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ZĽAVOVÉ KUPÓNY
Zľavové kupóny platia iba na zájazdy a termíny uvedené v tomto letáku a dajú sa uplatniť na predajných miestach CK SATUR. Ako hodnota zájazdu sa počíta základná cena bez povinných a fakultatívnych 
doplatkov. Uplatniť sa môžu len na 1 obchodný prípad t.j. pri min. počte 2 osoby v 1/2 izbe; v prípade 1/1 resp. doubytovania do 1/2 (pričom každá osoba má kupón), je možné uznať 50% jeho hodnoty 
na osobu. Zľavové kupóny je možné kumulovať iba S VERNOSTNÝMI ZĽAVAMI (TOP/VIP), nedajú sa použiť na darčekové poukážky a nie je možné vymeniť ich za hotovosť. Zľavové 
kupóny sa nevzťahujú na detské paušály, na povinné a iné doplatky. Viac info a viac poznávacích a pobytových zájazdov nájdete na www.satur.sk. Zľavové kupóny platia do vypredania kapacít alebo 
do 31.08.2019. Ceny zájazdov sú uvedené v Eurách, ak nie je uvedené inak. Na všetky poznávacie zájazdy ako i pri kombinácii poznávacích zájazdov s pobytovými 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.

1 050 €až
do

LIMITOVANÁ PONUKA 
DO 31.08.2019



FANAR HOTEL & RESIDENCES RRRRR

STRAVOVANIE
all inclusive
Raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov v hlavnej hotelovej 
reštaurácii • set menu v reštaurácii 
The Breakers (mexická, indická, 
ománska, brazílska kuchyňa) • set 
menu v Aubergine restaurant (turecká, 
libanonská, španielska a grécka 
kuchyňa) • set menu v Juweira 
boutique hotel (marocká, ázijská, 
seafood a francúzska kuchyňa) • 
využívanie set menu reštaurácii 
bez obmedzenia (pri večeri nutná 
rezervácia na recepcii) • nealkoholické 
nápoje • miestne alkoholické nápoje 
servírované v čase 12:00-15:00 (v piatok 
do 14:00) a 18:00-23:00 • slnečníky 
a ležadlá na pláži a pri bazéne • 
športové aktivity podľa rozpisu •  
fitnes centrum • vstup do aquaparku

PRE DETI
detský bazén • miniklub (od 4 do  
11 rokov) • Junior klub (od 12 do  
16 rokov) • ihrisko • aquapark (tobogány, 
šmýkačky, umelé vlny, body surfing)

PLÁŽ
8 km dlhá nádherná biela piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do mora 
obklopená kokosovými palmami 
a nádherným výhľadom na oceán • 
druhá pláž vo forme lagúny • ležadlá, 
slnečníky a uteráky na pláži a pri bazéne 
zdarma • plážový bar • množstvo 
motorizovaných a nemotorizovaných 
vodných športov na pláži

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

WELLNESS

ANIMÁCIE

AQUAPARK

WI-FI

s vaňou) • kozmetické zrkadlo • sušič 
vlasov • set na prípravu kávy a čaju 
• župan a papučky • telefón • Wi-Fi 
(zdarma) • trezor (za poplatok) • 
minibar (za poplatok) • klimatizácia 
• balkón alebo terasa • za doplatok 
výhľad na more (lux1/2+1m) • Deluxe 
Suite (SUI2+2) 90 m2 • 2 deti na 
prístelkách zdarma • oddelená spálňa 
od obývacej časti • priestranná 
kúpeľňa so sprchovým kútom a vaňou 
• vstavaný šatník • výhľad na oceán 
a pláž • Residence Apartment 100 m2 • 
cenovo výhodné pre rodiny so staršími 
deťmi alebo skupinku dospelých 
priateľov • apartmány sa nachádzajú 
v budovách pri maríne (do cca 400 m 
od pláže htl Fanar alebo htl Juweira) • 
možnosť all inclusive v oboch hoteloch 
• využitie bicyklov zdarma • kuchyňa 
s obývacou časťou a 2 oddelené spálne 
• Fanar Premium výhľad na more alebo 
marínu • prioritný a oddelený check in 
• ovocný kôš, víno a malé sladkosti pri 
prílete • exkluzívne raňajky v reštaurácii 
Aubergine (tichšie komornejšie miesto) 
s rezervovaným stolom a výhľadom 
• rezervovaná časť na pláži Breakers 
(otvorené more)

POLOHA
moderný rezort rozprestierajúci 
sa priamo na jednej z najkrajších 
piesočnatých pláží v Ománe • na 
východnom konci pláže Salalah Beach 
Marina s nádherným výhľadom na pláž, 
Indický oceán a množstvo kokosových 
paliem • letisko Salalah vzdialené 
približne 20 km • v blízkosti 18 jamkové 
golfové ihrisko

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
400 vkusne zariadených Deluxe izieb 
a rodinných izieb • vstupná hala s 24 
hodinovou recepciou • 2 reštaurácie 
(„Al Souk“) • 2 bary (bar pri bazéne 
„Coco“, plážový bar „The Beach Shack“) 
• „Infinity“ bazén s výhľadom na pláž • 
slnečná terasa • Wi -Fi zdarma • v cene: 
fitnes, tenis, stolný tenis, šach, plážový 
volejbal • za poplatok: vodné športy, 
pozorovanie delfínov, „Al Waha“ SPA, 
wellness, masáže a sauny • zábavný 
animačný program počas celého dňa

UBYTOVANIE
Deluxe (Lux1/2+1) cca 40 m2 •  
2-lôžková s možnosťou 1 prístelky •  
druhé dieťa možné na lôžku rodiča 
• kúpeľňa s WC a sprchou (niekde 

Ceny sú uvedené bez povinných poplatkov, silvestrovskej večere a cestovného poistenia.

IZBA DELUXE

OMÁN

ZĽAVOVÝ KUPÓN 830€TERMÍN A CENA
27.12.2019 - 05.01.2020 7 nocí z VIE 1 659 EUR

ALL INCLUSIVE

Zážitky začínajú už na palube 
5* lietadla spoločnosti 
QATAR AIRWAYS



IZBA DELUXE

DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND RRRRR

• situované vo vilových budovách • 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov 
• LCD TV (42 programov) • rádio 
• telefón • minibar za poplatok • 
zariadenie na prípravu kávy a čaju • 
žehlička a žehliaca doska • trezor • 
pohodlné sedenie na balkóne alebo na 
terase • možnosť ubytovať 4-členné 
rodiny (deti do 13 rokov)

STRAVOVANIE
polpenzia alebo all inclusive v čase  
12:00 - 00:00 h (raňajky • obedy 
• večere • snacky 13:00 - 17:00 h 
• nápoje – káva, okrem arabskej 
a tureckej, čaj, čokoláda, voda, 
nealkoholické nápoje, džúsy, pivo, 
víno, vybrané alkoholické nápoje, 
koktaily, moktaily • kredit na večere 
v à la carte reštauráciách) • dostupná 
strava aj pre celiatikov

PRE DETI
mini klub (3 - 12 rokov) • teenage 
club (13 – 18 rokov) • mini disco 
• tematické dni • tvorivé dielne • 
rôzne športové hry a turnaje • detské 
menu • vybavenie pre dojčatá • 

opatrovateľská služba za poplatok • 
stoličky v reštauráciách • ohrádky • 
postieľky • vodné ihrisko - pirátska 
loď so šmýkačkami • detské bazény 

PLÁŽ
450 m dlhá piesočnatá pláž 
priamo pred hotelom • na umelo 
vybudovanom ostrove Marjan 
• pozvoľný vstup do mora • 
s výhľadom na Ras Al Khaimah • 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
zdarma • vodné športy na pláži za 
poplatok

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

2 DETI DO 13 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

BABY HOTEL

WELLNESS

ANIMÁCIE

WI-FI

teplotou • animačné programy 
• osušky, ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma • Wi -Fi v spoločných 
priestoroch zdarma • shuttle bus  
do Al Hamra Mall denne zdarma • 
shuttle bus do Dubaja (Dubaj Mall)  
3x do týždňa za poplatok cca 
125 AED • v cene fitnes centrum 
(otvorené 24 h) • plážový volejbal • 
športové programy počas dňa •  
za poplatok: procedúry v Spa

UBYTOVANIE
275 priestranných izieb s výhľadom 
na bazén alebo na more v hlavnej 
budove • 150 izieb typu Deluxe vo 
vilách • Wi -Fi za poplatok • všetky izby 
s balkónom alebo terasou izby Guest 
(32 m2) s výhľadom na bazén alebo na 
more • klimatizácia • kúpeľňa • sušič 
vlasov • LCD TV (42 programov) • 
rádio • telefón • minibar za poplatok 
• zariadenie na prípravu kávy a čaju 
• žehlička a žehliaca doska • trezor 
• pohodlné sedenie na balkóne 
alebona terase • izby Deluxe (45 m2) 
s výhľadom na more alebo na bazén 

POLOHA
komplex známej hotelovej siete Hilton 
• na umelo vybudovanom ostrove 
Al Marjan, v oblasti Al Hamra • 
medzinárodné letisko v Dubaji  
cca 50 min • neďaleko sa nachádza 
nákupné centrum Al Hamra Mall •  
15 min jazdy centrum strediska  
Ras Al Khaimah • nákupné centrum 
Manar Mall cca 20 min 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
hotel s architektúrou v štýle 
čokoládových koláčikov cookies 
• napriek rozľahlosti pôsobí veľmi 
komorne • 11 reštaurácií a barov 
s vynikajúcou kuchyňou (all day 
dining Al Marjan, francúzska, roof top 
bar, pool bar, lobby lounge, talianska, 
The Anchor – bar a grill, XclusiV 
night club, herňa) • nákupná arkáda 
• business centrum • zmenáreň 
• jedno z najlepších Spa Eforea 
v celých emirátoch (7 liečebných 
a oddychových miestností, sauna, 
parné sauny, whirpool, masáže) • 
práčovňa a čistiareň • konferenčné 
miestnosti • 5 bazénov s regulovanou 

Ceny sú uvedené bez povinných poplatkov, silvestrovskej večere a cestovného poistenia.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY - RAS AL KHAIMAH

TERMÍN A CENA

27.12.2019 - 03.01.2020 7 nocí z BA 1 598 EUR
polpenzia

27.12.2019 - 03.01.2020 7 nocí z BA 2 098 EUR
all inclusive

ALL INCLUSIVE

Najlepší rodinný hotel  
v Emirátoch

ZĽAVOVÝ 
KUPÓN

ZĽAVOVÝ 
KUPÓN1 050€

polpenzia all inclusive

800€



RIXOS BAB AL BAHR RRRRR

Deluxe (34 - 37 m2, bez balkóna) • 
izby Premium (43 - 47 m2 niektoré 
s balkónom) • rodinné izby  
(61 - 81 m2, 2 samostatné miestnosti, 
niektoré izby majú balkón)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive
v hlavnej reštaurácii Seven Heights 
• raňajky • obedy • večere • Toast`n 
Burger (24 h) • večere v à la carte 
reštauráciách • káva • čaj • alkoholické 
i nealkoholické koktaily • vybrané 
destiláty • víno • pivo • nealkoholické 
nápoje • džúsy • bar pri bazéne – 
denne snacky • bary na pláži • 
dostupná strava aj pre celiatikov

PRE DETI
klub Rixy (4 - 12 rokov) • teenage 
republic (10 - 17 rokov) • bazén • 
herňa s rôznymi spoločenskými 
hrami • kino • Rixy disco • animačné 
programy • stoličky v reštauráciách 
• postieľky • servis pre dojčatá • 
opatrovateľská služba pre deti za 
poplatok • 3 menšie tobogany

PLÁŽ
345 m dlhá piesočnatá pláž 
priamo pred hotelom • na umelo 
vybudovanom ostrove • pozvoľný 
vstup do mora • s výhľadom na 
hotely na začiatku emirátu Ras 
Al Khaimah • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zdarma • cabanas 
za poplatok pre páry alebo rodiny 
• 2 plážové bary • vodné športy 
za poplatok len pre hostí hotela • 
plážový volejbal alebo futbal

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

2 - 3 DETI DO 14 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ULTRA ALL INCLUSIVE

BABY HOTEL

WELLNESS

ANIMÁCIE

WI-FI

vystúpenia • párty • slnečníky, ležadlá  
a osušky pri bazéne zdarma • shuttle 
bus do Al Hamra Mall zdarma • 
Wi-Fi zdarma v celom areáli hotela 
• fitnes centrum • tenisové kurty • 
minifutbalové ihrisko • stolný tenis 
• stolný futbal • vodné pólo • joga • 
zumba • športové programy počas 
dňa • sauna • ľadová fontána •  
za poplatok požičovňa tenisových 
rakiet a loptičiek • prenájom 
tenisového kurtu po západe slnka • 
vybrané procedúry a hammám v Spa 
centre • salón krásy • vodné športy 
na pláži • osobní tréneri • súkromné 
cabanas pri bazéne • špeciálne 
večerné predstavenia • nočný klub 
Inferno (extra poplatok za súkromný 
stôl/lounge a vybrané alkoholické 
nápoje)

UBYTOVANIE
elegantne zariadené izby 
s nádherným výhľadom na záliv, 
bazén alebo na Ras Al Khaimah • 
kúpeľňa • kúpacie plášte • pohodlné 
sedenie • LCD TV • minibar (denne 
dopĺňaný v rámci ultra all inclusive) 
• trezor zdarma • Wi-Fi zdarma 
• izbový servis za poplatok •izby 

POLOHA
komplex známej hotelovej siete  
Rixos • na umelo vybudovanom 
ostrove Al Marjan • 50 min od 
medzinárodného letiska v Dubaji • 
neďaleko hotela nákupné centrum  
Al Hamra Mall • centrum strediska  
cca 25 min • nákupné centrum  
Manar Mall cca 15 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
hotel s veľmi zaujímavou 
architektúrou • tri budovy v tvare 
pyramíd • vstupná hala s recepciou 
• 14 reštaurácií a barov s miestnou 
i medzinárodnou kuchyňou (all 
day dinning reštaurácia, talianska, 
ázijská, turecká, rybia, Meat point 
s americkou kuchyňou, pool bar, 
lobby lounge, mojito bar, Sea & See 
bar, Cup’n go, Cigar bar, Toast´n 
Burger – 24 hod reštaurácia, Nargila/
Shisha bar – vodná fajka za poplatok) 
• nákupná arkáda (souk) • wellnes 
centrum pre ženy • wellness centrum 
pre mužov • hammám • nočný 
klub Inferno • niekoľko vonkajších 
bazénov • bazén len pre dospelých 
• rôzne animačné programy pre 
deti i dospelých počas dňa • večer 

Ceny sú uvedené bez povinných poplatkov, silvestrovskej večere a cestovného poistenia.

IZBA DELUXE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY - RAS AL KHAIMAH

ZĽAVOVÝ KUPÓN 588€TERMÍN A CENA
27.12.2019 - 03.01.2020 7 nocí z BA 1 958 EUR

Najlepší ultra all inclusive 
rezort na Strednom Východe

ULTRA ALL INCLUSIVE



TERMÍN A CENA
28.12.2019 - 04.01.2020 8 dní 1 898 EUR
Detský paušál do 12 r. 799 EUR

Abu Dhabi

Dubaj

polostrov
Musandam

Spojené arabské emiráty

Ras Al-Khaimah

ďalšími vodnými atrakciami. Nezabudnuteľným 
zážitkom najmä pre deti je návšteva Dolphin Bay,  
čo je umelo vybudovaná lagúna s delfínmi (vstup je za 
poplatok v CK alebo hneď po príchode u sprievodcu). 

4 deň

Vydáme sa objaviť tajomstvá ďalšieho z emirátov, 
Abu Dhabi. Navštívime najväčšiu a najkrajšiu 
mešitu v emirátoch a jednu z najkrajších mešít na 
svete - Sheikh Zayed Mosque. Nádherná stavba 
je magickým miestom, kde je na každom rohu cítiť 
pokoj a dôležitosť kultúry a náboženstva tejto krajiny. 
Veľkým zážitkom najmä pre malých objaviteľov bude 
návšteva zábavného indoorového parku Warner 
Bros, kde sa môžu stretnúť so svojimi hrdinami 
z rozprávok a z akčných filmov. Zavítame do Bedrocku 
k rodine Flinstonovcov, Scooby-Doo nás zoberie 
do domu záhad, Tom a Jerry, Tweety a káčer Daffy 
nám odhalia svoje dobrodružstvá, starší objavitelia 
zažijú dobrodružstvá s Batmanom a ďalšími akčnými 
hrdinami v Gotham city a do víru mesta Metropolis sa 
vrhneme so Supermanom. Silvestrovský večer.

1 deň

Odlet z Bratislavy, prílet do Dubaja vo večerných 
hodinách. Už po prílete na nás dýchne duch 
tejto nádhernej arabskej krajiny s množstvom 
architektonických skvostov. 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. Popoludní nás čaká 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 sa vydáme do Green Planet. Zelená 
oáza uprostred mesta sa stala domovom pre viac 
ako 300 druhov rastlín a živočíchov. Objavíme 
tropický dažďový prales a dozvieme sa zaujímavosti 
o biodiverzite našej planéty. Presunieme sa na 
Palmový ostrov, v hoteli Atlantis The Palm navštívime 
Lost Chambers Aquarium, ktoré je akousi 
pripomienkou bájneho mesta Atlantída. Podmanivý 
morský svet s viac ako 65-tis. morských živočíchov. 
Pohľadáme cestu v podvodnom labyrinte tunelov, 
objavíme zákutia rôznych morských kreatúr a 
následne strávime čas v najväčšom vodnom parku 
na Strednom východe Aquaventure. Jedinečný 
svet zábavy s bazénmi, toboganmi, umelými vlnami, 
detským hradom s rôznymi šmykľavkami a mnohými 

5 deň

Kto by nepoznal svet kociek Lego. Tento svet 
objavíme v Legolande. 15 tisíc modelov z lega,  
40 interaktívnych atrakcií, šesť tematicky rozdelených 
krajín, z ktorých každá poskytuje nekonečné formy 
zábavy. Popoludní sa presunieme do emirátu  
Ras al Khaimah. Ubytujeme sa v plážovom hoteli.

6 –  7 deň

Pobyt na pláži alebo fakultatívny výlet k brehom 
polostrova Musandam, nachádzajúci sa na hraniciach 
sultanátu Omán. Počas výletu navštívime typickú 
dedinku Dibba, preslávenú výrobou drevených lodí 
Dhows, kde sa nalodíme na arabskú plachetnicu.

8 deň

V skorých ranných hodinách transfer na letisko,  
odlet do Bratislavy.
 
CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Bratislavy. Miestne transfery.  
4* ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou v Dubaji,  
3x ubytovanie v 5* plážovom hoteli v Ras al Khaimah 
s all inclusive. Výlety a vstupy: Burj Khalifa, Dubaj 
city tour, púštne safari, Green Planet, Lost Chambers, 
Aquaventure, mešita v Abu Dhabi, Warner Bros, 
Legoland. Silvestrovský večer. Miestny sprievodca 
a delegát CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok  
za jednolôžkovú izbu 580 EUR. Fakultatívne aktivity  
a výlety. Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 330 EUR. Turistická taxa a vratný 
depozit za izbu (platí sa priamo na recepcii hotelov). 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ZĽAVOVÝ KUPÓN 304€

Najveľkolepejší 
Silvester na svete

8-dňový letecký zájazd

DUBAJ SVET 
FANTASTICKÝCH ATRAKCIÍ

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



TERMÍN A CENA
27.12.2019 – 05.01.2020 10 dní 1 998 EUR

Sumharam

Mirbat
Salalah

Ubar

10-dňový letecký zájazd

5 deň

Byť v Ománe a nenavštíviť Rub Al Khali, oblasť 
nazývanú aj „pustinou“ by bolo hriechom. Vyberieme 
sa cez pohorie Qara do púšte Al Nejd, kde navštívime 
stratené mesto Ubar (UNESCO), tzv. pieskovú Atlantídu. 
Mesto bolo archeologicky objavené až v roku 1992  
a podľa povesti sa jednalo o kedysi rozkvitajúce mesto, 
ktoré boh zničil, pretože sa jeho obyvatelia zriekli viery a 
dostali sa na rázcestie. Na spiatočnej ceste sa zastavíme 
v oblasti Wadi Dawka – v parku kadidlovníkov. Jeho 
návšteva nás prenesie do histórie pestovania tejto 
dreviny.

6 –  10 deň

Pobyt na nádhernej piesočnatej pláži v Salalah  
s all inclusive. Silvestrovský večer. Predposledný deň 
transfer na letisko, odlet do Viedne.
 

1 –  2 deň

Odlet z  Viedne do Ománu. Prílet do Salalah. Transfer 
do hotela, oddych po ceste. Deň voľna na pláži  
s all inclusive.

3 deň

Dopoludnia voľný program, kúpanie. Popoludní sa 
vydáme objavovať mesto Salalah a jeho zaujímavosti. 
Navštívime Múzeum kadidla, kde sa dozvieme všetko 
o známej kadidlovej ceste, pozrieme si zaujímavé 
fotografie mapujúce pôvodný život v Ománe, expozície 
zbraní a keramiky, dobové odevy, šperky ako i modely 
plachetníc. Následne sa presunieme k ovocným 
plantážam, kde sa pestujú okrem rôznych druhov 
ovocia i kokosové palmy. Urobíme si fotozastávku pri 
mešite Sultána Qaboosa v Haffah. Pri západe slnka si 
pozrieme sultánsky palác Al Husn (zvonku) a vrhneme 
sa do víru tradičného ománskeho trhu v Haffah, ktorý 
dýcha typickou arabskou atmosférou.

4 deň

Cesta nás zavedie do rybárskej dedinky Taqah, 
ktorá sa preslávila distribúciou sušených sardiniek. 
Navštívime hrad z 19. storočia, v minulosti slúžil ako 
súkromná rezidencia guvernéra. Presunieme sa do 
starého mesta Sumharam, momentálne slúži ako 
archeologický park. V minulosti bolo mesto dôležitou 
zastávkou na obchodných cestách. Cesta nás povedie 
do starého hlavného mesta regiónu Dhofar – mesta 
Mirbat, ktoré bolo východiskovým bodom kadidlovej 
cesty. Prejdeme sa starými uličkami s tradičnými 
domami z ílu. Navštívime hrobku islamského učenca 
Mohameda Bin Aliho. Cesta bude pokračovať 
k pohoriu Qara, kde určite stretneme zopár divých 
ťáv. Ocitneme sa až na západnej hranici Ománu, kde 
rastú kadidlovníky a žije tu populácia ománskych 
plameniakov.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne s prestupom. Transfer  
BA-letisko-BA. 7x ubytovanie v 5* hoteli s polpenziou, 
all inclusive počas pobytových dní pri mori. Miestne 
transfery. 3 poldenné výlety a vstupy do pamiatok. 
Sprievodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 250 EUR.  
Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 300 EUR. Silvestrovský večer  
100 EUR. Vstupné vízum do Ománu cca 20 OMR  
(platí sa na mieste po prílete). 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

OMÁN TAJOMNÝ
SALALAH

ZĽAVOVÝ KUPÓN 320€

Poznávanie & all inclusive 
na panenských plážach 
Indického oceánu

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



9-dňový letecký zájazd

IRÁN KRÁĽOVSKÉ  
MESTÁ PERZIE

8 –  9 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., pozrieme 
si kúpele Soltan Amir Ahmad aj záhradu Fin. 
Presunieme sa do Teheránu. V nočných hodinách 
transfer na letisko, odlet do Viedne. „Khoda Hafez“ 
Irán.

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

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 350 EUR. Fakultatívne aktivity. 
Cestovné poistenie. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 400 EUR. Vstupné vízum 95 EUR. 
Upozornenie: pas nesmie obsahovať izraelskú 
pečiatku. Prepitné pre vodičov a miestnych 
sprievodcov 50 EUR (vyberie na mieste sprievodca). 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

1 –  2 deň

Odlet z Viedne, prílet do Teheránu. Začneme 
spoznávaním hlavného mesta. Dejiny Iránu siahajú 
do r. 5000 p.n.l a história tejto krajiny je veľmi bohatá. 
Navštívime Národné múzeum, kde si pozrieme 
časť z predislamského obdobia. Pozrieme si palác 
Golestan, 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“, ako na neho mnohí 
spomínajú. Shiraz je bývalým hlavným mestom ešte 
z doby vlády Karim Khan Zanda. Dnes navštívime  
citadelu, Vakil bazar, hrobku slávneho poéta Hafeza 
a Saadiho, mešitu Nasirolmolk, ktorej sa tiež hovorí 
„ružová mešita“, jednu z krásnych perzských záhrad, 
záhradu Eram. Perzská záhrada má nielen v Iráne ale 
aj vo svete svoje renomé a jej zrod siaha do obdobia 
Achajmenovskej ríše, ako odraz vysnívanej rajskej 
záhrady. 

4 deň

Následne opustíme Shiraz pri bráne Koránu 
a dostaneme sa do bývalého hlavného mesta 
Achajmenovcov, Persepolisu alebo Takhte-Jamshid. 
Uvidíme Naqshe Rustam, nekropolu Dariusa, Xerxesa 
a ďalších, či tajomnú Kaba-ye Zartoshti, ako aj skalné 
reliéfy Sasánovských panovníkov. Mesto Yazd.

5 deň

Ráno začneme prehliadkou mesta. 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. 

6 deň

Zastavíme v Meybod, v bývalom hlavnom meste 
dynastie Mozaffarovcov, ktoré je známe najmä 
vďaka výrobe keramiky, navštívime najstarší hrad 
Narin, odkiaľ sa nám naskytne nádherný výhľad na 
tehlové mesto. Shah Abbas Caravanserai. Cesta nás 
povedie do mesta Isfahán, ktoré je známe vďaka 
starým mostom cez rieku Zayande. Tie sú nádherne 
vysvietené najmä večer. Najznámejším je most 
Khajou.

7 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.

Persepolis

Teherán

Isfáhán Yazd

Šíraz

Meybod

Kashan Irán

TERMÍN A CENA
27.12.2019 - 04.01.2020 9 dní 1 058 EUR ZĽAVOVÝ KUPÓN 212€

NOVINKA  
s priamym  
letom z Viedne

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



TERMÍN A CENA
26.12.2019 - 02.01.2020 8 dní 1 398 EUR

Jordánsko

Ammán

Jerash

Madaba

Kerak

Mŕtve more

8-dňový letecký zájazd

5 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) sa nazýva 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. Džípmi sa vydáme do 
púšte Wadi Rum. Prenocovanie v púšti.

6 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 

1 deň

Odlet z Viedne do Jordánska, Ammánu. Privíta nás 
nádherná a tajomná krajina, ktorá dýcha históriou 
starých civilizácií. Transfer do hotela, ubytovanie.

2 deň

Mesto Ammán ukrýva v sebe množstvo pamiatok, 
pozrieme si Citadelu, palác, Národné múzeum, 
impozantné románske divadlo, prejdeme sa starým 
mestom, zvonku budeme obdivovať mešitu kráľa 
Abdullaha. Autobusom budeme prechádzať 
starým i novým Ammánom. Po prehliadke mesta 
sa vydáme objavovať tzv. Púštne zámky (Qusair 
Amra, Al Kharraneh castle alebo Qasr al Azrag), ktoré 
odzrkadľujú vývoj islamského umenia a architektúry. 
Stavby, fresky, mozaiky sú inšpirované perzskými 
a grécko-rímskymi tradíciami. Zámkami sú nazývané 
vďaka ich impozantnosti. Mnohé z nich využívali 
karavány alebo slúžili ako obchodné centrá. 

3 deň

Pred nami je cesta do mesta Jerash, nazývaného 
aj „Pompeje východu“. Nachádza sa 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. 
Navštívime oblasť Umm Qays, ruiny starovekého 
mesta Gadara, odkiaľ je nádherný panoramatický 
výhľad na Galilejské more, miesto je často spájané 
i s Ježišovým pôsobením. Okrem iných pamiatok  
sa tu nachádzajú aj pozostatky starej baziliky.

4 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 mozaiky, sú na domoch 
i kostoloch. Navštívime i dielňu, kde sa mozaiky 
vyrábajú. Len 10 minút na západ sa vypína Mt. Nebo, 
miesto, kde Mojžiš videl Jordánsko ako zasľúbenú 
zem. Poslednou zastávkou bude križiacka pevnosť 
Kerak, Petra.

farbu. A už na nás čaká Mŕtve more, ktoré 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. 
Silvestrovský večer.
 
7 deň

Voľný deň pri Mŕtvom mori.

8 deň

Od Mŕtveho mora sa presunieme na letisko do 
Ammánu. Odlet do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA-letisko-BA. 
Miestne transfery. 6x ubytovanie v 4* hoteloch 
s raňajkami, 1x ubytovanie v kempe v púšti  
v izbách s príslušenstvom. Jazdu na džípoch.  
Vstupy do pamiatok. Silvestrovský večer. Vstupné 
vízum. Sprievodca CK SATUR a miestny sprievodca.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 350 EUR. Príplatok za polpenziu 
100 EUR. Fakultatívne aktivity. Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 350 EUR. Prepitné pre miestnych 
vodičov a sprievodcov 40 EUR/osoba (vyzbiera 
sprievodca po prílete).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

JORDÁNSKO KRAJINA 
ČAROVNEJ HISTÓRIE

ZĽAVOVÝ KUPÓN 224€

Silvestrovský večer  
pri Mŕtvom mori

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



8-dňový letecký zájazd

IZRAEL TVÁRE  
IZRAELA

navštívime kostol Zvestovania a Jozefovu dielňu. Cesta 
bude pokračovať do mesta Akko (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. Haifa, 
jeden z najväčších izraelských prístavov a nádherné 
mesto na úpätí hory Mt. Carmel. Pozrieme si chrám 
Bahai so známymi vysutými perzskými záhradami. 
Pozdĺž pobrežia Stredozemného mora sa dostaneme 
do mesta Caesara, ktoré bolo bývalým hlavným 
mestom za čias kráľa Heroda. Pozrieme so Románske 
divadlo, Aquadukt, Hippodrom. Presun do hotela 
v časti Netanya.

8 deň

Po raňajkách nás čaká autobusová prehliadka mesta Tel 
Aviv, ktoré je nazývané i „Bielym mestom“. Navštívime 
komplex Sarona a následne starú štvrť Jaffa s kostolom 
sv. Petra. Transfer na letisko, odlet do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne. Transfery BA-letisko-BA. 
7x ubytovanie v 3* hoteloch s polpenziou. Vstupy 
do pamiatok. Sprievodca CK SATUR a miestny 
sprievodca.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 320 EUR. Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 290 EUR. Prepitné pre miestneho 
sprievodcu a vodiča 55 EUR (vyzbiera sprievodca po 
prílete).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

1 –  2 deň

Odlet z Viedne v dopoludňajších hodinách  
do Izraela. Prílet do mesta Tel Aviv, transfer do hotela  
v Betleheme. Po raňajkách sa vydáme na Olivovú 
horu, odkiaľ si vychutnáme pohľad na zlaté mesto 
Jeruzalem. Navštívime kostol Nanebovstúpenia 
pána, Pater Noster a Dominus Flevit. Uvidíme 
nádhernú Getsemanskú záhradu s takmer 2000 
ročnými olivovníkmi a s Bazilikou agónie, kde sa 
Kristus potil krvou než ho zatkli. Hrob Panny Márie. 
Navštívime Mahane Yehuda market, tradičný viac ako  
100 ročný židovský trh s typickými farbami  
a vôňami. V Betleheme si pozrieme kostol  
Narodenia Pána s jeho jaskyňami.

3 deň

Naša cesta pokračuje k Mŕtvemu moru, najslanšiemu 
moru a najnižšie položenému miestu na svete (420m 
pod hladinou mora). Cestou nás čaká staroveká 
pevnosť Massada, kam sa vyvezieme lanovkou. 
Pevnosť bola postavená na izolovanom útese kráľom 
Herodesom. Z pevnosti je nádherný výhľad na 
pobrežie Mŕtveho mora. Navštívime oblasť Qumran, 
kde sa v jaskyni našli známe zvitky od Mŕtveho mora. 
Na konci nášho programu nás čaká kúpanie v Mŕtvom 
mori. 

4 deň

V Jeruzaleme navštívime Izraelské múzeum 
a Svätyňu kníh so známymi zvitkami , ktoré boli 
objavené v jaskyni v archeologickej lokalite Qumran. 
Presunieme sa k Yad Vashem, čo je pamätník 
postavený obetiam nacistického holokaustu. 
Vystúpime na horu Zion, pozrieme si miesto 
Poslednej večere a hrobku Kráľa Dávida. Ďalšou 
zastávkou bude starobylá dedina uprostred 
Jeruzalema, Ein Kerem. 

5 deň

Ráno nás privíta Chrámová hora, kde nás čaká 
príjemná prechádzka a nádherná mešita Al Aksa 
(zvonku). Dostaneme sa k známemu Múru nárekov, 
najposvätnejšiemu miestu židovského národa. 
Prejdeme sa známou Cardo Maxima a Via Dolorosa, 
krížovou cestou so 14-timi zastávkami. Uvidíme 

Golgotu a nádherný Chrám Božieho hrobu.  Nejaký 
čas strávime v úzkych uličkách starého mesta.

6 deň

Mesto Jericho, jedno z najstarších miest na zemi. 
Pozrieme si storočný strom a Elijášov prameň. 
Pokračovať budeme k Qasr el Yahud (miesto krstu na 
rieke Jordán) a údolím rieky Jordán sa dostaneme ku 
Galilejskému jazeru. Presunieme sa do bývalého 
Ježišovho pôsobiska Kafarnaum, kde sú dodnes 
ruiny miestnej synagógy. Čakajú nás miesta ako 
Mensa Christi, Tabgha, miesto kde Ježiš urobil zázrak 
rozmnoženia rýb a chleba, Hora Blahoslavenstiev, 
odkiaľ Ježiš kázal svojim nasledovníkom.  Nalodíme 
sa a užijeme si príjemnú plavbu po Galilejskom 
jazere, ktoré je sopečného pôvodu, nachádza sa 212 
metrov 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. Tiberias.

7 deň

Opustíme Tiberias a navštívime mesto Kána Galilejská, 
miesto kde premenil Ježiš vodu na víno. V meste 
Nazareth v ktorom strávil Ježiš svoju mladosť, 

JerichoJeruzalem

Betlehem

Izrael
Jordánsko

Mŕtve more

Tel Aviv

Netanya

Acre
Galilejské jazero

Nazareth Tverja

TERMÍN A CENA
29.12.2019 - 05.01.2020 8 dní 1 198 EUR ZĽAVOVÝ KUPÓN 192€

Sprevádza TOP sprievodca Juraj Okál

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



TERMÍN A CENA
27.12.2019 – 03.01.2020 8 dní 1 198 EUR

Egypt

Hurghada

Luxor

Edfu

Kom Ombo

Asuán

Káhira

8-dňový letecký zájazd

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 Kom Ombo, 
kde navštívime chrám boha Sobeka. Asuán.

5 deň
Asuán je akousi pomyselnou „bránou do čiernej  
Afriky“, a zároveň je mestom bez jediného mosta.  
Veľká asuánska priehrada vystihuje kontrast starej  
a novej doby. High Dam, Asuánsky obelisk, Philae. 

6 deň
Check-out z lode, pred nami je dlhý presun z Asuánu 
do letoviska Hurghada.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Plavby po Níle sú realizované na kvalitných 5* lodiach. 
Každá z lodí má okolo 80 oknových kajút situovaných 
na jednotlivých palubách lode. K vybaveniu kajút 
patrí kúpeľňa, sušič vlasov, SAT TV, trezor, minibar 
a klimatizácia. Na lodi sa nachádza recepcia, bar 
na hornej palube, reštaurácia, salón krásy, lounge 
s pripojením na internet (za poplatok), obchod so 
suvenírmi a fitnes centrum. Na hornej palube je terasa 
na slnenie a bazén, ležadlá, slnečníky a osušky sú 
zdarma. Večer sú organizované rôzne kultúrne šou 
alebo tanečné zábavy.

1 deň
Odlet z Bratislavy/Viedne do Egypta. Po prílete  
do Hurghady presun do hotela, ubytovanie.

2 deň
Transfer do Luxoru, kde začne naša plavba. 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.

3 deň
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. 
Plavba do Edfu.

87 deň–
Pobyt s all inclusive programom v Hurghade. Transfer 
na letisko, odlet do Bratislavy/Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu. Miestne transfery. 4x ubytovanie  
na 5* lodi s plnou penziou, 3x ubytovanie v plážovom  
5* rezorte v Hurghade s all inclusive programom. 
Silvestrovský večer. Sprievodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe.  
Príplatok za jednolôžkovú izbu/kajutu 330 EUR. 
Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 200 EUR. Vstupy do pamiatok, 
výlety, transfery a miestni sprievodcovia počas  
plavby 200 EUR. Povinné prepitné na lodi 50 USD 
(platí sa na mieste).

POZNÁMKA
Trasa plavby a dni odchodov sa môžu meniť. Lodným 
itinerárom sa prispôsobuje následne aj program 
zájazdu. Plavby sa začínajú v Asuáne alebo v Luxore.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

EGYPT PLAVBA  
PO NÍLE

ZĽAVOVÝ KUPÓN 192€

Silvestrovský večer  
na 5* lodi

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



8-dňový letecký zájazd

MAROKO KRIŽOVATKA
FARIEB A VÔNÍ

a záhrad. Cestou „Tisícich Kasbahov“ sa dostaneme  
do mesta Ouarzazate.

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, ktoré cez deň 
funguje ako miestny súk a večer sa mení na veľmi 
zaujímavé miesto plné hudobníkov, rozprávačov, artistov, 
zaklínačov hadov a stánkov s miestnymi špecialitami. 

8 deň

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

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA–letisko–BA. 
Miestne transfery. 7x ubytovanie v 4* hoteloch 
s polpenziou. Výlety a vstupy podľa programu. 
Sprievodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 200 EUR. Stravu 
a nápoje nezahrnuté v programe. Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 380 EUR. Povinné prepitné 40 EUR 
(platí sa na mieste po prílete sprievodcovi CK SATUR).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

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 – 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 sa presunieme 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 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.

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  

Maroko

Casablanca Meknes
Fez

Ouarzazate

Erfoud

Rabat

Marrakech

TERMÍN A CENA
29.12.2019 – 05.01.2020 8 dní 898 EUR ZĽAVOVÝ KUPÓN 144€

NAJ poznávačka s priamym 
letom z Viedne 

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



TERMÍN A CENA
28.12.2019 - 08.01.2020 12 dní 2 398 EUR

KEŇA

TANZÁNIA Mombasa

Nairobi

NP Tsavo East

NP Amboseli

NP Tsavo West

12-dňový letecký zájazd

5 deň
Tsavo je najväčší národný park v Keni. Nachádzajú sa 
tu bohaté riečne systémy, pramene, oázy a akáciové 
háje. NP pretína hlavná cesta, ktorá spája Nairobi 
s Mombasou a zároveň park rozdeľuje na Tsavo West 
a Tsavo East, alebo Západné a Východné Tsavo. Tento 
park je domovom pre väčšinu veľkých cicavcov ako 
slony, nosorožce, byvoly, levy, leopardy, hrochy 
či krokodíly. Náš cieľ je jasný, celý deň venujeme 
pozorovaniu týchto nádherných, voľne žijúcich 
zvierat. Spolu s výkladom a historkami vynikajúcich 
miestnych sprievodcov to bude bezpochyby 
nezabudnuteľný zážitok. Po západe slnka sa vrátime 
na ubytovanie a doprajeme si spoločnú večeru. 

6 deň
Po raňajkách opúšťame kráľovstvo divočiny 
a smerujeme za príjemným relaxom na pláže 
Indického oceánu. Poobedný príchod do plážového 
rezortu, kde nás čaká oddych, miešané drinky 
a vynikajúca atmosféra. 

21 deň–
Transfer na letisko do Viedne a následný odlet 
do hlavného mesta krajiny, Nairobi. Po prílete 
sa presunieme do miestnej reštaurácie, kde sa 
naraňajkujeme a krátko si oddýchneme. Následne 
opustíme Nairobi a začíname africké dobrodružstvo. 
Prvou zastávkou bude NP Amboseli, ktorý sa 
nachádza na úpätí hory Kilimandžáro. Je pomenovaný 
podľa suchého jazera, ktoré uvidí každý návštevník 
parku ako prvé. Kráľom zvierat v Amboseli nie je 
lev, leopard ani gepard. Takmer na každom kroku 
narazíme na majestátneho afrického slona. Mimo 
týchto gigantov budeme môcť v parku pozorovať 
ďalšie, predovšetkým veľké cicavce ako levy, gepardy, 
hrochy, žirafy ale aj mnoho druhov vtáctva vrátane 
pelikánov, plameniakov, ibisov a pštrosov. Po prvej 
safari jazde nás čaká ubytovanie v kvalitnom Safari 
Lodge a spoločná večera. 

3 deň
Dnešný deň budeme po raňajkách pokračovať 
v jazde naprieč parkom. Národný park Amboseli je 
jedným z najpopulárnejších prírodných parkov v 
Keni, resp. v celej Afrike. Vďačí za to najmä skutočne 
veľkým skupinám voľne žijúcich slonov. Park bol 
založený v roku 1974 a od roku 1991 je súčasťou 
zoznamu biosférických rezervácií UNESCO. Dnes 
nás čaká ranná jazda, počas ktorej budeme sledovať 
nádherný východ slnka, poobedný oddych a ďalšiu 
jazdu absolvujeme pred západom slnka. Neskôr opäť 
spoločná večera a oddych. 

4 deň
Po raňajkách pokračujeme v dobrodružstve smerom 
na východ. Zastavíme sa pri vulkanických prameňoch 
Mzima Springs, ktoré produkujú takmer 200 mil. 
litrov pramenitej vody denne a ďalšiu safari jazdu 
absolvujeme v NP Tsavo West. Poobede budeme 
pokračovať do NP Tsavo East, kde sa ubytujeme 
v luxusnom Safari Lodge a doprajeme si oddych  
pri bazéne. 

107 deň–
Tieto dni budú venované skutočnému relaxu,  
aký zažijete iba v Keni. Nádherné piesočnaté pláže, 
skvelé jedlo, dokonalý oddych pod palmami či 
rozprávkové východy slnka. Pre tých aktívnejších 
budú k dispozícii aj rôzne fakultatívne aktivity, ktoré 
vám náš sprievodca zabezpečí priamo na mieste.

1211 deň–
Počas posledného dňa si vychutnáme posledné lúče 
afrického slnka a večer sa presunieme na letisko. Čaká 
nás už len spiatočný let do Viedne a následný transfer 
do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne s prestupom. Transfer  
BA–letisko–BA. Súkromnú dopravu počas celého 
zájazdu. 4x ubytovanie v Safari Lodge, plnú  
penziu počas Safari časti programu, 5x ubytovanie  
v 4* plážovom rezorte s all inclusive. Vstupy  
do národných parkov (viď. program). Sprievodca  
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne aktivity. Príplatok za jednolôžkovú  
izbu 600 EUR. Cestovné poistenie. Vstupné vízum  
Keňa 55 EUR. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 490 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

KEŇA DOKONALÉ SAFARI  
A ODDYCH NA BIELEJ PLÁŽI

ZĽAVOVÝ KUPÓN 384€

Safari dobrodružstvo & pobyt 
pri mori s Jurajom Kordíkom

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



12-dňový letecký zájazd

KAPSKÉ MESTO NAJKRAJŠÍ  
OHŇOSTROJ V AFRIKE

scénická cesta po pobreží až do krásneho mestečka 
Hermanus, odkiaľ absolvujeme niekoľko hodinovú 
plavbu. Následný návrat do hotela. Cestou sa však 
ešte zastavíme na miestnej farme, kde ochutnáme 
vynikajúce džemy, lahodné pečivo a skvelý čaj.

8 –  12 deň

Tieto dni budú venované oddychu a fakultatívnym 
aktivitám. Golf, wellness, safari či potápanie so 
žralokmi. Pokiaľ ste o niečom takom vždy snívali, 
teraz budete mať čas vyskúšať si to. Pokiaľ milujete 
prechádzky, pláž Melkbosstrand ponúka nádherné 
výhľady a množstvo skvelých reštaurácií či barov. 
Posledný deň sa po raňajkách pokocháme pohľadom 
na Stolovú horu a s Kapským mestom sa rozlúčime. 
Čaká nás odlet do Viedne a transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne s prestupom, transfer 
BA–letisko–BA, privátny transfer letisko–hotel–letisko, 
9x ubytovanie s raňajkami v 4* Golf and Spa rezorte 
The Lodge at Atlantic Beach, súkromnú dopravu 
počas výletov, lanovku na Stolovú horu, výlet za 
pozorovaním veľrýb, celodenný výlet „vínna cesta“, 
lístok na Robben Island, vstupy uvedené v programe, 
sprievodcu CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
550 EUR a cestovné poistenie. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 490 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

1 –  2 deň

Spoločný transfer na letisko do Viedne a následný 
odlet do Kapského mesta. Po prílete sa presunieme 
do 4* golfového rezortu na Atlantickom pobreží. 
V hoteli Lodge at Atlantic Beach si vychutnáme 
nádherný výhľad na Stolovú horu, ale aj vánok 
atlantiku, skvelý golf či príjemné SPA.

3 deň

Vynikajúce raňajky a následné zoznámenie sa 
s Kapským mestom. Prvou zastávkou bude ikonická 
Stolová hora. S výškou 1 086 m.n.m nám ponúkne 
nádherný výhľad na celé mesto a 10 kilometrov širokú 
zátoku Table Bay. Pokračovať budeme prehliadkou 
mesta, budova parlamentu, radnica, zámok a známa 
štvrť „Bo Kaap“, tiež známa ako malajská štvrť. 
Architektúra v tejto oblasti je typická pre Kapské 
mesto ako pred 200 rokmi. 

4 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. Následný návrat 
na ubytovanie, kde nás čaká silvestrovský program 
a pozorovanie toho najkrajšieho ohňostroja v celej 
Afrike.

5 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 hotela.

6 deň

Dnes nahliadneme do života domácich mimo centra 
mesta. Pohostinnosť domácich v týchto častiach nás 
určite prekvapí. Navštívime tradičné trhy a zoznámime 
sa s miestnym liečiteľom. V Distrikte 6 navštívime 
najstaršiu mešitu v meste. Pokračovať budeme 
vyhliadkovou plavbou na Robben Island (UNESCO), 
kde navštívime prístav Murray Bay či známe múzeum, 
resp. bývalú väznicu, v ktorej bol väznený aj Nelson 
Mandela. Následný návrat do hotela.

7 deň

Výlet za veľrybami je neodmysliteľnou súčasťou 
programu počas návštevy Kapského mesta. Ani my 
si túto možnosť nenecháme ujsť a dnešok venujeme 
práve pozorovaniu týchto jedinečných tvorov. Čaká nás 

Zimbabwe

Namíbia

JAR

Botswana

Kapské mesto
Mys dobrej nádeje

TERMÍN A CENA
28.12.2019 – 08.01.2020 12 dní 1 998 EUR ZĽAVOVÝ KUPÓN 320€

Najkrajší ohnňostroj v Afrike

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



11-dňový letecký zájazd

ZANZIBAR POZNÁVANIE  
AFRICKÉHO RAJA

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne s prestupom. Transfer 
BA – letisko – BA. Ubytovanie v 4* plážovom rezorte 
s polpenziou. Obed počas celodenného výletu. Vstupy 
uvedené v programe. Celodenný výlet do rezervácie 
Jozani a na koreninové plantáže. Celodenný výlet 
do Stone Townu a na Prison Island. Všetky miestne 
transfery. Sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 538 EUR. Vstupné 
víza Tanzánia 50 USD (platí sa pri vstupe). Cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 490 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Viedne na čarovný Zanzibar. Ubytovanie 
v plážovom rezorte. Čaká nás prvá prechádzka  
po nádhernej pláži, vynikajúce domáce jedlo,  
či skutočne dych berúci západ slnka.

3 deň
Dnes sa 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 francúzski misionári a miestni stavitelia 
v románskom slohu. Nevynecháme ani starú pevnosť 
na pobreží, ktorá tu stojí už viac než 300 rokov. 
Neskôr sa preplavíme 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 veľké 
korytnačky. Návrat do rezortu.

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 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. Návrat do 
rezortu.

115 deň–
Tieto dni si doprajeme jedinečný relax, prechádzky  
a oddych na krásnych piesočnatých plážach, 
vynikajúce jedlo, exotické ovocie, či osviežujúce 
miešané drinky v skvelom plážovom rezorte.  
Poobede odlet do Viedne.

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 historicky a výzmnamnejšie 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.

Zanzibar

Urua BayPrison Island
Stone Town

Zanzibar Town

Jozani Forest

TERMÍN A CENA
30.12.2019 – 09.01.2020 11 dní 1 998 EUR ZĽAVOVÝ KUPÓN 320€

Silvester v africkom raji

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



15-dňový letecký zájazd

KUBA & MEXIKO TO NAJKRAJŠIE 
Z KARIBIKU

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.

12 –  15 deň

Voľný program na plážach Mayskej riviéry. Plávanie, 
relax, skvelá tequila. Fakultatívne návšteva 
tematického parku Xcaret, eko-archeologického 
parku s množstvom atrakcií. Predposledný deň 
transfer na letisko, odlet do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne s prestupom. Prelet 
Havana – Cancun. Transfer BA-letisko-BA. Miestne 
transfery. 3x ubytovanie v 3*/4* hoteli s polpenziou 
v Havane, 1x ubytovanie v 3* hoteli s all inclusive 
v Trinidade alebo v okolí, 3x ubytovanie v 4* hoteli 
s all inclusive na Varadere, 5x ubytovanie v 4* 
hoteloch s all inclusive v Cacnune a Playa del Carmen, 
1x ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou v Meride. 
Obedy počas výletov na Kube. Vstupy do pamiatok 
podľa programu. Jazdu v starých amerických autách. 
Sprievodca CK SATUR a miestny sprievodca.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 740 EUR. Fakultatívny výlet 
do tematického parku Xcaret 180 EUR. Cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 620 EUR. Vstupná karta na Kubu 
22 EUR. Pobytová taxa v Mexiku 2 EUR/izba/noc 
(platí sa v každom hoteli na recepcii).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

1 –  2 deň

Odlet z Viedne na Kubu do hlavného mesta Havana. 
Transfer do hotela. 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. 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. 

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. 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.

4 deň

Cesta nás povedie do koloniálneho mesta Trinidad. 
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.

5 –  8 deň

Trinidad, romantické mestečko sa teší patronátu 
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. Oddych na známych 
plážach s bielym pieskom na Varadere. Posledný 

deň transfer do Havany, prelet do Mexika, letovisko 
Cancun. 

9 deň

Prvý dotyk s príjemnými vlnami tyrkysových vôd 
Karibiku. Oddych na dlhej piesočnatej pláži.

10 deň

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.

11 deň

Cestou do Uxmal navštívime Eco Museo de 
Cacao. Uxmal, mayské mesto, jedna z najväčších a 

Vinales

Varadero

Trinidad
Cienfugeos

BELIZ

Cancún

Playa del Carmen
Uxmal

Merida

Chichén 
Itzá

Santa
Clara

Havana

Kuba

USA

Mexiko

TERMÍN A CENA
30.12.2019 - 13.01.2020 15 dní 3 128 EUR ZĽAVOVÝ KUPÓN 500€

All inclusive služby  
počas pobytu pri mori

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



TERMÍN A CENA
25.12.2019 – 02.01.2020 9 dní 1 998 EUR

9-dňový letecký zájazd

Playa Blanca

Panama City

Panamský
prieplav

PANAMA JEDINEČNÝ SILVESTER  
V TROPICKOM RAJI 

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 Soberanía. Tu 
navštívime dedinku obývanú indiánmi, a preplavíme 
sa jazerom Gatun na jedinečný Monkey Island. Pri 
prechádzke nás určite očarí aj krása dažďového 
pralesa Gambou. Následne sa presunieme naspäť do 
hotela v Panama City.

4 deň

Po raňajkách si doprajeme individuálne voľno, 
počas ktorého budete mať možnosť absolvovať 
fakultatívny výlet do karibského súostrovia San Blas. 
Je tvorené viac než 300 ostrovmi, z ktorých je však 
drvivá väčšina neobývaná. Nás čaká plavba pomedzi 
tieto jedinečné ostrovčeky a oddych na nádherných 
plážach s krištáľovo čistou vodou. Následný návrat do 
Panama City. 

5 –  7 deň

„Cielo en la tierra“, alebo raj na zemi! Čakajú nás 
dni plné relaxu, vynikajúce miešané drinky priamo 
na pláži a pozorovanie nádherných západov 
slnka. Budete mať možnosť vyskúšať množstvo 
fakultatívnych aktivít či výletov ako šnorchlovanie, 
potápanie, bicyklovanie, kajaking, tenis, golf, výlety 
na lodi alebo štvorkolkách, dokonalý wellness či 
rybaču. Čakajú nás jedinečné 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 a transfer do 
Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň–Panama–Viedeň, 
s prestupom v Amsterdame, transfer BA – letisko 
Schwechat – BA, privátny transfer letisko – hotel – letisko, 
4x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteli v Panama City, 3x 
ubytovanie v plážovom hoteli 4* s all inclusive, prehliadku 
Panama City a Panamského prieplavu, návštevu NP 
Soberranía a Monkey Island, sprievodcu CK SATUR počas 
poznávacej časti (1. – 4. deň).

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a fakultatívne výlety. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 490 EUR a cestovné poistenie. 

POVINNÉ DOPLATKY 
Servisné poplatky 590 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

All inclusive služby počas pobytu pri mori

ZĽAVOVÝ KUPÓN 320€
#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



13-dňový letecký zájazd

KOLUMBIA KÁVIČKA A JEDINEČNÝ  
RELAX V KARIBIKU

si skvelý obed a oddýchneme si na rozprávkovej pláži. 
Neskôr poobede sa vrátime naspäť do Cartageny.

8 –  10 deň

Tieto dni budú venované predovšetkým oddychu 
na pláži. Pre milovníkov aktívnej dovolenky, budú 
k dispozícii aj fakultatívne výlety. Budeme mať 
možnosť navštíviť afro-karibskú dedinku Palenque, 
preskúmať jeden z najkrajších Národných parkov 
v krajine, Tayrona alebo absolvovať plavbu kanálmi 
La Boquilla.

11 deň

Presun na letisko v Cartagene a návrat do hlavného 
mesta. Podvečer si doprajeme fakultatívne rozlúčkovú 
večeru a oddych pred návratom domov.

12 –  13 deň

Posledné raňajky, transfer na letisko a následný odlet 
do Viedne. Transfer do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne s prestupom. Transfer  
BA–letisko–BA. Všetky miestne transfery. Miestny 
prelet Bogota–Cartagena–Bogota. Vstupy do 
pamiatok a výlety uvedené v programe. 3x obed,  
5x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 5x ubytovanie  
v 5* hoteli Radisson Cartagena Ocean Pavillion  
s raňajkami. Sprievodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 550 EUR. Stravu  
a nápoje nad rámec uvedený v programe. Cestovné 
poistenie. Fakultatívne aktivity.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 490 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

1 –  2 deň

Nočný let do Kolumbie. Ranný prílet do jedinečnej 
metropoly, Bogota. Mesto, ktoré nás očarí svojou 
atmosférou si určite zamilujeme už počas našej  
prvej zastávky. Trh Paloquemao je raj pre  
všetkých milovníkov vynikajúceho jedla. Tento 
autentický trh bol založený v roku 1946 a neskôr 
v roku 1967 sa presťahoval na jeho súčasnú polohu. 
Turisti a miestni obyvatelia z celého mesta sa 
zhromažďujú na trhu k nákupu potravín, pretože je 
domovom pre všetky druhy jedál, ktoré si dokážete 
predstaviť.  Džúsy, zeleninu, ovocie, vynikajúce 
šťavnaté kúsky mäsa či stovky druhov kvetov.  
Následne sa presunieme na hotel a ubytujeme.

3 deň

Po raňajkách sa vydáme na pešiu prehliadku tejto 
juhoamerickej metropoly. Vyskúšame sladučké 
„canalezo“ či skvelý tradičný obed „bogotano“?  
Prečo nie. Počas prechádzky nás bude čakať tiež 
historická časť mesta La Candelaria, kde nás 
očarí budova katedrály Primada, krásny Palác 
Spravodlivosti a neskôr určite nevynecháme  
ani známe múzeum Zlata. 

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. Podvečer sa lanovkou vyvezieme 
do výšky až 3152 metrov na vrch hory Monserrate, 
kde si prezrieme aj krásny kostol týčiaci sa vysoko  
nad mestom.

6 deň

Po raňajkách nás čaká presun na letisko a krátky 
vnútroštátny let do karibskej perly. Mesto Cartagena 
de Indias bolo založené 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. Neskôr 
sa ubytujeme vo vynikajúcom plážovom hoteli 
Radisson Cartagena Ocean Pavillion a podvečer bude 
v znamení osviežujúcej „caipirinhi“. 

7 deň

Dnes nás čaká relax a poznávanie podmorského 
sveta. Na súkromnej lodi sa vydáme preskúmať 
nádherné ostrovy Rosario. Tu si spravíme zastávku 
na šnorchlovanie v krištáľovo čistej vode, doprajeme 

Bogota

Panama

Kolumbia

Venezuela

Jazero Guatavia

Hacienda Coloma

CartagenaIslas del Rosario

TERMÍN A CENA
30.12.2019 - 11.01.2020 13 dní 1 998 EUR ZĽAVOVÝ KUPÓN 320€

NOVINKA

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



TERMÍN A CENA
29.12.2019 - 05.01.2020 8 dní 1 498 EUR

8-dňový letecký zájazd

Dillí

AgraDžajpúr

INDIA

PAKISTAN

ČÍNA

NEPÁL

INDIA ZLATÝ  
TROJUHOLNÍK

31 deň–
Odlet z Viedne 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 
sa nazýva aj „ružové mesto“.

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 si 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 Viedne. 
Pre záujemcov možnosť predĺženia pobytu v Goa, 
ajurvédskeho pobytu alebo pobytu na pláži  
v oblasti Kerala.

GOA
Často prezývaná aj „perla východu“ je celosvetovo 
významnou turistickou oblasťou. Viac než  
130 kilometrov dlhé pobrežie umožňuje zažiť 
dokonalú, ničím nerušenú dovolenku snov. Priaznivé 
počasie, nádherné, palmami lemované piesočnaté 
pláže, čarovné kokosové háje, dobrosrdeční ľudia, 
excelentná kuchyňa, či lodné výlety sú hlavným 
lákadlom pre všetkých, ktorí milujú relax. Goa 
sa nachádza na západnom pobreží Indického 
polostrova. Hlavným mestom je Panaji,  no medzi 
významné centrá patria aj Margao a Vasco da 
Gamma. Táto oblasť dokáže prilákať aj milovníkov 

histórie, unikátnych pamiatok, či návštevníkov 
bažiacich po spoznaní špecifickej indicko-ibérskej 
kultúry. Známe sú krásne biele katedrály, pozostatky 
portugalských pevností, rušné indické bazáre, či 
dokonca folková hudba. Keďže tento región pomaly 
vstupuje do pozornosti turistov z celého sveta, nie je 
prekvapením, že rezorty ponúkajú služby na vysokej 
úrovni. Vyrástlo tu množstvo luxusných hotelov 
s prvotriednymi službami, ktorých cieľom nie je nič 
iné, než pohodlie a spokojnosť hostí.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne s prestupom. Transfer BA-
letisko-BA. Všetky miestne transfery. 6x ubytovanie 
v 3* hoteloch s raňajkami. Vstupy do pamiatok 
a výlety podľa programu. Jazda na slonoch (podľa 
dostupnosti) alebo džípoch (pevnosť Amber). 
Silvestrovský večer. Sprievodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné 
vodičom a sprievodcom. Fakultatívne aktivity. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 280 EUR. Príplatok za 
polpenziu 100 EUR. Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 450 EUR. Vstupné vízum 100 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.

ZĽAVOVÝ KUPÓN 240€

Silvestrovský deň 
pri jednom z 8 divov 
sveta - Tádž Mahal

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



13-dňový letecký zájazd

SRÍ LANKA IDEÁLNA
KOMBINÁCIA

6 deň

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

7 – 13  deň

Pobyt na pláži, možnosť ďalšieho individuálneho 
poznávania. Podľa letových časov transfer na letisko. 
Odlet do Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Bratislavy s prestupom. Miestne 
transfery. 4x ubytovanie počas okruhu v 3* hoteloch 
s polpenziou, vstupy do pamiatok, vystúpenie 
kandyjskej tanečnej skupiny. 8x ubytovanie počas 
pobytu v 4* hoteli s polpenziou. Sprievodca  
CK SATUR počas okruhu.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné. 
Fakultatívne aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu  
850 EUR. Možnosť doplatiť si all inclusive len počas 
pobytovej časti za doplatok 300 EUR. Cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 500 EUR. Vstupné vízum 60 EUR.

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

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

1 – 2 deň

Odlet z Bratislavy, 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 alebo 
safari na džípoch. 

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. Návštívime továreň na čaj, 
kde sa vyrába ten najlepší čaj na svete – jedinečná 
možnosť ochutnať šálku pravého cejlónskeho čaju. 

Srí Lanka

Kandy

Kitulgala
Nuwara Eliya

Dambulla

Polonnaruwa
Sigiriya

Pinnawala

Colombo

Negombo

Waduwa / Kalutara

TERMÍN A CENA
27.12.2019 - 08.01.2020 13 dní 1 798 EUR ZĽAVOVÝ KUPÓN 288€

NAJ poznávačka  
pre celú rodinu

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



TERMÍN A CENA
29.12.2019 – 08.01.2020 11 dní 2 798 EUR

11-dňový letecký zájazd

Colombo

Male Atol

Srí Lanka

Maldivy

SRÍ LANKA & MALDIVY POZNÁVANIE  
A ODDYCH

1 –  2 deň

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

3 deň

Cestou sa zastavíme v sloňom sirotinci v Pinnawala, 
kde momentálne žije približne 70, 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 
tradičného predstavenia kandyjskej tanečnej skupiny.

6 deň

Prehliadka mesta a návšteva chrámu. Navštívime 
kráľovské botanické záhrady Peradenyia, kde 
najlepšie spoznáme bohatstvo a rozmanitosť miestnej 
flóry.

7 –  11 deň

Transfer na letisko v Colombe. Prelet na Maldivy 
a miestny prelet na ostrov. Čaká nás pobyt na 
nádherných plážach tropického raja na Maldivách. 
Palmy, tyrkysové more a pláže s jemným pieskom. 
Odlet do hlavného mesta Male a následný odlet  
do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne s prestupom. Transfer 
BA–letisko–BA. Miestne transfery. 5x ubytovanie 
v 3* hoteloch s polpenziou na Srí Lanke, vstupy do 
pamiatok podľa programu. Miestny prelet na Maldivy, 
prelet do rezortu. 4x ubytovanie s all inclusive  
v 4* hoteli na Maldivách. Slovensky/česky hovoriaci 
sprievodca CK SATUR počas poznávacieho okruhu 
a asistencia  zástupcu partnerskej agentúry pri prelete 
na Maldivy.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné. 
Fakultatívne aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu  
1 090 EUR. Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 550 EUR. Vstupné vízum 60 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ZĽAVOVÝ KUPÓN 448€

Intenzívne poznávanie  
a relax s all inclusive  
na Maldivách

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



8-dňový letecký zájazd

GRUZÍNSKO KAUKAZSKÁ 
PERLA

7 deň

Mesto Mtskheta je jedným z najstarších miest  
v Gruzínsku a zároveň starobylým náboženským 
centrom krajiny. Leží v provincii Kartli a na sútoku riek 
Aragvi a Mtkvari (Kura). Navštívime kláštor Jvari pri 
meste Mtskheta – gruzínsky ortodoxný kláštor, ktorý je 
zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Názov v preklade je Kláštor kríža. Pozrieme 
si aj katedrálu Svetitiskhoveli, kde je pochované 
Kristove rúcho. Pozrieme si aj lyžiarske stredisko 
Gudauri a nádherný hradný komplex Ananuri. Návrat 
do Tbilisi.

8 deň

Pred nami je už len skorý ranný transfer na letisko 
a odlet do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne s prestupom. Transfer  
BA-letisko-BA. Miestne transfery. 7x ubytovanie  
v 3* hoteloch a v rodinných hoteloch s raňajkami, 
2x obed. Ochutnávku vína. Vstupy do pamiatok. 
Sprievodca CK SATUR a miestny sprievodca.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Príplatok  
za jednolôžkovú izbu 250 EUR. Vstupné do sírnych 
kúpeľov. Fakultatívne aktivity. Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 360 EUR. Prepitné pre miestnych 
vodičov a sprievodcov 40 EUR/osoba (vyzbiera 
sprievodca po prílete). 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

1 deň

Odlet z Viedne v ranných hodinách do Gruzínska. Prílet 
do hlavného mesta Tbilisi. Po prílete sa presunieme 
do hotela, podľa záujmu prechádzka mestom so 
sprievodcom.

2 deň

Tento deň bude venovaný prehliadke hlavného mesta 
Tbilisi. Staré mesto ponúka množstvo nádherných 
pamiatok, tajuplných uličiek s farebnými domami 
i modernú architektúru. Začneme pri kostole Metekhi 
z 13. st., prejdeme k židovskej synagóge, pozrieme 
si katedrálu Sioni., most Mieru, kostol Anchiskhati, 
mešitu kde sa údajne sunniti modlia so šítmi. Následne 
sa vyvezieme lanovkou k monumentu Matka 
Gruzínska a k pevnosti Narikala. Zaujme nás jedinečná 
architektúra sírnych termálnych kúpeľov (vstup je 
možný 6. deň za poplatok). Navštívime najväčší kostol 
Sameba (Svätá Trojica) – kostol je hlavnou gruzínskou 
ortodoxnou katedrálou a zároveň najväčšou 
náboženskou stavbou v krajine. Prejdeme sa hlavnou 
ulicou Rustaveli Avenue a starobylou ulicou Shardeni 
v centre hlavného mesta s množstvom nočných barov, 
malých galérií či reštaurácií.

3 deň

Po raňajkách sa vydáme na cestu do srdca regiónu 
Kartli a navštívime mesto Gori, kde sa narodil Stalin. 
Zastavíme sa pred Stalinovým múzeom, pozrieme 
si mesto a budeme pokračovať do Uplistsikhe. Je 
to prehistorické skalné a jaskynné mesto – jedna 
z  najstarších archeologicky doložených obytných 
lokalít v Gruzínsku. Sú tu viditeľné pozostatky starých 
kostolov, vínnych pivníc, pekární a príbytkov. Čaká nás 
dedinka Mukhrani, kde sa nachádza sídlo vojvodu 
Ivane Mukhranbatoni, ktorý sa zaslúžil o rozvoj 
vinárstva v tejto oblasti. Návrat do Tbilisi.

4 deň

Presunieme sa do regiónu Kakheti, ktorý je známy 
vinárstvom a pohostinnosťou miestnych obyvateľov. 
Tu sa nám naskytnú neuveriteľné výhľady na  
zasnežené kaukazské kopce. Navštívime tradičnú 
gruzínsku vínnu pivnicu v dedine Tsinandali. Pozrieme 
si miestne múzeum a ochutnáme víno dorábané 

tradičnou metódou „kvevri“, ktorá je zapísaná 
i v zozname UNESCO. Na obed ochutnáme tradičné 
gruzínske jedlá a následne sa presunieme do Kvareli.

5 deň

Pozrieme si jednu z najvýznamnejších 
architektonických pamiatok Gruzínska v Gremi, 
ktoré bolo v 16. a 17. st. prosperujúcim hlavným 
mestom kráľovského regiónu Kakheti. Navštívime 
kláštor Nekresi a palác biskupa. Obed si vychutnáme 
u miestnej rodiny, dozvieme sa o príprave tradičných 
jedál. Dostaneme sa až do  Signagi, „mesta lásky“, 
ktoré sa v najvýchodnejšom regióne Gruzínska 
Kakheti. Okrem toho je známe výrobou kvalitných 
vín a tradičných kobercov. Okolie mesta je tiež známe 
jedinečnou prírodou a bohatstvom historických 
pamiatok.

6 deň

Voľný deň v Tbilisi. Individuálna prehliadka  
so sprievodcom, možnosť fakultatívne navštíviť  
slávne sírne kúpele za poplatok.

Tbilisi

Mtskheta

Sighnagi

David Gareji Monasteri
St. David Lavra

Gremi Village

TsinandaliTelaviUplistsikhe
Gori

Gudauri

GRUZÍNSKO

TERMÍN A CENA
27.12.2019 – 03.01.2020 8 dní 798 EUR ZĽAVOVÝ KUPÓN 128€

Silvester v najkrajšom 
meste Kaukazu

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



TERMÍN A CENA
31.12.2019 – 02.01.2020 3 dni 798 EUR

1 deň

Transfer do Viedne a následný odlet do 
najsevernejšieho hlavného mesta na svete, 
Reykjavíku. Reykjavík, najsevernejšie hlavné 
mesto sveta. pestrofarebné domčeky, divoký nočný 
život, bohatá  melecká scéna, múzeá a galérie. Tri 
najznámejšie skvosty ostrova: najstarší parlament 
sveta. Thingvellir,  trojstupňový vodopád Gulfoss 
a gejzír Strokkur. Legendárne termálne kúpele, 
vodopády, ľadovce a  vulkány. To všetko intenzívne  
za 3 dni. Po prílete sa presunieme a ubytujeme 
priamo v centre hlavného mesta. Čaká nás skvelá 
severská atmosféra a bezpochyby najznámejší 
monument mesta – futuristická budova kostola 
Halgrímskirkja.  Po večeri sa vydáme na lov polárnej 
žiary a následne spoločne privítame nový rok  
s pohárom miestneho drinku!

2 deň

Zlatý trojuholník, alebo tri drahokamy Islandu: 
najstarší parlament sveta Thingvellir,  trojstupňový  
odopád Gulfoss a gejzír Strokkur. Najstarší 
národný park Islandu Thingvellir je unikátom tak 
z  historického, ako aj geologického  hľadiska – leží 
na tektonickom zlome eurázijskej a americkej 
pevninskej dosky a vy sa tak môžete ocitnúť „jednou 
nohou v Amerike a druhou v Európe.“ Pokračujeme 
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 odrážajú 
v prekrásnej dúhe. Zastavíme sa pri kráteri Kerid 
- miesto, kde účinkovala aj slávna Bjork. Návrat to 
Reykjavíku, no po večeri sa opäť vydáme na lov 

polárnej žiary.

3 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 Lónid 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 do Viedne. Transfer do 
Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu priamym letom z Viedne do  
Reykjavíku a späť. Transfer BA–letisko–BA. Všetky 
miestne transfery, 2x ubytovanie s raňajkami vo 
vynikajúcom 4* hoteli priamo v centre Reykjavíku.  
2x výlet za pozorovaním polárnej žiary (v závislosti  
od počasia), sprievodcu CK SATUR. 

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, stravu okrem raňajok, príplatok za 
jednolôžkovú izbu 548 EUR. Cestovné poistenie. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 330 EUR. 

OSTATNÉ DOPLATKY 
Vstupné do kúpeľov Modrá Lagúna 89 EUR, deti do 
13 rokov v sprievode rodičov zdarma. Vstup je nutné 
objednať pri kúpe zájazdu. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

3-dňový letecký zájazd

Geysir

Blue Lagoon

Ke�avik 
International 
Aiport

Reykjavík

ISLAND NAJKRAJŠIA 
POLÁRNA ŽIARA

Jedinečná Aurora borealis – polárna žiara

ZĽAVOVÝ KUPÓN 128€
#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



ZĽAVOVÝ KUPÓN 200€TERMÍNY A CENY
26.12.2019 - 02.01.2020 8 dní 1 298 EUR

São Vicente Santana

Machico

Camacha
Funchal

Madeira

Monte

Câmara de Lobos

Ribeira Brava

Ribeiro Frio
Eira
do Serrado

1 deň

Transfer na letisko Schwechat (Viedeň). Odlet do 
Funchalu, večera. Transfer do hotela.

2 deň

Raňajky. Odchod na celodennú prehliadku mesta. 
Hlavné mesto ostrova, ktoré je vo vianočnom 
a novoročnom období krásne vyzdobené, sa pýši 
mnohými pamiatkami.  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, pokračujeme do tropickej záhrady 
(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

Po raňajkách 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 
s manufaktúrou na výrobu prúteného tovaru 
a následne sa turistickým chodníkom prejdeme  
popri levade nad Funchalom k Jazmínovej čajovni. 
Návrat do hotela. Večera v hoteli.

4 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 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 zastávkou je Sao 
Vicente a cesta nás zavedie priamo do hotela. Večera 
v hoteli. 

5 deň

Po raňajkách odchod na celodenný výlet. Navštívime 
botanickú záhradu Jardim Botanico, v ktorej si môžeme 
pozrieť unikátne druhy stromov a rastlín, múzeum 
Quinta das Cruzes, zamerané na históriu Madeiry. 
Zastavíme sa na vyhliadke Pico dos Barcelos, kde sa 
Vám naskytne 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.  
Na záver navštívime múzeum Quinta das Cruzes, 
zamerané na históriu Madeiry. Večera. 

6 deň

Raňajky, odchod na celodenný výlet do východnej 
časti ostrova. Po ceste sa zastavíme na druhom 
najvyššom vrchu Madeiry Pico do Areeiro, 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 písmena A. 
Na spiatočnej ceste budeme cez Portelu pokračovať 
do najvýchodnejšej časti Madeiry a zastavíme sa na 
vyhliadke Ponta do Rosto. Návrat do hotela. Presun 
na folklórnu večeru v tradičnej portugalskej reštaurácii, 
kde máte možnosť ochutnať jedno z typických 
madeiranských jedál ako je Espetada a zároveň sa 
zoznámiť s miestnym folklórnym spevom a tancom.   
Po večeri možnosť pokračovať v Silvestrovských 
oslavách v centre Funchalu. 

7 deň

Voľný deň na oddych, nákupy, prípadne individuálny 
program. Večera v hoteli. 

8 deň

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

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne s prestupom, transfer 
Bratislava – Schwechat – Bratislava, autobus,  
resp. mikrobus počas pobytu, 7x ubytovanie  
v hoteli 4* s polpenziou (raňajky a večere, z toho 
1x folklórna silvestrovská večera), ochutnávku vína, 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
 Vstupy, pobytovú taxu, cestovné poistenie.  
Príplatok za jednolôžkovú izbu 299 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 250 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY 
20 osôb.

GRAND TOUR MADEIROU

Silvestrovské oslavy 
v centre Funchalu

8-dňový letecký zájazd

#topsprievodcovia #maximumzazitkov #maleskupiny



ISTANBUL BRÁNA  
ORIENTU

4-dňový letecký zájazd

1 deň
Odlet z Viedne do Istanbulu, najväčšieho 
mesta Turecka, ktoré je súčasne aj 
spojnicou medzi Európou a Áziou. 
Začneme pešiu prehliadku mesta 
(Beyazitove námestie a okolie). Prejdeme 
sa i časťou nazývanou Bazárová štvrť - 
pre milovníkov nákupov je tu jedinečná 
príležitosť preskúmania Veľkého bazára.
 
2 deň

Po raňajkách sa vydáme na návštevu 
najvýznamnejších pamiatok v okolí 
námestia Sultanahmet. Presúvať sa 
budeme miestnou dopravou. Pozrieme 
si rímsko-byzantský hipodróm, dejisko 
pretekov vozov, Modrú mešitu, svoje 
meno získala podľa prevažne modrých 
dlaždičiek, ktoré krášlia jej interiér,  
Hagia Sofia, chrám Božej múdrosti  
z obdobia Byzantskej ríše a symbol  
mesta, Yerebatanskú cisternu, čo je 
rozľahlá podzemná vodná nádrž. 
Palácový komplex Topkapi, hlavné sídlo 
tureckých sultánov. Deň sa dá zakončiť 
návštevou tureckých kúpeľov hamám  
(za doplatok na mieste).

3 deň
Po raňajkách nás čaká okružná jazda 
mestom popri Zlatom rohu (Halıç), 
označovanom aj ako najkrajší prírodný 
prístav na svete, so zastávkami pri 
akvadukte cisára Valensa, bývalom 
kláštore Chora (múzeum ukrýva jedny 
z najkrajších byzantských mozaík na 
svete), navštívime palác Dolmabahce 
(návštevníkov víta jedinečnými klenotmi), 
zastavíme sa na kopci Bűyűk Camlica, 
kde si budeme môcť vychutnávať 
úžasný výhľad na európsku časť mesta. 
Vo večerných hodinách fakultatívne 
preprava historickou električkou po 
takmer 2 km dlhej obchodnej ulici Istiklal 
Caddesi až k námestiu Taksim, možnosť 
nákupov. 

4 deň
Posledný raz sa zobúdzame za 
zvukov muezína, zvolávajúceho 
všetkých moslimov päťkrát denne 
k modlitbe. Čaká nás Süleymanova 
mešita – najväčšia istanbulská mešita 
na najvyššom bode starého mesta. 
Pozrieme sa na Egyptský bazár a trh  
s korením. Možnosť absolvovať výletnú 
plavbu po Bospore. Presun na letisko  
a odlet do Viedne. 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer  
BA–letisko–BA. Miestne transfery 
letisko-hotel-letisko. 3x ubytovanie 
4* hoteli s raňajkami. Okružnú jazdu 
mestom 3. deň. Sprievodca CK SATUR  
a miestny sprievodca.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. 
Miestnu dopravu po meste. Fakultatívne 
aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
190 EUR. Vstupy do pamiatok.  
Cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
20 osôb.

TERMÍN A CENA
30.12.2019 – 
02.01.2020

4 dni 498 EUR

Istanbul

4-dňový letecký zájazd

LISABON MESTO  
MOREPLAVCOV

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 
pozerá 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. 

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 
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 
vychutnáme nádherné výhľady 
a v rybárskom mestečku Cascais 
možno ochutnáme niektorú z 
miestnych rybích špecialít. Na záver 
si pozrieme portugalské Monte 
Carlo – Estoril. Návrat do Lisabonu. 
Silvestrovská večera.

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, silvestrovskú večeru.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, pobytovú taxu, miestnu 
dopravu a cestovné poistenie. 
Príplatok za jednolôžkovú  
izbu 136 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 220 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
20 osôb.

TERMÍN A CENA
29.12.2019 – 
01.01.2020

4 dni 598 EUR
ZĽAVOVÝ 

KUPÓN 80€ZĽAVOVÝ 
KUPÓN 96€

Silvester na dvoch 
kontinentoch

Veľkolepý ohňostroj  
v meste veličenstva  
na rieke Tejo


