od Bratislavy, neďaleko mesta Melk  
a patrí k najkrajším renesančným zámkom 
na sever od Álp.Zámok Schallaburg získal 
svoj dnešný vzhľad v 16.storočí a jeho 
impozantnú siluetu rozoznať už z diaľky. Na 
veľkom nádvorí zámku môžu návštevníci 
obdivovať unikátnu terakotovú mozaiku. 
Zámok je každoročne miestom zaujímavej 
výstavy, v r. 2018  na tému Byzancia 
a západ, 1000 zabudnutých rokov. Po 
prehliadke pokračovanie na najdôležitejšie 
pútnické miesto Dolného Rakúska, Baziliku 
maria Taferl, ktorá sa týči vysoko nad 
údolím Dunaja. Podľa legendy sa tu z ťažkej 
choroby zázračne uzdravil jeden lesník.  

Po prehliadke odchod na neďaleký zámok 
artstetten, rodinné sídlo a letná rezidencia 
cisárskej rodiny. Zámok  sa stal aj posledným 
miestom odpočinku pre následníka trónu 
Františka Ferdinanda a jeho manželku Sofiu, 
vojvodkyňu von Hohenberg. Obaja zahynuli 
pri atentáte v Sarajeve. Po prehliadke 
odchod na Slovensko s príchodom o cca 
20:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa 
Vstupy a cestovné poistenie. 

OSTaTNÉ DOpLaTKY 
Za miesto v prednej časti autokaru 7 EUR. 

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB37

25.08. trasa 2, 3 29 / osoba

ZÁMKy V úDOlÍ wAChAu

Odchod zo Slovenska o 07:30 hod. do údolia 
Wachau. Prvou zastávkou bude kláštor 
Göttweig, pôvodné sídlo augustiánov, 
neskôr benediktínskych mníchov, ktorí tu 
žijú dodnes. Návštevníci tu môžu obdivovať 
barokovú nádheru cisárskeho schodiska 
s krásnou stropnou freskou Paula Trogera, 
po ktorom kráčala cisárovná Mária Terézia 
a Napoleon. Z terasy kláštora sa pokocháme 
jedinečným výhľadom na údolie Wachau. 
Z kláštora pokračujeme do mestečka 
Dürnstein, najfotografovanejšieho miesta 
Wachau. Po prehliadke odchod do mestečka 
Spitz na Dunaji, kde sa každoročne 
oslavuje úroda preslávených wachauských 
marhúľ. Vyzdobené trhovisko v centre mesta 
zaplavia obyvatelia v tradičných krojoch 
a návštevníci môžu ochutnávať marhuľové 
dobroty od výmyslu sveta, ku ktorým 
patria okrem sladkých múčnikov, destiláty, 

likéry a vína. Výborné marhuľové guľky 
sa dajú dokonca kúpiť aj v legendárnom 
marhuľovom automate. Oslavy vyvrcholia 
slávnostným sprievodom na čele s kráľom 
Marillusom a princeznou Aprikosiou. Po 
sprievode (cca o 18:00), návrat na Slovensko 
o cca 20:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK Satur.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB60 

22.07. trasa 2, 3 24 eur / osoba

MArhuľOVÉ slÁVNOsti

úDOliE wAChAu UNESCO

európa | raKúSKO

NOVINKA
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Odchod zo Slovenska cca o 7:00 hod. Nad 
južným brehom Dunaja sa vo výške 300 m 
vypína zrúcanina legendami opradeného 
hradu aggstein, ktorý bol v dobe svojej 
slávy obývaný šľachticmi z rodu Kuenringov, 
ale aj lúpežnými rytiermi. Po vystúpení 
na vrchol hradného komplexu budeme 
odmenení nádherným výhľadom na okolitú 
krajinu. Pokračovanie do malebného 
Dürnsteinu. Prehliadka miniatúrneho 
centra mesta, možnosť nákupu miestnych 
špecialít, vína a individuálne aj návštevy 
zrúcaniny hradu, kde bol väznený anglický 
kráľ Richard Levie srdce. Z Dürnsteinu 
sa vyberieme do Kremsu a pozrieme si 
najdôležitejšie pamiatky historického 
centra. Deň ukončíme návštevou opátstva 
Göttweig, pôvodného sídla augustiánov, 
neskôr benediktínskych mníchov, ktorí tu 
žijú dodnes. Návštevníci tu môžu obdivovať 

barokovú nádheru monumentálneho 
cisárskeho schodiska, po ktorom kráčala 
cisárovna Mária Terézia či Napoleon alebo 
krásnu stropnú fresku Paula Trogera. Za 
zmienku stojí aj unikátny panoramatický 
výhľad z terasy kláštora. Vo večerných 
hodinách odchod na Slovensko.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 07:30 hod.) do Grazu, 
vzdialeného z Bratislavy 240 km. Mesto 
preslávilo predovšetkým historické centrum, 
ktoré bolo v r. 1999 zapísané na Zoznam 
svetového dedičstva UNESCO (prehliadka). 
Počas Veľkej noci sa centrum mesta zmení 
na obrovské trhovisko s ponukou lákavých 
kulinárskych špecialít, domácich bio 
výrobkov, veľkonočných ozdôb, darčekov 
a umeleckých predmetov. Miestni ľudoví 
majstri tu vystavujú svoje originálne diela, 
ktoré sa dajú aj kúpiť. Návštevníci môžu 
obdivovať bohatý veľkonočný sortiment 
ako napr. ručne maľované husacie vajíčka, 
vtáčiky a zajačiky zo skla, rôzne ozdobné 
predmety z keramiky a dreva, rapkáče, 
voňavé prírodné mydlá, hračky, kvety a iné 
spomienkové darčeky. Veľkonočné trhy sa 
tradične nesú aj v duchu pôžitkov. Graz ako 

kulinárske centrum labužníckych lahôdok 
predstavuje rôzne chute regiónu, dobroty 
zo sedliackych dvorov a typické štajerské 
špeciality, ku ktorým patrí vychýrený 
tekvicový olej, rozličné domáce tekvicové 
produkty a kvalitné vína. V podvečerných 
hodinách odchod na Slovensko 
s príchodom do Bratislavy okolo 21:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru 7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 8.00). Prvou zastávkou bude 
mestečko a kláštor Klosterneuburg. Kláštor 
založili v roku 1133 augustiniánski mnísi 
a vďaka 900 ročnému zhromažďovaniu 
umeleckých predmetov je tento kláštor 
domovom úžasnej zbierky významných 
diel z obdobia stredoveku cez veľkolepé 
barokové diela až po súčasné maliarstvo. 
Zostane čas ochutnať, či kúpiť si vynikajúce 
miestne víno vo vinotéke. Cieľom výletu 
bude mestečko a areál záhrad Tulln. Na 
ploche 2 000 m2 je vybudovaných viac ako 
50 výstavných a vzorových záhrad, ktoré 
sú pastvou pre oko a zdrojom nápadov 
pre amatérskych záhradníkov. Prehliadku 
záhrad, ktorá zaberie minimálne 2 hodiny, je 
možné zakončiť výstupom na 30 m vysokú 
rozhľadňu „Baumwipfelweg“ z kovu a skla od 

rakúskeho architekta  Ernsta Maurera.  
Vo večerných hodinách návrat na Slovensko 
s návratom do Bratislavy o cca 20:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 08:00 hod.). Odchod do 
cca 120 km vzdialeného mestečka Tulln. 
Návšteva areálu veľtrhu Gartenbaumesse, 
v rámci ktorého sa koná najväčšia výstava 
kvetov svojho druhu v Európe. Viac než 
200 000 kvetov premení výstavisko na more 
farieb, tvarov a vôní, kde sa v jedinečných 
kvetinových aranžmánoch snúbi nádhera 
prírody s umením najlepších rakúskych 
floristov. Následne návšteva areálu záhrad 
Gärten Tulln – na ploche 2 000 m2 je 
vybudovaných viac ako 50 výstavných 
a vzorových záhrad, ktoré sú pastvou pre 
oko a zdrojom nápadov pre amatérskych 
záhradníkov. Prehliadku záhrad je možné 
zakončiť výstupom na 30 m vysokú 
rozhľadňu „Baumwipfelweg“ z kovu a skla 
od rakúskeho architekta Ernsta Maurera. 

Pred naším návratom na Slovensko  
(cca 20:00 hod.) si ešte pozrieme historické 
centrum mesta Tulln.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB16 

30.03. trasa 2, 3 33 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB22 

01.09. trasa 2, 3 24 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB92 

23.06. trasa 2, 3 32 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB21 

23.06. trasa 2, 3 24 / osoba

lEtNý slNOVrAt NA DuNAji

tullNsKÉ ZÁhrADy

VEľKÁ NOC V GrAZi

VýstAVA KVEtÍN tullN

európa | raKúSKO
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Odchod zo Slovenska cca o 08:00 hod.
do Rakúska. Po príchode do malebného 
mestečka rust prehliadka historického 
centra, ktoré je pamiatkovo chránené. 
Symbolom mesta je bocian biely, ktorého 
hniezdo tróni skoro na každom komíne. 
Pokračovanie do mörbisch am See, 
známeho vinohradníckeho mestečka 
s úzkymi uličkami a barokovými sedliackymi 
domami. plavba loďou po Neziderskom 
jazere, ktoré je popri Balatone jediným 
stepným jazerom v Európe. Prehliadka 
baziliky v neďalekom pútnickom 
mestečku Frauenkirchen a návšteva 
veľmi zaujímavého dedinského múzea 
v mönchhofe. Múzeum dediny – skanzen 
umožňuje návštevníkom nazrieť do 
každodenného života obyvateľov severného 
Burgenlandu na začiatku 20. storočia. 

Okrem expozície mnohých pracovných 
nástrojov a dielní remeselníkov sa tu 
nachádzajú aj budovy s originálnym 
zariadením, ako napr. škola, kino, poštový 
úrad, a rôzne obchodíky. Návrat do 
Bratislavy cca o 19:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, plavbu loďou, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru 
7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 8:00 hod). Prvou zastávkou 
Jantárovej cesty, ktorá viedla v časoch 
Rímskej ríše Burgenlandom, bude 
archeologický park Carnuntum. Podstatné 
architektonické diela celej rímskej štvrte 
- meštiansky dom, nádherná mestská vila 
a verejný kúpeľ - boli zrekonštruované 
v historickom kontexte spôsobom, aký je vo 
svete ojedinelý. Po prehliadke pokračovanie 
k impozantnému hradu Lockenhaus, ktorý 
je najstarším rytierskym hradom v Rakúsku; 
v minulosti slúžil ako prístrešie pre rytierov 
Templárskeho rádu. Návštevníkom je 
sprístupnená zbrojnica, mučiareň a niekoľko 
dalších zaujímavých muzeálnych miestností. 
Po prehliadke hradu odchod do dedinky 
raiding, rodiska slávneho klavírneho 
virtuóza a hudobného skladateľa 
F. Liszta. V jeho rodnom dome je zriadené 

múzeum, v ktorom sa môžeme prejsť po 
tzv. Lisztovom chodníku s nadrozmerným 
klavírom, kaplnkou a hrajúcou fontánou. 
Návrat na Slovensko vo večerných hodinách 
(o cca 19:00 hod.)

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 7:00 hod.) do južného 
Burgenlandu. Prvou zastávkou bude mesto 
Güssing, ktorého hlavnou atrakciou je 
najstarší hrad Burgenlandu s gotickou 
hradnou kaplnkou, hradným múzeom, 
reštauráciou a vinotékou. K hradu 
postavenom na vyhasnutom vulkanickom 
kopci premáva lanovka. Pokračovanie 
do dedinky Heiligenbrunn, kde vo štvrti 
vínnych pivníc nájdeme asi 100 historických, 
pamiatkovo chránených pivničiek tzv. 
Kellerstöckl, postavených z dreva a hliny 
a pokrytých slamou. Pokračovanie do 
moschendorfu, ochutnávka raritného vína 
uhudler. Poslednou zastávkou výletu sú 
známe kúpele Bad Tatzmannsdorf, kde sa 
nachádza aj výrobňa pravých belgických 
praliniek „Spiegel“. V rodinnom podniku 
sa vyrobí denne asi 50 druhov praliniek 

a možno tu ochutnať skutočne netradičné 
kreácie ako napr. pralinky plnené vínom 
Uhudler. Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách (o cca 21:00 hod.)

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, ochutnávku 
vína, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, návštevu pralinkárne, cestovné 
poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru
7 EUR.

1-dňový zájazd

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB25

26.05. trasa 2, 3 19 / osoba

29.09. trasa 2, 3 19 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB23 

02.06. trasa 2, 3 19 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB61 

13.10. trasa 2, 3 35 / osoba

Odchod zo Slovenska cca o 08:00 hod. do 
cisterciánskeho kláštora Heiligenkreuz. Po 
prehliadke s odborným výkladom odchod 
do 14 km vzdialeného Badenu, ktorý 
v júni rozkvitá do krásy. Po príchode pešia 
prehliadka mesta: kúpeľný park, Congress–
Casino, Mestské divadlo, Múzeum Arnulfa 
Rainera, Beethovenov dom, Múzeum 
hračiek, Rímske kúpele, Múzeum Františka 
Jozefa, Rollettmuseum – najstaršie múzeum 
Dolného Rakúska, kde sa návštevník 
dozvie históriu mesta od čias Rimanov až 
po 20. storočie a iné. Honosné vily, paláce, 
meštianske domy sú dielom veľkých 
architektov éry biedermeier, historizmu 
a secesie. Po skončení prehliadky presun 
do rozária v Doblhofparku s 200 ročnou 
tradíciou šľachtenia a pestovania ruží – 
30 000 kríkov a 860 druhov na rozlohe 
75 000 m2 poteší všetky zmysly vôňami, 

pôvabom a symfóniou farieb. V rámci 
individuálneho voľna si môžeme vypočuť 
koncert a pre záujemcov o wellness bude 
dostatok času aj na návštevu cisárskych 
kúpeľov. V podvečerných hodinách návrat 
na Slovensko s príchodom do Bratislavy 
okolo 21:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru 
7 EUR.

1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB38

14.04. trasa 2, 3 25 / osoba

DNi ružÍ V bADENE

rÍMsKA jANtÁrOVÁ CEstA

POKlADy NEZiDErsKÉhO jAZErA

„uhuDlEr“ A iNÉ ZAujÍMAVOsti
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Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 8:00 hod.) do dedinky 
mönchhof, prehliadka skanzenu Múzeum 
dediny. Pokračovanie do pútnického 
mestečka Frauenkirchen, ktorého dve veže 
barokovej Baziliky Panny Márie na pláni 
vidno už zďaleka (možnosť individuálnej 
prehliadky). Následne sa presunieme  
k Neziderskému jazeru do prístavu v Illmitz, 
kde sa nalodíme. Počas plavby po jazere 
ochutnávka burgenlandských vín. Po 
príchode do prístavu v mörbisch am 
See nastúpime do autobusu a budeme 
pokračovať do mesta bocianov a vína 
- rust. Prehliadka historického centra 
(rybársky kostolík je najstarším kostolom 
Burgenlandu). Po prehliadke odchod do 
vinohradníckej dedinky purbach am See. 
Vyhľadávanou turistickou atrakciou je 
malebná pivničná ulička s asi 50 vínnymi 

pivnicami, z ktorých väčšina pochádza  
z 19. storočia a dnes slúžia ako viechy alebo 
vinotéky. Program ukončíme ochutnávkou 
vína. Návrat do Bratislavy vo večerných 
hodinách (cca o 20:00 hod.). 

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa 
Vstupy a cestovné poistenie. 

OSTaTNÉ DOpLaTKY 
Plavbu loďou a 2 x ochutnávku vína, (nutné 
objednať pri kúpe zájazdu), za miesto 
v prednej časti autokaru 7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 07:00 hod.). Prvou zastávkou 
bude mesto vína Retz, vzdialené 
150 km z Bratislavy. Takmer stredomorský 
pôvab mesta retz je spojený s vínom už 
celé stáročia. Po prehliadke historického 
centra mesta pokračovanie do 50 km 
vzdialeného mestečka Langenlois 
v údolí rieky Kampy, v blízkosti ktorého sa 
uprostred viníc nachádza neprehliadnuteľné 
architektonické dielo - Svet vína Loisium, 
futuristická stavba, koncipovaná ako 
návštevnícke centrum s reprezentatívnou 
vinotékou. Prehliadka s ochutnávkou. 
Na záver dňa nás čaká návšteva kláštora 
Göttweig, ktorý je už viac ako 900 rokov 
sídlom benediktínskych mníchov. V múzeu 
nás ohúria unikáty kláštora a v kláštornej 

vinotéke môžeme ochutnať kvalitné 
vínko. Po prehliadke návrat do Bratislavy 
s príchodom okolo 19:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Prehliadku pivníc Loisium (nutné objednať 
pri kúpe zájazdu), za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 7:30 hod). V starobylom 
vinárskom mestečku retz s južanskou 
atmosférou talianskych miest možno 
obdivovať impozantné stavby z rôznych 
historických období. Najväčšia atrakcia 
mesta sa však ukrýva pod zemou – labyrint 
historických vínnych pivníc, ktorý sa hĺbkou 
štyroch poschodí a dĺžkou 20 kilometrov 
zaraďuje k najväčším v Strednej Európe 
(prehliadka). Oblasť Retzu je okrem vína 
známa aj pestovaním tekvíc, ktoré miestni 
umelci v jesennom období pretvoria 
do rôznych originálnych tvarov. Počas 
tekvicových slávností (Kürbisfest) zaplavia 
túto oblasť osvetlené vyrezávané tekvice 
a podujatie je sprevádzané bohatým 
kultúrnym programom. Ulahodiť môžeme 
aj svojim chuťovým bunkám. V ponuke sú 
rozmanité tekvicové špeciality – od chutnej 

krémovej polievky až po marmelády, či 
rôzne múčniky s tekvicovými semiačkami. 
Návrat na Slovensko vo večerných hodinách 
(o cca 20:00 hod.)

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod z Bratislavy o cca 7:00 hod. 
Prvou zastávkou bude rozprávkový hrad 
Kreuzenstein, ktorý je situovaný priamo 
nad mestečkom Leobendorf neďaleko 
Viedne. Pôvodný hrad Kreuzenstein bol 
postavený v 12. storočí. Než sa hrad 
stal zrúcaninou, prešiel v 18. storočí do 
vlastníctva grófov Wilczkov, ktorí ako 
majitelia uhoľných baní v Sliezsku zbohatli. 
Počas 2.svetovej vojny bola časť hradu veľmi 
poškodená. V súčasnosti je hrad obľúbeným 
cieľom výletníkov a filmovou kulisou pre 
filmárov z celého sveta. Po prehliadke hradu 
navštívime makovú dedinku armschlag, 
kde sa každú tretiu septembrovú nedeľu 
konajú tradičné „makové hody“. 
V ozdobených hodových stánkoch 
budeme obdivovať mak vo všetkých jeho 
podobách: sivý a biely mak, makovice, 
makové múčniky, makový pálený alkohol 

a likéry, makovú čokoládu, makový lekvár, 
pesto s makovým olejom a ochutnáme 
rôzne makové špeciality. O zábavu a veselú 
hodovú atmosféru sa postará ľudová 
hudba, vystúpenia miestnych súborov 
a prehliadka krojov. Návrat na Slovensko, 
s predpokladaným príchodom do Bratislavy 
(cca o 21:00 hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1- dňový zájazd 1-dňový zájazd

1-dňový zájazd 1-dňový autokarový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB63 

21.04. trasa 2, 3 25 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB67 

16.09. trasa 2, 3 29 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB62

06.10. trasa 2, 3 19 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB65 

27.10. trasa 2, 3 25 / osoba

PANÓNsKA VÍNNA jEsEŇ

tEKViCOVÉ slÁVNOsti

ZA VÍNOM DO úDOliA KAMPy

MAKOVÉ hODy
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1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 06:30 hod.), príchod na zámok 
Hellbrunn pri Salzburgu, fakultatívne 
prehliadka zámku s nádherným parkom 
a vodnými hrami, prehliadka Salzburgu, 
rodného mesta Mozarta s miestnym 
sprievodcom, vo večerných hodinách 
odchod na ubytovanie v okolí Salzburgu.

2 deň
Raňajky, odchod do jedného z najstarších 
rakúskych mestečiek – Hallstattu na brehu 
jazera Hallstättersee a na úpätí známeho 
ľadovca Dachstein (2 995 m n. m.), odchod 
do Bad Ischlu (prehliadka cisárskeho 
kúpeľného mesta), zastávka – Wolfgangsee 
v údolí lemovanom vrchmi. V podvečerných 

hodinách odchod na Slovensko, návrat 
v neskorých večerných hodinách  
(cca 21:30 hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR, 1x ubytovanie s raňajkami 
v hoteli/penzióne 2*/3*, miestneho 
sprievodcu v Salzburgu.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie, pobytovú taxu.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska cca 07:00 hod. Miesto 
ako vystrihnuté z rozprávky. Strmé steny 
masívu Dachstein, domčeky prilepené na 
brehu Hallstätského jazera, úzke kľukaté 
uličky, vodopád stekajúci priamo do 
stredu mesta, pomaľované lebky v kostnici 
Beinhaus, pravdepodobne najstaršia soľná 
baňa na svete, súčasť kultúrneho dedičstva 
UNESCO – mestečko Hallstatt (prehliadka). 
Fakultatívne plavba loďou po jazere 
Hallstättersee. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky, odchod k jazeru Grundlsee, 
ktoré sa tento rok stáva dejiskom 
najstaršieho a najväčšieho kvetinového 
festivalu rakúska – Narzissenfest 
(Festival Narcisov). Kvet básnikov, ako sa 

mu zvykne hovoriť, tu kvitne v hojnom 
množstve. Na jazere Grundlsee budeme 
sledovať roztrúsené kvetinové sprievody 
lodiek „bootkorzo“. Návrat na Slovensko 
v neskorých večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy podľa programu a na Narzissenfest, 
cestovné poistenie, pobytovú taxu.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska o cca 07:00 hod. 
Miesto ako vystrihnuté z rozprávky. 
Strmé steny masívu Dachstein, domčeky 
prilepené na brehu Hallstattského jazera, 
úzke kľukaté uličky – mestečko Hallstatt 
(prehliadka). Priamo nad ním sa v podzemí 
ukrýva pravdepodobne najstaršia soľná 
baňa na svete – Salzwelten. Oblečieme si 
farebné uniformy, nasadneme na železnicu 
a preskúmame štôlne. Ubytovanie v okolí.

2 deň
Raňajky. Výstup lanovkou na vrchol 
Krippenstein (2 109 m.n.m.). Cestou sa 
zastavíme v mamutej jaskyni, ktorá nás 
očarí „polnočnou katedrálou“, na stenách 
ktorej sa premieta abstraktná svetelná 
show. Ďalej budeme lanovkou pokračovať 

na vrchol, odkiaľ sa nám z výhľadovej 
plošiny „5 Fingers“ – Päť prstov naskytne 
neopísateľná panoráma. Návrat na 
Slovensko vo večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/ 3*, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy a lanovky, cestovné poistenie, 
pobytovú taxu.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za večeru 14 EUR, za 
miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

2-dňový zájazd

2-dňový zájazd 2-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB20 

26.05. - 27.05. trasa 2, 3 132 / osoba

13.10. - 14.10. trasa 2, 3 132 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB36 

16.06. - 17.06. trasa 2, 3 106 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB27 

18.08. - 19.08. trasa 2, 3 115 / osoba

1 deň
Odchod z Bratislavy o cca 6:30 hod. 
k jednému z najkrajších jazier – 
Wolfgangsee. Z kúpeľného mesta 
St. Wolfgang vedie od roku 1893 na 1 783 m 
vysoký Schafberg parná zubačka, ktorá je
najstaršou v Rakúsku. Po prekonaní 5,85 km
s prevýšením 1 190 m nás čaká výhľad na
majestátnu horu Dachstein a okolité jazerá.
Odchod na ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Dnes sa vyberieme na ľadovec 
Dachstein (2 995 m), ktorý ponúka unikátne 
atrakcie – Palác ľadu s ľadovými sochami 
a obrovskou štrbinou, ktorou sa možno 
dostať do zamrznutého sveta vo vnútri 
ľadovca, najvyššie položená vyhliadka 
v Štajersku Sky Walk na 250 metrov vysokej 

strmej kamennej stene, impozantný visutý 
most, či sklenená vyhliadka ponúkajú 
výhľady na alpské štíty a gigantický 
masív Dachstein. Návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, lanovky, pobytovú taxu, cestovné 
poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR, za 1/1 izbu 33 EUR, za večeru 20 EUR.

2-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB24

02.06. - 03. 06. trasa 2, 3 106 / osoba

DAChstEiN ľADOVÉ KrÁľOVstVO

FEstiVAl NArCisOV

VÍKEND V sAlZburGu A OKOlÍ

uNiKÁty jAZErA hAllstÄttErsEE
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Odchod zo Slovenska v skorých ranných 
hodinách (z Bratislavy o 06:00 hod.) Po cca 
3,5 hodinách jazdy príchod do dedinky 
erlaufboden. Tu sa vydáme sa na pešiu 
túru jednou z najkrajších roklín v strednej 
Európe, prezývanej rakúsky Grand 
Canyon. Rozoklané skaliská, smaragdová 
rieka, dravé vodopády padajúce z výšky 
niekoľkých desiatok metrov pod mohutnou 
stenou takmer dvojtisícovej hory Ötscher 
vytvárajú krásne scenérie. Roklina je 
sprístupnená upravenými turistickými 
chodníkmi s množstvom mostíkov 
a visutých drevených lávok, treba však 
počítať aj s miestami nespevneným, resp. 
mokrým terénom. Stredne náročná, asi 
5–hodinová túra nás povedie popri riečke 
Erlauf k priehrade a vodnej elektrárni 
Stierwachsboden a ďalej do druhej časti 
rokliny, ktorou sa dostaneme k chate 

Ötscherhias (možnosť občerstvenia) a odtiaľ 
k vodopádu Mirafall. Chodníkom vedúcim 
popri ďalšom z mnohých impozantných 
vodopádov – Lassingfall prejdeme do 
dedinky Wienerbruck, kde sa túra končí. 
Návrat na Slovensko vo večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

maXImÁLNa VeĽKOSŤ SKupINY
35 osôb.

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 07:00 hod.). Len 200 km 
od Bratislavy sa nachádza najväčšia 
sústava kaskád a vodopádov v Rakúsku – 
Bärenschutzklamm, Medvedia tiesňava. 
Sprístupnená je systémom 164 rebríkov, 
visutých chodníkov a premostení. 
Na úseku s celkovou dĺžkou 1 300 m 
prekonáva prevýšenie 350 m. Na oddych 
a občerstvenie nám poslúžia štýlové alpské 
hostince Zum Gutten Hirten a Steirischer 
Jokl. Pozrieme si jedinečný lesný kostolík 
Schüsserlbrunn, situovaný v skalnej stene. 
Pre zdatnejších je pripravený aj výstup na 
velikána tohto územia, 1 720 m vysoký 
skalnatý vrchol Hochlantsch. Výlet bude 
mať dĺžku 12 km s prevýšením 900 m 

(s výstupom na Hochlantsch je prevýšenie 
o 400 m vyššie a 2,5 km dlhšie). Návrat na 
Slovensko vo večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstup do rokliny, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

maXImÁLNa VeĽKOSŤ SKupINY
35 osôb.

Odchod zo Slovenskao cca 08:00 hod. 
Po dvoch hodinách príchod do dedinky 
muggendorf. Krajinu nad dedinou 
zvierajú kopce, ktorým dominuje skalný 
zub Hausstein a protiľahlé skalné steny 
Hirschwände. Práve medzi nimi padá 
potok Myra z hôr do údolia a vytvára pri 
tom nádherné vodopády, považované za 
najkrajšie vo Wiener Alpen. Čaká nás asi 
40 min. výstup ponad kaskády potoka - 
úchvatné vodné divadlo. Ďaľšou príjemnou 
prechádzkou sa dostaneme k chate Jagasitz, 
kde sa začína okruh, ktorý nás privedie do 
divokej tiesňavy Steinwandklamm. Na 
zvládnutie 200 m prevýšenia si môžeme 
vybrať medzi ťažšou alternatívou, vhodnou 
len pre skúsených turistov a menej 
náročným turistickým chodníkom. Ťažší 
úsek vedie po rebríkoch a výstupoch 
s lanami a prechádza cez dve jaskyne. Obe 

trasy sa hore spájajú a všetkých nás čaká 
prechod skalnou jaskyňou Türkenloch 
(Turecká brána) k vrcholu tiesňavy. 
Spiatočná cesta vedie okolo skalného brala 
Hausstein s možnosťou výstupu na jeho 
vrchol. Okruh trvá asi 4,5 hod. Návrat na 
Slovensko vo večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

maXImÁLNa VeĽKOSŤ SKupINY
35 osôb.

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 7:00 hod.) do Viedenských 
Álp, do oblasti známej ako Grand Canyon. 
Naša trasa povedie tiesňavou Treffling, 
ktorou sa kaskádovito valí úchvatný 
vodopád a popri divokom potoku 
Trefflingbach, padajúcom cez niekoľko 
poschodí do hĺbky 120 m. Turistický 
okruh vytvorený už pred 110 rokmi je 
jedným z najkrajších a najromantickejších 
v Dolnom Rakúsku. Nádherná 100 m dlhá 
roklina Toreck, najužšie miesto toku Erlaufu 
nazývané Tormäuen a prekrásny les okolo 
rieky očaria každého milovníka prírody. Za 
pozornosť stoja aj rôzne mostné konštrukcie 
nad vodopádom. Stredne náročná túra 
na trase chatová osada Puchenstuben – 
vodopád Trefflingfall – salaš Hochbärneck 

– Puchenstuben trvá približne 3 – 4 hodiny. 
Návrat na Slovensko vo večerných hodinách 
(cca 20:00 hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

maXImÁLNa VeĽKOSŤ SKupINY
35 osôb.

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB83 

09.06. trasa 2, 3 35 / osoba

07.07. trasa 2, 3 35 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB87 

18.08. trasa 2, 3 29 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB81

14.07. trasa 2, 3 33 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB84 

04.08. trasa 2, 3 22 / osoba

PrÍrODNý PArK MyrAFÄllE

MEDVEDiA rOKliNA

trEFFliNGsKÉ VODOPÁDy

ÖtsChErGrAbEN GRAND CANYON  
VIEDENSKÝCH ÁLP
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Stredne náročná turistika

Stredne náročná turistika
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Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 6:00 hod.). Po 
cca 3,5 hodinách jazdy príchod do obce 
Lassing, kde nás bude čakať miestny 
sprievodca, ktorý nás prevedie nádherným 
údolím mendlingtalu, v ktorom sa 
nachádza jediné dodnes fungujúce 
zariadenie na splavovanie dreva v Európe. 
Okrem toho budeme mať možnosť spoznať, 
ako fungovali vodné mlyny a píly na drevo. 
Popoludní sa presunieme k neďalekej 
rokline Wasserlochklamm, ktorá vysoko 
nad hladinou priezračnej rieky Salsa uchváti 
5 vodopádmi a početnými kaskádami. 
Na prejdenie kaňonu s dĺžkou 900 m 
a prevýšením 300 m postačia asi 3 hodiny. 
Po túre môžete ochutnať miestne špeciality 

v reštaurácii priamo pri 65 m dlhom visutom 
moste nad riekou Salsa. Návrat na Slovensko 
vo večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR, miestneho sprievodcu v údolí 
Mendlingtal.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

maXImÁLNa VeĽKOSŤ SKupINY
35 osôb.

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 08:00 hod.). Prvou 
zastávkou bude eisenstadt, hlavné 
mesto Burgenladska, ktoré si knieža 
Esterházy vybral za miesto svojho sídla. 
Na každom kroku tu objavíte stopy 
príslušníkov kniežacieho dvora a hudobné 
dedičstvo po velikánovi klasickej hudby 
Josephovi Haydnovi. Hlavnou pamiatkou 
Eisenstadtu je zámok rodu Esterházyovcov 
(prehliadka). V rámci prehliadky mesta 
si pozrieme Dóm Sv. Martina, Gloriettu 
a Zámocký park a potúlame sa po pešej 
zóne pamiatkovo chráneného starého 
mesta, kde len ťažko odoláme lákadlám 
obchodov. V poludňajších hodinách 
odchod na hrad Forchtenstein, symbol 
Burgenlandska. Počas adventu sa barokový 
hrad ponorí do vianočnej atmosféry 
a návštevníkom ponúkne originálny 

adventný trh v historických priestoroch, na 
ktorom nebudú chýbať umelecké remeselné 
výrobky a zaujímavé tipy na darčeky. 
Individuálne voľno. Vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko s príchodom do 
Bratislavy o cca 21:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska o cca 07:30 hod., 
príchod do Welsu, mesta známeho vďaka 
úžasnej atmosfére adventu (individuálne 
voľno). Pokračovanie do hlavného mesta 
Horného Rakúska Linzu. Po prehliadke 
možnosť navštíviť veľkú výstavu 
betlehemov v zámku alebo sa poprechádzať 
na Hlavnom námestí. Odchod do hotela.

2 deň
Raňajky. Najväčšia zbierka vianočných 
ozdôb a stromčekov, múzeum Vianoc, 
vláčik Svetom Vianoc, najväčší betlehem 
na svete, jazda historickým poštovým 
autobusom, mechanické jasličky s 200 
pohyblivými figúrkami a, samozrejme, 
prekrásny vianočný trh s neodmysliteľnými 
sviatočnými dobrotami, to je Steyr – 

rakúske mesto Vianoc. Poslednou zastávkou 
je mestečko Steinbach, kde celé námestie 
je jeden obrovský adventný kalendár. Návrat 
do Bratislavy cca o 21:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 35 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1-dňový zájazd

1-dňový zájazd 2-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB93

11.08. trasa 2, 3 35 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB88 

16.06. trasa 2, 3 26 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB28

08.12. - 09.12. trasa 2, 3 108 / osoba

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 9:00 hod.). Putovanie začína 
na stanici v obci Semmering a vedie pozdĺž 
trasy Semmeringskej železnice (UNESCO). 
Turistický chodník pozdĺž trate bol kedysi 
starým obchodným chodníkom cez 
Semmeringský priesmyk a dôkazy o jeho 
existencii siahajú až do stredoveku.  
Celú trasu lemujú informačné tabule 
a prekrásne vyhliadkové miesta, ktoré 
ponúkajú panoramatický pohľad na 
impozantné viadukty a tunely s horami  
Rax a Schneeberg v pozadí. Známy je  
„20–šilingový výhľad“, ktorý dostal názov 
podľa motívu zobrazeného na starých  
20–šilingových bankovkách. Túra dlhá  
9,5 km vedie zo Semmeringu k železničnej 
stanici Wolfsbergkogel a ďalej cez viadukt 
Fleischmann, Roter Berg, viadukt Kalterinne 
a Adlitzgraben do obce Breitenstein, odkiaľ 

nás autobus odvezie späť na Slovensko. 
Návrat v podvečerných hodinách (cca 18:00 
hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

maXImÁLNa VeĽKOSŤ SKupINY
35 osôb.

1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB35 

24.11. trasa 2, 3 22 / osoba

sEMMEriNGsKý PriEsMyK

NAjKrAjŠiE ADVENtNÉ trhyADVENt NA HRADE  
FORCHTENSTEIN

tiEsŇAVy WASSERLOCHKLAMM  
A MENDLINGTAL
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1 deň
Odchod zo Slovenska o 07:00 hod., 
príchod do zimných záhrad Hellbrunn 
pri Salzburgu. Počas adventu máte 
možnosť na jeho nádvorí obdivovať 
ukážky tradičnej výroby, adventné vence 
a vianočné ozdoby. Vianočnú atmosféru 
poodhalí idylická dedinka Hallstatt. Krátka 
prechádzka, fakultatívne plavba loďkou po 
jazere a vychutnávanie si zimnej pohody 
na Hlavnom námestí. Večer odštartuje 
ďalší z tradičných pochodov čertov 
s mikulášom.

2 deň
Raňajky. Odchod do okúzľujúceho 
barokového Salzburgu (UNESCO). Počas 
predvianočných sviatkov sa mení na 
rozprávkové javisko, nad ktorým sa vypína 

pevnosť Hohensalzburg (prehliadka). 
Zostane nám dostatok voľného času na 
návštevu vianočných trhov. Návrat do 
Bratislavy cca 22:30 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR a miestneho 
sprievodcu v Salzburgu.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenskao cca 06:30 hod. Celé 
popoludnie je venované adventu na jazere 
Wolfgangsee. Vianočné trhy najkrajších 
mestečiek jazera – St. Wolfgang so slávnym 
kostolom, mozartovský St. Gilgen, prípadne 
Strobl s výstavou betlehemov a živými 
jasličkami. Odchod na ubytovanie, večer 
presun na alpskú predvianočnú tradíciu 
– Krampuslauf – najväčší sprievod 
čertovských družín.

2 deň
Raňajky, odchod do okúzľujúceho 
barokového Salzburgu (UNESCO). Počas 
sviatkov sa mení na rozprávkové javisko, nad 
ktorým sa vypína pevnosť Hohensalzburg 
(prehliadka). Zostane vám dostatok 
voľného času na návštevu vianočných 

trhov. Obdivovať budeme tradičné ručné 
výrobky, adventné vence, vianočné sviečky, 
ochutnáme vianočné pečivo, varené víno 
a punč, domáce špeciality. Návrat do 
Bratislavy o cca 22:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR a miestneho 
sprievodcu v Salzburgu.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 25 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy o 07:00 hod.Každý 
adventný víkend sa okolie jazier mení 
na javisko vianočných trhov, nádherne 
znejúcich kolied, blikajúcich rozsvietených 
lampášov, všadeprítomnej vône 
punču a škoricových perníkov. Príchod 
do mestečka St. Wolfgang, kde nás 
čakajú stánky s vianočnými ozdobami, 
cukrovinkami a vareným vínkom. 
Pokračovanie k vodnému zámku Ort 
(filmový Zámocký hotel Ort). Odchod na 
ubytovanie.

2 deň
Raňajky, odchod do okúzľujúceho 
barokového Salzburgu (UNESCO). Počas 
predvianočných sviatkov sa mení na 
rozprávkové javisko, nad ktorým sa vypína 

pevnosť Hohensalzburg (prehliadka). 
Zostane vám dostatok voľného času na 
návštevu vianočných trhov. Návrat do 
Bratislavy o cca 22:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR a miestneho 
sprievodcu v Salzburgu.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 20 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 06:00 hod.), prehliadka 
Salzburgu – rodiska jedného z najväčších 
fenoménov klasickej hudby, W. A. Mozarta. 
Miestna sprievodkyňa nám vyrozpráva 
príbeh tohto velikána, dozvieme sa, kde 
žil, býval, komponoval či sa stretával 
s priateľmi a popíjal kávu. Salzburg 
však nie je len hudba a Mozart. Je to aj 
mesto s barokovou architektúrou, mesto 
prekrásnych palácov, kostolov, zámkov. 
Niet sa preto čo čudovať, že historické jadro 
mesta bolo v roku 1996 zapísané na zoznam 
svetového dedičstva UNESCO. V rámci 
individuálneho voľna možnosť návštevy 
jednej z najväčších a najlepšie udržiavaných 
stredovekých pevnostných stavieb Európy 
– Hohensalzburg a návšteva vianočných 
salzburských trhov. V podvečerných 

hodinách odchod na Slovensko, návrat 
v neskorých večerných hodinách (cca 
o 22:30 hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR a miestneho sprievodcu 
v Salzburgu.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

2-dňový zájazd 2-dňový zájazd

2-dňový zájazd 1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB30

24.11. - 25.11. trasa 2, 3 118 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB32 

15.12. trasa 2, 3 60 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB29

01.12. - 02.12. trasa 2, 3 118 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB31 

08.12. - 09.12. trasa 2, 3 118 / osoba

ViANOČNÁ NÁlADA V sAlZburGu

ČErtOVsKÁ DružiNA NA HALLSTATTSKOM  
JAZERE

sAlZburG ADVENT NA JAZERE  
TRAUNSEE

sAlZburG NÁVŠTEVA  
SO SPRIEVODOM ČERTOV
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Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
( z Bratislavy o 7:30 h). Prvou zastávkou 
bude opátstvo Göttweig. Vďaka svojej 
viditeľnej polohe ho zvyknú prirovnávať 
k talianskemu kláštoru Montecassino. Spolu 
s regiónom Wachau, rozprestierajúcim sa 
pod ním, bol Göttweig v roku 2001 zaradený 
na zoznam svetového dedičstva UNESCO. 
Strategické miesto pre kláštor si v roku 1083 
ako svoje najvýznamnejšie pôsobisko vybral 
sv. Altmann, biskup z Passau v Bavorsku. 
Najprv tu pôsobili augustiniáni, neskôr od 
roku 1094 benediktínski mnísi z kláštora 
St. Blasien v Čiernom lese. Benediktíni žijú 
na vrchu Göttweig už viac než 900 rokov. 
Absolvujeme prehliadku múzea v cisárskom 
trakte a po prehliadke sa presunieme do 
cca 25 km vzdialeného zámku Grafenegg, 
kde sa koná tradičný veľký vianočný 

trh. V priestoroch zámku a priľahlého 
anglického parku čakajú na návštevníkov 
všakovaké dobroty a remeselné výrobky. 
Vianočnú atmosféru dotvára slávnostná 
výzdoba, osvetlenie a rôzne sprievodné 
programy. V podvečerných hodinách 
odchod na Slovensko.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod zo Slovenska o 08:30 hod. 
do eisenstadtu. Po príchode prehliadka 
mesta. Pozrieme si pôsobivý pútnický kostol 
Bergkirche s kaplnkou milosti, kalváriou 
a Haydnovým mauzóleom, mohutný Dóm 
sv. Martina, Kostol františkánov a kláštor 
s rodinnou hrobkou Esterházyovcov, 
bývalý dom Jozefa Haydna s múzeom, kde 
návštevníci môžu vidieť originálne rukopisy, 
hudobné nástroje a iné spomienkové 
predmety spolu s multimediálnou 
prezentáciou, ktorá poskytuje živý obraz 
o živote a tvorbe tohto veľkého hudobného 
skladateľa. Klenotom mesta je veľkolepý 
barokový esterházyho zámok, ktorý 
300 rokov slúžil kniežacej rodine ako 
jej hlavné sídlo. Prehliadka historicko–
umeleckých expozícií zámku a najväčšieho 
vínneho múzea v Rakúsku s viac ako 
700 exponátmi, ktoré sa nachádza 

v podzemí zámku. Po prehliadke 
individuálne voľno a návšteva adventného 
trhu v historických priestoroch zámku, 
na ktorom nebudú chýbať umelecké 
a remeselné výrobky, vianočný punč 
a všakovaké dobroty. Návrat na Slovensko 
cca o 20:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovicu autokaru 
7 EUR.

Odchod zo Slovenska o cca 8:30 hod. 
Zástavka na zámku eckartsau, v ktorom 
kedysi pobýval František Ferdinand, ale 
aj posledný rakúsky cisár a uhorský kráľ 
Karol s rodinou. Korene zámockých dejín 
siahajú až do 12. stor. Po prehliadke zámku 
a vianočných trhov odchod na zámok 
Schloss Hof. Areál kniežacieho paláca sa 
rozprestiera na ploche vyše 50 ha. Palác 
bol vystavaný na pokyn princa Eugena 
Savojského. Krása zámku zapôsobila aj na 
Máriu Teréziu, ktorá ho darovala svojmu 
manželovi avšak nasledujúce generácie 
habsburských panovníkov sa už o letnú 
rezidenciu nestarali. František Jozef z neho 
urobil koncom 19. stor. výcvikové miesto 
pre armádu a zámok ostal pod správou 
armády. Následne sa sem nasťahovalo 
spolkové vojsko, potom armáda nemeckého 
Wehrmachtu a napokon vojaci Červenej 

armády. Až v r. 2002 bola založená 
spoločnosť s cieľom revitalizovať toto 
kultúrne dedičstvo. Najväčší vidiecky 
zámocký komplex tak opäť získal 
dôstojnosť. Prehliadka zámku, individuálne 
voľno na vianočných trhoch. Večer odchod 
na Slovensko.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1-dňový zájazd

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB34 

01.12. trasa 2, 3 25 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB33

15.12. trasa 2, 3 35 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB90 

24.11. trasa 2, 3 16 / osoba

Graz je považovaný za hlavné adventné 
mesto Rakúska, pretože v žiadnom inom 
meste nie je predvianočný kultúrny život 
a nákupy tak silno poznačené adventom. Na 
všetkých centrálnych námestiach starého 
mesta očaria návštevníkov adventné trhy. 
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy o 07:00 hod.), po príchode 
do Grazu prehliadka mesta (historické 
centrum a zámok Eggenberg sú zapísané 
do zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO). Najstarší adventný 
trh je vo Františkánskej štvrti. Na tomto 
trhu môžeme obdivovať tradičné domáce 
výrobky a umelecké predmety. Ďalšie 
adventné stánky na námestí Färberplatz 
ponúkajú prvotriedny tovar – umelecké 
predmety z látky, hliny, dreva, kovu, papiera, 
vosku a skla. Pred radnicou je postavená 
dedinka zo stánkov, v centre ktorej stojí 

pavilón s pódiom na kultúrny program. 
K najnavštevovanejších miestam mesta 
patria jasličky z ľadu na dvore Krajinského 
domu (Landhaus). V podvečerných 
hodinách odchod na Slovensko s návratom 
v neskorých večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB19 

08.12. trasa 2, 3 19 / osoba

ADVENt NA EstErhÁZyhO ZÁMKu

ADVENt V úDOlÍ wAChAu

ADVENt NA bArOKOVýCh ZÁMKOCh

GrAZ ZIMNÁ  
ROZPRÁVKA

európa | raKúSKO
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Odchod z Bratislavy o cca 8:00 hod. do 
cisterciánskeho kláštora Heiligenkreuz. 
Po prehliadke odchod do Badenu, 
prehliadka mesta (Hlavné námestie 
s radnicou, cisársky dom - letná rezidencia 
Habsburgovcov, stlp sv. Trojice, Kostol sv. 
Štefana s barokovým organom pripomína 
W. A. Mozarta, ktorý tu sám dirigoval 
svoje „Ave verum“, Beethovenov dom, 
v ktorom tento hudobný génius dokončil 
svoju IX. symfóniu s „Ódou na radosť“, 
Jozefove námestie, kde je konečná stanica 
badenskej železnice, kúpeľný park a pod.). 
Adventný trh sa koná v pešej zóne centra 
mesta. Stánky s tradičnými výrobkami 
a dobrotami zaplavia ulice a námestia. 
Individuálne voľno, počas ktorého budete 
mať možnosť navštíviť Múzeum Arnulfa 
Rainera, Beethovenov dom, Cisársky 
dom alebo si dožičíte kúpeľný pôžitok pri 

návšteve termálnych rímskych kúpeľov 
s najväčšou voľne zavesenou sklenenou 
strechou v Európe. Pre návštevníkov sú tu 
pripravené bazény, vodné atrakcie, sauny 
a parné kúpele na ploche 900 m2. Návrat na 
Slovensko o cca 20:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod z Bratislavy cca o 14:00 hod.Po 
príchode do Eisenstadtu návšteva zámku 
esterházy, prehliadka výstavy „Skvosty 
zámku“ - zbierky dokumentujúce pohnutú 
tristoročnú históriu zámku, život kniežacej 
rodiny, ako aj vzácne predmety zo zbierok 
súkromnej nadácie Esterházy. Po skončení 
prehliadky ochutnávka panónskych 
vín vo vinárni „Selektion Burgenland“ 
(fakultatívne). O 19:30 hod. koncert 
v nádhernej Haydnovej sále zámku. 
Výnimočný burgenlandský muzikant - 
jazzový pianista, skladateľ a kapelník Ferry 
Janoska opäť privíta pestrý zástup umelcov 
z rôznych žánrov, aby spoločne s publikom 
oslávili hudobné Vianoce v panónskom 
štýle. Po skončení koncertu odchod na 
Slovensko s príchodom do Bratislavy 
v neskorých nočných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, vstupenku 
na predstavenie kategórie K4, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za ochutnávku vína 9 EUR, za vstup na 
výstavu 11 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách, 
v popoludňajších hodinách príchod do 
prahy, prehliadka historického centra 
s miestnym sprievodcom (Hradčany, malá 
strana, Pražský hrad, Zlatá ulička, Staré 
mesto, Radnica, Orloj, Prašná brána), odchod 
na ubytovanie.

2 deň
Raňajky, prehliadka Nového mesta až 
k Vltave, individuálne možnosť návštevy 
židovského mesta Josefov, príp. 
individuálne voľno (možnosť návštevy múzeí 
alebo výlet pozemnou lanovkou na petřín). 
Fakultatívne plavba po rieke Vltava, počas 

ktorej sa nám naskytne netradičný pohľad 
na českú metropolu a jej očarujúce centrum. 
Návrat na Slovensko vo večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 
miestneho sprievodcu a sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 30 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR, doplatok za lístok 
2. triedy na muzikál 35 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy v ranných hodinách, 
príchod do mesta Telč (UNESCO), prehliadka 
komplexu renesančného zámku a mesta 
so štýlovými renesančnými a barokovými 
domami. Popoludní odchod do 
Jindřichovho Hradca, návšteva hradného 
a zámockého areálu. Odchod na ubytovanie.

2 deň
Raňajky, odchod na prehliadku jedného 
z najromantickejších pamiatok v Čechách 
– vodného zámku Červená Lhota. Ďalej 
budeme pokračovať do Českých Budějovíc, 
kráľovského mesta z 13. storočia, (Čierna 
veža, Radnica, Samsonova fontána, Chrám 
sv. Mikuláša), individuálne voľno. Posledná 
zastávka bude v Holešoviciach (UNESCO), 

kde sa nachádza aj český Stonehenge. 
Návrat na Slovensko vo večerných hodinách  
(cca 21:00 hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*, 
sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

2-dňový zájazd 2-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB74 

20.12. trasa 2, 3 44 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8CZB06

28.04. - 29.04. trasa 2,3 88 / osoba

06.10. - 07.10. trasa 2,3 88 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8aTB91 

15.12. trasa 2, 3 19 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8CZB05

10.03. - 11.03. (muzikál Mýdlový princ) trasa 2,3 94 / osoba

05.05. - 06.05. trasa 2,3 94 / osoba

22.09. - 23.09. trasa 2,3 94 / osoba

15.12. - 16.12. (advent) trasa 2,3 94 / osoba

bADENsKÁ ADVENtNÁ MÍľA

stOVEžAtÁ PrAhA

ViANOČNý GAlAKONCErt

VÍKEND V južNýCh ČEChÁCh

európa | raKúSKO, ČeSKO
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TermÍNY a CeNY - 7I8CZB17

21.07. - 22.07. trasa 2,3 78 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8CZB09 

09.06. - 10.06. trasa 2,3 78 / osoba

KraJINa | OBLaSŤ

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách. 
Zelená hora, neďaleko Žďáru nad Sázavou, 
prehliadka pútnického kostola. Základom 
stavby podľa projektu geniálneho 
majstra barokovej gotiky, je kompozícia 
päťcípeho pôdorysu, 5 vchodov, oltárnych 
výklenkov, hviezd, anjelov na hlavnom 
oltári. Pokračujeme do Třebíče, prehliadka 
židovskej štvrte. K unikátnemu súboru 
123 zachovalých domov patria dve 
synagógy, budova židovskej radnice, dom 
rabína, chudobinec, nemocnica a dve 
školy. Židovský cintorín patrí k najväčším 
v Čechách, najstaršie náhrobky pochádzajú 
zo 17. storočia. Bazilika Sv. prokopa bola 
v 13.storočí súčasťou benediktínskeho 
kláštora. Je to skvost stredovekého 
staviteľstva, v románskom slohu s prvkami 
gotiky. Viac ako dve storočia bola využívaná 

na svetské účely, slúžila ako skladište, sýpka, 
koniareň a pivovar. Dnešnú podobu získala 
vďaka úpravám pred 2.svetovou vojnou.  
Po prehliadke odchod na Slovensko.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu autokarom, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska. Litomyšl renesančný 
zámok (UNESCO) a rodný dom B. Smetany 
v zámockom pivovare. Na zámku Doudleby 
bol natáčaný veľkofilm Báthory. Rychnov 
nad Knežnou - Kolowratský zámok patrí 
k najkrajším zámkom v Čechách. Za 
návštevu stojí aj kostol Najsvätejšej trojice, 
kaplnka Pražského Jezuliatka, Loretánska 
kaplnka. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky. Prehliadka Nového zámku,  
sídla Kinských v Kostelci nad Orlicí.  
Pri troche šťastia stretneme aj majiteľa,  
F. Kinského, starostu obce. Z prvej ruky sa 
môžme dozvedieť pikošky, napr., že tu bol 
Výskumný ústav prasiat. Častolovice, skvost 
českej architektúry. Najvýznamnejšou 

súčasťou interiéru sú renesančné kazetové 
stropy z r. 1600. Dominantou prekrásneho 
anglického parku je storočná lipová alej. 
Odchod na Slovensko.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu autokarom, 1x ubytovanie 
s raňajkami v hoteli/penzióne 2*/3*, 
sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy (cca o 08:00 hod.), 
prehliadka Olomouca, po Prahe druhá 
najstaršia a najväčšia mestská pamiatková 
rezervácia v Česku. Horné námestie 
obkolesené palácovými domami, barokový 
35 m vysoký stĺp Najsvätejšej trojice s viac 
ako 40 sochami (UNESCO), renesančná 
radnica s orlojom, nádherné fontány 
a krivolaké uličky. V popoludňajších 
hodinách sa presunieme na Svatý kopeček, 
kde si možno pozrieť, ale obdivovať najmä 
pútnický chrám Panny Márie. Ubytovanie.

2 deň
Raňajky, príchod do starobylého Kroměříža. 
Pre množstvo architektonických pokladov 
nesie názov Hanácke atény. Cenný 
arcibiskupský zámok s nádhernými 

záhradami (UNESCO), svetoznáma 
obrazáreň so svojím klenotom – Tizianovým 
dielom Apollo a Marsyas. Po ceste domov 
zastávka na zámku Buchlovice. Návrat do 
Bratislavy cca o 20:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

1-dňový zájazd

2-dňový zájazd 2-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8CZB18 

18.08. trasa 2,3 30 / osoba

TermÍNY a CeNY -7I8CZB70

07.07. - 08.07. trasa 2,3 138 / osoba

1 deň
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách, 
smer Český Krumlov (UNESCO). Malebné 
historické mestečko nás očarí zachovaným 
centrom. Odchod na ubytovanie. Vo 
večerných hodinách účasť na predstavení 
Dekameron v divadle s otáčavým 
hľadiskom (začiatok predstavenia o cca 
21:00 hod.).

2 deň
Po raňajkách odchod do Hlubokej nad 
Vltavou. Po prehliadke sa ocitneme 
v krajine rybníkov, vyhlásenej za chránenú 
krajinnú oblasť a biosferickú rezerváciou 
UNESCO. Práve Třeboň (mestská 
pamiatková rezervácia) je synonymom 
juhočeského rybnikárstva. Mesto sa môže 
tiež popýšiť zámkom (prehliadka), kúpeľmi 

či výrobou jedného z najstarších pív v Česku 
(Regent, 1379). Fakultatívne Dom prírody 
– interaktívna expozícia o Třeboňsku. 
Odchod na Slovensko, návrat vo večerných 
hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu autokarom, 1x ubytovanie 
s raňajkami v hoteli/penzióne 2*/3*, lístok 
na predstavenie kategórie B, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

2-dňový zájazd

ZÁMKy NA OrliCÍ

PErly VysOČiNyČEsKý KruMlOV A OTÁČAVé  
HľADISKO

uNEsCO OLOMOUC 
A KROMĚŘÍŽ

európa | ČeSKO
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TermÍNY a CeNY - 7I8CZB13

08.09. trasa 2,3 40 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8CZB20

14.04. - 15.04. trasa 2,3 78 / osoba

OBLaSŤ | KraJINa

Odchod z Bratislavy cca o 07:00 hod. 
Návšteva výstaviska FLOra Olomouc, 
ktoré sa najväčšiemu záujmu verejnosti 
teší v dobe konania medzinárodných 
záhradníckych výstav. Počas jarnej Flory 
ožije výstavný areál v Smetanových sadoch 
záhonmi rozkvitnutých tulipánov, kvalitných 
nových odrôd a hybridov. V starostlivosti 
výstaviska sú skleníky a botanická záhrada. 
Štyri skleníky (palmový, kaktusový, tropický/
subtropický a citrusový) nájdu návštevníci 
priamo v Smetanových sadoch. Areál 
botanickej záhrady a rozáriom, či expozíciou 
aromatických a liečivých rastlín sa nachádza 
v Bezručových sadoch. Po návšteve výstavy 
prehliadka Olomouca, po Prahe druhej 
najstaršej a najväčšej mestskej pamiatkovej 
rezervácie v Česku. Horné námestie 
obkolesené palácovými domami, barokový 
35 m vysoký stĺp Najsvätejšej trojice 

s viac ako 40 sochami a malou vnútornou 
kaplnkou (UNESCO), renesančná radnica 
s orlojom, nádherné fontány a krivolaké 
uličky. Odchod do Bratislavy v neskorých 
popoludňajších hodinách s príchodom  
o cca 21:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom a sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
( z Bratislavy o 8:00 h.) Prvou zastávkou 
bude moravská dedinka Horní Lideč, kde 
si pozrieme unikátny drevený betlehem. 
Tvoria ho drevorezby 40. najznámejších 
miest Zlínskeho a Trenčianskeho kraja,  
napr. Hostýn, Velehrad, hrad Buchlov,  
zámok Buchlovice, Radhošť, Trenčiansky 
hrad či zámok Bojnice. Nemôžu chýbať  
ani drevené stavby samotnej obce Horní  
Lideč. Po prehliadke odchod do cca  
7 km vzdialeného mestečka Valašské 
Klobouky. Celé mesto ožíva ľudovými 
zvykmi a tradíciami. Návštevníci sa môžu 
tešiť na Mikuláša, čertov, anjelov, ale aj 
na pravú valašskú zabíjačku. Obdivovať 
môžu aj ukážky tradičných známych, ale 
aj dávno zabudnutých remesiel a výstavy 
prác miestnych výtvarníkov. To všetko 
v sprievode hudby, piesní, tanca 

a všadeprítomnej vôni miestnych špecialít, 
od kyselice po slivovicu. V podvečerných 
hodinách návrat na Slovensko.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých ranných 
hodinách (z Bratislavy o 07:00 hod.). 
Naša prvá zastávka bude Veveří, jeden 
z najrozsiahlejších hradných areálov v Česku. 
Prehliadku ukončíme na terase, z ktorej 
budeme mať nádherný výhľad na brnenskú 
priehradu. Pokračujeme na hrad pernštejn, 
ktorý stojí na vysokej skale už vyše 800 rokov 
a nikdy sa ho nepodarilo dobiť. Do tretice nás 
čaká zámok Kunštát, kde si prejdeme celé 
južné krídlo zámku, nevynechajúc rytiersku 
sálu a veľkolepú zámockú knižnicu. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera. 

2 deň
Po raňajkách sa vydáme na pôvodne 
vodnú pevnosť, dnes zámok Lysice. Zámok 
vyniká bohato zdobenými interiérmi, ktoré 
pochádzajú hlavne z 19. storočia. Presunieme 

sa na renesančný zámok rájec nad Svitavou 
a absolvujeme veľký okruh (reprezentatívne 
miestnosti, zámocká kaplnka, súkromné 
a hosťovské apartmány a klenotnica). Cestou 
späť na Slovensko navštívime posledný 
zámok v našom itinerári, Slavkov u Brna. Po 
prehliadke odchod na Slovensko (príchod do 
Bratislavy o cca 20:00 hod.). 

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom,  
1x ubytovanie v 2*/3* hoteli s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.  

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 08:00 hod.). Po príchode 
do Brna autokarová prehliadka slávnych 
víl. Nenecháme si ujsť príležitosť navštíviť 
najznámejšiu spomedzi týchto stavieb 
– vilu Tugendhat, ktorá je ako jediná 
pamiatka modernej českej architektúry 
zapísaná do zoznamu Svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. Stavba, 
ktorú projektoval architekt Ludwig Mies 
van der Rohe, bola spolu s priľahlou 
záhradou zreštaurovaná do podoby z roku 
1930 a interiér vily je zariadený replikami 
pôvodného nábytku. Osobnejšiu atmosféru 
počas prehliadky vytvorí aj expozícia, ktorá 
predstavuje jej obyvateľov – Grétu a Fritza 
Tugendhatovcov, ktorí v roku 1938 pred 
hrozbou druhej svetovej vojny emigrovali. 

V popoludňajších hodinách prehliadka 
historického centra Brna. Príchod do 
Bratislavy cca o 20:00 hod.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu autokarom, vstup do vily 
Tugendhat, sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Ostatné vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1-dňový zájazd 1-dňový zájazd

2-dňový autokarový zájazd 1-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8CZB19

01.12. trasa 2,3 26 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8CZB10

21.04. trasa 2,3 25 / osoba

FlOrA OlOMOuC

hrADy A ZÁMKy V OKOlÍ brNA

VAlAŠsKý MiKulÁŠsKy jArMOK

brNO S NÁVŠTEVOU 
VILY TUGENDHAT

európa | ČeSKO
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Odchod z Bratislavy v ranných hodinách 
(8:00 hod.). Ako prvé nás čaká hrad 
Buchlov, ktorý sa majestátne týči nad 
Buchlovicami. Po prehliadke sa presunieme 
práve do Buchlovíc, kde stojí krásny 
taliansky barokový zámoček. Nachádza 
sa v areáli plnom vzácnych drevín, ktoré 
si budeme môcť prezrieť a nevynecháme 
ani prehliadku zámku, ktorý bol postavený 
ako dar pre manželku staviteľa. Milovníci 
kvetín si tiež prídu na svoje, keďže sa tu 
v lete koná výstava fuchsií, ktoré tiež 
prispeli k sláve tohto zámočku. A práve 
v tento deň sa tu koná festival cesnaku, 
na ktorý samozrejme tiež zavítame. Cesnak 
v čokoláde? Žiaden problém, nájdete ho tu 
rovnako ako aj tradičné cesnakové výrobky. 
Všetko zo 100% tradične pestovaného 
cesnaku z Uhorskobrodska. Nebude chýbať 

tradičná rodinná súťaž o najsmradlavejšie 
dieťa a majstrovstvá v pľuvaní cesnaku do 
diaľky. Odchod vo večerných hodinách, 
príchod do Bratislavy večer (cca o 20:00 
hod.).  

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY 
Za miesto v prednej polovici autobusu  
7 EUR.

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 
(z Bratislavy cca o 08:00 hod.), príchod do 
lednicko–valtického areálu (pamiatky 
UNESCO). Súčasťou areálu sú dva 
zámky, rybníky, parky a obory v lužných 
lesoch. Čaká nás prehliadka nádherného 
barokového komplexu a kaplnky zámku 
Valtice, postaveného okrem iného 
významným barokovým architektom 
Fischerom z Erlachu, krátka prechádzka 
mestom s možnosťou ochutnávky 
tunajšieho vína. V popoludňajších hodinách 
odchod na prehliadku zámku Lednice, 
letného sídla Lichtenšteinovcov. Budeme 
mať možnosť návštevy skleníka, minaretu 

a zámockého parku s vegetáciou dovezenou 
z Ameriky. Návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách (cca o 19:00 hod.).

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autobusom, sprievodcu 
CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1 deň
Odchod z Bratislavy v skorých ranných 
hodinách. Príchod do mesta Osvienčim. 
Prehliadka koncentračných táborov 
Auschwitz I a II s miestnym sprievodcom. 
Následne presun do Krakova a prehliadka 
Wavelu – kráľovského hradného komplexu. 
Individuálne voľno, odchod na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

2 deň
Po raňajkách pešia prehliadka mesta Krakov. 
Presunieme sa na Hlavné námestie, ktoré 
má neuveriteľných 40 000 m2 a je plné 
významných pamiatok. Následne sa vydáme 
do neďalekej Wieliczky, nádherne zdobenej 
soľnej bane, ktorá figuruje aj na zozname 

svetového dedičstva UNESCO. Prehliadka 
trvá cca 3 hodiny. Odchod na Slovensko, 
príchod vo večerných hodinách.

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, ubytovanie 
s raňajkami v hoteli 3*, sprievodcu CK 
SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy, cestovné poistenie.

pOVINNÉ DOpLaTKY
Vstup do Osvienčimu 9 EUR - nutné dokúpiť 
pri kúpe zájazdu.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 25 EUR, za miesto v prednej časti 
autokaru 7 EUR.

1-dňový zájazd

1-dňový zájazd 2-dňový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8CZB60

28.07. trasa 2,3 22 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8CZB21

01.09. - 02.09. trasa 2,3 78 / osoba

TermÍNY a CeNY - 7I8pLB02

24.03. - 25.03. trasa 2,3 98 / osoba

19.05. - 20.05. trasa 2,3 98 / osoba

08.12. - 09.12. (advent) trasa 2,3 98 / osoba

Garantovaný zvoz/rozvoz po trase BA, TT, TN, ZA je v cene.

1 deň
Odchod zo Slovenska v skorých ranných 
hodinách (z Bratislavy o 07:00 hod.). 
Vyberieme sa do milotíc, kde budeme mať 
možnosť obliecť sa do dobových kostýmov. 
Následne sa presunieme do Buchlovíc 
a pozrieme si záhradu plnú vzácnych 
drevín. Čaká nás aj prehliadka jedinečného 
zámku v talianskom štýle, ktorý tu dal 
majiteľ postaviť preto, lebo jeho manželke 
bola na hrade Buchlov zima. Tento príbeh 
pochopíme ako výzvu a presunieme sa aj na 
Buchlov, aby sme si ho overili. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera. 

2 deň
Po raňajkách sa vydáme do mikulova, 
kde nás čaká prechádzka po rozsiahlom 
hradnom komplexe. Presunieme sa do 

Ledníc, kde bude možnosť pozrieť si jednu 
z prvých liatinových skleníkov na svete, ako 
aj najsevernejšie položený minaret v Európe. 
Návrat na Slovensko vo večerných hodinách 
(do Bratislavy o cca 19:30 hod.). 

CeNa ZaHŔŇa
Dopravu luxusným autokarom, 1x 
ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 
sprievodcu CK SATUR.

CeNa NeZaHŔŇa
Vstupy a cestovné poistenie.

OSTaTNÉ DOpLaTKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.  

2-dňový autokarový zájazd

TermÍNY a CeNY - 7I8CZB16

07.04. trasa 2,3 18 / osoba

01.05. trasa 2,3 18 / osoba

05.07. trasa 2,3 18 / osoba

06.10. (vínne trhy) trasa 2,3 18 / osoba

20.10. trasa 2,3 18 / osoba

hrADy A ZÁMKy južNEj MOrAVy

ZÁMKy lEDNiCE A VAltiCE

FEstiVAl CEsNAKu V buChlOViCiACh

KrAKOV ZA VÍKEND
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vŠeOBeCNÉ INFORMáCIe k záJAzdOM
SPrievodCovia
každý zájazd sprevádza skúsený 
sprievodca s platným osvedčeným 
sprievodcu Ck, ktorý podáva odborný 
výklad najmä počas cesty a na povole-
ných miestach. vo väčšine európskych 
miest majú oprávnenie sprevádzať  
a podávať detailný výklad jedine 
miestni sprievodcovia. Pri jednotlivých 
zájazdoch je uvedené, či sú služby 
miestnych sprievodcov poskytované  
a zahrnuté v cene alebo nie.

UBYtovanie
Účastníci skupinových poznávacích 
zájazdov sú ubytovaní v  hoteloch 
strednej kategórie alebo penziónoch, 
v izbách s vlastným príslušenstvom. 
konkrétna kategória zvoleného hote-
la je špecifikovaná v popise  zájazdu. 
všetky uvedené ceny (ak nie je uve-
dené inak) sa vzťahujú na 1 osobu  
v dvojlôžkovej, resp. v dvojlôžkovej 
izbe s prístelkou alebo v dvojlôžkovej 
izbe s dvoma prístelkami (2 prístelky  
v jednej izbe sú vhodné pre max.  
2 deti). Prístelka, hlavne v mestských 
hoteloch môže byť vyklápacia, vy-
ťahovacia alebo poschodová posteľ. 
v izbe s viacerými lôžkami môžu byť 
lôžka oddelené alebo spojené, pres-
ný typ izby prideľuje recepcia podľa 
aktuálnej dostupnosti voľných typov 
izieb. Izby v mestských hoteloch sú 
priestorovo menšie, tzn., v  prípade 
viaclôžkových izieb vzniká obmedzený 
priestor. za jednolôžkové izby je nutné 
zaplatiť doplatok uvedený v cenníku. 
Prípadnej žiadosti o  doobsadenie do 
dvojlôžkovej izby sa (ďaľej len „Ck“) 
vždy snaží vyhovieť, avšak v prípade 
nedoobsadenia alebo neúčasti  druhej 
osoby vám nevzniká nárok na vrátenie 
zaplateného doplatku. v niektorých 
mestách navštívených počas zájazdov 
môže byť zavedená príslušnými miest-
nymi úradmi pobytová taxa, ktorú je 
treba uhradiť priamo u  ubytovateľa 
(v hoteli alebo v penzióne, platí sa na 
recepcii). Táto sa platí zväčša prvý ale-
bo posledný deň pobytu a je súčasťou 
príjmu mesta, nie ubytovateľa alebo 
Ck. výška pobytovej taxy je rozdiel-
na podľa kategórie ubytovania a tiež 
podľa oblasti a o jej výške budete in-
formovaní v pokynoch na zájazd. hotel 
alebo penzión môže od vás pýtať kau-
ciu (vratný depozit) ako zábezpeku  
v prípade čerpania minibaru alebo 
iných doplnkových služieb hotela. Ten-
to depozit môže byť inkasovaný hoto-
vosťou alebo platobnou kartou (zväč-
ša kreditnou). Po odubytovaní a kon-

trole čerpania hotelových služieb  vám 
kaucia bude vrátená, resp. recepcia dá 
pokyn na odblokovanie vašej karty. 

leteCKÁ doPrava
Leteckú dopravu poskytujú renomova-
né letecké spoločnosti formou charte-
rových letov alebo pravidelných Letov 
renomovaných resp. nízko náklado-
vých spoločností, ktoré môžu byť pria-
me, alebo s prestupom, či s medzipri-
státím. Ck v týchto prípadoch vystu-
puje ako sprostredkovateľ dopravných 
služieb a cestujúci sú povinní riadiť sa 
predpismi jednotlivých spoločností. Na 
základe predpisov a  dohôd platných  
v medzinárodnej leteckej doprave si 
Ck vyhradzuje možnosť zmeny miesta 
odletu, trasy letu, medzipristátia, letec-
kej spoločnosti, typu lietadla a letového 
plánu. Presne platné časy odletu a prí-
letu budú uvedené vo vašich cestov-
ných dokladoch. Rešpektujte pokyny 
Ck, kde je presne uvedený čas, kedy sa 
pred plánovaným odletom treba do-
staviť k odchodu na zájazd. v prípade 
oneskorenia alebo omeškania Ck ne-
zodpovedá za vzniknuté komplikácie 
a klient nemá nárok  na žiadnu kom-
penzáciu ani v prípade nevycestovania. 
Odlet, resp. prílet sa môže uskutočniť 
v akomkoľvek čase, tak v ranných ako 
aj nočných hodinách. Let môže z hľa-
diska dĺžky trvania čiastočne aj celko-
vo presahovať do nasledujúceho dňa. 
Lety sa uskutočňujú v časoch stanove-
ných leteckými spoločnosťami, pričom 
naša Ck nemá možnosť ovplyvniť ich. 
vo výnimočných situáciách sa môže 
stať, že dôjde k zmene odletových 
časov iba niekoľko hodín pred plá-
novaným odletom, alebo k  dlhšiemu 
meškaniu lietadla. Tieto skutočnosti 
však nemôže ovplyvniť žiadna Ck, sú 
spôsobené okrem počasia a  technic-
kých problémov hlavne preplnenosťou 
vzdušných koridorov. v prípade mož-
ností sa budeme snažiť vás o všetkých 
takýchto skutočnostiach hneď infor-
movať. za časové posuny začiatku  
a konca čerpania služieb, ako aj za 
služby nevyčerpané z  dôvodu meš-
kania dopravy Ck nenesie zodpoved-
nosť, a preto neposkytuje finančnú ani 
žiadnu inú náhradu. v  zmysle naria-
denia európskej smernice o medziná-
rodnej leteckej doprave kompenzáciu 
voči leteckej spoločnosti je potrebné si 
uplatniť ihneď priamo na letisku, resp. 
podľa pokynov pracovníka danej letec-
kej spoločnosti, a to písomnou žiados-
ťou vo svojom mene a adresovanou 
priamo do danej leteckej spoločnosti, 

bez účasti Ck. keďže Ck nemá mož-
nosť ovplyvniť prípadné zmeny spoje-
né s  leteckou prepravou, táto skutoč-
nosť 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 spo-
ločnosť. Pokiaľ príde k strate alebo po-
škodeniu batožiny, musí byť táto sku-
točnosť 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 vyba-
vovaním reklamácie hradí klient. Uve-
dené nepríjemnosti môžete zmierniť 
uzatvorením zodpovedajúcej poistnej 
zmluvy, ktorú vám sprostredkuje aj 
naša Ck. v závislosti od podmienok 
konkrétnej leteckej spoločnosti je zme-
na mena spoplatnená. výška poplatku 
za zmenu mena vám bude oznámená 
v čase vykonania zmeny. všetky letec-
ké poznávacie okruhy boli vytvorené  
a naplánované na základe aktuálnych  
a dostupných letových poriadkov le-
teckých spoločností k 30. 09. 2017. Ak 
nie je uvedené inak, ku všetkým letec-
kým okruhom zabezpečujeme na letis-
ká Schwechat a Budapešť autobusové 
transfery s miestom nástupu Bratislava 
alebo košice. Na transfery Ck využíva 
osobné autá, mikrobusy resp. autobu-
sy v závislosti od počtu prihlásených 
účastníkov na zájazd. Nenastúpenie 
na zabezpečený transfer, klienta neo-
právňuje žiadať kompenzáciu v prípa-
de nečerpania služieb tohto transferu. 
Povinný servisný poplatok zahŕňa le-
tiskové poplatky, bezpečnostné taxy 
a iné poplatky súvisiace s vykonaním 
leteckej dopravy. v  cene leteckej do-
pravy nie je zahrnuté konkrétne miesto 
v lietadle, tzv. seating, ale je možné si 
ho zakúpiť vopred v Ck (v závislosti od 
leteckej spoločnosti). On line check in 
v prípade skupinových rezervácií nie je 
možné urobiť vopred, ale až na letisku. 
Poplatok za zvýšenie dopravných ná-
kladov vrátane cien pohonných látok 
nazývaný tiež ako palivový poplatok, 
odráža príp. zvýšenie ceny dopravných 
nákladov pre Ck zo strany leteckých  
a autobusových dopravcov a môže 
dodatočne ovplyvniť cenu zájazdu 

uvedenú v cenníku. v  prípade nut-
nosti zavedenia palivového príplatku, 
prípadne zvýšenia servisných poplat-
kov bude Ck postupovať v súlade so 
zmluvnými podmienkami SATUR TRA-
veL, a.s.

aUtoBUSovÁ doPrava
Autobusová doprava je pri skupino-
vých poznávacích zájazdoch zahr-
nutá v cene s nástupom a výstupom  
v Bratislave a vo vybraných termínoch 
aj s nástupom a výstupom v košiciach, 
pokiaľ nie je uvedené inak. Pri väčši-
ne zájazdov Ck ponúka za doplatok 
možnosť využitia zvozového autobusu  
s nástupom a výstupom podľa ponuky, 
pričom si ale vyhradzuje právo zru-
šenia tejto doplnkovej služby zvozov  
v prípade malého záujmu o jej využitie. 
Nástupné miesta budú obsluhované 
pri minimálnom počte 10 účastníkov  
v danom nástupnom mieste a môžu 
byť objednané najneskôr 14 dní pred 
odchodom zájazdu. v prípade, že daný 
počet nebude dodržaný, má Ck právo 
zmeniť, resp. zrušiť miesto nástupu, 
a to i v krátkej dobe pred odchodom 
zájazdu. záväzné stanovisko o (ne)rea-
lizovaní zvozu bude účastníkom ozná-
mené najneskôr 7 dní pred odchodom 
na zájazd. Nerealizácia alebo zrušenie 
služby zvozu / rozvozu neoprávňuje 
objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez 
stornopoplatkov a ani mu nevzniká ná-
rok na úhradu cestovného do a z mies-
ta nástupu na poznávací zájazd. Prís-
lušná, objednávateľom už zaplatená 
cena za zvoz / rozvoz mu bude ihneď 
vrátená. Pre dopravu účastníkov na au-
tobusové poznávacie zájazdy využíva 
Ck kvalitné autobusy LUX - vybavenie: 
klimatizácia, WC, video, chladnička, tó-
nované sklá, opierky na nohy, sklopne 
podnosy, individuálne osvetlenie, ABS, 
ASR (typ autobusu Man, Mercedes, 
Neoplan resp. iné alebo mikrobusy (typ 
Mercedes Sprinter, volkswagen Crafter 
vIP editon) klimatizácia, video, indivi-
duálne osvetlenie, ABS, ASR, tónované 
sklá, v type Crafter navyše chladnička, 
opierky na nohy a sklopné podnosy.  
do kategórie LUX patria i nízkokapa-
citné autobusy, v ktorých nie je k dis-
pozícii toaleta. každé vozidlo má určitý 
batožinový priestor, preto batožino-
vý limit na osobu je maximálne 15 kg. 
všetci účastníci zájazdu, vrátane detí, 
musia mať svoje miesto na sedenie. 
deti do 12 rokov z  bezpečnostných 
dôvodov nemôžu sedieť na predných 
sedadlách. Pri prideľovaní miest v auto-
buse sa snaží brať do úvahy termín pri-



hlásenia sa na zájazd a vek jednotlivých 
účastníkov. ku všetkým autokarovým 
zájazdom, príp. kombinovaným zájaz-
dom LeT/BUS ponúkame možnosť 
doplatku za  miestenku v autobuse:  
7 eUR/ osoba (v prednej časti autoka-
ru), príp. na vopred dohodnuté miesto 
aj v inej časti autobusu. Miestenku 
je možné zakúpiť si najneskôr 14 dní 
pred odchodom na zájazd alebo do 
vypredania kapacity. Iba klienti so za-
kúpenou miestenkou majú konkrétne 
pridelené miesta. Číslovanie sedadiel je 
rozdielne podľa typu a veľkosti autobu-
su, preto sa číslo svojho sedadla cestu-
júci dozvie až pri nástupe do autobusu. 
klientom ponúkame možnosť dokú-
penia si dvojsedadla pre jednu osobu 
(obmedzený počet).

vlaStnÁ doPrava
klient, ktorý použije vlastnú dopravu, 
sám zodpovedá za dodržanie termínu 
nástupu a ukončenia zájazdu, a teda aj 
čerpanie, resp. nečerpanie zabezpeče-
ných služieb.

Batožina
vaša batožina je počas prepravy 
uskladnená v batožinovom priestore 
autobusu alebo lietadla. za príručnú
batožinu a ostatné osobné veci zod-
povedáte počas prepravy sami. Upo-
zornenie: peniaze, cestovné doklady  
a iné cenné predmety nie sú predme-
tom poistenia.

CeStovnÉ PoiStenie
Ck vám ponúka rôzne typy poistenia 
za doplatok. Najvhodnejší typ poistenia 
zájazdu vám odporučia pracovníci na 
všetkých pobočkách. Poistná zmluva 
vzniká priamo medzi objednávateľom 
zájazdu a poisťovňou, čo znamená, že 
prípadnú poistnú udalosť rieši objedná-
vateľ priamo s poisťovňou. v prípade 
poistnej udalosti Ck nie je oprávnená 
posudzovať existenciu, prípadne výš-
ku uplatňovaných nárokov z poistného 
vzťahu. v rámci rozsahu komplexného 
cestovného poistenia je okrem iné-
ho zahrnuté aj poistenie pre prípad, 
že vám vzniknú náklady v súvislosti 
s odstúpením od zmluvy o obstaraní 
zájazdu v prípade nehody alebo ocho-
renia. v príslušných podkladoch pois-
ťovne, ktoré objednávateľ dostane pri 
uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu, sú 
uvedené podrobnosti o podmienkach 
a rozsahu poistenia. Upozorňujeme 
klientov, aby si pred začatím zájazdu 
podrobne a dôkladne preštudovali po-
istné podmienky poisťovne! v prípade, 
ak nebudete mať záujem o sprostred-
kovanie cestovného poistenia, poprosí-
me vás o potvrdenie toho podpísaním 
písomného prehlásenia, keďže ponúk-
nutie sprostredkovania cestovného 
poistenia je jednou zo zákonných po-
vinností cestovnej kancelárie. Cestovná 
kancelária SATUR má riadne splnené 
všetky povinnosti súvisiace s  poiste-
ním cestovných kancelárií pre prípad 
ich úpadku. Príslušný doklad obdržíte 
spolu so zmluvou o obstaraní zájazdu.

UPozornenia
Ck má právo pred začatím zájazdu 
alebo aj počas jeho konania operatív-
ne a podľa potreby zmeniť program, 
trasu alebo iné skutočnosti, uvedené 
v katalógu alebo v informáciách pre 
zájazd, pričom v týchto prípadoch 
postupuje presne v zmysle zmluvných 
podmienok (výhrada zmeny progra-
mu). Samotná realizácia skupinového 
zájazdu je podmienená dosiahnutím 
minimálneho počtu v prípade autoka-
rového zájazdu 30 účastníkov a v prí-
pade leteckého zájazdu 15 účastníkov 
(výhrada minimálneho počtu  účast-
níkov), v  prípade jeho nedosiahnutia 
má Ck právo zájazd zrušiť najneskôr 
do 7 dní pred nástupom na zájazd. za 
cenné veci ponechané na izbe nenesie 
hotel ani Ck zodpovednosť. vaše že-
lania, ktoré sa uvádzajú do poznámok 
v zmluve o obstaraní zájazdu (ubyto-
vanie vedľa vašich známych a iné) sa 
budeme snažiť splniť, nemôžeme ich 
však z kapacitných dôvodov garanto-
vať. v  prípade nesplnenia vašich po-
žiadaviek, nevzniká nárok na žiadnu 
kompenzáciu. Akékoľvek reklamácie 
týkajúce sa fakultatívnych výletov je 
nevyhnutné riešiť v mieste pobytu. 
Ceny zájazdov v katalógu sú uvádza-
né v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak. 
Cena zájazdu sa môže do dátumu plá-
novaného odjazdu vplyvom rôznych 
skutočností meniť. Cena leteckých 
zájazdov v katalógu je určená v závis-
losti od výšky ceny letenky v príslušnej 
ekonomickej triede danej leteckej spo-

ločnosti na danom lete a v prípade jej 
obsadenia sú vyššie triedy za doplatok. 
Pred podpisom zmluvy je nevyhnutné 
si skontrolovať svoje osobné údaje, 
najmä meno a priezvisko. v prípade 
zistenia pochybenia v mene účastní-
ka, je nutné vykonať zmenu mena za 
aktuálny poplatok oznámený v čase 
vykonania zmeny resp. je nutné si za-
kúpiť novú letenku za cenu oznámenú 
v čase vykonania kúpy. Pred cestou si 
vždy skontrolujte platnosť cestovných 
dokladov, pretože väčšina krajín vyža-
duje platnosť cestovného pasu mini-
málne 6 mesiacov po návrate domov. 
U zájazdov s vízovou povinnosťou sa 
vyberá poplatok za vybavenie víz, kto-
ré zabezpečuje Ck formou, o ktorej 
informuje klienta pred kúpou zájazdu. 
v niektorých prípadoch je nutné pasy 
odovzdať v  dostatočnom predstihu 
podľa pokynov konzulárneho odde-
lenia jednotlivých krajín. O tejto sku-
točnosti budete od nás informovaní 
a požiadaní o odovzdanie vášho ces-
tovného dokladu spolu so žiadosťou 
o udelenie víz na naše vízové oddele-
nie. v prípade neudelenia víz klientovi 
nevzniká nárok na zrušenie zájazdu  
a vrátenie ceny zájazdu. v  takomto 
prípade sa postupuje podľa článku  
vI. zmluvných podmienok Ck SATUR 
TRAveL, a.s. klienti s cudzou štátnou 
príslušnosťou si vybavujú víza individu-
álne na konzulárnom oddelení jednot-
livých krajín. 
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do katalógu boli použite fotografie od: Czech Tourism, Salzkammergut, Burgenland, Tourismus, MdLF / Jean Francois Tripelon - Jarry, CRT Bourgogne / Alain doire, 
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zvolen zv 14 eUR Pov. Bystrica PB 14 eUR Prešov PO 8 eUR

Žiar n/hronom zh 14 eUR Trenčín TN 10 eUR košice ke 0 eUR

Prievidza Pd 12 eUR Piešťany PN 10 eUR    

Topoľčany TO 10 eUR Trnava TT 8 eUR

Nitra NR 10 eUR Bratislava BA 0 eUR

Trnava TT 8 eUR    

Bratislava BA 0 eUR

   

traSY PrÍPoJov v Sr K PoznÁvaCÍM zÁJazdoM aUtoBUSovoU doPravoU

Poznámka: Presné miesto nástupu a čas odchodu autokaru sa dozviete najneskôr 7 dní pred odcho-
dom na zájazd. všetky vyššie uvedené prípoje je možné využiť iba k zájazdom Ck SATUR TRAveL a.s. 
druh prípojového autokaru nemusí byť zhodný s druhom dopravy pri konkrétnom zájazde. Cestovná 
kancelária SATUR si vyhradzuje právo zmeny trasy a nástupných miest prípojov k zájazdu.
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ZmLuVNÉ pODmIeNKY CeSTOVNeJ KaNCeLÁrIe SaTur TraVeL, a.S.
I. ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu (ďalej len „obstarávateľ“) rozumie obchodná spo-

ločnosť SATUR TRAVEL a.s., IČO: 35 787201, so sídlom: Miletičova 1, Bratislava 824 72, zapísaná v Obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2427/B.

2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) rozumie oso-
ba, ktorá s obstarávateľom uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uza-
tvorila, 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 kancelá-
riou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby obstarávateľa. Za riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu 
o obstaraní zájazdu objednávateľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva 
o obstaraní zájazdu jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom.

4. Iná obstarávateľom splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby 
obstarávateľa (podľa čl. I. bod 3 týchto podmienok) nie je splnomocnená (oprávnená) dohodnúť s objednávate-
ľom ustanovenia v zmluve o obstaraní zájazdu alebo poskytovať objednávateľovi informácie (uistenia), ktoré sú  
v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch.

5. Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený v mene ob-
jednávateľa 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 objednáva-
teľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné infor-
mácie 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 sú-
časťami (čl. I. bod 5 druhá veta) oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí 
s obsahom týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. 7. Zmluvný vzťah uzavretý 
bez priameho kontaktu. Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej korešpondencie, elektronic-
kej komunikácie, internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa okrem týchto zmluvných podmienok 
vzťahujú aj platné Zmluvné podmienky CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. pre zmluvný vzťah uzavretý bez 
priameho kontaktu, ktoré sú záväznou súčasťou zmluvy v prípade, že došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu spôsobom 
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 podpí-
saní zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky objednané služby je objednávateľ povinný zaplatiť 
najneskôr v lehote do 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb je 
objednávateľ povinný zaplatiť 100 % ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

6. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet ak to predajné miesto obstará-
vateľa umožňuje, bankovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten 
deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet obstarávateľa, resp. prevzaté obstarávateľom v hotovosti.

7. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v obstarávateľom stanovených lehotách je obstarávateľ 
oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť 
všetky náklady, ktoré obstarávateľovi nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením 
nie je dotknuté právo obstarávateľa na náhradu škody a ušlého zisku.

8. Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom 
začiatku zájazdu, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
b) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových  

a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
c) zmene kurzu EURa ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %.
9. V prípade, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu alebo týchto zmluvných podmienkach určený spôsob výpočtu zvýšenia 

ceny zájazdu z dôvodov podľa bodu 8. tohto článku inak, bude takéto zvýšenie ceny zájazdu zodpovedať príslušným 
skutočným nákladom spojeným s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.

10. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa bodu 8 tohto článku môže tak obstarávateľ urobiť na základe 
písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané listom na adresu v zmluve objednávateľom uvedenú 
najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. 
Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o 
zvýšení ceny, v opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený postupovať podľa bodu 7 tohto článku.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. K základným právam objednávateľa patrí:
a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb (ktoré sú obstarávateľovi známe, 

ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa obstarávateľ neskôr dozvedel.
c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa 

čl. VI. týchto podmienok.
d) Právo písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto ozná-

mení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo 
začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou 
zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na 
čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, 
ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zod-
povedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi v 
súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, 
súvisiacich so zmenou objednávateľa, platí čl. II. bod 7 týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, 
keď zmenu objednávateľov je obstarávateľ schopný zabezpečiť, v opačnom prípade obstarávateľ písomne upo-
zorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. Obstarávateľ si účtuje za každú zmenu objednávateľa a/
alebo služieb administratívny poplatok vo výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 30 EUR na osobu   
(s výnimkou vybraných jednodňových poznávacích zájazdov, ktorých cena zájazdu je nižšia ako 30 EUR na osobu, kde 
poplatok za zmenu je 10 EUR na osobu).

e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok.
f) Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení obstarávateľa alebo bankovú záruku pre prípad jej úpadku, 

ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

g) Právo na kontakt na zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa objednávateľ môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého 
zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) Poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä po-

skytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých 
príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si 
tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nespráv-
nych a neúplných údajov obstarávateľovi vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade obstarávateľ 
nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štát-
ni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových  
a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich 
podmienené.

c) Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade 
potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od obstarávateľa; v opačnom prípade môže 
obstarávateľ odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením si povinností 
objednávateľom obstarávateľovi vznikla.

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr 
v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko obstarávateľovi.

e) Prevziať od obstarávateľa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správ-
nosť údajov v nich uvedených.

f) V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný o tom bezodkladne informovať obsta-
rávateľa.

g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými obstarávateľom alebo jeho zástupcami  
v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné ces-
tovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.).

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne 
predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní 
programu zájazdu alebo čerpania služieb je obstarávateľ oprávnený odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím 
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 do-
pravnom 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 apod. Pri 
neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť obstarávateľa za neúčasť 
objednávateľa na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

IV. POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. K základným povinnostiam obstarávateľa patrí najmä:
a) Povinnosť najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi meno, miesto pobytu alebo kontaktnú ad-

resu a telefónne číslo na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. g).
b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.

V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB
1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
a) V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú obstarávateľovi poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej zmlu-

vy, je obstarávateľ povinný zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez 
zbytočného odkladu objednávateľovi.

b) Pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany obstarávateľa, pri zmene termínu čerpania služieb o viac ako 
48 hodín alebo pri závažnej zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané služby, 
pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené 
náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, 
zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu 
za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu o menej ako 10%, 
obstarávateľ navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Objednávateľ má právo voľby či od zmluvy odstúpi alebo preve-
die zaplatenú cenu na úhradu iných služieb, ktoré si u obstarávateľa objednal.

c) Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet  
10 účastníkov („výhrada minimálneho počtu účastníkov“), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi 
oznámenie najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

2. Počas čerpania služieb:
a) Obstarávateľ je oprávnený vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objek-

tívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych 
okolností, ktoré obstarávateľ nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu  
a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je obstarávateľ povinný:

• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru 
pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie 
v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré 

nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.
b) Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zaprí-

činených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých 
a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými porucha-
mi, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo 
strany obstarávateľa).

c) Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predo-
všetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú 
za neopodstatnené.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM A STORNOPOPLATKY
1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, 

ktoré je účinné dňom jeho doručenia obstarávateľovi alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke obstarávateľa (v pobočke 
obstarávateľa). Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi nasledovné storno poplatky 
(uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):

a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote  
46 dní a viac pred termínom začatia čerpania služieb,

b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 45 - 29 
dní pred termínom začatia čerpania služieb,

c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 28 - 15 
dní pred termínom začatia čerpania služieb,

d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 14 - 6 dní 
pred termínom začatia čerpania služieb,

e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia čer-
pania služieb.

2. V prípade , ak jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu ruší svoju účasť na zájazde (napr. 
storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento objednávateľ povinný uhradiť v 
rámci storno poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalku-
lované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov sa 
započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa postupuje aj v prípade zrušenia jednej 
zmluvy o obstaraní zájazdu, kde tento objednávateľ mal spoločné ubytovanie alebo služby s iným objednávateľom na 
základe inej zmluvy o obstaraní zájazdu.

3. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo 
na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za 
nečerpané služby.

4. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu 
je obstarávateľ schopný zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia 
storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávate-

ľovi 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. Objed-
návateľ 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 čerpa-
né, odo dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, u obstarávateľa, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri 
chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchádzajúceho bodu 1. V prípade 
oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi ob-
jednanými 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 nedo-
statky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

5. Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady 
škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poško-
denie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými 
pre leteckú dopravu.

6. Objednávateľ má právo si svoje práva a nároky uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať 
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zák. č. 391/2015 Z. z. o 
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ARS“).  Subjekty ARS 
je možné nájsť na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-
-sporov/146987s, alebo www.mhsr.sk. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej 
platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

VIII. POISTENIE PROTI INSOLVENTNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre potenciálnu 

možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plne-
nie (doprava do SR vrátane nevyhnutého ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od oznámenia, vrátenie 
zaplatenej ceny nečerpaných služieb) v prípade:

• neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
• nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec,
• nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol 

poskytnutý len sčasti.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, s výnimkou prípa-

dov, ak obstarávateľ vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku obstarávateľa o službách, cenách a cestovných pod-

mienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby 
uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Obstarávateľ nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejne-
ných v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré obstarávateľ vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami  
a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť. 

3. Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Obstarávateľ  spracúva osobné 
údaje  objednávateľa v rozsahu uvedenom na zmluve na účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o obstaraní 
zájazdu. Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a bez zbytočného odkladu informo-
vať obstarávateľa  o zmene vo svojich osobných údajoch. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu potrebnú  
k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, vrá-
tane poskytnutia týchto údajov obchodným partnerom obstarávateľa a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny 
podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie spracovaných 
osobných údajov. V prípade, ak sa objednávateľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho 
osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať obstarávateľa o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu. 
Podľa zákona o ochrane osobných údajov má objednávateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a 
neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás predávajúci spracúva a ďalšie 
práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona. 

4. Tieto zmluvné podmienky obstarávateľa nadobúdajú platnosť dňa 1.6.2014. Všetky údaje, obsiahnuté v ponu-
kových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače  
a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.



ZOZNam preDaJNýCH mIeST CK SaTur

ZOZNam VYBraNýCH auTOrIZOVaNýCH preDaJCOV CK SaTur

nájdete nás 
na facebooku

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

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

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

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

Bory Mall
Lamač 6780
840 02 Bratislava
02/3260 23 87
bory@satur.sk

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

EUROVEA
Pribinova 8
811 01 Bratislava
02/209 152 65
eurovea@satur.sk

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

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

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

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

NOVÉ ZÁmKY
Ul. M. Oláha 4
940 01 Nové Zámky
035/644 50 30

peZINOK
Kollárova 11
902 01 Pezinok
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

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

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

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

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

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

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

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

LeVICe
Na Bašte 2
934 01 Levice
036/633 20 90
levice@satur.sk

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

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

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

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

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

TrNaVa
CITY ARÉNA
Kollárova 20
817 01 Trnava
033/321 18 61
cityarena@satur.sk

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

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

žIar NaD HrONOm
Nám. Matice slovenskej 9
965 01 Žiar nad Hronom
045/672 55 34
ziar@satur.sk

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

Karadžičova 8
821 08 Bratislava
02/32 602 390
karadzicova@satur.sk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BaNSKÁ BYSTrICa
KORAL TOUR
Dolná 23
048/415 60 68
koraltour@koraltour.sk

ELEGANCE TRAVEL
Dolná 43
0905/139 018
bb@elegancetravel.sk
 
BÁNOVCe NaD BeBraVOu
CA ROYAL
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 10 20
celechovska@stonline.sk

BOJNICe
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 08 51
pharmaeduca@pharmaeduca.
sk

BraTISLaVa
EXTRAWELL - LMC
Dunajská 18
02/5293 15 79
extra.well@extrawellplus.sk

BON POINT
Priemyselná 8
0911/940 954
ingrid.madejova@gmail.com

CK DESIREA 
Hálkova 725/1
02/4488 89 99
objednavka@desirea.sk

PEGASUS AGENCY
Mickiewiczova 3
02/5244 41 90
info@pegasusagency.sk

TRAVEL.SK
Hviezdoslavovo námestie 7
02/3387 28 35
info@travel.sk

parTIZÁNSKe
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 29 81
jana.svecova.pe@gmail.com

peZINOK
BITTNER TRAVEL
Holubyho 31
0918/391 024
bittnertravel@bittnertravel.sk

pOVažSKÁ BYSTrICa
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/426 09 90
etours@stonline.sk

preŠOV
VIP TOURS
Martina Benku 3
051/775 33 08
viptours@stonline.sk

prIeVIDZa
CK FUTURE
Pribinovo námestie 3
0915/797 253
info@ckfuture.sk

rImaVSKÁ SOBOTa
MEDIA TOUR
Hlavné námestie 5
047/581 17 37
ckmedia@stonline.sk

SaBINOV
SLOVREA
Nám. Slobody 80
0905/777 620
ca.slovrea@gmail.com

SeNeC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
02/4592 72 82
bittnertravel@bittnertravel.sk

ELYS TRAVEL
Hlavná 66
0907/206 282
elystravel@elystravel.sk

VEVA travel
Alžbetina 5
0911/996 573
info@ckveva.sk

LeVICe  
ÁČKO – travel.sk
Na bašte 5
036/631 90 93
levice@acko-travel.sk

maLaCKY
CK POHODA
Záhorácka 46/30
0911/504 666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

marTIN
STAHL REISEN
29. augusta 9
043/238 87 66
stahl@stahl.sk

AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/430 02 44
avanti@enelux.sk

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

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

NOVÉ meSTO NaD VÁHOm  
SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 90 16
slovkurort@slovkurort.sk

TreNČÍN
MOTÝĽ
Hypermarket Tesco
0905/962 041
info@motyl.sk

TrNaVa
PRIMATOUR
Divadelná 1
033/551 48 77
primatour@primatour.sk

HELL TOUR
Radlinského 1/C
033/551 13 52
helltour@helltour.sk

VraNOV nad TOpĽOu
CA CORAL
Námestie slobody 2
057/442 61 42
coral_ca@stonline.sk 

ZLaTÉ mOraVCe
Maxx Travel
Továrenská 1
0905/762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk

ZVOLeN
GLOBALTOUR
Nám. Slobody 2013
045/540 25 81
globaltour@globaltour.sk

žILINa
SMART TRAVEL
Národná 36
041/500 32 54
tosmart@tosmart.sk

ZÁJAZDY.SK
Dunajská 5
0800/123 420
bratislava@zajazdy.sk

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

DuBNICa NaD VÁHOm
CESTOVKA FLIPPER
OS Máj 1420
042/442 60 17
info@cestovkaflipper.sk

GaLaNTa
CK GITA
Šafárikova 1526  

031/780 21 06
gita.b@stonline.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/651 61 08
jana@janatravel.sk

HumeNNÉ
CA ITT
Ul. 1. mája 20
057/788 01 27
ittca@stonline.sk

ILaVa
Ca TrIS
Ružová 94
042 /444 11 99
3s@mail.t-com.sk

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

SeNICa
HELLAS TRAVEL
Janka Kráľa 739
034/651 66 14
hellastravel@hellastravel.sk

Sereď
CA VEMA REAL
M. R. Štefánika 1152
0915/841 905
vemareal@vemareal.sk

SKaLICa
AMA TRAVEL
Námestie Slobody 32
034/668 42 13
amatravel@amatravel.sk

SpIŠSKÁ NOVÁ VeS
CK ĽUBICA
Letná 51
0903/200 741
cklubica@stonline.sk

STarÁ ĽuBOVŇa
CA DJK TOUR
Popradská 659/6
052/432 66 20
djk@djk.sk

STupaVa
CA VIA
Hlavná 15
02/6593 43 16
via@viastupava.sk

TOpOĽČaNY
M-TOUR
Obchodná 2
038/748 73 09
mtour@mail.t-com.sk

TreBIŠOV
KAMELOT.SK
M. R. Štefánika 176
056/672 66 19
kamelot@kamelot.sk



NEZABUDNUTEĽNÉ

Plavby
rýchloloďou

z Bratislavy
z Viedne

Firemné akcie
Recepcie

Rodinné oslavy

Bratislava – Devín
Bratislavský okruh

Bratislava – Čunovo

RÝCHLO 
A POHODLNE

Vyhliadkové
plavby

www.lod.sk

RELAX 
NA VLNÁCH

NAJLEPŠIE EVENTY
SÚ NA DUNAJI

Eventy 
na lodi

Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s., Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava 
Tel.: 00421 2 529 32 224, 6, Fax: 00421 2 529 32 231, e-mail: travel@lod.sk, charter@lod.sk
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