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Nórske fjordy
8 DŇOVÁ POZNÁVACIA PLAVBA SO SPRIEVODCOM
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Rostock

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, prístavné poplatky, letecká doprava Viedeň  Rostock  Viedeň, transfer na letisko 
Viedeň a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, servisné poplatky, transfer letisko  prístav  letisko, sprievodca CK počas plavby.  Povinné príplatky: 
prepitné pre obsluhu - dospelý 10 EUR/os./noc, deti do 18 r. 5 EUR/os./noc (platba na lodi). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň, nápojové balíčky. Ostatné doplatky: 1-lôžková kajuta (cena na vyžiadanie 
podľa typu kajuty), prístelka pre 3. a 4. osobu (cena na vyžiadanie podľa typu kajuty). Upozornenie: z cien uvedených v tabuľke je možné poskytnúť 
maximálne 3% zľavu.

Termín
11.06. - 18.06.

Cena 
za osobu

Vnútorná kajuta 1 465
Vonkajšia kajuta s oknom 1 765

Vonkajšia kajuta s balkónom 2 005

Nedotknutá príroda, majestátne nórske fjordy a šarm se-
verskej architektúry.

DEŇ PRIPLÁVANIE VYPLÁVANIE

1. odlet z Viedne, nalodenie 
Kiel/Nemecko

- 20:00

2. Kodaň/Dánsko 10:00 18:00

3. deň na mori - -

4. Nordfiordeid/Nórsko 08:00 18:00

5. Alesund/Nórsko 08:00 18:00

6. Haugesund/Nórsko 09:00 18:00

7. deň na mori - -

8. vylodenie Kiel/ Nemecko, 
odlet do Viedne

08:00 - 

Program (v miestach vylodenia) – počas zastávok v jed-
notlivých prístavoch možnosť absolvovať fakultatívne výle-
ty za príplatok alebo individuálne prehliadky miest. 

Sprievodca – celú dobu plavby je klientom k  dispozícii 
slovensky/česky hovoriaci sprievodca a jeho profesionálny 
servis.

Ubytovanie – počas plavby ubytovanie v  luxusných kaju-
tách výletnej lode Costa Diadema rozdelených do  niekoľ-
kých typov. Moderne zariadené kajuty sú vybavené klimati-
záciou, SAT TV, minibarom, telefónom, trezorom, kúpeľňou 
so sociálnym zariadením, uterákmi, sprchovou kozmetikou 
a sušičom na vlasy. Typy kajút – vnútorná, vonkajšia s ok-
nom, vonkajšia s balkónom. 

Stravovanie – formou plnej penzie, popoludňajšie ob-
čerstvenie, nápoje (voda, džúsy z  automatov, filtrovaná 
káva a  čaj). V  prípade kajút premium je možné objednať 
si bezplatne raňajky do  kajuty. Možnosť dokúpenia nápo-
jových balíčkov Pranzo Cena (vybrané vína a pivá, nealko 

nápoje počas raňajok, obedov a  večerí), Brindiamo (vy-
brané druhy alko a nealko nápojov, čerstvé ovocné šťavy, 
rôzne druhy kávy počas celého dňa), Piu Gusto (miešané 
nápoje + ponuka Brindiamo).

Loď – Costa Diadema patriaca do flotily spoločnosti Costa 
bola postavená v roku 2014. Kapacita lode je 4900 pasažie-
rov a o jej chod sa stará 1250 členná posádka. 

Vybavenie lode – Možnosť využívať reštaurácie, bary, ba-
zény, vírivky, športoviská a fitnescentrum. Služby wellness, 
turecké kúpele, solárium, kasíno, Wi-Fi, práčovňa, zábavné 
simulátory za poplatok. Denne programy pre dospelých – 
divadelné predstavenia, živá hudba, večerná zábava a mi-
niklub pre deti. 
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Severské metropoly
8 DŇOVÁ POZNÁVACIA PLAVBA SO SPRIEVODCOM

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, prístavné poplatky, letecká doprava Viedeň  Štokholm  Viedeň, transfer na letisko 
Viedeň a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, servisné poplatky, transfer letisko  prístav  letisko, sprievodca CK počas plavby. Povinné príplatky: 
prepitné pre obsluhu - dospelý 10 EUR/os./noc, deti do 18 r. 5 EUR/os./noc (platba na lodi). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň, nápojové balíčky. Ostatné doplatky: 1-lôžková kajuta (cena na vyžiadanie 
podľa typu kategórie kajuty), prístelka pre 3. a 4. osobu (cena na vyžiadanie podľa typu kajuty). Upozornenie: do Petrohradu je potrebný cestovný 
pas s platným elektronickým vízom, na požiadanie vybaví CK Turancar za poplatok 15 EUR. V prípade zakúpenia fakultatívneho výletu víza 
zabezpečuje lodná spoločnosť a sú zahrnuté v cene výletu.  Z cien uvedených v tabuľke je možné poskytnúť maximálne 3% zľavu.

Termín
12.06. - 19.06.

Cena 
za osobu

Vnútorná kajuta 1 295
Vonkajšia kajuta s oknom 1 455

Vonkajšia kajuta s balkónom 1 615

Prehliadky najkrajších severských metropol - sta-
robylého Talinu, očarujúcich Helsínk, kráľovského 
Štokholmu, korunované skvostom Ruska – cárskym 
Petrohradom. 

DEŇ PRIPLÁVANIE VYPLÁVANIE

1. odlet z Viedne, nalodenie 
v Štokholme/Švédsko

- -

2. Štokholm/Švédsko - 07:00

3. Helsinki/Fínsko 08:00 18:00

4. Petrohrad/Rusko 07:00 -

5. Petrohrad/Rusko - 18:00

6. Talin/Estónsko 09:00 17:00

7. Štokholm/Švédsko 09:00 - 

8. vylodenie v Štokholme/
Švédsko, odlet do Viedne

- -

Program (v miestach vylodenia) – počas zastávok v jed-
notlivých prístavoch možnosť absolvovať fakultatívne výle-
ty za príplatok alebo individuálne prehliadky miest. 

Sprievodca: celú dobu plavby je klientom k dispozícii slo-
vensky/česky hovoriaci sprievodca a  jeho profesionálny 
servis.

Ubytovanie – počas plavby ubytovanie v  luxusných 
kajutách výletnej lode Costa Fortuna rozdelených do nie-
koľkých typov a  kategórií. Moderne zariadené kajuty sú 
vybavené klimatizáciou, SAT TV, minibarom, telefónom, 
trezorom, kúpeľňou so  sociálnym zariadením, uterákmi, 
sprchovou kozmetikou a  sušičom na  vlasy. Typy kajút – 
vnútorná, vonkajšia s oknom, vonkajšia s balkónom. 

Stravovanie – formou plnej penzie, popoludňajšie ob-
čerstvenie, nápoje (voda, džúsy z  automatov, filtrovaná 
káva a  čaj). V  prípade kajút premium je možné objednať 
si bezplatne raňajky do  kajuty. Možnosť dokúpenia nápo-
jových balíčkov Pranzo Cena (vybrané vína a pivá, nealko 

nápoje počas raňajok, obedov a  večerí), Brindiamo (vy-
brané druhy alko a nealko nápojov, čerstvé ovocné šťavy, 
rôzne druhy kávy počas celého dňa), Piu Gusto (miešané 
nápoje + ponuka Brindiamo).

Loď – Costa Fortuna je stálicou vo flotile spoločnosti Costa. 
Kapacita lode je 3740 pasažierov, o ktorých sa denne stará 
viac ako 1000 členná posádka na 17 palubách lode (13 ur-
čených pre pasažierov). 

Vybavenie lode – Možnosť využívať štyri reštaurácie, tri-
násť barov, bazény, vírivky, športoviská a fitnescentrum. 
Služby wellness, kasíno, Wi-Fi, práčovňa, zábavné simulá-
tory za poplatok. Denne programy pre dospelých – diva-
delné predstavenia, živá hudba, večerná zábava a minik-
lub pre deti.
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Toskánsko
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

Termíny 
5 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

18.05. - 22.05. 735 725 715
12.09. - 16.09. 735 725 715

V cene je zahrnuté: 4x ubytovanie v typickej toskánskej usadlosti s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Bologňa  Viedeň, 
transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, autokarová doprava počas okruhu, 
sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 185 EUR/os., pobytová taxa 
(platba na mieste cca 3 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 145 EUR/4 noci, 2x večera s ochutnávkou 50 EUR/os.

Program:

1. deň – odlet z Viedne, prílet do  Bologne v  dopoludňaj-
ších hodinách, transfer do  mesta románskych kostolov 
a skrytých palácových záhrad Lucca. Poldenná prehliadka 
zahŕňajúca Dóm, Piazza Napoleone, Piazza San Michele 
s kostolom. Presun do hotela, nocľah. 

2. deň – raňajky, návšteva jedného z  najpoetickejších 
miest Talianska, Sieny (UNESCO). Pešia prehliadka mesta 
– obkoleseného stredovekými hradbami - námestie Piazza 
del Duomo s katedrálou Santa Maria s dielami Donatella 
a Michelangela, kostol sv. Dominika s výjavmi zo života sv. 
Kataríny Sienskej, Palazzo Publico a veža Torre del Mangia 
na  námestí Piazza del Campo, postaveného netradične 
v  tvare mušle a  presláveného konaním tradičnej sienskej 
slávnosti Palio, vrcholiacej dostihmi na  neosedlaných 
koňoch. Pokračovanie do  mestečka Monteriggioni, kto-
ré bolo založené v  roku 1213 obyvateľmi Sieny ako ob-
ranná pevnosť proti úhlavným nepriateľom z  Florencie. 
Prehliadka mesta. Návrat do hotela. 

3. deň – raňajky, deň venovaný toskánskemu regiónu 
Chianti s  preslávenými vinicami. Víno Chianti je dnes 
jedným z  najznámejších talianskych vín a  jeho kolískou 
je práve región v  strednom Toskánsku. Prehliadka maleb-
ných historických mestečiek Greve (so zastávkou na obed 
v najstaršom mäsiarstve Falorni s najlepšími biftekmi a pro-
sciuttami), Castellina a  Radda. Návšteva vínnych pivníc 
s  ochutnávkou vín zo  „zlatého trojuholníka“ v  samom 
srdci regiónu. Návrat do hotela. 

4. deň – raňajky, transfer do mestečka Volterra, ležiacom 
na  skalnatom vrchu s  množstvom úzkych krivoľakých uli-
čiek. V  minulosti bolo mesto centrom etruskej civilizácie 
a  známym sa stalo vďaka ťažbe a  spracovaniu alabastra. 
Prehliadka námestia Piazza dei Priori so stredovekými pa-
lácmi a Dómu Santa Maria Assunta. Počas obeda krátka za-
stávka na  ochutnávke priamo medzi vinohradmi. Transfer 
do prekrásneho stredovekého mestečka San Gimignano, 
ktoré bolo postavené na  kopci na  mieste bývalého 

etruského osídlenia. Prehliadka centra mesta s  bazilikou 
Santa Maria Assunta, palácom ľudu, dómom a  námestím 
Piazza della Cisterna, ale aj najlepšou a  najznámejšou 
toskánskou zmrzlinárňou. Návrat do hotela. 

5. deň – raňajky, posledný deň venovaný kráľovnej 
Toskánska - Florencii. Prechádzka mestom, v  ktorom sa 
zrodilo obdobie rozkvetu umenia a  vedy. O  tento rozkvet 
sa zaslúžil rod Mediciovcov, ktorý mesto vďaka pozva-
ným umelcom premenil na galériu pod otvoreným nebom. 
Námestie Duomo s  baptistériom, chrámom Santa Maria 
del Fiore a  Giottovou zvonicou, most Ponte Vecchio, 
námestie Piazza Signoria s  veľkolepým palácom a  dnes 
radnicou Palazzo Vecchio a  svetoznámou galériou 
Ufizzi, a ďalšie skvostné miesta. Transfer na  letisko, odlet 
z Bologne do Viedne. 
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Bologna
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Monteriggioni
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San Gimignano oblasť Chianti
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Termíny 
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

07.05. - 10.05. 495 485 475
23.09. - 26.09. 495 485 475

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Florencia  Viedeň, 
transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 185 EUR/os., doprava v meste, 
pobytová taxa (platba na mieste cca 4 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň, vstup do galérie Uffizi 35 EUR, galérie 
dell´Accademia 20 EUR. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 125 EUR/3 noci. Upozornenie: ceny vopred 
objednaných vstupov sa môžu meniť. CK Turancar si vyhradzuje právo na ich doúčtovanie.

Program:

1. deň – prílet do Ríma, prechádzka mestom cez námestie Piazza Popolo s egyptským 
obeliskom a levmi, zosobňujúcimi silu slnka. Pokračovanie na Španielske námestie so 
známymi španielskymi schodmi, na ktorých sa často konajú módne prehliadky. Prechod 
k najznámejšej fontáne na svete - Fontana Di Trevi. Do fontány by mal každý návštevník 
pravou rukou ponad ľavé plece hodiť mincu, ak sa do Ríma túži vrátiť. Návrat do hotela, 
ubytovanie. 

2. deň – raňajky, presun do najmenšieho štátu na svete - Vatikánu s Námestím Sv. Petra 
a dych vyrážajúcou renesančno-barokovou bazilikou s množstvom nádherných umelec-
kých diel, výstup na kupolu baziliky s prekrásnym výhľadom na Vatikán a Rím. Vatikánske 
múzeá a Sixtínska kaplnka s Michelangelovými freskami. Pokračovanie k monumentál-
nemu Anjelskému hradu na brehu rieky Tiber. Pôvodne ho dal postaviť cisár Hadrián ako 
mauzóleum a nakoniec sa stal národným múzeom. Návrat do hotela.

3. deň – raňajky, najznámejšie pamätihodnosti antického Ríma: Koloseum, kedysi slú-
žiace na preslávené gladiátorské zápasy, starorímsky štadión Circus Maximus, Forum 
Romanum, ležiace medzi pahorkami Palatín a Kapitol, bolo po stáročia politickým cen-
trom ríše. Pantheon, pozoruhodná a jedna z najlepšie zachovaných stavieb antiky. Piazza 
Navona s impozantnou Fontánou štyroch riek. Presun k Lateránskej Bazilike a Svätým 
schodom, po ktorých podľa tradície Kristus kráčal v Jeruzaleme k Pilátovi. Návrat do 
hotela.

4. deň – raňajky, dokončenie prehliadky mesta – Bazilika Santa Maria Maggiore, nazývaná aj 
Snežná bazilika vďaka legende o zázračnom snežení počas leta. Námestie Piazza Republica, 
pamätník Viktora Emanuela II. Posledná z vatikánskych bazilík - Bazilika sv. Jána za hradba-
mi s pápežskými portrétmi. Návrat do hotela, transfer na letisko, odlet do Viedne.

Program:

1. deň – odlet z Viedne do Florencie, kráľovnej Toskánska a kolísky talianskej renesancie. 
Na dnešnom vzhľade sa nepodpísala len preslávená rodina Mediciovcov, ale aj množstvo 
umelcov ako Botticelli, Michelangelo, či Leonardo da Vinci. Prechádzka mestom - bazi-
lika Santa Maria Novella s mramorovou fasádou, centrum Florencie a klenot Toskánska 
- námestie Duomo. Baptisterium San Giovanni, kde obyvatelia mesta najčastejšie pri-
stupujú k sviatosti krstu a bol tu pokrstený aj básnik Dante Alighieri. Giottova zvonica 
s  prekrásnym výhľadom na  centrum. Chrám Santa Maria del Fiore, monumentálny 
dóm je nielen svätým centrom mesta, ale aj štvrtou najväčšou katedrálou sveta. Návrat 
do hotela.

2. deň – raňajky, návšteva Palazzo Vecchio. Zvonku strohá stredoveká pevnosť je 
vo  vnútri luxusnou rezidenciou zo  16. storočia. Pokladom paláca je Donatellova socha 
Judity a Holofernessa symbolizujúca víťazstvo pokory nad pýchou. Pokračovanie návšte-
vou Galérie Uffizi s veľkolepými majstrovskými dielami talianskych a európskych umel-
cov. Návrat do hotela.

3. deň – raňajky, návšteva Baziliky Santa Croce, gotického chrámu, hrobky „ celebrít“ 
ako Michelangelo, Galileo, Machiavelli alebo skladateľ Rossini. Presun cez  most Ponte 
Vecchio na druhú stranu rieky Arno. Na najstaršom a dnes najfotografovanejšom moste 
ponad rieku pôvodne sídlili mäsiari, ktorých vyhnal vojvoda Ferdinando I. de Medici a na 
moste sa usídlili zlatníci. Námestie Piazza De´Pitti s palácom Pitti a záhradami Boboli, 
ktoré sú dokonalou ukážkou talianskej parkovej úpravy a sú tiež považované za pomysel-
né múzeum záhradných sôch a fontán. Návrat do hotela.

4. deň – raňajky, v dopoludňajších hodinách návšteva múzea Galleria dell´Accademia 
s originálom asi najslávnejšej sochy sveta – Michelangelovho Dávida. Odlet do Viedne.

Rím
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

Florencia
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

Termíny 
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

01.05 - 04.05. 495 485 475
11.09. - 14.09. 495 485 475

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Rím  Viedeň, transfer na 
letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 185 EUR/os., doprava v meste, pobytová taxa 
(platba na mieste cca 4 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 
2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 125 EUR/3 noci. 
Upozornenie: termín označený * - Veľká noc.
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Londýn
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

Londýn pre deti
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

29.05. - 01.06. 495 485 475
09.09. - 12.09. 495 485 475 V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Londýn  Viedeň, 

transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné 
príplatky: servisné poplatky 185 EUR/os., doprava v meste, doprava a vstup do Warner Bros štúdií 80 EUR 
(deti 5-15 r.), 90 EUR (16r.+), pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. 
Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 125 EUR/3 noci. Upozornenie: ceny vopred objednaných vstupov sa 
môžu meniť. CK Turancar si vyhradzuje právo na ich doúčtovanie.

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Londýn  Viedeň, 
transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné 
príplatky: servisné poplatky 185 EUR/os., doprava v meste, doprava do Windsoru, pobytová taxa (platba na 
mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/
os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 125 EUR/3 noci.

Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

15.07. - 18.07. 495 485 475
05.08. - 08.08. 495 485 475
19.08. - 22.08. 495 485 475

Program:

1. deň – prílet do Londýna, hlavného mesta Veľkej Británie a jednej z najkrajších metro-
pol Európy. Transfer do hotela, začiatok prehliadky mesta pevnosťou Tower, pokračovanie 
k ikonickému mostu Tower Bridge, návšteva veľkolepej katedrály St. Paul´s, prechádzka 
cez  najznámejší mestský londýnsky park Hyde Park a  zakončenie dňa na  preslávenej 
nákupnej ulici Oxford Street plnej obchodov svetoznámych značiek. Individuálne voľno, 
vo večerných hodinách návrat do hotela, ubytovanie.

2. deň – raňajky, presun k londýnskemu sídlu britskej kráľovnej a oficiálne najväčšej krá-
ľovskej pracovni na svete - Buckinghamskému palácu – pamätníku kráľovnej Viktórie, 
pokračovanie návštevou Westminsterského opátstva, najslávnejšia hodinová veža Big 
Ben, ďalej Trafalgarské námestie s Národnou galériou a pamätníkom admirála Nelsona. 
Možnosť jazdy na preslávenom Londýnskom oku s nádherným výhľadom na mesto a rie-
ku Temžu. Vo večerných hodinách návrat do hotela. 

3. deň – raňajky, presun do  sídla kráľovskej rodiny Windsoru, prehliadka kráľovských 
komnát, kaplniek a parku. V popoludňajších hodinách návrat do Londýna. Individuálne 
voľno s možnosťou návštevy jedného z množstva obľúbených múzeí - Prírodovedecké, 
Vedecko-technické, Albertovo, Viktóriino. Návrat do hotela vo večerných hodinách.

 4. deň – raňajky, v prípade záujmu návšteva Múzea voskových figurín Madame Tussauds, 
nákupy na Oxford Street alebo návšteva Britského múzea. Návrat do hotela, vyzdvihnu-
tie batožiny a transfer na letisko, odlet z Londýna do Bratislavy. 

Program:

1. deň – prílet do Londýna, hlavného mesta Veľkej Británie a jednej z najkrajších metro-
pol Európy. Transfer do hotela, odloženie batožiny. Prechádzka mestom - Buckinghamský 
palác, park sv. Jakuba, Westminsterské opátstvo, Parlament a Big Ben. Popoludňajšia náv-
števa londýnskeho akvária, v ktorom možno nájsť Nemov koralový útes, oceánsky tu-
nel, vrak potopenej lode, ale aj cestu žraločím tunelom. Podvečer jazda na Londýnskom 
oku s  očarujúcim výhľadom na  Londýn a  rieku Temžu. Vo  večerných hodinách návrat 
do hotela a ubytovanie. 

2. deň – raňajky, presun na Trafalgarské námestie s  Národnou galériou a  pamätníkom 
admirála Nelsona,  Piccadilly circus, známy dopravný uzol Londýna, mestské časti Soho 
a China Town. Návšteva londýnskej zoologickej záhrady, ktorá je najstaršou vedeckou 
zoologickou záhradou na svete. Návrat do hotela. 

3. deň – raňajky, prehliadka štúdií filmovej spoločnosti Warner Bros venovaná najznámej-
šiemu čarodejníkovi na svete Harrymu Potterovi, kde kúzla a čary ožívajú a návštevníci 
sa ocitnú v Šikmej uličke, či na samotnej Rokfortskej strednej škole čarodejníckej. Návrat 
do  Londýna a  možnosť návštevy niektorého z   múzeí – Vedecko-technické múzeum, 
Prírodovedecké múzeum... Návrat do hotela. 

4. deň – raňajky, presun do Greenwichského kráľovského parku, možnosť návštevy 
Národného námorného múzea, či Kráľovského observatória Greenwich. Návrat do hote-
la, vyzdvihnutie batožiny a transfer na letisko. Odlet z Londýna do Bratislavy. 
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Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

20.05. - 23.05. 495 485 475
23.09. - 26.09. 495 485 475 Termíny

4 dni/3 noci
Cena za osobu 

na základnom lôžku 
Cena za dospelú osobu 

na prístelke
Cena za dieťa do 15 rokov 

na prístelke
22.07. - 25.07. 495 485 475
12.08. - 15.08. 495 485 475V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Paríž  Viedeň, transfer 

na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, prehliadky 
podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 185 EUR/os., doprava v meste, pobytová 
taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 
2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň, vstup do galérie Louvre 17 EUR (25+), ZŤP, ZŤP-S, 
do 25 r. zdarma. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 125 EUR/3 noci. Upozornenie: ceny vopred objednaných 
vstupov sa môžu meniť. CK Turancar si vyhradzuje právo na ich doúčtovanie. Termín označený * - Veľká noc.

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Paríž  Viedeň, transfer 
na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, prehliadky 
podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 185 EUR/os., doprava v meste, pobytová 
taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 
2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 125 EUR/3 noci.

Program:

1. deň – prílet z Viedne do Paríža, návšteva múzea voskových figurín – Grévin, krátka 
prehliadka Haussmannského bulváru, presun k brehu Seiny do Parku A. Citroën, mož-
nosť letu balónom Air de Paris do výšky 150 m, relax v areáli parku. Zakončenie programu 
pri Eiffelovej veži. Návrat do hotela. 

2. deň – raňajky, presun do  najviac navštevovaného zábavného parku v  Európe - 
Disneylandu, celodenná zábava pre  všetky vekové kategórie, stretnutie s  bytosťami 
z filmov W. Disneyho a množstvo atrakcií. Návrat do hotela. 

3. deň – raňajky, presun do  Parc de la Vilette, celodenná návšteva plná dobrodruž-
stiev podľa vlastného výberu v Meste vedy a  techniky, Paláci objavov, Pavilóne Eureka 
s  planetáriom, skutočnej ponorke, akváriu či filmové predstavenie v  oceľovej guli La 
Géode. Vyhliadková plavba po Seine, ktorá poskytne pohľad na historické stavby na bre-
hoch rieky. Návrat do hotela. 

4. deň – raňajky, prehliadka výnimočných miest Paríža - bulvár St. Michel, kated-
rála Notre Dame de Paris, univerzita La Sorbonne, Luxemburské záhrady a  palác 
Luxembourg. Presun do  štvrte Butte aux Cailles - ulice v  13. parížskom obvode, kde 
možno vidieť ukážky umeleckej pouličnej techniky trompe-l´oeil - očné klamy na múroch 
domov. Odlet z Paríža do Viedne. 

Program:

1. deň – prílet z Viedne do Paríža, prehliadka pamätihodností na Île de la Cité  -  kaplnka 
Sainte Chapelle, katedrála Notre Dame de Paris, presun do Latinskej štvrte - univerzi-
ta Sorbonne, Panthéon, palác Luxembourg. Návšteva Luxemburských záhrad. Návrat 
do hotela.

2. deň – raňajky, presun na Trocadéro, návšteva symbolu Paríža – Eiffelovej veže, vy-
hliadková plavba loďou po Seine, presun ku kostolu sv. Magdalény, prekrásne námestie 
Place de la Concorde, preslávené Champs Elysées, Víťazný oblúk, presun do modernej 
štvrte La Défense ku  Grande Arche – 110 metrov vysoký moderný Veľký víťazný oblúk. 
Individuálne voľno, v neskorších večerných hodinách návrat do hotela. 

3. deň – raňajky, presun do  Versailles, návšteva kráľovského zámku a  rozsiahleho zá-
mockého parku a  záhrad. Prehliadka francúzskej záhrady Grand Trianon, anglickej 
záhrady Petit Trianon, Veľký kanál. Popoludní presun k  Moulin Rouge, výstup na  vrch 
Montmartre, námestie umelcov Place du Tertre a návšteva baziliky Sacre Coeur – jeden 
zo symbolov mesta, možnosť výstupu na vežu. Vo večerných hodinách návrat do hotela. 

4. deň – raňajky, presun na bulvár St. Michel, prechádzka po brehu rieky popri bouqui-
nistoch cez most Pont Neuf. Návšteva Louvru – svetoznáma obrazáreň, Tuilerijských zá-
hrad a v prípade záujmu návšteva Invalidovne s Vojenským múzeom (hrob Napoleona I.). 
Odlet z Paríža do Viedne. 

Paríž pre deti
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

Paríž
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 
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Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

04.06. - 07.06. 495 485 475
30.09. - 03.10. 495 485 475

Termíny
8 dní/ 7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

v období 
19.06. - 18.09. od 645 od 595 od 335

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Barcelona  Viedeň, 
transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 185 EUR/os., doprava 
v meste, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné 
poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 125 EUR/3 noci.

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v 3*/4* hoteli s polpenziou, letecká doprava Viedeň Barcelona  Viedeň, 
transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, autokarová doprava 
počas poznávacej časti zájazdu, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: 
servisné poplatky 195 EUR/os., pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné 
doplatky: 1-lôžková izba 175 EUR/7 nocí, príplatok za plnú penziu 40 EUR/os., príplatok za all inclusive 100 
eur/os.

Program:

1. deň – odlet do Barcelony, ubytovanie na pobreží Costa Brava a Costa del Maresme 
ponúkajúcom šíre piesočnaté pláže, zálivy a pláže s hrubozrnným pieskom, ale aj skalna-
té útesy s turistickými chodníčkami a romantickými výhľadmi. Strediská Lloret de Mar, 
Malgrat de Mar či Santa Susanna sú ideálnym miestom letnej dovolenky a výborným 
východiskovým bodom na zaujímavé výlety. 

2. deň – popoludní presun do Barcelony. Prechádzka najznámejšou ulicou La Rambla 
s  gurmánskym rajom v  podobe tržnice La Boqueriá, Katalánske námestie, katedrála 
Santa Eulalia, kostol Santa Maria del Mar. Individuálne voľno. Večerné nezabudnuteľ-
né predstavenie barcelonských fontán pod šírym nebom „Barcelona Fuentes“. Návrat 
do hotela v nočných hodinách. 

3. - 5. deň – dni určené na oddych, relax, nákupy či zábavu v prímorskom stredisku. 

6. deň – transfer do Girony, mesta so stredovekými hradbami a krásnymi románskymi kostol-
mi. Prechádzka uličkami mesta s množstvom obchodíkov a kaviarničiek, katedrála s vežou 
Karola Veľkého, románske kostoly San Perre de Galliagants a San Nicolas. Návrat do hotela. 

7. deň – návšteva pohoria Montserrat. Tunajší kláštor a  bazilika sú najvýznamnejším 
pútnickým miestom Katalánska v nadmorskej výške 726 m n. m. Prehliadka baziliky so so-
chou čiernej Panny Márie Montserratskej. Pešia prechádzka krížovou cestou, prekrás-
ne prírodné scenérie pri pohľade do údolia rieky Llobregat. Popoludní návrat do hotela. 

8. deň – transfer na letisko, odlet.

Program:

1. deň – prílet do  Barcelony, katalánskej metropoly na  brehu Stredozemného mora. 
Prehliadka mesta so  začiatkom na  Španielskom námestí Plaça de España. V  prípade 
záujmu návšteva štadiónu presláveného futbalového klubu FC Barcelona – Camp Nou 
alebo olympijského múzea. Vo  večerných hodinách predstavenie svetla, hudby a  vody 
v podaní Magických fontán. Ubytovanie v hoteli.

2. deň – raňajky, celodenná prehliadka mesta - prístav, monumentálny pamätník so so-
chou Krištofa Kolumba, v prípade záujmu návšteva akvária. Presun na hlavnú turistickú 
tepnu historického centra mesta, ulicu La Rambla, ktorá je plná pouličných predajcov 
a umelcov.  Pokračovanie rušným centrom ku Gaudího palácu Güell, kráľovským námes-
tím Plaça Reial ku gotickej katedrále sv. Eulálie. Zastávka na vôňami a farbami hrajúcej 
starej tržnici Boqueria. Zakončenie dňa na  hlavnom barcelonskom námestí Plaça de 
Catalunya. Individuálne voľno, návrat do hotela.

3. deň – raňajky, prehliadka mesta zahrnujúca staviteľské skvosty architekta Gaudího - 
Casa Batlló, Casa Milá, prezývaná tiež La Pedrera a najväčšia Gaudího stavba, v ktorej 
je dnes aj pochovaný. Sagrada Familia – Chrám svätej rodiny - dnes patrí medzi naj-
známejšie symboly mesta. Jeho výstavbu začali v  roku 1882. Prechádzka parkom Güell 
s nádhernými výhľadmi na mesto. Vo večerných hodinách návrat do hotela.

4. deň – raňajky, možnosť návštevy Picassovho, Námorníckeho alebo fantastického mú-
zea vedy – CosmoCaixa. Návrat do hotela, vyzdvihnutie batožiny a transfer na letisko, 
odlet z Barcelony.

Pobytovo-poznávacie Španielsko
8 DŇOVÝ POBYTOVO-POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Barcelona
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD
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Katalánsko a gotická Barcelona s kúpaním
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Termíny 
8 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

29.05. - 05.06. 715 705 695
12.06. - 19.06. 745 735 725
17.07. - 24.07. 835 825 815
04.09. - 11.09. 745 735 725
18.09. - 25.09. 715 705 695

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v 3* hoteli s polpenziou, letecká doprava Viedeň/Bratislava  Barcelona  Viedeň/Bratislava, 
transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA (pri odlete/prílete do Viedne), transfer letisko  hotel  letisko, autokarová 
doprava počas okruhu, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/
os., pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 
EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 175 EUR/7 nocí.
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Baleárske more

M a l o r ka
Va l e n c i a
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M e n o r ka

Barcelona
K a t a l á n s k oK a t a l á n s k o

Girona

Besalú

Costa Brava
Costa del Maresme

Montserrat

Figueras
Cadaqués

Program:

1. deň – prílet do Barcelony, transfer do hotela na pobreží 
Costa Brava/Costa del Maresme, večera.

2. deň – raňajky, celodenní výlet do Barcelony, prehliadka 
gotickej štvrte – katedrála sv. Eulálie, štvrť El Born, kostol 
Santa María del Mar, popoludní individuálne voľno na náv-
števu „Poble espanyol“ – španielskej dediny alebo jedineč-
ného morského akvária. Návrat na ubytovanie, večera. 

3. deň – raňajky, dopoludňajší odchod do  najvýznam-
nejšieho pútnického miesta Katalánska – výnimočného 
horského kláštora Montserrat s  čiernou Madonou, 
umiestneného v  horských bralách v  rozprávkovej krajine, 
prehliadka (katedrála a  krížová cesta), návrat do  hotela, 
možnosť kúpania, večera a nocľah.

4. deň – raňajky, presun do  Figueras – rodného mesta-
slávneho maliara surrealizmu Salvadora Dalího - návšteva 
jeho unikátneho múzea, pokračovanie do  Cadaques – 
malebného prímorského mestečka s  bielymi kamennými 

uličkami a  nezameniteľnou atmosférou, ktoré si obľúbilo 
mnoho umelcov, medzi nimi Salvador Dalí, Pablo Picasso, 
Joan Miró, Walt Disney, André Breton, F. G. Lorca. Možnosť 
posedenia v  príjemných kaviarničkách, po  prehliadke ná-
vrat do hotela, večera, nocľah. 

5. deň – raňajky, pokračovnie v prehliadke hlavného 
mesta Katalánska, Barcelona modernistická – prehliadka 
exteriéru katedrály Sagrada Familia, okružná prehliadka 
barcelonskými skvostami - rozsiahly urbanistický komplex 
„Ensanche“, Gaudiho diela Casa Batlló, La Pedrera, po-
poludní voľný čas vhodný na návštevu Picassovho múzea, 
Námorného múzea, či múzea FC Barcelona. Večerné pred-
stavenie Magických fontán. Návrat do hotela v  neskor-
ších hodinách.

6. deň – raňajky, transfer do Girony, mesta s jednou z naj-
zachovalejších stredovekých židovských štvrtí, kúzelnými 
stredovekými hradbami a  krásnymi románskymi kostolmi. 

Nachádza sa tu katedrála s vežou Karola Veľkého, román-
ske kostoly San Perre de Galligants a San Nicolás, židovská 
štvrť, stredoveké hradby. Presun do  Besalú, nádherného 
stredovekého mesta s  románskymi kostolmi Sant Vicenc 
a Sant Pere, pozostatok benediktínskeho kláštora so zacho-
valými kúpeľmi, opevnený most cez  rieku Fluviá. Návrat 
do hotela, večera, nocľah.

7. deň – raňajky, celodenný oddych na  pláži, prípadne 
voľný program, večera, nocľah.

8. deň – raňajky, transfer na letisko a odlet.
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Španielske poklady UNESCO
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD
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Program:

1. deň – odlet z  Viedne do  Barcelony, transfer do  hotela 
v oblasti Costa Brava/Maresme, ubytovanie v hoteli, večera.

2. deň – raňajky, odjazd ku  kláštoru cisterciánov Santa 
Maria de Poblet (UNESCO), založeného v  12. storočí, 
pohrebiska aragonských kráľov. Prejazd španielskym vnút-
rozemím do najstaršieho španielskeho univerzitného mes-
ta Alcalá de Henares (UNESCO), ktoré sa stalo vzorom 
pri  zakladaní miest španielskymi misionármi v  Latinskej 
Amerike. Prehliadka historického centra mesta - arcibis-
kupský palác, Calle Mayor, ulica s  najdlhším podlubím 
v  Európe, rodný dom a  námestie spisovateľa Miguela de 
Cervantesa, univerzitná štvrť. Ubytovanie, večera.

3. deň – raňajky, celodenná prehliadka Madridu, hlavné-
ho mesta Španielska. Okružná jazda mestom – Paseo Del 
Prado, Paseo de la Castellana, Gran Via. Pešia prehliadka 
mesta – kráľovský palác, námestie Plaza Mayor, Puerta del 
Sol, popoludní individuálne voľno s  možnosťou návštevy 
jednej z  najvýznamnejších obrazární na  svete Museo del 

Prado, centra moderného umenia Centro de Arte Reina 
Sofia, či parku El Retiro. Ubytovanie a večera.

4. deň – raňajky, odchod do San Lorenza de El Escorial 
(UNESCO), prehliadka jedinečného diela španielskej archi-
tektúry – monumentálneho kráľovského paláca El Escorial 
s  bazilikou a  panteónom španielskych kráľov. Príchod 
do Segovie (UNESCO), pešia prehliadka historického cen-
tra s  jedným z  najzachovalejších rímskych akvaduktov 
v  Európe, katedrála, pevnosť Alcázar, pohľad na  román-
sky kostol Veracruz, mestské opevnenie z  12. storočia. 
Ubytovanie a večera.

5. deň – raňajky, prehliadka Ávily (UNESCO) s mohutnými 
mestskými hradbami z 11. storočia, katedrály a historické-
ho centra mesta. Prejazd do Toleda (UNESCO), prehliadka 
mesta, katedrála Panny Márie, kostol sv. Tomáša s jedineč-
nou mudejarskou vežou.  Ubytovanie, večera.

6. deň – raňajky, odjazd do  mesta Cuenca (UNESCO), 
prehliadka historického centra  – „visiace“ domy, veža 
Mangana, katedrála. Popoludní prehliadka horského mes-
ta Teruel, presláveného aj vďaka mujedarskej architek-
túre (UNESCO), v ktorej štýle nájdeme vežu San Salvador, 
katedrálu, kostol a  vežu San Pedro. Návšteva mauzólea 
„Amantes de Teruel“ (Milenci z  Teruelu). Ubytovanie, 
večera.

7. deň – raňajky, odjazd do perly Katalánska – Barcelony 
(UNESCO). Panoramatická jazda modernistickou časťou 
mesta s architektonickými dielami A. Gaudího (Casa Batlló, 
Casa Milá – La Perdera, exteriér rozostavaného chrámu 
Sagrada Familia). Individuálne voľno na prechádzku gotic-
kou štvrťou – ulica La Rambla, tržnica La Boquería, námor-
ný prístav. Ubytovanie, večera.

8. deň – raňajky, odlet z Barcelony.

Termíny 
8 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

05.06. - 12.06. 955 935 915
11.09. - 18.09. 955 935 915

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v 3* hoteli s polpenziou, letecká doprava Viedeň  Barcelona  Viedeň, transfer na letisko 
a  späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, autokarová doprava počas okruhu, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/os., pobytová taxa (platba na mieste cca 
2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 
3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 195 EUR/7 nocí.
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Andalúzia s pobytom pri mori
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD
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Program:

1. deň – odlet z Viedne do Malagy, ubytovanie na pobreží 
Costa del Sol, večera. 

2. deň – raňajky, transfer do  Malagy, prehliadka presláve-
nej promenády mesta, ktorá pripomína subtropickú záhra-
du, historického centra mesta – rímske divadlo, pevnosť 
Alcazaba. Ochutnávka vína s  občerstvením v  niektorej 
z miestnych vínnych pivníc. Individuálne voľno s možnosťou 
kúpania,  návštevy múzea Pabla Picassa, či katedrály La 
Manquita. Návrat do hotela, oddych na pláži, večera, nocľah. 

3. deň – raňajky, prejazd pohorím Sierra de Ronda 
do  mestečka Ronda, jedného z  najromantickejších miest 
Španielska, kolísky koridy a  mesta Ernesta Hemingwaya. 
Prechádzka mestom, panoramatické výhľady na  kaňon 
Tajo, návšteva býčej arény s  múzeom. Ochutnávka miest-
nych vín s občerstvením. Popoludní návšteva britskej koló-
nie Gibraltáru – najjužnejšieho miesta európskeho konti-
nentu, vyhliadka na prieliv oddeľujúci európsky kontinent 
od afrického. Návšteva jaskyne sv. Michala a všadeprítom-
né gibraltárske opičky. Ubytovanie v hoteli, večera. 

4. deň – raňajky, prehliadka Cádizu, najstaršieho európ-
skeho mesta založeného roku 1100 pred. n. l. Feničanmi 
s  krásnymi barokovými kostolmi, malebnými fasádami 
domov s  typickými ozdobnými balkónmi. Individuálne 
voľno s  možnosťou kratšieho kúpania, občerstvenia, či 
nákupov. Pokračovanie do  mesta Jérez de la Frontera. 
Prehliadka presláveného vinárstva Tio Pepe s ochutnávkou. 
Ubytovanie v okolí Sevilly, večera. 

5. deň – raňajky, presun do  Sevilly, hlavného mesta 
Andalúzie. Návšteva jedného z  najznámejších námestí 
Európy – Španielskeho námestia, prehliadka rozpráv-
kového kráľovského Alcázaru, sídla maurských emirov, 
kastílskych a neskôr španielskych kráľov. V prípade záujmu 
návšteva sevillskej katedrály, ktorá vo  svojich rozľahlých 
priestoroch ukrýva hrob Krištofa Kolumba a  nádherné 
oltáre zo striebra a zlata. Pohľad na celé mesto z mohutnej 
katedrálnej veže La Giralda. Individuálne voľno a plavba lo-
ďou. Presun do hotela v okolí Córdoby, večera. 

6. deň – raňajky, prehliadka Córdoby, križovatky arabskej, 
židovskej a katolíckej kultúry. Prechádzka starým mostom 
cez  rieku Guadalquivir, návšteva najznámejšej pamiatky 
mesta, mešity – La Mezquita. Prechádzka uličkami židov-
ského mesta so  synagógou. Individuálne voľno, možnosť 
vychutnať si kulinárske špeciality. Transfer do  hotela 
v okolí Granady, ubytovanie, večera. Fakultatívne možnosť 
návštevy tradičného predstavenia flamenca.

7. deň – raňajky, prehliadka Granady, goticko – rene-
sančná katedrála s kráľovskou kaplnkou, kde sú pochovaní 
najslávnejší španielski katolícki králi. Štvrť Albaicín, kostol 
San Nicolás. Návšteva veľkolepého komplexu palácov 
Alhambra s  pevnosťou Alcazába, záhradami Generalife 
a maurskými palácmi. Večer ubytovanie v hoteli na pobreží 
Costa del Sol, večera. 

8. deň – raňajky, individuálne voľno (podľa odletu), odlet 
do Viedne. 

Termíny 
8 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

12.05. - 19.05. 955 935 915
25.05. - 01.06. 955 935 915
08.09. - 15.09. 955 935 915
22.09. - 29.09. 955 935 915

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v 3* hoteli s polpenziou, letecká doprava Viedeň  Malaga  Viedeň, transfer na letisko 
a  späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, autokarová doprava počas okruhu, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 210 EUR/os., pobytová taxa (platba na mieste 
cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 
3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 210 EUR/7 nocí.
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Madrid 
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Lisabon
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

14.05. - 17.05. 495 485 475
27.08. - 30.08. 495 485 475

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Lisabon  Viedeň, 
transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/os., doprava 
v meste, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné 
poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 
1-lôžková izba 150 EUR/3 noci.

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Madrid  Viedeň, 
transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/os., doprava 
v meste, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné 
poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 
1-lôžková izba 150 EUR/3 noci.

Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

08.05. - 11.05. 545 535 525
16.09. - 19.09. 545 535 525

Program:

1. deň – prílet do  Madridu, prehliadka mesta od  stredu Španielska alebo nultého 
kilometra, nachádzajúceho sa pri  Slnečnej bráne – Puerta del Sol, pokračovanie 
cez  Španielske námestie ku  kráľovskému palácu a  priľahlým záhradám. Palác je ofici-
álnym sídlom španielskeho kráľovského rodu a  je považovaný za  najrozľahlejší v  zá-
padnej Európe. Presun ku  majestátnej katedrále Santa Maria Almudena a  bazilike 
San Franciso el Grande, ktorá je jedným z  diel talianskeho architekta Sabatiniho. 
Posledná zastávka dňa na hlavnom námestí Plaza Mayor a tržnici Mercado San Miguel. 
Ubytovanie.

2. deň – raňajky, pokračovanie v  prehliadke od  Neptúnovej fontány, návšteva 
Námorného múzea, v ktorom je možné obdivovať artefakty spojené s bohatou koloni-
začnou históriou Španielska. Presun do parku Retiro, ktorý patrí medzi najkrajšie časti 
mesta vďaka početným architektonickým, sochárskym a krajinným celkom. Medzi nimi 
vyniká Krištáľový palác, postavený takmer výlučne zo skla. Pokračovanie na námestie 
Plaza de Toros s  najprestížnejšou býčou arénou sveta Las Ventas a  múzeom. Návrat 
do hotela.

3. deň – raňajky, návšteva niektorého z mnohých svetoznámych múzeí - Národného 
múzea umenia Reina Sofía, svetoznámej galérie Prado, múzeum Thyssen-Bornemisza či 
múzeum Sorolla. V každom návštevník nájde iný štýl umenia, od klasického až po mo-
derné. Presun ku  štadiónu futbalového klubu Real Madrid – Santiago Bernabéu. 
Individuálne voľno, návrat do hotela.

4. deň – raňajky, návšteva jedného z  najväčších komplexov sveta El Escorial, ktoré 
v sebe spájalo sídlo kráľov a kláštor. Návrat do hotela, vyzdvihnutie batožiny a  transfer 
na letisko, odlet.

Program:

1. deň – prílet do  Lisabonu, hlavného mesta Portugalska. Prechádzka malebnou his-
torickou štvrťou Alfama s  typickou maurskou architektúrou. Lemovaná je obchodmi 
predávajúcimi tradičné remeselné výrobky a  kaviarňami. Jazda typickou portugalskou 
električkou, ktorá je jedným zo  symbolov mesta. Návšteva hradu sv. Juraja týčiaceho 
sa nad mestom s veľkolepým panoramatickým výhľadom na mesto. Ubytovanie a nocľah.

2. deň – raňajky, prechádzka štvrťou Ajuda s rovnomenným palácom a botanickou zá-
hradou.   Presun do slávnej štvrti Belém s najvýznamnejšími pamiatkami mesta zarade-
nými do zoznamu UNESCO – kláštor sv. Hieronyma, kde leží hrobka moreplavca Vasca 
de Gamu a veža Belém, ktorá patrí k najfotografovanejším miestam Lisabonu. Pamätník 
moreplavcov Padrāo dos Descobrimentos, odkazujúci na zrod portugalskej zámorskej 
veľmoci. Návrat do hotela, nocľah.

3. deň – raňajky, začiatok prehliadky na námestí Rossio, presun do štvrti Baixa, mož-
nosť vyviezť sa výťahom Santa Justa postavenom v  neogotickom štýle. Pokračovanie 
až po  námestie Praça do  Comércio, ktorého vchod tvorí Víťazný oblúk s  vyhliadkou. 
Možnosť nákupov na miestnom trhovisku Mercado da Ribeira, ktoré je rajom pre milov-
níkov dobrého jedla. Návrat do hotela.

4. deň – raňajky, návšteva najstaršieho rímsko-katolíckeho kostola v meste – katedrály 
Sé, pokračovanie k nádhernej vyhliadke Portas do Sol, odkiaľ sa naskytá očarujúci vý-
hľad na mesto. Návrat do hotela, vyzdvihnutie batožiny a transfer na letisko, odlet.
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Portugalsko - zem moreplavcov a slnka
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Termíny 
8 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

05.05. - 12.05. 1 125 1 105 1 085
25.05. - 01.06. 1 125 1 105 1 085
31.08. - 07.09. 1 125 1 105 1 085
15.09. - 22.09. 1 125 1 105 1 085

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v 3* hoteli, 7x raňajky, 5x večera,  letecká doprava Viedeň  Lisabon a Porto  Viedeň, transfer 
na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, autokarová doprava počas okruhu, sprievodca 
CK, ochutnávka vína v Porte, ostatné prehliadky/ochutnávky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 
210 EUR/os., pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 195 EUR/7 nocí.
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Program:

1. deň – odlet z Viedne v dopoludňajších hodinách, prílet 
do Lisabonu, transfer do hotela, ubytovanie.

2. deň – raňajky, celodenná prehliadka Lisabonu, na kto-
rý sa pozerá replika slávnej sochy Krista v  Riu de Janeiro. 
Prehliadka starobylej štvrti Belém s kláštorom hieronymi-
tov, veža Torre de Belém, hrad Castelo de Sao Jorge, naj-
staršia štvrť Alfami. Ubytovanie a večera.

3. deň – raňajky, transfer do  Sintry (UNECSO) plnej roz-
právkových palácov. Presun na  najzápadnejší cíp Európy, 
Cabo da Roca, pokračovanie do  mestečka Cascais, preslá-
veného rybími špecialitami. Návrat do hotela. Fakultatívne 
návšteva predstavenia portugalského hudobného žánru 
fado.

4. deň – raňajky, presun do  stredovekej dedinky Óbidos. 
Prechádzka pomedzi biele domčeky s  terakotovými stre-
chami. Pokračovanie prechádzkou po pláži v rybárskej de-
dinke Nazaré. Zastávka v  mestečku Alcobaca s najväčším 

kostolom Portugalska (UNESCO) a  cisterciánskym opát-
stvom. Zastávka v Batalhe s návštevou kráľovského klášto-
ra (UNESCO). Program dňa zakončený v pútnickom meste 
Fátima. Ubytovanie a večera.

5. deň – raňajky, pokračovanie do  mesta Tomar, kde 
sa nachádza hrad Convento de Cristo (UNESCO), ktorý 
bol sídlom rytierov Kristovho rádu. Odchod do  bývalého 
hlavného mesta Coimbra, kde sa nachádza najstaršia 
univerzita Portugalska a druhá najstaršia univerzita sveta. 
Ubytovanie a večera.

6. deň – raňajky, celodenná návšteva Porta, ktoré je 
vo  svete preslávené vďaka portskému vínu. Prechádzka 
po  historickej štvrti Ribeira, po  brehoch rieky Doura až 
po  jej ústie do Atlantiku. Prehliadka katedrály Terreido da 
Sé, štvrť Barredo s domami naklonenými do strán a go-
tický kostol Sao Francisco s  honosnou zlatou výzdobou. 
Ubytovanie a večera.

7. deň – raňajky, transfer do  Bragy na  pútnické miesto 
Bom Jeses de Monte. Pokračovanie do mesta Guimaraes 
(UNESCO), kolísky portugalského národa. Poslednou za-
stávkou dňa s ochutnávkou budú vinice Quinta da Aveleda. 
Návrat do hotela, večera.

8. deň – raňajky,  transfer na letisko, prílet do Viedne vo ve-
černých hodinách.
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Maroko – kráľovské mestá a magická púšť
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

PRIPRAVUJEME PRE VÁS TERMÍNY A CENY 2021.

 V
ie

de
ň  ↔

 M
ara

kéš

Aït Benhaddou Ouarzazate  
Erfoud 

Meknes 

Casablanca 

Rabat 

Marakéš 

A t l a n t i c k ý  o c e á n

A l ž í r s k o

Z á p a d n á  S a h a r a

M a r o k oM a r o k o

Program:

1. deň – odlet do  Marakéša, ubytovanie v  hoteli, indivi-
duálne voľno, večera.

2. deň – raňajky, cesta pohorím Atlas, zastávka vo  výške 
2260 m n. m.  v priesmyku Tizi n’Tichka s panoramatickým 
výhľadom. V  popoludňajších hodinách príchod na  úpätie 
Vysokého Atlasu do  berberskej dediny Aït Ben Haddou, 
ktorá je dnes zapísaná na  zozname UNESCO a  natáčalo 
sa v  nej niekoľko filmov, prehliadka exteriérov filmového 
štúdia. Návšteva opevneného berberského domu Taourirt 
Kasbah, v ktorom žil paša so svojimi ženami a konkubína-
mi. Ubytovanie a večera v Ouarzazate.

3. deň – raňajky, presun do púštneho mesta Erfoud. Krátka 
zastávka a  prechádzka úžinou Todra s  možnosťou vidieť 
historické zavlažovacie systémy. Ubytovanie. Fakultatívne 
výlet terénnym autom do  púšte a  krátka púť na  spôsob 
karavány k západu slnka na ťavách. Ubytovanie a večera.

4. deň – raňajky, pokračovanie do  mesta Meknes. 
Cesta ponúkajúca nádherné výhľady na  rozmanitú kra-
jinu Maroka - púštna krajina a  oázy, veľ kolepá horská 

scenéria, ale aj úrodné roviny pri meste Middelt. Prechod 
cez  Stredný Atlas s  cédrovými a  borovicovými lesmi, kde 
žijú opičky druhu Makak Magot. Po  príchode do  kráľov-
ského mesta Meknes prechádzka uličkami v starom meste 
- medine, okolo kráľovského paláca, popri vodnej nádrži 
a  obdivuhodných masívnych pozostatkoch stredovekých 
stajní. Ubytovanie, večera.

5. deň – raňajky, návšteva manufaktúry na  výrobu tra-
dičných svetoznámych berberských a  kelim kobercov 
s ukážkami ich výroby. Presun do hlavného mesta Maroka 
Rabatu. Možnosť vidieť hradby kráľovského paláca, 
ako aj priestranné a  nádherné záhrady. Prehliadka mau-
zólea Mohameda V. a pozostatky veže Hassana II. Zastávka 
v  Kasba Oudaya s  výhľadom na Atlantik. Neskoro popo-
ludní odchod pozdĺž atlantického pobrežia do Casablancy. 
Ubytovanie a večera.

6. deň – raňajky, prehliadka mesta Casablanca. 
Impozantná mešita Hassana II., ktorá je najväčšou me-
šitou na  africkom kontinente, návšteva budovy starého 

súdu s interiérom v štýle španielsko-maurskej architektúry. 
Pokračovanie okružnou jazdou mestom. Popoludní presun 
popri pobreží Atlantického oceánu meniacou sa maroc-
kou krajinou až do  Marakéša. Po  príchode do  Marakéša 
možnosť zúčastniť sa fakultatívneho  výletu nočným 
Marakéšom spojeným s prehliadkou mesta na koči a náv-
števou jedinečného večerného námestia Jemaa El Fna, 
kde vystupujú umelci a  akrobati iba v  noci. Ubytovanie 
a večera v Marakéši.

7. deň – raňajky, celodenná prehliadka Marakéša. Mešita 
Kutubíji, brána Bab Agnaou, prechádzka labyrintom me-
diny a  Židovskou štvrťou Melah. Zastávka v  berberskej 
„lekárni“ (starý obchod s  tradičným berberským korením, 
liekmi a poctivým arganovým olejom). Individuálne voľno 
alebo nákupy u  klenotníka, predavača korenín, kobercov, 
či kožených odevov a  suvenírov. Fakultatívne folklórne 
predstavenie s berberskou koňskou šou. Návrat do hotela, 
večera.

8. deň – raňajky, transfer na letisko, odlet do Viedne.

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou, letecká doprava Viedeň  Marakéš  Viedeň, transfer na letisko 
a  späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, autokarová doprava počas okruhu, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu, vstupy do vybraných pamiatok. Povinné príplatky: servisné poplatky 275 EUR/os. Odporúčaný 
doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň.  Ostatné 
doplatky: 1-lôžková izba 165 EUR/7 nocí, fakultatívne výlety a obedy (platba na mieste).
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NOVINKA

Island
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

K
e

f
l a

v
í k

 

↔
 V i e d e ň

NP Thingvellir
Srokkur
(Geysir)

Gullfoss
Secret Lagoon

Seljalandsfoss

Gunnhver Gljúfrafoss

Skógafoss Reynis�ara
Dyrhólaey

Mýrdalssandur
Eldhraun

Jökulsárlón
Diamantová pláž

KeriðKeflavík

I s l a n dI s l a n d

A t l a n t i c k ý  o c e á n

Reykjavík

Program:

1. deň – odlet z  Viedne v  ranných hodinách, prí-
let do  Keflavíku. Prvá zastávka v  národnom parku 
Thingvellir. Na  tomto historickom mieste sa nachádzal 
prvý parlament na svete a pomyselne sa tu stretáva Európa 
s  Amerikou. Úchvatná prechádzka v  priekope medzi tek-
tonickými doskami, kde sa nakrúcal aj seriál Hra o  tróny. 
Presun k  činnému gejzíru Srokkur, ktorý sa nachádza 
v  blízkosti najstaršieho, dnes oddychujúceho Gejzíru, 
od ktorého je odvodený aj samotný názov týchto prírod-
ných „chrličov“ vody. Pokračovanie k  ohromujúcemu 
zlatému vodopádu Gullfoss, nad ktorým sa často tvorí pod-
maňujúca dúha. Posledná zastávka dňa pri kráteri Kerið, 
na  dne ktorého sa nachádza krásne jazero meniace farby 
podľa počasia. Fakultatívne kúpanie v najstaršom kúpalis-
ku na Islande – Secret Lagoon. Ubytovanie a nocľah.

2. deň – raňajky, celodenné poznávanie južnej časti Islandu 
začína pri  60 m vysokom vodopáde Seljalandsfoss 
na  rieke Seljalandsá. Možnosť prehliadnuť si vodopád aj 

zo „zadnej strany“. Pokračovanie k vodopádu Gljúfrafoss 
a ďalej k vodopádu Skógafoss, ku ktorého čaru prispieva 
obrovské množstvo vody vytvárajúce mohutné hrmenie 
a  dúhovú hmlu. Presun k  vyhliadke Dyrhólaey, odkiaľ je 
možnosť sledovať ikonické vtáky Islandu - alky bielo-bra-
dé. Pokračovanie na  pláž Reynisfjara, ktorá je známa 
čiernymi kamienkami a  čadičovými výstupkami, ktoré vy-
tvárajú schodovité pyramídy nazývané Gardar. Ubytovanie 
a nocľah.

3. deň – raňajky, pokračovanie po  piesočnatých poliach 
južného pobrežia, ktoré boli tvorené záplavami a  pochá-
dzajú zo  subľadovcových vulkanických erupcií počas stá-
ročí. Prechod cez  veľké pieskové pláne Mýrdalssandur 
a  tiež cez  lávové pole Eldhraun. Prechádzka dva milióny 
rokov starým kaňonom Fjadragljúfur, ktorý vznikol počas 
doby ľadovej. Zastávka v ľadovcovej lagúne Jökulsárlón, 
s  možnosťou obdivovať nielen ľadovce, ale so  šťastím aj 
tulene. Presun k  Diamantovej pláži, kde počas prílivu 

ostávajú na  brehu kusy ľadovcov. Fakultatívne plavba lo-
ďou. Ubytovanie a nocľah.

4. deň – raňajky, návšteva hlavného mesta Islandu, ktoré 
je najsevernejším hlavným mestom na  svete. Možnosť 
vyhliadky na  mesto z  veže vodárne Perlan. Pokračovanie 
k vile Hofdi, kde v roku 1986 Michail Gorbačov s Ronaldom 
Reganom ukončili studenú vojnu. Návšteva koncertnej 
haly Harpa a možnosť pochutnať si na hot-dogu v  rovna-
kom stánku ako kedysi Bill Clinton. Prechádzka po  mos-
te cez  jazero v  centre mesta k  radnici, návšteva kostola 
Hallgrimskirkja. Návšteva polostrova Reykjanes s  geoter-
málnou oblasťou Gunnuhver s  bublajúcimi jazierkami, 
v  ktorých sa ukrýva čarodejnica Gudrun. Návšteva najpo-
pulárnejšej atrakcie Islandu - Modrej lagúny, fakultatívne 
kúpanie.

5. deň – raňajky, odlet v ranných hodinách.

Termíny 
5 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

05.05. - 09.05. 1 235 1 215 1 195
15.09. - 19.09. 1 285 1 275 1 255

V cene je zahrnuté: 4x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Keflavík  Viedeň, transfer na letisko a späť 
s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, autokarová doprava počas okruhu, sprievodca CK, prehliadky 
podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 240 EUR/os., pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./
noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./
deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 220 EUR/4 noci, kúpanie v Modrej lagúne 90 EUR/os. Upozornenie: ceny vopred 
objednaných vstupov sa môžu meniť. CK Turancar si vyhradzuje právo na ich doúčtovanie.



16 | POZNÁVACIE ZÁJAZDY 

Program:

1. deň – prílet do  Petrohradu – mesta rozprestiera-
júceho sa na  40 ostrovoch navzájom poprepájaných 
zhruba 300 mostami. Výlet do  ohromujúcich cárskych 
sídiel pri  Petrohrade. Návšteva veľkolepého paláca 
Petrodvorec. Letnú rezidenciu Petra Veľkého obkole-
suje prekrásny park so  170 fontánami. Mestečko Puškin 
(Carskoje selo) a Katarínsky palác s prekrásnou jantáro-
vou komnatou. Ubytovanie. 

2. deň – raňajky, dopoludňajšia prechádzka centrom mes-
ta, Katedrála sv. Izáka – najväčšia pravoslávna katedrála 
v meste s pozlátenou kupolou, Kazanský chrám, nábrežie 
rieky Neva, Admiralita, Medený jazdec – bronzová socha 
Petra Veľkého. Popoludní prehliadka Ermitáže so Zimným 
palácom na brehoch rieky Neva. Plavba loďou s úžasnými 
pohľadmi na paláce Petrohradu. Chrám Spasiteľa krvi, kto-
rý je postavený na mieste, kde bol v roku 1881 zavraždený 
cár Alexander II. Návrat do hotela.

3. deň – raňajky, návšteva Petropavlovskej pevnosti s ka-
tedrálou, ktorá v  minulosti slúžila ako väzenie pre  vysoko 
postavené osoby a  politických väzňov. V  podvečerných 
hodinách transfer na  vlakovú stanicu a  odchod nočným 
vlakom do Moskvy.

4. deň – príchod do Moskvy,  prehliadka centra hlavného 
mesta Ruska. Preslávené Červené námestie obklopené 
dominantami mesta – Chrámom Vasila Blaženého s rôzno-
farebnými cibuľovitými kupolami, Mauzóleom V.I. Lenina 
a Kremľom. Ubytovanie, nocľah. 

 5. deň – raňajky, návšteva najznámejšej moskovskej pa-
miatky – Kremľa, zapísaného v  zozname UNESCO, sídla 
ruského parlamentu a  prezidenta. Prehliadka najznámej-
ších chrámov – Nanebovzatia Panny Márie so  slávnymi 
freskami, Zvestovania Panny Márie (Blagoveščenskij so-
bor), sv. Archanjela Michaela s  hrobkami cárskych rodín, 

Car Kolokol – najväčší zvon na  svete, ktorý nikdy nebil 
a  Car Puška – delo, ktoré nikdy nevystrelilo, prechádzka 
popri budove Zbrojnice s  cárskymi pokladmi (možnosť 
individuálnej návštevy), či úradnej budove ruského prezi-
denta. Večerná prechádzka po  Prospekte Arbat – mos-
kovskej Champs-Elysées. Návrat do hotela. 

 6. deň – raňajky, návšteva Treťjakovskej galérie s  naj-
väčšou zbierkou ruských umeleckých diel. Prehliadka naj-
krajších staníc moskovského metra, ktoré svojou výzdobou, 
nástennými maľbami, mozaikami a  krištáľovými lustrami 
pripomínajú chrámy a paláce. Odlet do Viedne.

Termíny 
6 dní/5 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

08.06. - 13.06. 995 975 955
18.06. - 23.06. 995 975 955
02.07. - 07.07. 995 975 955
30.07. - 04.08. 995 975 955
17.08. - 22.08. 995 975 955
26.08. - 31.08. 995 975 955

V cene je zahrnuté: 4x ubytovanie v 3*/4* hoteli s raňajkami, 1x ubytovanie vo vlakovom kupé (4-lôžkové kupé) s raňajkami, 
letecká doprava Viedeň  Petrohrad a Moskva  Viedeň, transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer 
letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, miestny sprievodca, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: 
servisné poplatky 195 EUR/os., doprava v meste, vstupy (objednané vopred) - Kremeľ, autobus do Petrodvorca, Letný palác, 
Katarínsky palác, Ermitáž, plavba po Neve, Petropavlovská pevnosť - 160 EUR, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./
noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./
deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 190 EUR/4 noci, 2-lôžkové kupé 100 EUR/os. Cena 1-lôžkového kupé na vyžiadanie. 
Upozornenie: do Ruskej federácie je potrebný cestovný pas s platným vízom, vízum na požiadanie vybaví CK Turancar 
za poplatok 95 EUR. Ceny vopred objednaných vstupov sa môžu meniť. CK Turancar si vyhradzuje právo na ich doúčtovanie.

Moskva a Petrohrad - dva ruské klenoty
 6 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

V i e d e ň     M o s k v a

V i e d e ň    
 P e t ro h r a d

Petrodvorec

Petrohrad

Moskva

R u s k oR u s k oE s t ó n s k o

F í n s k o

L o t y š s k o

L i t v a B i e l o r u s k o
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Helsinki a Petrohrad 
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

Termíny 
5 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

08.05. - 12.05. 885 865 845
31.08. - 04.09. 885 865 845

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3*/4* hoteli s  raňajkami, 1x ubytovanie v lodnej kajute na trajekte (2-lôžková kajuta), 
leteckú dopravu Viedeň  Helsinki a Petrohrad  Viedeň, transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer 
letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, miestny sprievodca, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: 
servisné poplatky 195 EUR/os., doprava v meste, vstupy (objednané vopred) - autobus do Petrodvorca, Letný palác, Katarínsky 
palác, Ermitáž, plavba po Neve, Petropavlovská pevnosť - 140 EUR, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). 
Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. 
Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 145 EUR/3 noci. Cena 1-lôžkovej kajuty na vyžiadanie. Upozornenie: do Petrohradu je 
potrebný cestovný pas s platným elektronickým vízom, vízum na požiadanie vybaví CK Turancar za poplatok 15 EUR. Ceny 
vopred objednaných vstupov sa môžu meniť. CK Turancar si vyhradzuje právo na ich doúčtovanie.

Program:

1. deň – odlet z  Viedne v  ranných hodinách, prílet 
do  Helsínk, transfer do  hotela, ubytovanie, podvečerná 
prechádzka mestom: Sibeliov park a  monument, jedi-
nečný kostol Temppeliauko vytesaný priamo do  skaly, 
parlament. Ubytovanie v hoteli.

2. deň – raňajky, pokračovanie prehliadky mesta: ma-
jestátne hlavné námestie Senaatintori, Chrám večného 
spánku Panny Márie (Uspenská katedrála), Kostol sv. 
Jána ( Johanneskyrkan), presun na  ostrov Suomenlinna, 
na  ktorom sa odohrala podstatná časť histórie mesta, 
ktorú pripomína pevnosť chránená UNESCOm, vo  ve-
černých hodinách vyzdvihnutie batožiny a  nočný trajekt 
do Petrohradu.

3. deň – príchod do  Petrohradu v  ranných hodinách, 
transfer do centra mesta. Pešia prechádzka centrom mes-
ta: Nevsky prospekt – najväčšia a  najznámejšia ulica 

Petrohradu, Kazanský chrám, Medený jazdec - bronzo-
vá socha Petra Veľkého, nábrežie rieky Nevy a Admiralita, 
Katedrála sv. Izáka – najväčšia pravoslávna katedrála 
v meste s pozlátenou kupolou (z kupoly je nádherný pano-
ramatický výhľad na mesto), Dvorcovaja Ploščaď - srdce 
mesta a  jedno z najkrajších námestí na svete. Ubytovanie 
v hoteli.

4. deň – raňajky, celodenný výlet do  cárskych sídiel 
pri  Petrohrade: veľkolepý palác Petrodvorec - letná 
rezidencia Petra Veľkého - ktorý obkolesuje prekrásny 
park so  170 fontánami, mestečko Puškin (Carskoje selo) 
a  Katarínsky palác s  jantárovou komnatou. Neskoro 
popoludní návrat do  Petrohradu: Vasilievsky ostrov, 
Petropavlovská pevnosť s katedrálou – v minulosti slú-
žila ako väzenie pre vysoko postavené osoby a politických 
väzňov. Návrat do hotela.

5. deň – raňajky, prehliadka veľkolepej Ermitáže 
so  Zimným palácom – bezkonkurenčná zbierka približne 
troch miliónov exponátov vo  viac ako štyristo miestnos-
tiach v  komplexe šiestich budov, ktoré sa nachádzajú 
na  brehoch rieky Neva. Plavba loďou po  rieke Neva 
s  úžasnými pohľadmi na  paláce Petrohradu. Chrám 
Spasiteľa krvi, ktorý je postavený na mieste, kde bol v roku 
1881 zavraždený cár Alexander II. Popoludní návrat do ho-
tela, vyzdvihnutie batožiny a  transfer na  letisko. Odlet 
z Petrohradu v podvečerných hodinách.

Vie
de

ň →
 He

lsin
ki

Petrohrad →
 Viedeň

Helsinki Petrohrad

Moskva

R u s k oR u s k o

F í n s k oF í n s k o

B a l t i c k é  m o r e

E s t ó n s k o

L o t y š s k o
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Štokholm
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

Petrohrad – Biele noci   
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

Program:

1. deň – prílet do Štokholmu, hlavného mesta Švédskeho kráľovstva. Popoludní presun 
na  jeden zo  14 ostrovov, ostrov Lovön. Návšteva nádherného paláca Drottningholm 
(UNESCO), rezidencie švédskej kráľovskej rodiny. Vybudovaný bol podľa vzoru preslá-
veného parížskeho Versailles. Priľahlý zámocký park zdobia sochy, ktoré pochádzajú 
z Valdštejnskej záhrady v Prahe a počas tridsaťročnej vojny ich Švédi získali ako vojnovú 
korisť. Večer návrat do hotela.

2. deň – raňajky, prehliadka pamätihodností mesta: radnica postavená z 8 miliónov čer-
vených tehál, v Modrej sále sa každoročne koná slávnostná večera pri príležitosti udeľo-
vania Nobelovej ceny. Návšteva centra mesta na ostrovoch Riddarholmen a Gamla Stan 
(Staré mesto): Veľké námestie Stortorget – najstaršie námestie v meste, ktoré sa do his-
tórie zapísalo neslávne známym „krvavým kúpeľom“, kedy dánsky kráľ Kristián II. nechal 
popraviť svojich politických odporcov. Kráľovský palác, Parlament, Nobelovo múzeum, 
ktoré je venované nielen zakladateľovi Nobelovej ceny Alfredovi Nobelovi, ale aj viac 
ako 800 držiteľom tejto svetoznámej prestížnej ceny, medzi nimi sú aj Slováci – Daniel 
Carleon Gajdusek, Filip Lenard či Jozef Mindáš. Najstarší a najznámejší kostol Storkyrkan, 
v ktorom sa podľa tradície konajú svadby kráľovskej rodiny. Návrat do hotela.

3. deň – raňajky, presun na ostrov Djurgarden – Vikingské múzeum, múzeum Nordiska 
museet Skansen – fascinujúce múzeum pod holým nebom, ktoré zachytáva architek-
túru a spôsob života v celom Švédsku v rôznych historických obdobiach, Vasa muzeum 
– hlavným exponátom je loď Vasa, ktorá stroskotala hneď pri prvej plavbe v r. 1628 a bola 
vytiahnutá o  333 rokov neskôr aj s  vybavením. Zakončenie dňa pri  štadióne Ericsson 
Globe jedinečnou vyhliadkovou jazdou na SkyView. Návrat do hotela.

4. deň – raňajky, individuálne voľno, prípadne návšteva koncertnej haly, kde sa každoroč-
ne udeľujú Nobelove ceny. Odlet zo Štokholmu.

Program:

1. deň – prílet do Petrohradu, mesta rozprestierajúceho sa na 40 ostrovoch, ktoré spája 
zhruba 300 mostov. Vasilievsky ostrov, Petropavlovská pevnosť, ktorá v minulosti slúži-
la ako väzenie pre politických väzňov, krížnik Aurora, Petropavlovská katedrála – miesto 
posledného odpočinku ruských cárov. Návrat do hotela.

2. deň – raňajky, návšteva Ermitáže, ktorá sa hrdí bezkonkurenčnou zbierkou približne 3 
mil. exponátov vo viac ako štyristo miestnostiach. Súčasťou Ermitáže je aj Zimný palác, 
útokom naň sa začala v r. 1917 Veľká októbrová revolúcia. Plavba po Neve s úžasnými 
pohľadmi na paláce Petrohradu. Návšteva Katedrály sv. Izáka – najväčšia pravoslávna 
katedrála v meste s pozlátenou kupolou.Návrat do hotela.

3. deň – raňajky, celodenný výlet do cárskych sídiel pri Petrohrade, ktoré dodnes pripo-
mínajú slávnu minulosť ruského impéria. Veľkolepý palác Petrodvorec, ktorý obkolesu-
je prekrásny park a známy je aj ako „ruské Versailles“. Carskoje selo – Katarínsky palác s 
preslávenou jantárovou komnatou. Vo večerných hodinách fakultatívne výlet na otvá-
ranie petrohradských mostov. Vďaka výnimočnej geografickej polohe a tzv. „bielym 
nociam“, kedy slnko zapadá až okolo polnoci a na pár hodín sa zošerí, je možné mesto 
objavovať do neskorých večerných hodín. Návrat do hotela.

4. deň – raňajky, návšteva najväčšej a najznámejšej ulice Nevsky prospekt, Admiralita, 
pôvodné sídlo ruského námorníctva, návšteva chrámu Spasiteľa krvi, kde bol 1. marca 
1881 zavraždený cár Alexander II., Kazanský chrám, Dvortsovaja Ploščaď - srdce mesta 
a jedno z najkrajších námestí sveta. Návrat do hotela.

5. deň – raňajky, odlet z Petrohradu.

Termíny 
5 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

08.06. - 12.06. 855 835 815
18.06. - 22.06. 855 835 815
25.06. - 29.06. 855 835 815

V cene je zahrnuté: 4x ubytovanie v 3*/4* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Petrohrad  Viedeň, 
transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, 
miestny sprievodca, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/
os., doprava v meste, vstupy (objednané vopred) - autobus do Petrodvorca, Letný palác, Katarínsky palác, 
Ermitáž, plavba po Neve, Petropavlovská pevnosť - 140 EUR, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./
noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie 
PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 190 EUR/4 noci. Upozornenie: do Petrohradu je 
potrebný cestovný pas s platným elektronickým vízom, vízum na požiadanie vybaví CK Turancar za poplatok 15 
EUR. Ceny vopred objednaných vstupov sa môžu meniť. CK Turancar si vyhradzuje právo na ich doúčtovanie.

Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

26.06. - 29.06. 515 495 485
13.08. - 16.08. 515 495 485

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 4* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Štokholm  Viedeň, 
transfer na letisko a  späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/os., doprava v meste, 
pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 135 
EUR/3 noci.
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Program:

1. deň – prílet do Amsterdamu, hlavného mesta Holandska, plného tulipánov a bicyklov. 
Presun do  hotela. Popoludní prehliadka historického centra mesta s  námestím Dam 
a kostolom sv. Mikuláša, jedného zo symbolov mesta. Ďalej Nový kostol, ktorý dnes slú-
ži ako miesto umeleckých výstav a organových recitálov. Kráľovský palác, považovaný 
za najvýznamnejšiu pamiatku zlatého veku Holandska. V prípade záujmu návšteva múzea 
voskových figurín Madame Tussaud´s. Večer ubytovanie v hoteli.

2. deň – raňajky, pokračovanie v  prehliadke mesta návštevou vybraného múzea – 
Rijksmuseum – najväčšie múzeum Holandska založené v roku 1800 s rozsiahlymi ume-
leckými zbierkami, múzeum Vincenta Van Gogha alebo galéria súčasného a  moderné-
ho umenia a  dizajnu Stedelijk. Pokračovanie prehliadkou Rembrandtovho námestia 
s  Rembrandtovým domom, námestie Nieuwmarkt so  starožitným trhom a  budovou 
Waag, ktorá je najstarším zachovaným hradným objektom mesta. Návrat do hotela.

3. deň – raňajky, návšteva dedinky Zaanse Schans – prehliadka jedinečného skanzenu 
s veternými mlynmi a typickými rybárskymi domčekmi, ukážka výroby syrov a drevákov. 
Popoludní návrat do Amsterdamu a plavba po grachtoch. Individuálne voľno. Vo večer-
ných hodinách návrat do hotela.

4. deň – raňajky, návšteva oázy pokoja a  kľudu v  rušnom meste, pôvabného dvora 
Begijnhof, ktorý v minulosti slúžil ako útočisko pre ženy, žijúce zbožným životom, sta-
rajúce sa o starších občanov. Návrat do hotela, vyzdvihnutie batožiny, transfer na letisko. 
Odlet z Amsterdamu do Viedne.

Istanbul
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

Amsterdam
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

21.05. - 24.05. 515 505 495
28.08. - 31.08. 515 505 495

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 4* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Istanbul  Viedeň, 
transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 185 EUR/os., doprava 
v meste, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné 
poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 
1-lôžková izba 125 EUR/3 noci.

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Amsterdam  Viedeň, 
transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/os., doprava 
v  meste, doprava do Zaanse Schans, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný 
doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./
deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 165 EUR/3 noci.

Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

20.05. - 23.05. 495 485 475
30.09. - 03.10. 495 485 475

Program:

1. deň – prílet z Viedne do Istanbulu. Istanbul je dnes najväčším mestom Turecka, v mi-
nulosti bol známy pod menami Carihrad či Konštantinopol. Rozkladá sa na dvoch konti-
nentoch a  je zapísaný na zozname UNESCO. Prehliadka mesta, Modrá mešita sultána 
Ahmeda I. so  šiestimi minaretmi, ktorej názov je odvodený od  prevládajúcej farby sa-
motnej výzdoby mešity, prechádzka priľahlým parkom. Vo  večerných hodinách návrat 
do hotela.

2. deň – raňajky, celodenná prehliadka mesta, hlavné námestie starého Istanbulu 
Hippodrom, egyptský obelisk, Hagia Sofia – Chrám božej múdrosti, slávny paláco-
vý komplex  Topkapi, ktorý bol takmer 400 rokov oficiálnou  rezidenciou osmanských 
sultánov. Istanbulské archeologické múzeum, ktoré je jedným z troch najvýznamnejších 
múzeí na území Turecka. Yerebatanská cisterna, Sulejmanova mešita. Vo večerných 
hodinách návrat do hotela.

3. deň – raňajky, návšteva ďalších významných pamätihodností Istanbulu – posvätné 
miesto moslimov Eyüp, Galatská veža, ktorá bola po stáročia najvyššou stavbou mesta. 
Popoludní plavba loďou po Bosporskom prieplave s výhľadmi na európsku aj ázijskú časť 
mesta. Vo večerných hodinách návrat do hotela.

4. deň – raňajky, deň určený na návštevu Veľ kého bazáru s nezameniteľnou atmosférou 
a  úžasným výberom tovarov, individuálne voľno a  možnosť nákupov. Odlet z  Istanbulu 
do Viedne.
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Termíny
8 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

01.06. - 08.06. 1 195 1 175 1 155
28.09. - 05.10. 1 195 1 175 1 155

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v 3*/4* hoteli s plnou penziou, letecká doprava Viedeň  Istanbul a Antalya  Bratislava 
alebo Bratislava  Antalya a Istanbul  Viedeň, transfer na letisko s nástupom v NR, TT alebo BA (pri odlete/prílete do Viedne), 
transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, miestny sprievodca, autokarová doprava počas okruhu, prehliadky podľa 
programu, vstupy do vybraných pamiatok. Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/os., pobytová taxa (platba na 
mieste cca 2  EUR/os./noc.) Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 145 EUR/7 nocí.

Turecký okruh  
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

V i e d e ň  →  I s t a n b u l  

A n t a l y a      B r a t i s l a v a      

→

Bursa
Ankara

Efez
Pamukkale Kappadokia

Göreme

S t r e d o z e m n é  m o r e
C y p r u s

Istanbul

Antalya

T u r e c k oT u r e c k o

Program:

1. deň – prílet do Istanbulu, mesta spájajúceho európsku 
a orientálnu kultúru. Individuálne voľno. V prípade záujmu 
návšteva niektorého z  preslávených istanbulských bazá-
rov, medzi ktoré patrí aj najznámejší Veľ ký bazár. Vo ve-
černých hodinách fakultatívne plavba loďou po  Bospore. 
Večera, ubytovanie.

2. deň – raňajky, prehliadka najkrajších pamiatok mes-
ta – námestie Sultanahmet s  Egyptským a  Justiánovým 
obeliskom, sultánov palác Topkapi, chrám božej múd-
rosti Hagia Sofia, Modrá mešita so  šiestimi minaretmi. 
Individuálne voľno. Návrat do hotela, večera.

3. deň – raňajky, transfer a  prehliadka prvého hlavného 
mesta kedysi slávnej Osmanskej ríše Bursy, v ktorej sú po-
chovaní prví sultáni. Mesto nazývané aj Zelená Bursa vďa-
ka množstvu parkov a  záhrad. Najvýznamnejšie pamiatky 
nesú rovnako tento prívlastok – Zelená mešita a Zelené 
mauzóleum, ktoré v  sebe ukrývajú dokonalé ukážky os-
manskej architektúry. Ubytovanie, večera.

4. deň – raňajky,  prehliadka jednej z  najznámejších ar-
cheologických lokalít sveta v  Efeze s  Chrámom bohyne 
Artemis, ktorý kedysi pre svoje unikátne iónske stĺpy radili 
medzi sedem divov sveta, Celziova knižnica, či Hadriánov 
chrám, ale aj dom Panny Márie, v ktorom údajne strávila 
posledné roky svojho života. Ubytovanie a večera.

5. deň – raňajky, prvá zastávka dňa v meste Tavas s náv-
števou dielne na  výrobu tradičných tkaných kobercov. 
Pokračovanie do  Pamukkale, prehliadka „bavlníkového 
zámku“ - najnavštevovanejšieho areálu s  prírodnými tra-
vertínovými jazierkami a  terasami s  liečivou termálnou 
vodou s  omladzujúcimi účinkami. Presun k  neďalekým 
ruinám antického svätého mesta Hierapolisu. Ubytovanie 
a večera.

6. deň – raňajky, pokračovanie do jedného z najkrajších re-
giónov Turecka – Kappadokie s údolím Göreme, v ktorom 
sila vulkánov, vody a vetra počas stáročí vytvorila prazvlášt-
ne skalné útvary. Tie boli ľudskou tvorivosťou pretvorené 

na  obývateľné jaskyne. Návšteva podzemného mesta 
Derinkuyu s ôsmymi dômyselne odvetranými podzemný-
mi poschodiami. Ubytovanie a večera.

7. deň – raňajky, fakultatívne let teplovzdušným baló-
nom a  možnosť uvidieť tak celý región z  inej perspektívy. 
Pokračovanie v  prehliadke údolia, návštevou múzea 
pod  holým nebom v  Göreme, v  ktorom sa nachádza viac 
ako tridsať kostolov a  kaplniek s  byzantskými freskami, 
pokračovanie do  opusteného jaskynného mesta Zelve 
a  lokality Pasabag pokrytej hríbovými skalnými útvarmi. 
Ubytovanie a večera.

8. deň – raňajky, individuálne voľno podľa časových mož-
ností. Odlet z Antalye.

Poznámka: sept. program je organizovaný v opačnom 
poradí.

Gruzínsko
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD
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Gruzínsko
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Program:

1. deň – odlet do Tbilisi, ubytovanie v hoteli. 

2. deň – raňajky, prehliadka centra hlavného mesta 
gruzínska Tbilisi - staré mesto terasovitého charakteru 
s  úzkymi uličkami, tradičnými farebnými domami, ale 
aj príkladmi modernej architektúry. Začiatok prehliad-
ky pri  kostole Metekhi z  13. storočia, hodinová veža 
Gabriadze, najstarší kostol Anchiskhati zo  6. storočia, 
kostol Sioni, prechádzka ulicou Shardeni s  množstvom 
reštaurácií a  kaviarní. Pokračovanie do  „kúpeľnej štvrte“ 
Abanotubani so  sírovými kúpeľmi, pevnosť Narikala zo  4. 
storočia s výhľadmi na mesto. Deň zakončený ochutnávkou 
vína Chateau Mukhrani a svetoznámeho brandy vo fabrike 
Sarajishvili. Návrat do hotela.

3. deň – raňajky, presun k  starovekému hlavnému mestu 
Mtskheta, návšteva kláštora Jvari zo 6. storočia a katedrály 
Svetitskhoveli (UNESCO). Pokračovanie cez mesto Gori až 
k  jaskynnému mestu Uplistsikhe, ktoré aj napriek niči-
vým zemetraseniam a inváziám bojovníkov ostáva jedným 
z  najočarujúcejších miest Gruzínska. Na  spiatočnej ceste 

do Tbilisi zastávka v dedinke Chardakhi s ochutnávkou vín 
vyrábaných tradičnou gruzínskou metódou, ktorá je zapí-
saná na zozname UNESCO. Tieto vína je dnes možné nájsť 
aj v tých najslávnejších hoteloch sveta. Návrat do Tbilisi. 

4. deň – raňajky, presun slávnou gruzínskou vojenskou 
cestou k hradnej pevnosti Ananuri, ktorá bola pôvodným 
sídlom vojvodov. Pokračovanie údolím lemovaným horský-
mi masívmi k národnému parku Kazbegi. Prejazd džípmi 
cez  nedotknutú prírodu ku  kostolu Najsvätejšej trojice 
v dedinke Gergeti (2127 m n. m.). V prípade priaznivého 
počasia toto miesto ponúka nezabudnuteľný výhľad na tre-
tí najvyšší vrch Gruzínska – Kazbek (5047 m n. m.), na kto-
rom bol podľa gréckej mytológie prikovaný Prometeus. 
Tradičný gruzínsky obed pripravený domácimi obyvateľmi, 
ktorý o  svojej pohostinnosti presvedčia každého cestova-
teľa. Ubytovanie v  hoteli v  okolí dediny Stepantsmidna. 
Večera a nocľah. 

5. deň – raňajky, prechádzka k vodopádu Gveleti. Presun 
do  regiónu Kachétia, označovaného ako gruzínske 

Toskánsko. Ubytovanie v  Telavi, voľný čas na  odpočinok, 
večera. 

6. deň – raňajky, návšteva miestneho farmárskeho trhu 
s  ovocím, zeleninou a  miestnymi koreninami, po  ktorej 
nasleduje návšteva vínnych pivníc v  dedinke Napareuli 
s  ochutnávkou. Pokračovanie ku  kráľovskej pevnosti 
Gremi, ktorá pripomína zašlú slávu kedysi významného 
obchodného bodu hodvábnej cesty. Ubytovanie v  hoteli 
v Kvareli.

7. deň – raňajky, presun do  romantického mestečka 
Signagi s malebnými domami, balkónmi a uličkami s vý-
hľadmi na  údolie Alazani a Veľký Kaukaz. Obed v  tradič-
nom gruzínskom štýle, kde nesmie chýbať gruzínske 
víno. Jedinečná možnosť spoznať vidiecky život a tradície 
Gruzínska. Obed zakončený spoločnou prípravou tra-
dičných gruzínskych sladkostí „churchkhela“. Návrat 
do Tbilisi, ubytovanie.

8. deň – raňajky, odlet.

Termíny 
8 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

08.06. - 15.06. 1 095 1 075 1 055
03.08. - 10.08. 1 095 1 075 1 055

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 2x tradičný obed, 3x večera, letecká doprava Viedeň  Tbilisi  
Viedeň, transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, miestny 
sprievodca, autokarová doprava počas okruhu, prehliadky podľa programu, vstupy do vybraných pamiatok, ochutnávky podľa 
programu. Povinné príplatky: servisné poplatky 230  EUR/os., pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc.). 
Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 3,50 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,20 EUR/os./deň. 
Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 220 EUR/7 nocí.

V i e d e ň ↔  T b i l i s i
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Program:

1. deň – prílet z Viedne do Baku. Ubytovanie a nocľah.

2. deň – tradičné raňajky s  miestnymi špecialitami, pre-
hliadka hlavného mesta Azerbajdžanu – Národný bulvár, 
Malé Benátky, múzeum kobercov, Ohnivé veže, Krištáľová 
hala, Vlajkové námestie. Tradičný obed a poznávanie starej 
časti mesta Icheri- Sherer. Panenská veža, kedysi stojaca 
na  brehoch mora, slúžiaca ako rituálne miesto zoroastri-
ánov (náboženskej skupiny z  Iránu), palác širvanšáhov, 
zapísaný na  zozname UNESCO. Návšteva múzea minia-
túrnych kníh, ktoré viac ako 30 rokov zhromažďovala 
vášnivá zberateľka Zafia Slaachová a jej zbierka obsahovala 
viac ako 6500 miniatúrnych kníh zo 64 štátov sveta, mešita 
Juma. Večer návrat do hotela.

3. deň – raňajky, presun na sever krajiny, do oblasti Veľ kého 
Kaukazu. Počas cesty zastávka v magickom lese Gecresh 
na  čaj, azerbajdžanské gutaby a  pri vodopáde Mesergah. 
Príchod do rázovitej horskej dedinky Khinalig, obkolesenej 
nedotknutou prírodou. Ide o  najvyššie položenú dedinu 

krajiny, ktorá je zároveň aj tou najizolovanejšou a v súčas-
nosti v nej žije okolo 2000 obyvateľov. Návrat do Baku.

4. deň – raňajky, návšteva mešity Bibi Heybat, medzi 
domácimi známejšia ako Fatimina mešita. Mešita posta-
vená v  roku 1997 stojí na  mieste pôvodnej mešity, ktorú 
zničili Sovieti počas ich náboženského besnenia v krajine. 
Návšteva bahenných sopiek, ktorých bahno nie je horúce, 
ale prekvapivo príjemne studené. Transfer k  významnej 
archeologickej lokalite Qobustan, zapísanej na  zozname 
UNESCO. Charakterizujú ju skalné kresby staré až 4 tis. 
rokov. Dochovalo sa viac ako 6000 kresieb, zvyšky osídlení 
a pohrebísk od konca doby ľadovej až po stredovek. Presun 
k „Ohnivej (horiacej) hore“ Yanar Dag, ktorú vo svojich ces-
topisoch spomína aj slávny cestovateľ Marco Polo a dnes je 
symbolom, ktorý pripomína doby, kedy podobných lokalít 
v Azerbajdžane existovali desiatky. Návrat do Baku.

5. deň – raňajky, presun k  mauzóleu Diri Baba z  15. sto-
ročia. Podľa legendy išlo o  nesmrteľného svätca, ktorého 

telo bolo v hrobke pochované v  roku 1402, ale nerozloži-
lo sa, čo viedlo k  jeho posmrtnému blahorečeniu. Ďalšia 
zastávka v  meste Shamakhi – mešita, mauzóleum Yeddi 
Gumbez. Popoludní príchod do  Qabaly, jazda lanovkou 
s  nezabudnuteľnými výhľadmi. Zastávka pri  jazere Nohur. 
Ubytovanie a nocľah v Sheki.

6. deň – raňajky,  prehliadka mesta Sheki, obkoleseného 
končiarmi Veľkého Kaukazu. Letná rezidencia chánov - 
palác z  18. storočia s  nádhernou vnútornou výzdobou, 
pevnosť obkolesujúca celé stredoveké mesto, historický 
komplex tzv. karavánovej stanice, uzavretej stavby pripo-
mínajúcej palác, či hrad s  jednou bránou, ktorý karavány 
chránil pred zlodejmi a záškodníkmi. Budova dnes slúži ako 
hotel. Ukážka tvorby shebeke – tradičných vitrážových 
okien. Ubytovanie a nocľah v Baku.

7. deň – raňajky, individuálne voľno, odlet z  Baku 
do Viedne.

Termíny 
7 dní/6 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

23.05. - 29.05. 915 895 875
01.09. - 07.09. 915 895 875

V cene je zahrnuté: 6x ubytovanie v 3*/4* hoteli s raňajkami, 1x tradičný obed, letecká doprava Viedeň  Baku  Viedeň, 
transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, autokarová doprava počas okruhu, 
sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 230 EUR/os. Odporúčaný 
doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 3,50 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,20 EUR/os./deň. Ostatné 
doplatky: 1-lôžková izba 175 EUR/6 nocí. Upozornenie: do Azerbajdžanu je potrebný cestovný pas s platným vízom, vízum 
na požiadanie vybaví CK Turancar za poplatok 30 EUR.

Azerbajdžan
7 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Izrael
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 
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Izrael
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

Program:

1. deň – odlet z  Viedne, prílet na  letisko Tel Aviv – Ben 
Gurion, transfer do  hotela na  pobreží Stredozemného 
mora.

2. deň – raňajky. Caesarea - významná archeologická 
lokalita, staroveké mesto vystavané za  kráľa Herodesa, 
pokračovanie do  mesta pod  horou Karmel – Haify, náv-
števa svetového centra Bahaiskej viery so  zlatou kupolou 
a  nádhernými záhradami (UNESCO), z  ktorých je výhľad 
na Haifský záliv. Odchod do Akka, starobylého prístavného 
mesta so zachovanými podzemnými opevneniami z bývalej 
križiackej pevnosti. Večera a nocľah.

3. deň – raňajky, presun ku Galilejskému jazeru, plavba 
loďou,  príchod do Kafarnaumu - Ježišovho mesta, návšteva 
synagógy  a domu sv. Petra. Zastávka v Nazarete – bazilika 
Zvestovania a  kostol sv. Jozefa. Podľa časových možností 
prechádzka malebnými uličkami mesta Sefad, jedného 
zo  štyroch svätých miest judaizmu, známeho tiež učením 

kabala, plného galérií miestnych umelcov. Návšteva jednej 
z miestnych synagóg. Ubytovanie a nocľah.

4. deň – raňajky, autokarový presun na Golanské výšiny 
s  krásnym výhľadom do  okolia. Možnosť návštevy jed-
ného z  množstva izraelských vinárstiev s  ochutnávkou. 
Pokračovanie do  najstaršieho dodnes fungujúceho mesta 
na svete – Jericha, pohľad na Horu pokušenia a Tel Jericho. 
Prechod cez Júdsku púšť. Podľa časových možností výhľad 
na údolie Vadi Quelt a ortodoxný kláštor sv. Juraja. Večera 
a nocľah.

5. deň – raňajky, po  raňajkách výstup na  Olivovú 
horu s  panoramatickým výhľadom na  celý Jeruzalem, 
Getsemanská záhrada s  bazilikou Všetkých národov, orto-
doxný kostol Hrob Panny Márie v  údolí Cedron, pokračo-
vanie do starého mesta cez  Via Dolorosa - Krížová cesta 
so  zakončením v  chráme Božieho hrobu. Návšteva pales-
tínskeho Betlehema, prehliadka Baziliky narodenia, kde 

je možné uvidieť jaskyňu - miesto narodenia Ježiša Krista, 
Bazilika sv. Kataríny. Ubytovanie a nocľah. 

6. deň – raňajky, pokračovanie v  prehliadke Jeruzalema 
návštevou Múzea holokaustu Yad Va Shem, židovská štvrť 
(Múr nárekov, Menora, Cardo) a ďalšie zaujímavé miesta 
podľa časových možností. Večera a nocľah.  

7. deň – raňajky, príchod do  oblasti Mŕtveho mora, 
púštna pevnosť Masada (UNESCO), vybudovaná kráľom 
Herodesom. Možnosť kúpania v Mŕtvom mori, ktoré je je-
dinečným zážitkom na celý život. V prípade časovej rezer-
vy Qumran – nálezisko zvitkov od  Mŕtveho mora. Večera 
a nocľah. 

8. deň – raňajky. Autobusová prehliadka historického 
centra Tel Avivu, „Biele mesto“ – Bauhaus (UNESCO), 
prehliadka najstaršej časti mesta - bývalého rybárskeho 
mestečka Jaffa. Transfer na letisko, odlet do Viedne.

Termíny 
8 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

07.02. - 14.02., 21.02. - 28.02., 07.03. - 14.03. 1 255 1 235

04.04. - 11.04.*, 18.04. - 25.04.*, 23.05.- 30.05.* 1 365 1 345
13.06. - 20.06., 04.07. - 11.07. 1 255 1 235

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v hoteli s polpenziou, letecká doprava Viedeň  Tel Aviv  Viedeň, transfer letisko  hotel 
 letisko, autokarová doprava počas okruhu, sprievodca CK, vstupy a prehliadky podľa programu okrem vstupu na pláž pri 
Mŕtvom mori. Povinné príplatky: servisné poplatky 230 EUR/os., povinné prepitné vodičom a sprievodcovi 45 EUR/os. 
(platba na mieste). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 3,50 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 
4,20 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 265 EUR/7 nocí, resp. 285 EUR/7 nocí (termíny označené *), nápoje 
počas večere. Upozornenie: do Izraela je potrebný platný cestovný pas.

Vi e d e ň  ↔  Te l  A v i v

Betlehem

Caesarea

Haifa 
Akko 

Galilejské jazero

Nazaret 

Sefad 
Golanské výšiny

Qumran

Masada

Jericho
Jeruzalem

S t r e d o z e m n é  

m o r e

M ŕ t v e  
m o r e

J o r d á n s k o
Z á p a d n ý

b r e h
J o r d á n u

I z r a e lI z r a e l

L i b a n o n

Tel Aviv/Jaffa



24 | POZNÁVACIE ZÁJAZDY 

New York ↔  Budapešť/ViedeňWashington

S p o j e n é  š t á t y

a m e r i c k é

S p o j e n é  š t á t y

a m e r i c k é

Atlantický oceán

N e w  Y o r k

K a n a d a

New York

New York – brána do USA
6 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Program:

1. deň – odlet do USA. Prílet do New Yorku, brány do USA. 
Transfer do hotela, ubytovanie. Večerná prechádzka v okolí 
hotela na dolnom Manhattne.

2. deň – raňajky, celodenná prehliadka mesta začína 
na  dolnom Manhattne, pokračovanie na  Wall Street 
a k newyorskej burze cenných papierov. Novogotický kos-
tol Trinity church, pamätník Ground Zero ale aj nová 
budova svetového obchodného centra. Návšteva Múzea 
amerických indiánov. Popoludní prechádzka Battery par-
kom a  plavba loďou na  Liberty island (Ostrov slobody) 
k jednému zo symbolov mesta a krajiny ako takej – Soche 
slobody, Ellis island – múzeum imigrantov. Prechádzka 
po  prvom a  najslávnejšom moste New Yorku – Brooklyn 
bridge, ktorý spája mestské časti Manhattan a  Brooklyn. 
Návrat do hotela vo večerných hodinách. 

3. deň – raňajky, pokračovanie v prehliadke mesta. Empire 
state building – návštevníkom sa z  vyhliadky naskytne 
neopakovateľný pohľad na  celý New York. Prechádzka 
po  známej 5th Avenue s  luxusnými butikmi, obchodmi 
svetoznámych značiek. Známe budovy mesta - mrakodrap 
so  šupinatým špicom – Chrysler building, newyorská 
knižnica, centrálna stanica a katedrála St. Patrick, ktorá je 
najväčšou katolíckou katedrálou v USA. Individuálne voľno 
pri Rockefellerovom centre a pokračovanie k Trumpovej 
veži a  Carnegie Hall. Zakončenie programu na  námes-
tí Times Square, kde ruch neutícha počas dňa ani noci. 
Návrat do hotela.

4. deň – raňajky, návšteva Prírodovedeckého múzea, pre-
chádzka Central parkom, ktorý je dnes najnavštevova-
nejším mestským parkom v  USA s  romantickými zákutia-
mi, fontánami a  zoologickou záhradou. Návšteva známej 

mestskej štvrte China town a  z Big Apple, ako New York 
nazývajú praví Newyorčania, sa tak na pár okamihov pre-
nesieme do vzdialenej Číny. Štvrť Soho s množstvom galé-
rií, kaviarní, obchodov, butikov, individuálne voľno. Návrat 
do  hotela. Vo  večerných hodinách možnosť návštevy 
Rockefeller top deck – vyhliadka na krásu nočného veľko-
mesta. Návrat do hotela.

5. deň – raňajky, dopoludnia Museum mile – múzejná 
míľa, kde si z bohatej ponuky múzeí vyberie naozaj každý. 
Odporúčame navštíviť napr. Metropolitan museum of Art. 
Popoludní návrat do hotela, vyzdvihnutie batožiny a trans-
fer na letisko. Odlet vo večerných hodinách. 

6. deň – prílet.

Termíny 
6 dní/4 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

10.06. - 15.06. 1 475 1 455 1 435
09.09. - 14.09. 1 475 1 455 1 435

V cene je zahrnuté: 4x ubytovanie v 4* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň/Budapešť  New York  Viedeň/Budapešť, 
transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 410 EUR/os., doprava v meste, vstupy (objednané vopred) - 
Socha slobody (Libery Island) - 25 EUR, 20 EUR (62+), Empire State Building - 40 EUR, 35 EUR (62+). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 3,50 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,20 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 
1-lôžková izba 455 EUR/4 noci. Upozornenie: do USA je potrebný biometrický pas s platnou cestovnou autorizáciou ESTA, 
na  požiadanie vybaví CK Turancar za poplatok 25 EUR. Ceny vopred objednaných vstupov sa môžu meniť. CK Turancar si 
vyhradzuje právo na ich doúčtovanie.
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Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska vo  veľmi skorých ranných 
hodinách, tranzit cez  Rakúsko a  Taliansko. Ubytovanie 
v neskorých večerných hodinách vo Francúzsku. 

2. deň – raňajky, tranzit cez Francúzsko do Španielska, prí-
chod do hotela v okolí Bilbao, ubytovanie. 

3. deň – raňajky, dopoludnia prehliadka najväčšieho mes-
ta Baskicka - Bilbao: stará štvrť, námestie Arriaga, kated-
rála Bilboko Donejakue (sv. Jakuba), kostol sv. Nikolasa, 
Gugenheimovo múzeum. V  poludňajších hodinách 
krátky presun do  mesta Santander - kráľovský palác La 
Magdalena, katedrála. Večer ubytovanie. 

4. deň – raňajky, presun do  známeho pútnického mesta 
Santiago de Compostela. Prehliadka mesta zahrnujúca 
katedrálu, komplex katedrálnych námestí, mestské paláce, 
staré mesto, večer ubytovanie. 

5. deň – raňajky, transfer do  mesta Porto – prehliad-
ka mesta: katedrála Terreiro da Sé, gotický chrám Sao 

Francisco, radnica, mosty cez  rieku Douro. Ochutnávka 
portského vína v tzv. „Cavas“, poobede transfer do mes-
tečka Fátima, jedného z  najznámejších katolíckych pút-
nických miest na  svete. Prehliadka mesta zahrnujúca 
„Kaplnku zjavenia“ a baziliku. Vo večerných hodinách pre-
sun do mesta Nazaré pri Atlantickom oceáne, ubytovanie. 

6. deň – raňajky, presun k  najzápadnejšiemu výbežku 
Európy, Cabo da Roca. Krásny výhľad na Atlantik a  pre-
sun do  Lisabonu. Prehliadka mesta zahrnujúca staro-
bylú štvrť Belém, kláštor sv. Jeronýma, vežu Belém, štvrť 
Alfama, kráľovský palác. Ubytovanie v hoteli. 

7. deň – raňajky, pokračovanie pešej prehliadky Lisabonu, 
individuálne voľno. V  obedňajších hodinách odchod 
do Madridu. Večer ubytovanie. 

8. deň – raňajky, prehliadka Madridu: hlavná uli-
ca Mayor, ktorá ohraničuje starý Madrid, nazývaný 
domácimi „rýdzi Madrid“, námestie Plaza de la Villa, 

lemované šľachtickými palácmi, budova starej radnice, 
kostol sv. Františka s  ohromnou kopulou a  obrazmi Goyu 
a  Ribera, námestie Oriente, kráľovský palác s  katedrálou 
a Sabatiniho záhradami. Dlhý transfer do hotela v blízkosti 
Barcelony. 

9. deň – raňajky, celodenná prehliadka Barcelony: 
Olympijský štadión, pešia prehliadka námestia Placa de 
Espanya, magické fontány, gotická štvrť, známa ulica Las 
Ramblas, Kolumbov pamätník, návšteva Gaudího nedo-
končeného diela Sagrada Familia. Vo  večerných hodi-
nách transfer do hotela. 

10. deň – raňajky, odlet z Barcelony do Viedne. 

Termíny 
10 dní/9 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

30.05. - 08.06. 900 880 860
19.09. - 28.09. 900 880 860

V cene je zahrnuté: kombinovaná doprava podľa programu, transfer z letiska z výstupom BA, TT alebo NR, 9x ubytovanie v 3* 
hoteli s raňajkami, 1x ochutnávka vína, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné 
poplatky 75 EUR/os., pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 260 EUR/9 nocí, 
miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 175 EUR. Nástupné miesta: jednosmerný zvoz BA bez príplatku, NR, TT - 3 EUR, NZ, 
KN, TO, PN, PE - 6 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 8 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 9 EUR.

Španielsko a Portugalsko
10 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD KOMBI DOPRAVOU 
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Albánsko a Čierna Hora
6 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD KOMBI DOPRAVOU
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Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, 
transfer cez Maďarsko, Chorvátsko, príchod  do starobylé-
ho mesta Herceg Novi, ubytovanie. 

2. deň – raňajky, presun do  malebného historického 
mestečka Perast na  brehu Kotorského zálivu, ktoré 
chránia majestátne vápencové útesy. Prehliadka histo-
rického centra s  typickou mediteránskou architektúrou. 
Plavba loďou na  neďaleký, legendami opradený ostrov 
Gospa od  Škrpelja s  barokovým mariánskym kostolom. 
Pokračovanie do  historického mesta Cetinje, ktoré bolo 
stáročia hlavným mestom Čiernej Hory. Návšteva zámku 
kráľa Nikolu nachádzajúcom sa na hlavnom námestí, v sú-
časnosti je sídlom Štátneho múzea Čiernej Hory. K najzau-
jímavejším budovám mesta patrí cetinjský kláštor, v ktorom 
sídlila prvá tlačiareň v krajine. Presun do prístavného mes-
ta Bar, ubytovanie a nocľah.

3. deň – raňajky, prehliadka starého mesta Bar, prezývané-
ho ako „Mesto olív“, kde stále cítiť  stredovekú atmosféru. 
Kedysi veľké a  významné mesto s  mohutnými hradbami 

ostalo po  ničivom zemetrasení opustené. Po  prechode 
do Albánska zastávka v  pevnosti Rozafa, s  ktorou je spo-
jená legenda o dievčati Rozafe, zamurovanej v hradbách. 
Pevnosť poskytuje výhľad na  Skadarské jazero, mesto 
Skadar a  pohorie Prokletije.  Popoludní zastávka v  staro-
bylom meste Krujë, rodisku národného hrdinu George 
Kastriotiho Skanderberga. V  minulosti známe vďaka tu-
reckým kúpeľom, v  súčasnosti kvôli hradu a historickému 
orientálnemu trhu s  typickými drevenými obchodíkmi. 
Večer ubytovanie na Dráčskej riviére.

4. deň – raňajky, presun do  archeologického parku 
Apollonia, prehliadka kedysi slávneho mesta, ktoré do-
siahlo svoj zenit v  4. – 3. st. pred n. l. Presun do  Beratu 
– 2400 rokov starého mesta, známeho aj ako „Mesto tisí-
cich okien“ kvôli nezvyčajným oknám vsadeným do  fa-
sád na  domoch s  typicky červenými strechami. Berat je 
takmer dokonale zachované úžasné pôvodné osmanské 
mesto, nad  ktorým sa týči stredoveká pevnosť Kalaja, 
v ktorej sa nachádza niekoľko byzantských kostolov a ruiny 

mešít. Stará turecká časť je zapísaná v dedičstve UNESCO. 
Popoludní presun do Gjirokastry. Ubytovanie a nocľah.

5. deň – raňajky, prehliadka kamenného mesta 
Gjirokastry, známeho aj ako „Mesto tisícich schodov“. 
Návšteva pevnosti zo 4. st., múzea zbraní a starého bazá-
ru s  typickými obchodíkmi. Pokračovanie do  kúpeľného 
mesta Përmet známeho krásou okolitej prírody a  svojimi 
sírnatými horúcimi prameňmi. Možnosť kúpania v termál-
nych vodách. V podvečerných hodinách príchod do hlav-
ného mesta krajiny Tirany, so stopami tureckej, gréckej aj 
sovietskej architektúry. Prechádzka mestom s prehliadkou 
Skanderbergovho námestia s  jeho sochou, hodinovou 
vežou a  jednou z  najkrajších mešít v  Albánsku – Ethem 
Beyovou mešitou zo 17. st. Ubytovanie a nocľah.

6. deň – individuálne voľno a odlet z Tirany do Bratislavy.

Poznámka: septembrový termín je organizovaný v opač-
nom poradí.

V cene je zahrnuté: kombinovaná doprava podľa programu, 5x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 75 EUR/os., pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). 
Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. 
Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 155 EUR/5 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 130 EUR. Nástupné miesta: 
jednosmerný zvoz BA bez príplatku, NR, TT - 3 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 6 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 8 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 9 EUR.

Termíny 
6 dní/5 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

21.06. - 26.06. 415 395 375
04.09. - 09.09. 415 395 375
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Veľký okruh Gréckom 
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD KOMBI DOPRAVOU
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Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska autobusom v  ranných 
hodinách.

2. deň – príchod na  sever Grécka v  doobedňajších hodi-
nách, voľno, možnosť kúpania, nocľah.

3. deň – raňajky, odchod do vnútrozemia gréckej pevniny. 
Pokračovanie smerom k  slávnym byzantským kláštorom 
na Meteorách, postavených na zvláštnych a fascinujúcich 
skalných útvaroch. Ich výstavba začala v  14. st. a  dodnes 
sú symbolom pravoslávnej cirkvi. Návšteva ikonografic-
kej dielne, návrat na  miesto ubytovania v  poobedňajších 
hodinách.

4. deň – raňajky, v  skorých ranných hodinách odchod 
na juh Grécka – zastávka v najslávnejšej antickej veštiarni 
v  Delfách, prehliadka archeologického areálu a  múzea. 
Prejazd bájnym pohorím Parnassos ku Korintskému zálivu 
smerom k najužšiemu miestu Rio-Antirio, plavba trajektom 
(asi 30 min.) na  polostrov Peloponéz. Pokračovanie popri 

pobreží k  Argolskému zálivu do  známeho letoviska Tolo, 
príchod vo večerných hodinách, ubytovanie, nocľah.

5. deň – raňajky, presun smerom k  starému mykénske-
mu hradu, kde ožívajú mýty o  kráľovi Agamemnónovi, 
ktorý bojoval pod  hradbami Tróje. Prehliadka archeologic-
kého areálu, slávnej Levej brány, šachtových hrobov, kde 
Henrich Schlieman objavil poklad mykénskych kráľov, pre-
hliadka Átreovej šachtovej hrobky. Pokračovanie smerom 
k Epidauru, prehliadka rozsiahleho archeologického areálu 
a  slávneho divadla, ktoré je svetoznáme svojou akustikou. 
Na záver návšteva mesta Nafplio a výstup na benátsku pev-
nosť Palamidi s  prekrásnym výhľadom na  celý čarokrásny 
Argolský záliv a okolité ostrovčeky. Príchod na miesto ubyto-
vania v  poobedňajších hodinách, voľno, možnosť nákupov, 
kúpania, nocľah.

6. deň – raňajky, presun smerom k Aténam, cestou zastávka 
pri Korintskom prieplave, kde bol prekopaný úzky, 80 m 

hlboký kanál, ktorým si lode skracujú cestu medzi Egejským 
a  Iónskym morom. Po  príchode do  hlavného mesta pre-
hliadka slávnej Akropoly. Presun na starú grécku a rímsku 
Agoru, návšteva starého gréckeho a  rímskeho divadla, ná-
sledne návšteva nového akropolského múzea, individuál-
ne voľno, možnosť nákupov a  občerstvenia. Prechádzka 
na námestie Syntagma s výmenou stráží pred parlamentom. 
Na  záver zastávka na  Panathenajskom štadióne, ktorý bol 
dejiskom prvých novodobých Olympijských hier. Príchod 
na sever Grécka a ubytovanie vo večerných hodinách.

7. deň – raňajky, poldenný výlet na  blízke pohorie 
bájneho Olympu, výhľad na  najvyššie štíty pohoria 
(2  917  m), zastávka v  tradičnej horskej dedinke Paleos 
Panteleimonas, ochutnávka vína, poobede voľno, mož-
nosť kúpania, ubytovanie, nocľah.

8. deň – raňajky, transfer na  letisko v  meste Thessaloniki 
(cca 100 km), odlet do Bratislavy.

Termíny 
8 dní/6 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

15.06. - 22.06. 565 545 525

V cene je zahrnuté: kombinovaná doprava podľa programu, 6x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 75 EUR/os., pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). 
Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. 
Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 195 EUR/6 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 150 EUR. Nástupné miesta: 
jednosmerný zvoz BA bez príplatku, NR, TT - 3 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 6 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 8 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 9 EUR.
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Termíny 
9 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

18.06. - 26.06. 625 605 585
08.09. - 16.09. 625 605 585

V cene je zahrnuté: kombinovaná doprava podľa programu, 6x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 1x ubytovanie v lodnej kajute 
na trajekte, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 75 EUR/os., pobytová 
taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň 
alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 230 EUR/7 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za 
dvojsedadlo 140 EUR. Nástupné miesta: jednosmerný zvoz BA bez príplatku, NR, TT - 3 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 6 EUR, TN, ZH, 
PD, DUB, NM - 8 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 9 EUR.

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska autobusom v neskorých ve-
černých hodinách, tranzit cez Rakúsko do Talianska.

2. deň – popoludní príchod do  Neapola a  nalodenie 
na trajekt, ubytovanie v 2-4 lôžkových kajutách.

3. deň – predpoludním vylodenie v hlavnom meste Sicílie 
– Palerme, v ktorom sa spája arabská, normandská a by-
zantská architektúra do  jedného celku. Prehliadka stre-
dovekého centra mesta - kráľovský palác so známou pod-
zemnou kaplnkou Capella Palatina, katedrála, radnica, 
kláštor kapucínov s katakombami. Odchod do Monrealu, 
prehliadka katedrály s  nádhernou mozaikovou výzdobou 
v  interiéri. V  popoludňajších hodinách transfer do  mesta 
Siracusa, ubytovanie a nocľah.

4. deň – raňajky, prehliadka mesta Siracusa, ktoré od sta-
roveku patrí medzi najvýznamnejšie mestá na  Sicílii 
a dodnes sa v ňom nachádza mnoho antických pamiatok. 
Prehliadka Neapoli – nového mesta a  archeologického 

parku s  jaskyňou Dionýzove ucho, zachovalým gréckym 
divadlom a  pozostatkami rímskeho amfiteátra. Návšteva 
ostrovnej časti mesta Ortygia, ktorá je pôvodným stre-
dovekým centrom s mnohými palácmi. Popoludní odchod 
do Catanie, ktorá leží na úpätí Etny, prehliadka katedrály, 
univerzitného námestia, rybieho trhu a  mnohých ďalších 
zaujímavostí. Vo večerných hodinách ubytovanie.

5. deň – raňajky, celodenný výlet do  oblasti Etny, najväč-
šej aktívnej sopky v  Európe. Fakultatívne možnosť vyviezť 
sa lanovkou a  terénnymi autami až pod  samotný kráter 
do  oblasti lávových polí vo  výške takmer 3000 m. Návrat 
do hotela a nocľah.

6. deň – raňajky, odchod z  Catanie, cestou zastávka 
v  Alcantare – riečny park, kde rieka Alcantara po  mno-
hých sopečných eróziách vytvorila úchvatné tiesňavy. 
V  najužších miestach dosahujú kolmé lávové steny výšku 
až 20 m. Príchod do Taorminy, malebného mesta, ktoré je 
najstarším a  najznámejším turistickým centrom na  Sicílii. 

Prehliadka centra mesta a zachovalého gréckeho divadla. 
Ubytovanie a nocľah.

7. deň – raňajky, individuálne voľno alebo fakultatívne vý-
let loďou na Liparské ostrovy – ostrov Vulcano. Možnosť 
okúpať sa v  liečivých sírnych prameňoch, v  prírodných 
teplých morských minerálnych prameňoch alebo vystúpiť 
priamo ku kráteru polovyhasnutej sopky.

8. deň – raňajky, transfer zo  Sicílie do  južného Talianska, 
do  mestečka Tropea – perly Kalábrie, ktoré ponúka 
mnoho zachovalých historických pamiatok, prírodné sce-
nérie s  nádhernými vyhliadkami a  pravú atmosféru juž-
ného Talianska. Cestou zastávka v  Capo Vaticano, oblasť 
s nádhernými vyhliadkami na Tyrrhenské more a neďaleké 
Liparské ostrovy. Večer ubytovanie, nocľah.

9. deň – raňajky, odlet do Bratislavy.

Poznámka: septembrový termín je organizovaný v  opač-
nom poradí.

Sicília 
9 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD KOMBI DOPRAVOU
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San Maríno a Apúlia s kúpaním 
7 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM 
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San Maríno a Apúlia s kúpaním 
7 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM 

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, 
tranzit cez Rakúsko do Talianska, ubytovanie v hoteli. 

2. deň – raňajky, krátky presun a  prehliadka hlavného 
mesta San Marína, ktoré je tretím najmenším štátom 
v Európe a piatym najmenším na svete a pravdepodobne 
najstaršou stále existujúcou republikou na svete (založená 
v  roku 301). Krátky presun do mesta Urbino, ktoré je ro-
diskom známeho maliara Rafaela Santiho. Historickú časť 
mestečka tvorí spleť stredovekých a renesančných uličiek, 
nad ktorými sa týči pýcha mesta – najkrajší renesančný pa-
lác v Taliansku - Palazzo Ducale. Po prehliadke mesta trans-
fer do hotela, nocľah. 

3. deň – raňajky, presun autobusom na polostrov Gargano, 
návšteva mestečka San Giovanni Rotondo, miesta pô-
sobenia Pátra Pia. Prehliadka kapucínskeho kláštorného 
komplexu Santa Maria delle Grazie s  hrobom Pátra Pia. 
Pokračovanie do historicky zaujímavého mestečka Monte 
Sant´Angelo, známeho pútnického miesta vo  výške 

800 m n. m. v južnej časti polostrova. Na najvyššom mieste 
sa nachádza normandsko-aragónsky hrad z  13. st. Podľa 
legendy je domovom ducha Biancy Lancia, poslednej 
manželky sicílskeho kráľa Friedricha II. Transfer do hotela, 
nocľah. 

4. deň – raňajky,  presun do malebnej dedinky Castellana 
Grotte, kde sa nachádza jaskynný súbor s  impozantnou 
kvapľovou výzdobou. Transfer do  šarmantného mesteč-
ka Martina Franca na  krátku prehliadku: námestie Piazza 
Roma s Palácom Ducale, námestie Piazza Plebiscito s jedi-
nečnou Bazilikou di San Martino. Presun do Alberobello, 
v  ktorom sa zachovalo ucelené historické jadro, tvorené 
nezvyčajnými domami typu „trulli“ - v roku 1996 zapísa-
né do zoznamu UNESCO. Transfer do hotela, nocľah. 

5. deň – raňajky, krátka prehliadka mesta Bari: staré 
mesto s  krivoľakými uličkami a  románskou Bazilikou sv. 
Mikuláša, v ktorej sú uložené ostatky svätca. Presun a náv-
števa Matery – mesta na  strmých skalnatých kopcoch, 

zapísaného do  zoznamu UNESCO. Ľudia sa prispôsobili 
tunajším ťažkým podmienkam a vytvorili si jaskynné prí-
bytky, ale aj skalné chrámy, ktoré dávajú tomuto miestu 
jedinečné čaro. Zastávka v  malebnom meste Altamura, 
známom v  celom Taliansku pre  svoj vynikajúci chlieb 
s chráneným označením pôvodu, starú románsku katedrá-
lu a svetovo významné paleontologické náleziská. Transfer 
do hotela, nocľah. 

6. deň – raňajky, krátky presun. V prípade priaznivého po-
časia možnosť kúpania v  mori. V  prípade nepriaznivého 
počasia celodenný výlet na džípoch do prírodnej rezervá-
cie Foresta Umbra. Nočný transfer na Slovensko. 

7. deň – tranzit cez Rakúsko a návrat na Slovensko v popo-
ludňajších hodinách. 

Termíny 
7 dní/5 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

17.05. - 23.05. 420 410 400

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 5x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 
1-lôžková izba 155 EUR/5 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 140 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, 
TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.
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Kampánia
7 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD S KÚPANÍM V MORI

→
→

→
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Termíny 
7 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

12.06. - 18.06. 420 410 400
24.06. - 30.06. 420 410 400
15.07. - 21.07. 420 410 400
02.08. - 08.08. 420 410 400
22.08. - 28.08. 420 410 400
04.09. - 10.09. 420 410 400

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 4x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, spiatočný trajekt na ostrov Capri, 
sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). 
Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. 
Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 115 EUR/4 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 135 EUR, autobusový lístok do 
Amalfi (platba na mieste cca 24 EUR/os.). Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, 
ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR, KE, PO, PP, LM, RK - 20 EUR. Upozornenie: v termíne 12.06. - 18.06.
nebudú nástupné miesta  KE, PO, PP, LM, RK.

Program:

1. deň – odchod zo  SR v  poludňajších hodinách, tranzit 
cez Rakúsko. 

2. deň – predpoludním odloženie batožiny v hoteli. 
Popoludní presun na pobrežie Amalfi. Krátka zastávka s vý-
hľadom na mestečko Positano. Počas transferu autokarom 
do Amalfi množstvo očarujúcich výhľadov na  Saleturský 
záliv, ktorý je na zozname svetového dedičstva UNESCO. 
Mestečko Amalfi ponúka, okrem historických a prírodných 
krás, aj možnosť kúpania sa v čistom a teplom mori. Vo ve-
černých hodinách návrat do hotela, ubytovanie. 

3. deň – raňajky, plavba loďou na  čarokrásny ostrov Capri 
- nazývaný kvôli azúrovo-modrým farbám Tyrrhenského 
mora aj Modrý ostrov. Vďaka svojej kráse a  jedinečnosti je 
už od  antických dôb vyhľadávaným sídlom vyšších vrstiev 
spoločnosti. Fakultatívne možnosť plavby okolo ostrova, 
prehliadka mestečka Capri, Augustových záhrad, výstup 

na horu Monte Solaro s krásnym výhľadom na celú panorá-
mu zálivu. Popoludní individuálne voľno, možnosť kúpania 
sa. Podvečer plavba na pevninu a ubytovanie v hoteli. 

4. deň – raňajky, transfer a  prehliadka archeologického 
náleziska Paestum (UNESCO). Na  mieste bývalej gréckej 
kolónie sa doteraz zachovali tri dórske chrámy, pričom 
Neptúnov chrám patrí k  najzachovalejším chrámom sta-
roveku. Krátky presun do mesta Agropoli, ktoré je vysta-
vané na skalnom masíve. Prechádzka malebnými uličkami 
historického centra, nad ktorými sa týči Aragonský hrad 
zo začiatku 14. storočia. V poobedných hodinách voľný čas 
na kúpanie. Večer ubytovanie. 

5. deň – raňajky, návšteva národného parku Vezuv, 
nenáročný výstup až ku  kráteru činnej sopky. Presun 
do  starobylých Pompejí (UNESCO), ktoré boli v  roku 79 
n. l. zasypané popolom z  blízkej sopky Vezuv. Prehliadka 

archeologických vykopávok antického mesta, približujúca 
život a kultúru obyvateľov Pompejí. Po prehliadke návšteva 
Salerna. Vo večerných hodinách ubytovanie. 

6. deň – raňajky, návšteva hlavného mesta Kampánie - 
Neapolu (UNESCO), ktoré je hlučným, živým, elegantným 
a  občas aj chaotickým mestom. Prehliadka centra - Nový 
hrad (Castel Nuovo) postavený Karolom z Anjou v r. 1279, 
Starý hrad, Kráľovský zámok, Plebistické námestie, Radnica 
a  Radničné námestie, galéria Umberto I., budova opery. 
Odchod z Neapolu vo večerných hodinách. 

7. deň – príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách. 
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V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 90 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 120 EUR, vlakový lístok do Cinque Terre (platba na mieste cca 
16 EUR/os.). Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, 
ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR, KE, PO, PP, LM, RK - 20 EUR.

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách. 
Tranzit cez Rakúsko do Talianska. 

2. deň – príchod do mesta kvetov - San Remo, prehliad-
ka mesta - slávne Corso Imperatrice a tiež Corso Matteotti 
s kasínom, divadlom a kostolom San Siro. V popoludňajších 
hodinách prechádzka k  pláži - oddych na  pláži a  kúpa-
nie. Vo večerných hodinách ubytovanie v hoteli. 

3. deň – raňajky, prehliadka Savony zahrnujúca pápež-
ský palác – Palazzo della Rovere, katedrálu – Cattedrale di 
Nostra Signora Assunta, vežu – Torre Leon Pancaldo, mú-
zeum keramiky, hrad – Fortezza del Priamar, pamätník hr-
dinov – Monumento ai Caduti 1915-18. Poldenný oddych 
na pláži, v podvečer transfer do Janova, nocľah v hoteli. 

4. deň – raňajky, prehliadka Janova – po  taliansky Genova, 
rodiska Krištofa Kolumba, Nikolu Paganiniho a  Giuseppe 
Garibaldiho, najdôležitejšieho talianskeho prístavu a hlavného 
mesta Ligúrie, ktorého korene siahajú až do 5. st. pred n. l. 

Historické centrum mesta je zaradené do zoznamu histo-
rických pamiatok UNESCO. Prechádzka po  Caruggi, ktoré 
predstavuje stupňovité bludisko starých úzkych kamen-
ných uličiek a  priechodov, rodný dom Krištofa Kolumba, 
Piazza de Ferrari, Palazzo Ducale, Dóm San Lorenzo, Dóm 
San Mateo, možnosť návštevy obrazárne v  Palazzo Roso 
s  dielami svetoznámych talianskych umelcov Caravaggia, 
Tiziana a ďalších známych maliarov. V Janove sa tiež nachá-
dza 2. najväčšie akvárium v Európe s  takmer všetkými 
druhmi živočíchov podmorského sveta. V  modernej časti 
mesta zaujmú diela janovského rodáka, architekta Renza 
Piana. Nocľah v hoteli. 

5. deň – raňajky, transfer do  mesta La Spezia, odkiaľ sa 
budete môcť vydať vlakom do  dediniek Monterosso al 
Mare, Vernazza, Corniglia, Manarila a Riomaggiore, spolu 
nazývané Cinque Terre, ktoré sú zaradené do  zoznamu 
UNESCO. Tieto dedinky pritisnuté na  skale sú navzájom 

prepojené kľukatými cestičkami a  preto nie sú dostupné 
autobusom a  ponúkajú dych vyrážajúce scenérie. V  tej-
to oblasti sa v  minulosti pestovalo a  vyrábalo víno, ktoré 
v neskoršom stredoveku dodávali na anglické a francúzske 
kniežacie dvory. Návrat do  La Spezia. Vo  večerných hodi-
nách odchod na Slovensko, tranzit cez Rakúsko. 

6. deň – príchod na Slovensko v poludňajších hodinách. 
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Termíny 
6 dní/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

01.07. - 06.07. 315 305 295
27.07. - 01.08. 315 305 295
29.08. - 03.09. 315 305 295

Ligúrska riviéra s kúpaním
6 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD
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Termíny 
7 dní/5 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

22.04. - 28.04. 425 415 405
30.09. - 06.10. 425 415 405

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 5x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 145 EUR/5 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 125 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Program: 

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, 
tranzit cez Rakúsko. Príchod do hotela v neskorších večer-
ných hodinách, ubytovanie a nocľah. 

2. deň – raňajky, prehliadka mesta Gubbio presláveného 
natáčaním slávnych filmov „Don Matteo“ či „La vita e bel-
la“. Prehliadka historického jadra, Piazza Grande s mohut-
ným gotickým palácom Palazzo dei Consoli z  roku 1332. 
Nad  mestom vo  svahu sa nachádza Bazilika San Ubaldo, 
odkiaľ je prenádherný výhľad na  historickú časť mesta. 
K  bazilike je možné vyviezť sa lanovkou. Po  prehliadke 
nasleduje krátky presun do  mestečka Assisi, rodiska sv. 
Františka, zakladateľa františkánskeho rádu, patróna zvie-
rat a obchodníkov, prehliadka mesta. Večer presun do ho-
tela, ubytovanie a nocľah.

3. deň – raňajky, presun k prírodnému parku Marmore, 
dvojhodinová pešia túra k  najvyšším vodopádom 

vytvorených človekom s  celkovou výškou 165 m. Presun 
do malebného mesta Spoleto ležiaceho na úpätí Apenín, 
prehliadka mesta vrátane najslávnejšej dominanty mesta 
mosta Ponte delle Torri. Večer presun do hotela, ubytova-
nie, nocľah.

4. deň – raňajky, krátky presun do  mestečka Civita di 
Bagnoregio prezývaného „mestom, ktoré zomiera“. 
Transfer do  historického mesta Orvieto s  dominantným 
románsko-gotickým Dómom, ktorý je vraj najkrajší v celom 
Taliansku, prehliadka mesta. Večer presun do hotela v blíz-
kosti Perugie, ubytovanie, nocľah. 

5. deň – raňajky, presun do stredovekého toskánske-
ho mestečka Cortona, v  ktorom sa natáčal film „Pod 
Toskánskym slnkom“ s  legendárnou filmovou vilou 
„Bramasole“. Presun k  regionálnemu parku a  jazeru 
Lago Trasimeno, ktoré lemujú pekné kúpeľné mestečká. 

Uprostred jazera sa nachádzajú tri ostrovčeky: Maggiore, 
Minore a  Polvese. Plavba na  ostrov Isola Maggiore s  kos-
tolíkom Sant Michele Arcangelo. Večer návrat do  hotela, 
nocľah. 

6. deň – raňajky, celodenná prehliadka mesta Perugia 
a jeho najznámejších pamiatok: Piazza IV. Novembre s uni-
kátnou Fontana Maggiore z 13. st. od Giovanniho Pisana, 
Duomo, Galleria nazionalle dell´Umbria s  dielami Piera 
della Francescu a  Fra Angelica, Palazzo dei Priori s  fres-
kovou výzdobou v  Collegio del Cambio, popoludní voľný 
program alebo návšteva čokoládovne. Vo  večerných 
hodinách odchod späť na Slovensko. 

7. deň – tranzit cez  Rakúsko, príchod na  Slovensko 
predpoludním. 

Potulky Umbriou 
7 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM
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Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska popoludní, tranzit 
cez Rakúsko do Talianska. 

2. deň – ráno príchod do historického toskánskeho mesta 
Lucca – mesta románských kostolov a skrytých palácových 
záhrad, prehliadka: Dóm, Piazza Napoleone, Piazza San 
Michele s kostolom San Michele in Foro. Transfer do Pisy, 
známej predovšetkým vďaka šikmej 58 metrov vysokej 
románskej veži Torre Pendente, ktorá je jedným zo  sym-
bolov celého Talianska. Pešia prehliadka mesta: Námestie 
zázrakov, ktoré je srdcom Pisy s katedrálou a baptistériom 
– krstiteľnicou sv. Jána, ktorá je svojou výškou viac ako 
50  m najväčšou krstiteľnicou v  Taliansku. Camposanto – 
monumentálny starý cintorín s  múzeom, pozostatky rím-
skych kúpeľov. Vo večerných hodinách transfer do hotela, 
ubytovanie. 

3. deň – raňajky, návšteva mestečka Volterra, ktoré bolo 
kedysi centrom etruskej civilizácie a  známym sa stalo aj 
vďaka ťažbe a spracovaniu alabastra. Prehliadka námestia 

so  stredovekými palácmi a  Dómu Santa Maria Assunta. 
Transfer do historickej Sieny – jedného z najpoetickejších 
talianskych miest, prehliadka mesta: Palazzo Publico, veža 
Torre del Mangia, námestie Piazza del Campo. Po prehliad-
ke Sieny transfer do  prekrásneho stredovekého mestečka 
San Gimignano, ktoré je postavené na  kopci na  mieste 
bývalého etruského osídlenia. Prehliadka centra mesta - 
Bazilika di Santa Maria Assunta, Dóm, Palazzo del Popolo, 
námestie Piazza della Cisterna. K Toskánsku neodmysliteľ-
ne patrí aj ochutnávka lahodného toskánskeho vína. 
Vo večerných hodinách ubytovanie v blízkosti Florencie.   

4. deň – raňajky, presun vlakom do  centra mesta, náv-
števa Florencie – prechádzka mestom zahŕňajúca 
Michelangelovo námestie s  výhľadom na  celé historické 
centrum, námestie Piazza Signoria s  palácom Palazzo 
Vecchio v  súčasnosti plniacim funkciu radnice, námestie 
Piazza Duomo s klenotmi mesta -  katedrálou Santa Maria 
del Fiore s renesančnou kupolou od Brunelleschiho, ktorá 

je 4. najväčšou katedrálou na  svete, zvonicou od  Giotta 
a baptistériom s unikátnymi mozaikami na strope a vstup-
nými dverami od  Ghirlandaia, galériu Uffizi (nutná 
rezervácia vopred) alebo galériu Bargello s  bohatými 
zbierkami Botticelliho, Leonarda da Vinci, Michelangela, 
Raffaela a ďalších, kostol Santa Croce so známymi kostol-
nými freskami. Most Ponte Vecchio – najstarší a  najužší 
most ponad rieku Arno, most je obklopený obchodmi, kde 
v minulosti predávali najmä mäsové produkty, dnes sú tu 
najmä obchody so suvenírmi, šperkami a umeleckými die-
lami. V  popoludňajších hodinách osobné voľno. Odchod 
z  Florencie vo  večerných hodinách, presun vlakom späť 
k autobusu, transfer na Slovensko. 

5. deň – príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách. 

Termíny 
5 dní/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

11.04. - 15.04. 270 260 250
17.05. - 21.05. 270 260 250
06.06. - 10.06. 270 260 250
02.10. - 06.10. 270 260 250

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, ochutnávka vína, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný 
doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné 
doplatky: 1-lôžková izba 60 EUR/2 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 105 EUR. Nástupné miesta: BA – bez 
príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR, KE, PO, PP, LM, 
RK - 20 EUR.

To najkrajšie z Toskánska
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 
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Toskánsko trochu inak
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Termíny 
5 dní/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

01.04. - 05.04.* 320 310 300
07.09. - 11.09. 310 300 290

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, ochutnávka vína, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný 
doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné 
doplatky: 1-lôžková izba 90 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 115 EUR. Nástupné miesta: BA – bez 
príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR. Upozornenie: 
termín označený * - Veľká noc.

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách, 
transfer s  prestávkami cez  Rakúsko a  Taliansko, príchod 
do Talianska v neskorých večerných hodinách, ubytovanie 
v hoteli. 

2. deň – raňajky, krátky presun do mestečka Lucca – mesta 
románských kostolov a  skrytých palácových záhrad, pre-
hliadka najkrajších miest - Dóm, Piazza Napoleone, Piazza 
San Michele s  kostolom San Michele in Foro. Transfer 
do  Pisy, známej predovšetkým vďaka šikmej 58 metrov 
vysokej románskej veži Torre Pendente, ktorá je jedným 
zo  symbolov celého Talianska. Pešia prehliadka Námestia 
zázrakov, ktoré je srdcom Pisy, s  katedrálou a  baptisté-
riom – krstiteľnicou sv. Jána, ktorá je svojou výškou viac 
ako 50 m najväčšou krstiteľnicou v Taliansku. Camposanto 
– monumentálny starý cintorín s múzeom, pozostatky rím-
skych kúpeľov. Po prehliadke krátky presun späť do hotela. 

3. deň – raňajky, návšteva mestečka Volterra, ktoré bolo 
kedysi centrom etruskej civilizácie a  známym sa stalo aj 

vďaka ťažbe a spracovaniu alabastra. Prehliadka námestia 
so  stredovekými palácmi a  Dómu Santa Maria Assunta. 
Po  prehliadke krátky transfer do  prekrásneho stredoveké-
ho mestečka San Gimignano, ktoré je postavené na kopci 
na mieste bývalého etruského osídlenia. Prehliadka centra 
mesta s  Bazilikou di Santa Maria Assunta, Dómu, Palazzo 
del Popolo, námestia Piazza della Cisterna. Ochutnávka 
lahodného toskánskeho vína, takmer povinná časť kaž-
dej návštevy tejto krásnej oblasti. Kratučký presun do mes-
tečka Monteriggioni, ktoré bolo založené v  roku 1213 
obyvateľmi Sieny a malo slúžiť ako pevnosť proti nepriate-
ľom z Florencie. Prehliadka centra mesta: námestie Piazza 
Roma s románskym kostolom. Vo večerných hodinách uby-
tovanie v blízkosti Sieny. 

4. deň – raňajky, transfer do  ďalšieho krásneho toskán-
skeho historického mesta – Sieny, odvekého rivala 
Florencie. Pešia prehliadka pamätihodností mesta: bazili-
ka sv. Dominika, katedrála Santa Maria Assunta (katedrála 

Nanebovzatia Panny Márie) – slávny čiernobiely Dóm je 
dominantou mesta a  patrí k  nemu aj 77 metrov vysoká 
zvonica, dom sv. Kataríny Sienskej – rodáčky zo  Sieny, 
ktorá mávala rôzne zjavenia už od svojich 6 rokov, Palazzo 
Publico s  vežou Torre del Mangia na  unikátnom námestí 
v tvare mušle Piazza del Campo, ktoré okrem iného bolo 
miestom nakrúcania známej „bondovky“ - Quantum of 
Solace. Vo večerných hodinách transfer na Slovensko. 

5. deň – tranzit cez  Rakúsko, v dopoludňajších hodinách 
príchod na Slovensko. 

Lucca
Pisa

Siena
Volterra

San Gimignano
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Monteriggioni
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Vínna cesta po Toskánsku
7 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Termíny 
7 dní/5 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

08.10. - 14.10. 525 515

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 5x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 1x ľahká toskánska večera, ochutnávky 
podľa programu, trajekt na ostrov Elba, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová 
taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň 
alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 145 EUR/5 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za 
dvojsedadlo 140 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 
14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

→

→

↔
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Volterra

San
Gimignano

T o s k á n s k oT o s k á n s k o

T y r r h e n s k é  m o r e

E m i l i a - R o m a g n a

U m b r i a

L a z i o

M a r c h e
Florencia

→

→

Piombino

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v ranných hodinách, príchod 
do Talianska v neskorých večerných hodinách, ubytovanie 
v hoteli v blízkosti Pisy.

2. deň – raňajky, krátky transfer do  mestečka Volterra, 
ktoré kedysi bolo centrom etruskej civilizácie a  známym 
sa stalo aj vďaka ťažbe a spracovaniu alabastra. Prehliadka 
námestia so  stredovekými palácmi a  Dómu Santa Maria 
Assunta. Po prehliadne krátky presun do prekrásneho stre-
dovekého mestečka San Gimignano, prehliadka centra 
mesta s Bazilikou di Santa Maria Assunta, Dóm, Palazzo del 
Popolo, námestie Piazza della Cisterna. Ochutnávka naj-
slávnejšieho toskánskeho vína Chianti - najstaršej chrá-
nenej značky vína na svete (1716). Transfer späť do hotela.

3. deň – raňajky, prehliadka Pisy, známej vďaka šikmej veži 
Torre Pendente: Námestie zázrakov, ktoré je srdcom Pisy, 
s katedrálou a baptistériom, Camposanto – monumentál-
ny starý cintorín s múzeom, pozostatky rímskych kúpeľov. 
Transfer do mestečka San Vicenzo, kde ochutnáme známe 

víno Val di Cornia. Po ochutnávke relax pri mori, večer 
krátky transfer do hotela v blízkosti mesta Piombino.

4. deň – raňajky, z  prístavu Piombino trajekt na  ostrov 
Elba, kde žil 9 mesiacov vo  vyhnanstve Napoleon 
Bonaparte. Presun k  najvyššiemu vrchu Elby Monte 
Capanne, na  ktorého vrchol sa dostaneme lanovkou.
Návrat do mesta Portoferraio, kde môžeme navštíviť vežu 
Linguella, pevnosť Forte Stella, starý vstup do mesta Porta 
al Mare, Napoleonovu rezidenciu Villu dei Mulini. Večer 
trajekt z ostrova a transfer do hotela.

5. deň – raňajky, transfer do  malebného mestečka 
Montepulciano, prehliadka zahrnujúca hlavné námestie 
Piazza Grande s  kostolom a  radnicou, etruské pivnice 
s ohromnými vínnymi sudmi, úzke uličky s mnohými kosto-
líkmi a reštauráciami, individuálne voľno. Následne trans-
fer do  krásneho mestečka Pienza, ležiaceho v  oblasti Val 
d`Orcia, s úžasnými výhľadmi do krajiny, kde absolvujeme 
krátku prehliadku mesta: Námestie Pia II., Duomo, Palazzo 

Piccolomini. Po  prehliadke presun na  rodinnú farmu, 
ochutnávka výborného pikantného syra Pecorino, ľahká 
toskánska večera (v cene zájazdu). V  podvečerných hodi-
nách transfer do hotela v blízkosti Florencie. 

6. deň – raňajky, presun vlakom do  centra, prehliad-
ka Florencie – prechádzka mestom zahrnujúca 
Michelangelovo námestie, Piazza Signoria s  palácom 
Palazzo Vecchio, Dómske námestie s  katedrálou Santa 
Maria del Fiore, zvonicou a baptistériom s nádhernými uni-
kátnymi stropnými mozaikami, galériu Bargello alebo ga-
lériu Uffizi (nutná rezervácia vopred) s bohatými zbierkami 
slávnych umelcov, kostol Santa Croce so  známymi kostol-
nými freskami, most Ponte Vecchio – najstarší a  najužší 
most ponad rieku Arno a  ďalšie pamätihodnosti. Presun 
vlakom späť k autobusu a transfer na Slovensko vo večer-
ných hodinách.

7. deň – príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.
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Okruh severným Talianskom
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: transfer loďou do/z Benátok cca 16 EUR/os. obojsmerne (platba na mieste),  prípadný 
vstup do Benátok cca 5 EUR (platba na mieste), pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 60 EUR/2 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 100 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR, KE, PO, PP, LM, RK - 20 EUR.

L a g o
d i  G a r d a

L a g o
d i  G a r d a

Sirmione Verona

Padova

Benátky

E m i l i a - R o m a g n a

T r i d e n t s k o -

J u ž n é  T i r o l s k o
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L o m b a r d i aL o m b a r d i a

Miláno

→

→

→

→

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v podvečerných hodinách, 
tranzit cez Rakúsko do Talianska. 

2. deň – v dopoludňajších hodinách príchod do hlavného 
mesta Lombardie – Milána. Miláno je druhé najväčšie 
mesto Talianska a  zároveň centrum módy a  obchodov, 
v  ktorom sa nachádza prekrásny Dóm - najväčšia gotická 
stavba Talianska a jeden z najväčších chrámov sveta (160 m 
dlhý a takmer 110 m vysoký), najslávnejšie talianske oper-
né divadlo Teatro alla Scala s hľadiskom pre 3000 divákov, 
ktoré bolo domovom viacerých významných skladateľov 
ako Giuseppe Verdi alebo Giacomo Puccini. Individuálne 
voľno na skvelé nákupy v známej presklenej Galerii Viktora 
Emanuela II.  v  obchodoch snáď všetkých svetových zna-
čiek alebo na  pravé talianske capuccino v  kaviarničkách 
na  námestí s  výhľadom na  katedrálu, vo  večerných hodi-
nách ubytovanie v hoteli. 

3. deň – raňajky, odchod autokarom k  najväčšiemu se-
verotalianskemu jazeru Lago di Garda, nazývaného aj 
talianskou perlou. Zastávka v malebnom stredovekom kú-
peľnom mestečku Sirmione, postavenom na  pol ostrove 
vbiehajúcom do  jazera - hrad Scaliger, prístav, vyhliadko-
vá terasa z  rímskeho obdobia, fakultatívne plavba loďou 
po  jazere. Po  prehliadke transfer do  Verony – mesta 
Shakespearovskej lásky Rómea a  Júlie. Prehliadka sve-
toznámej Arény, ktorá každoročne hostí slávne osobnosti 
operného pódia, katedrály z 12. stor., gotického kostola sv. 
Anastázie, kostola San Stefano, námestia Piazza delle Erbe 
so zeleninovým trhom a námestia Piazza dei Signori, neďa-
leko ktorých sa nachádza Júliin balkón v Casa dei Giulietta. 
Pokračovanie prehliadky starým rímskym mostom Ponte 
Pietra ponad rieku Adige. Popoludní presun do  Padovy, 
prehliadka centra mesta a  krásnej baziliky St. Antonio, 

v ktorej je pochovaný sv. Anton Padovský. Vo večerných ho-
dinách ubytovanie v hoteli. 

4. deň – raňajky, presun autobusom a  následne loďou 
do  Benátok – mesta kanálov a  palácov. Celodenná pre-
hliadka mesta: Námestie sv. Marka s prekrásnou bazilikou 
a zvonicou Campanile, snáď najfotografovanejšia pamiatka 
v  Benátkach – bazilika Santa Maria della Sallute – kated-
rála zasvätená Matke, patrónke oslobodenia, postavená 
z vďaky za oslobodenie od epidémie moru, oblúkový most 
Rialto, jeden zo štyroch benátskych mostov ponad hlavný 
Canal Grande, najvýznamnejšia svetská stavba Benátok 
Dóžov palác, ku ktorému patrí oblúkový krytý most - Most 
vzdychov, prepájajúci Dóžov palác s  bývalou väznicou. 
Individuálne voľno, vo  večerných hodinách plavba späť 
k autobusu a odchod na Slovensko. 

5. deň – príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách. 

Termíny 
5 dní/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

06.04. - 10.04. 235 225 215
17.05. - 21.05. 235 225 215
11.06. - 15.06. 235 225 215
17.09. - 21.09. 235 225 215
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Rím - metropola Talianska
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD / 5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska popoludní, tranzit 
cez  Rakúsko, resp. pri  zájazde bez  nočnej jazdy smerom 
tam (t. j. v termínoch 25.05. - 29.05. a 22.08. - 26.08.) 
odchod v skorých ranných hodinách zo Slovenska a večer 
ubytovanie v hoteli.

2. deň – v  dopoludňajších hodinách príchod do  Ríma 
a  presun metrom do  centra. Celodenná pešia prehliad-
ka pamätihodností mesta: Anjelský hrad tvoriaci jeden 
celok s  mostom cez  rieku Tiber, v  stredoveku slúžil ako 
kasáreň a  väznica, pôvodne antická stavba Pantheon, 
nachádzajúca sa na námestí Piazza della Rotonda, najväč-
šie námestie hlavného mesta Talianska Piazza Navona 
s Fontánou štyroch riek umiestnenou uprostred námestia, 
Piazza Popolo (Námestie ľudu) s  uprostred sa týčiacim 
egyptským obeliskom a  so zvyškami Aureliánovho opev-
nenia z  konca 3. st. n. l., najznámejšia Fontana di Trevi, 

nachádzajúca sa na Piazza di Trevi a dotvárajúca priečelie 
paláca Poli, Španielske námestie so Španielskymi schod-
mi oslavujúcimi mier medzi Francúzskom a  Španielskom, 
oficiálne sídlo talianskeho prezidenta Prezidentský palác, 
spred ktorého je nádherný výhľad na  celé mesto. V  pod-
večerných hodinách presun metrom z  centra a  transfer 
do hotela v blízkosti Ríma.

3. deň – raňajky, presun metrom do centra Ríma, návšteva 
Vatikánu - Bazilika sv. Petra na Námestí sv. Petra, výstup 
na chrámovú kupolu s výhľadom na celé mesto, audiencia 
u Svätého Otca (v mesiacoch júl, august a december sa 
audiencia neorganizuje), prehliadka Vatikánskych múzeí 
a Sixtínskej kaplnky, preslávenej najmä vďaka freskovej 
výzdobe, individuálne voľno, večer presun metrom a  ná-
vrat do hotela.

4. deň – raňajky, presun metrom do centra, pokračovanie 

v  prehliadke mesta: architektonická dominanta Ríma 
Colosseum, slúžiace v  dávnej minulosti ako aréna, kde 
sa odohrávali súboje gladiátorov a  odsúdených väzňov 
s divokými zvieratami. V roku 80, keď bolo Colosseum prvý-
krát otvorené, Vespasiánov syn usporiadal hry, ktoré trvali 
100 dní a nocí a v priebehu hier bolo zabitých rekordných 
päť tisíc zvierat. Circus Maximus, kde sa už za  éry etrus-
kých kráľov konali preteky a  festivaly, Forum Romanum 
- niekdajšie centrum mesta s  pulzujúcim životom a  vý-
znamnými verejnými budovami, najvyšší a  najznámejší 
zo  siedmich pahorkov Kapitol, Benátske námestie s  pa-
mätníkom Viktora Emanuela II., gotický kostol Santa Maria 
sopra Minerva, Bazilika sv. Pavla za hradbami postavená 
nad pravdepodobným hrobom sv. Pavla. Večer presun met-
rom z centra a tranzit z Ríma cez Rakúsko na Slovensko.

5. deň – príchod na Slovensko v poludňajších hodinách.

Termíny 
5 dní/2 noci resp. 3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

01.04. - 05.04.** 250 240 230
02.05. - 06.05. 240 230 220
24.05. - 28.05.*** 290 280 270
22.07. - 26.07. 240 230 220
21.08. - 25.08.*** 290 280 270
27.09. - 01.10. 240 230 220
29.12. - 02.01.´22* 250 240 230

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x resp. 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky 
podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 4 EUR/os./noc). Odporúčaný 
doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné 
doplatky: 1-lôžková izba 60 EUR/2 noci (90 EUR/3 noci), miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 115 EUR, 2x večera 
30 EUR/os. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, 
BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR, KE, PO, PP, LM, RK - 20 EUR. Upozornenie: termín označený *** - 3 noci, termín označený ** - 
Veľká Noc (namiesto audiencie je možnosť účasti na veľkonočnej sv. Omši), termín označený * - Silvester a Nový rok (program 
dňa 31.12. bude pokračovať po celodennej prehliadke mesta v uliciach Ríma: oslavy príchodu Nového roku na Piazza Popolo 
alebo Piazza Venezia, návrat do hotela po polnoci). 
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T o s k á n s k o

U m b r i a

K a m p á n i a

L a z i o

T y r r h e n s k é  m o r e

J a d r a n s k é  m o r e

T a l i a n s k oT a l i a n s k o

Rím
↔
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Paríž - perla na Seine 
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD / 5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Versailles

Paríž

F r a n c ú z s k oF r a n c ú z s k o

B e l g i c k o

V e ľ k á  B r i t á n i a

Š p a n i e l s k o

N e m e c k o

Š v a j č i a r s k o

T a l i a n s k o

↔
↔

Termíny 
5 dní/2 noci resp. 3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

01.04. - 05.04.** 285 275 265
12.05. - 16.05. 275 265 255
29.05. - 02.06.*** 330 320 310
17.08. - 21.08. 275 265 255
07.09. - 11.09.*** 330 320 310
22.09. - 26.09. 275 265 255
29.12. - 02.01.´22* 285 275 265

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x resp. 3x ubytovanie v 2*+/3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky 
podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 70 EUR/2 noci (105 EUR/3 noci), miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 130 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, 
NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR, KE, PO, PP, LM, RK - 20 EUR. 
Upozornenie: termín označený *** - 3 noci, termín označený ** - Veľká Noc, termín označený * - Silvester a Nový rok. Program 
dňa 31.12. bude pokračovať po celodennej prehliadke mesta v uliciach Paríža: oslavy príchodu Nového roku v centre Paríža (pri 
Eiffelovej veži, Víťaznom oblúku resp. na Námestí svornosti), návrat do hotela po polnoci. 

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v poobedňajších hodinách, 
nočný transfer cez  Rakúsko a  Nemecko do  Francúzska, 
resp. pri  zájazde s  prenocovaním odchod v  skorých ran-
ných hodinách zo  Slovenska a  večer ubytovanie v  hoteli 
na okraji Paríža a nocľah.

2. deň – príchod do  Paríža v  dopoludňajších hodinách, 
resp. v prípade ubytovania raňajky, presun do centra - pe-
šia prechádzka Latinskou štvrťou - svetovo preslávená 
univerzita Sorbonne, Panthéon – miesto posledného odpo-
činku francúzskych velikánov, palác Luxembourg – sídlo 
francúzskeho Senátu s  krásnymi záhradami, oáza pokoja 
a  oddychu domácich i  turistov. Katedrála Notre Dame, 
nádherná gotická kaplnka Sainte Chapelle, moderné 
Centre Pompidou, kostol sv. Magdalény, námestie Place 
de la Concorde - niekdajšie dejisko mnohopočetných ve-
rejných popráv, ktorému dnes dominuje 3000 rokov starý 

egyptský obelisk. Večer ubytovanie v hoteli a nocľah.

3. deň – raňajky, presun autokarom do  Versailles. 
Návšteva impozantného kráľovského zámku, ktorý bol ke-
dysi politickým srdcom Francúzska a dnes ohuruje svojich 
návštevníkov prepychovou Zrkadlovou sálou či kráľovskými 
komnatami. Záhrady patriace k  zámku oslovia dokonalou 
úpravou, množstvom sôch a fontán, taktiež romantickými 
stavbami Veľ ký Trianon (postavený pre kráľa Ľudovíta XIV. 
ako útočisko pred životom na  kráľovskom dvore) a  Malý 
Trianon s  anglickým parkom, patriaci Márii Antoinette. 
Popoludní autokarová prehliadka parížskych pamätihod-
ností, zahrnujúca elegantný bulvár Champs-Elysées 
ukončený Víťazným oblúkom Napoleona I., Eiffelovu vežu 
- nesmrteľný symbol mesta týčiaci sa nad zelenými plocha-
mi Champ de Mars, pôvabnú štvrť umelcov Montmartre 
s bielou bazilikou Sacré Coeur. Fakultatívne vyhliadková 

plavba loďou po Seine – nezabudnuteľný zážitok pre kaž-
dého návštevníka, večer návrat do hotela.

4. deň – raňajky, pešia prehliadka centra - palác Louvre 
ukrývajúci skvosty európskeho maliarstva a sochárstva rov-
nomenného múzea, priľahlé Tuilerijské záhrady ako ukáž-
ka dokonalej francúzskej záhradnej úpravy, Invalidovňa 
s  Vojenským múzeom – monumentálna stavba Ľudovíta 
XIV. s hrobkou Napoleona I. Individuálne voľno, vo večer-
ných hodinách odchod z  Paríža a  tranzit cez  Nemecko 
a Rakúsko.

5. deň – príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.
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Disneyland
Paríž

F r a n c ú z s k oF r a n c ú z s k o

B e l g i c k o

V e ľ k á  B r i t á n i a

Š p a n i e l s k o

N e m e c k o

Š v a j č i a r s k o

T a l i a n s k o

↔
↔

Program:

1. deň – tranzit zo  Slovenska v  poludňajších hodinách 
cez Rakúsko a Nemecko do Francúzska.

2. deň – príchod do  Paríža v  dopoludňajších hodinách, 
presun do  hotela. Pešia prechádzka Latinskou štvrťou – 
Panthéon, palác Luxembourg – oddych v  očarujúcich 
Luxemburských záhradách plných zelene, pestrofarebných 
kvetín, sôch a fontán, univerzita Sorbonne, uličky Latinskej 
štvrte s  množstvom štýlových reštaurácií, kníhkupectiev 
a  obchodíkov so  suvenírmi, presun na  ostrov Île de la 
Cité s  dominantou mesta známou aj vďaka zvonárovi 
Quasimodovi a krásnej Esmeralde – katedrála Notre Dame 
vyzdobená množstvom strašidelných chrličov a  kamen-
ných netvorov. Podvečer presun do hotela na okraji Paríža.

3. deň – raňajky, pokračovanie v  prehliadke parížskych 
pamätihodností: Eiffelova veža, bulvár Champs-Elysées, 
Víťazný oblúk, načerpanie síl v  Tuilerijských záhradách, 
nezabudnuteľná plavba loďou po  Seine - zážitok pre   
malých i  veľkých, individuálne voľno, príležitosť ochutnať 

preslávenú francúzsku palacinku crêpe či typické cuk-
rovinky macarons. Vo večerných hodinách návrat do hote-
la a nocľah. 

4. deň – raňajky, odchod autokarom do  Disneylandu, 
vzdialeného približne 32 km od  Paríža. Zábavný park 
Disneyland je nezabudnuteľný zážitok pre  deti aj dospe-
lých a  počas jeho celodennej návštevy budete mať mož-
nosť stretnúť všetky rozprávkové bytosti zo  sveta Walta 
Disneyho. Budete si môcť pozrieť rozprávkové sprievody, 
vystúpenia a  vyskúšať rôzne atrakcie. Zábavný park sa 
skladá z  piatich tematicky zameraných častí. Ako prvou 
prejdete Main Street, ktorá zobrazuje staré americké mes-
tečko z  čias, keď Walt Disney bol ešte chlapec. Nasleduje 
Fantasyland, miesto, kde Disneyho postavičky z  príbehov 
a rozprávok ožívajú. Stretnúť tu môžete Snehulienku a se-
dem trpaslíkov, zažijete let s Petrom Panom a Alica vás zo-
berie do krajiny zázrakov. V krajine divokého západu zažije-
te jazdu banským vláčikom, plavbu historickým parníkom 

po  Mississippi, indiánsku dedinu. V  Adventureland sa 
stretnete s  pirátmi z  Karibiku. Svet budúcnosti zažijete 
v Discoveryland, kde sa stretnete aj s hračkami z Toy story. 
Po celom dni strávenom v krajine rozprávok cesta domov 
na Slovensko cez Nemecko a Rakúsko.

5. deň – príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.

Termíny 
5 dní/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

01.04. - 05.04.* 285 275 265
22.07. - 26.07. 275 265 255
17.08. - 21.08. 275 265 255

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 2*+/3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky 
podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc), vstupenka do 
Disneylandu 79 EUR/os. a 71 EUR/dieťa do 11 rokov. Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 
2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 70 EUR/2 noci, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 130 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, 
PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR, KE, PO, PP, LM, RK - 20 EUR. Upozornenie: termín označený * - Veľká Noc.

Paríž a Disneyland 
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD
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Najkrajšie francúzske zámky
6 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Amboise

Chenonceau
Villandry

Blois Chambord

Ussé

Azay-le-Rideau
Cheverny

Versailles
Paríž

→

→

→

F r a n c ú z s k oF r a n c ú z s k o

C e n t r e - V a l  d e  L o i r e

Î l e - d e - F r a n c e

N o v é  A k v i t á n s k o

Program:

1. deň – tranzit zo  Slovenska v  ranných hodinách 
cez Rakúsko a Nemecko do Francúzska. V neskorých večer-
ných hodinách ubytovanie v hoteli pri Paríži.

2. deň – po  raňajkách odchod do  malebného mestečka 
Amboise ležiaceho na  rieke Loire. Toto malebné mes-
tečko má asi 12 tisíc obyvateľov a  nachádzajú sa tu dva 
zámky. Zámok Amboise je historicky významnou budovou 
vo Francúzsku vôbec a zámok Clos Lucé s krásnym výhľa-
dom na údolie rieky Loire si pamätá časy, keď tu niekoľko 
rokov svojho života strávil aj geniálny Leonardo da Vinci. 
Transfer k  romantickému vodnému zámku Chenonceau, 
ktorý sa klenie ponad rieku Cher a  je známy i  ako zámok 
šiestich žien, ktoré ho postupne vlastnili. Zámok stojí 
na  mieste pôvodného vodného mlyna, ktorý bol neskôr 
nahradený zámkom a spojený mostnými oblúkmi s druhým 
brehom rieky. Návšteva prekrásneho zámku Cheverny, 
jedného z  najlepšie zachovalých zámkov na  Loire. Je 
prepychovo zariadený, nachádza sa tu cenná zbierka 

originálneho nábytku, zbraní, tapisérií, či malieb. Zámok 
sa tiež pýši svorkou loveckých psov a sálou s poľovníckymi 
trofejami. Večer ubytovanie v hoteli.

3. deň – raňajky, návšteva zámku Villandry, ktorého naj-
väčšou pýchou je okrasná záhrada v renesančnom štýle 16. 
st. s  kvetinami, bylinkami a  zeleninou vysadenými do ge-
ometrických útvarov. Presun k zámku Ussé - rozprávkový 
hrad s romantickými vežičkami, známy ako zámok Šípkovej 
Ruženky. Na záver dňa návšteva blízkeho mestečka Azay-
le-Rideau s  miestnym kúzelným zámkom považovaným 
za najrozkošnejší a najženskejší zo všetkých zámkov oblasti 
Loire. Večer ubytovanie v hoteli.

4. deň – po raňajkách prehliadka mesta Blois s návštevou 
prekrásneho renesančného zámku, ktorý je významný 
aj po  architektonickej stránke tým, že okolo nádvoria sú 
postavené štyri krídla v  štyroch rôznych štýloch. Transfer 
k najrozsiahlejšiemu renesančnému zámku v oblasti Loire 
- Chambord. Zámok si nechal postaviť francúzsky kráľ 

František I. a predpokladá sa, že na jeho záverečnom dizaj-
ne sa podieľal aj Leonardo da Vinci. Súčasťou zámku je aj 
rozsiahly park s lesmi, lúkami, jazerami a potokmi. Zámok 
má 440 komnát a  83 schodísk. Po  prehliadke transfer 
do hotela na okraji Paríža, ubytovanie v hoteli v neskorších 
večerných hodinách.

5. deň – raňajky, odchod autokarom na  celodennú pre-
hliadku kráľovského zámku vo  Versailles s  prepychovou 
zrkadlovou sálou a  kráľovskými komnatami, s  prekrásny-
mi francúzskymi záhradami, ktoré vás oslovia dokonalou 
úpravou, množstvom sôch a  fontán, s  romantickými stav-
bami Veľký Trianon a  Malý Trianon s  anglickým parkom 
a mini dedinou Márie Antoinette. Vo večerných hodinách 
transfer cez Nemecko a Rakúsko. 

6. deň – príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.

Termíny 
6 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

14.04. - 19.04. 390 380 370
01.09. - 06.09. 390 380 370

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 4x ubytovanie v 2*+/3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 140 EUR/4 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 135 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.
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Normandia a Bretónsko 
6 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Termíny
6 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

28.06. - 03.07. 410 400 390
26.08. - 31.08. 410 400 390

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 4x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 135 EUR/4 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 155 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Rouen

FécampÉtretat

Honfleur
Caen

Arromanches
Omaha

beach

Saint-Malo

Le Mont
St. Michel

Dinan

Paríž

F r a n c ú z s k oF r a n c ú z s k o

V e ľ k á  B r i t á n i a

L a m a n š s k ý  p r i e l i v

→

→N o r m a n d i a

B r e t ó n s k o

Program:

1. deň – tranzit zo Slovenska v skorých ranných hodinách 
cez Rakúsko a Nemecko do Francúzska. V neskorých večer-
ných hodinách ubytovanie.

2. deň – raňajky, transfer do  mesta Rouen: katedrála 
Notre Dame, kostol Saint Maclou, námestie Place du 
Vieux-Marché (miesto upálenia Johanky z  Arku), transfer 
do  Hornej Normandie na  Alabastrové pobrežie s  bielymi 
útesmi: prístavné mestečko Fécamp s  Benediktínskym 
palácom. Etretat – starobylé pobrežné mestečko, skalné 
útesy - kamenné steny. Prejazd autobusom cez  Pont de 
Normandie – obrovský futuristický most zavesený na  la-
nách. Malebné rybárske mestečko Honfleur s nádherným 
nábrežím sv. Kataríny. Vo večerných hodinách ubytovanie 
v hoteli v blízkosti Caen.

3. deň – raňajky, krátka zastávka v meste Caen, kde sa na-
chádza pamätník vylodenia spojeneckých vojsk, potom pre-
chádzka centrom mesta. Návšteva mesta Arromanches, 
prehliadka vojnového múzea zachytávajúceho podrobný 
prehľad jednotlivých operácií vylodenia. Presun na  pláž 

Omaha beach, kde sa v roku 1944 vylodili americké vojská, 
návšteva amerického vojnového cintorína. Opúšťame 
Normandiu a prechádzame do Bretónska. Transfer do mes-
tečka Saint Malo – bretónske korzárske opevnené mesto. 
Ubytovanie v hoteli vo večerných hodinách.

4. deň – raňajky, transfer k  impozantnému kláštoru Le 
Mont St. Michel vypínajúcom sa na  žulovom (pol)ostro-
ve pri pobreží Normandie. Toto magické miesto, zapísané 
na  zozname svetového dedičstva UNESCO, je po  Paríži 
druhým najnavštevovanejším miestom vo  Francúzsku, 
preto si ani my nenecháme ujsť prechádzku uličkami 
stredovekého mesta a návštevu benediktínskeho opátstva 
a  kláštora z  8. st. Poobede presun do  historického bre-
tónskeho mesta Dinan, obklopeného hradbami. Mesto je 
považované za jedno z najkrajších v Bretónsku. Prehliadka 
historického zachovalého starého mesta s  typickými úz-
kymi uličkami, zrubovými domami, zvonicou a  krásnymi 
kostolmi zanechá dojem v každom návštevníkovi. Vo večer-
ných hodinách ubytovanie.

5. deň – raňajky, presun do Paríža. Prehliadka najzaujíma-
vejších pamätihodností mesta, vyhliadková plavba lo-
ďou po Seine – nezabudnuteľný zážitok pre každého náv-
števníka. V neskorých večerných hodinách odchod z Paríža 
cez Nemecko a Rakúsko.

6. deň – príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.
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Alsasko, Burgundsko, Lotrinsko
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Metz

Nancy
Toul

Dijon

Colmar
Riquewihr

StrasbourgParíž A l s a s k o

N e m e c k o

Š v a j č i a r s k o

L o t r i n s k o

B u r g u n d s k o

→

→

F r a n c ú z s k oF r a n c ú z s k o

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 105 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 110 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Program:

1. deň – odchod zo SR v ranných hodinách, tranzit cez Ra-
kúsko a Nemecko do Francúzska. Večer ubytovanie v oblas-
ti Lotrinska. 

2. deň – po  raňajkách prehliadka mesta Metz (v stredo-
veku pod  názvom Méty hlavné mesto Austrázie), ležiace 
na  sútoku riek Mosela a  Seille. Návšteva krásnej gotickej 
katedrály sv. Štefana z  13. storočia. Zastávka v  sídle lot-
rinských vojvodov Nancy s  prekrásnym námestím Place 
Stanislas a  námestiami Place de la Carriere a  Place d´Al-
liance, zapísanými v zozname UNESCO. Poslednou zastáv-
kou dňa bude prehliadka opevneného mesta Toul, ktoré 
leží na rieke Moselle, pýšiaceho sa pevnosťou a katedrálou 
St. Etienne. Ubytovanie v hoteli a nocľah. 

3. deň – raňajky, návšteva stredovekého mestečka Dijon, 
hlavného mesta historického Burgundska, známeho okrem 
iného aj chýrnou dijonskou horčicou a  burgundským ví-
nom. Neďaleko od mesta pramení rieka Seina. Prechádzka 

uličkami s  dodnes obývanými pôvabnými starými 
hrázde nými domami, návšteva gotickej katedrály sv. 
Benigna, patróna mesta. Atypickou architektúrou a pôso-
bivou umeleckou výzdobou zaujme aj kostol Notre-Dame, 
kde sa nachádza socha Panny Márie z 12. st. a ďalší symbol 
mesta – plastika sovičky, ktorej odtlačky sú aj na historickej 
dlažbe a ukazujú smer prehliadky pre  turistov. V bývalom 
paláci burgundských vojvodov dnes sídli radnica a  mú-
zeum výtvarného umenia so  skvostami moderného ume-
nia. Pokračovanie v prehliadke mesta Colmar s pokladmi 
gotickej maľby – bývalý dominikánsky kláštor, dnes pre-
menený na  múzeum Unterlinden, ukrývajúci umelecké 
diela z  okolitých cirkevných inštitúcií. Návšteva najlepšie 
zachovalého vinárskeho mestečka Alsaska – Riquewihr 
– prehliadka renesančnej radnice s  arkierovými oknami 
a  strážnou vežou, fakultatívne ochutnávka vynikajú-
ceho francúzskeho vína u  miestneho vinára. V  prípade 
priaznivého počasia krátka zastávka pri hrade Château du 

Haut-Koenigsbourg s krásnymi výhľadmi na alsaskú rovinu. 
Večer ubytovanie v hoteli a nocľah. 

4. deň – raňajky, presun do  mesta Strasbourg nazýva-
ného aj „križovatka Európy“ – oficiálneho sídla európ-
skeho parlamentu a  iných dôležitých európskych inšti-
túcií. Prehliadka mesta s  jednou z  najstarších univerzít 
vo  Francúzsku, katedrálou Notre-Dame, inšpirovanou 
slávnou katedrálou v  Paríži, stredovekými uličkami a  sta-
rou časťou Petite France, postavenou pozdĺž kanála, za-
radenou do  dedičstva UNESCO. Fakultatívne vyhliadková 
plavba loďou po  Rýne. Vo  večerných hodinách odchod 
na Slovensko. 

5. deň – príchod na Slovensko v poobedňajších hodinách. 

Termíny 
5 dní/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

07.09. - 11.09. 295 285 275
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Francúzska riviéra a kaňon Verdon
6 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Program: 

1. deň – odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách, 
tranzit cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska. 

2. deň – príchod do mesta Nice označovaného ako „krá-
ľovná riviéry“. Prehliadka starého mesta s typickými úzkymi 
uličkami, ktoré sa od 18. storočia zmenilo len minimálne. 
Prechádzka po  luxusnej palmovej Anglickej promenáde 
(Promenade des Anglais) so  známym hotelom Negresco, 
okolo radnice, opery, starobylého trhu Cours Saleya.  
Vyhliadka na  mesto zo  zrúcanín hradu, katedrála St. 
Reparata, námestie Massena. Popoludní individuálne voľ-
no, večer ubytovanie v hoteli. 

3. deň – raňajky, presun do  provensálskych Álp k  Ver-
donské mu kaňonu, k najhlbšiemu a najširšiemu v Európe 
a  druhému najväčšiemu na  svete. Vďaka jedinečnému 
prostrediu tohto prírodného parku s  neobvyklou faunou 
i  flórou je tento kaňon často označovaný ako najkraj-
ší na  starom kontinente. Cesta vinúca sa ponad kaňon 
ponúka množstvo nádherných pohľadov na  vápencové 

útesy pretínajúce smaragdovo zelenú vodu rieky Verdon. 
Zastávka v stredovekom mestečku Aiguines nad  jazerom 
St. Croix s  tyrkysovo modrou vodou. Návšteva romantic-
kej dedinky Moustiers-Sainte-Marie z  15 st. zasadenej 
do  okolitých skál, mnohými považovanú za  najkrajšiu de-
dinku Francúzska. Preslávená je svojou krásnou keramikou 
a zlatou hviezdou, ktorá visí na 225 m dlhej železnej kova-
nej reťazi medzi vrcholmi priesmyku. Vo  večerných hodi-
nách ubytovanie a nocľah. 

4. deň – raňajky, presun do Saint Tropez, jedného z naj-
známejších letovísk vo  Francúzsku, často navštevované 
aj svetoznámymi osobnosťami. Typická je línia luxusných 
jácht tiahnuca sa pozdĺž prístaviska, množstvo malých ka-
viarničiek a  promenáda plná prechádzajúcich sa turistov. 
Prehliadneme si historické centrum, jachtársky prístav 
a  navštívime múzeum - známu policajnú stanicu, ktorú 
preslávil legendárny Luis de Funes. Návšteva blízkeho 
mestečka Port Grimaud, ktoré je nazývané francúzskymi 

Benátkami, fakultatívne plavba loďou kanálmi. Presun 
do stredovekej dedinky St. Paul de Vence, ktorá je známa 
ako dedinka umelcov a  spisovateľov, s  množstvom ma-
lých provensálskych domčekov so  súkromnými galériami 
a obchodíkmi s umeleckými predmetmi. Večer ubytovanie 
a nocľah. 

5. deň – raňajky, presun do  horskej dedinky Èze – náv-
števa známej parfumérie Fragonard. Transfer do Monaca, 
druhého najmenšieho štátu a  najstaršieho kniežatstva 
na svete. Mesto je známe ako daňový raj, preslávené najmä 
vďaka časti Monte Carlo s množstvom kasín. V Monacu si 
nenecháme ujsť prehliadku katedrály, kniežacieho palá-
ca, Oceánografického múzea a  tiež svetoznámeho kasína 
v  Monte Carlo. Poobede možnosť individuálneho voľna. 
Vo večerných hodinách transfer na Slovensko. 

6. deň – príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách. 

Termíny
6 dní/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

21.04. - 26.04. 340 330 320
22.05. - 27.05. 340 330 320
11.09. - 16.09. 340 330 320

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 2*+/3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 105 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 135 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR, KE, PO, PP, LM, RK - 20 EUR.
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Kaňon Verdon
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Nice MonacoP r o v e n s á l s k o
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→
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S t r e d o z e m n é  m o r e
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Provensálsko a francúzska riviéra 
7 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD S KÚPANÍM V MORI

Termíny
7 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

24.06. - 30.06. 395 385 375
15.07. - 21.07. 395 385 375
02.08. - 08.08. 395 385 375

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 4x ubytovanie v 2*+/3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 135 EUR/4 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 145 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR, KE, PO, PP, LM, RK - 20 EUR.

Program: 

1. deň – odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách, 
tranzit cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska. 

2. deň – príchod do  mestečka Menton, ktoré je ukry-
té priamo v  horách a  prezývané tiež Perlou Francúzska. 
Menton je preslávený pestovaním citrónovníkov, záhra-
dami a  krásnymi plážami. Krátka prechádzka malebnými 
úzkymi uličkami okolo barokovej baziliky sv. Michala, 
ktorá sa týči nad   mestom. Presun do  Monaca, prehliad-
ka kasína v  Monte Carlo, kniežacieho paláca, katedrály, 
Oceánografického múzea, individuálne voľno, možnosť 
okúpania sa. Vo večerných hodinách ubytovanie v hoteli. 

3. deň – raňajky, návšteva mesta Grasse, ktoré sa pova-
žuje za hlavné mesto výroby parfumov. Krátka prechádzka 
historickým centrom, návšteva svetoznámej parfumérie 
Fragonard. Prehliadka Cannes: uličky starého mesta, fes-
tivalový palác, fakultatívne vyhliadka od zrúcanín hradu Le 
Suquet. Popoludní individuálne voľno na  kúpanie. Vo  ve-
černých hodinách ubytovanie v hoteli. 

4. deň – raňajky, presun do  jedného z  najkrajších miest 
južného Francúzska, Aix-en-Provence, ležiaceho v  srdci 
Provensálska. Prehliadka centra mesta „tisícich fontán“, 
s  radnicou a  katedrálou St. Sauveura. Individuálne voľ-
no - možnosť návštevy miestnych trhov či ateliéru Paula 
Cézanna. Návšteva voňavých levanduľových polí obklo-
pujúcich cisterciánsky kláštor Abbey de Sénanque (po-
lia kvitnú v  určitom období v  letných mesiacoch). Krátky 
presun do  stredovekej dedinky Gordes, ktorá je považo-
vaná za jednu z najmalebnejších v tejto oblasti. Popoludní 
presun k  unikátnemu rímskemu akvaduktu Pont du 
Gard, ktorý bol pre  svoju mimoriadnu hodnotu zaradený 
na  Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Vo  večerných 
hodinách ubytovanie v hoteli. 

5. deň – raňajky, presun do  mesta Orange s  najza-
chovalejším rímskym divadlom v  Európe. Prechádzka 
mestom, individuálna  prehliadka divadla a  múzea. 
Krátky presun a zastávka v maličkom vinárskom mestečku 

Châteauneuf-du-Pape, príležitosť ochutnať preslávené 
pápežské víno. Presun a prehliadka mesta Avignon - pre-
chádzka po slávnom polomoste, návšteva pápežského pa-
láca, kostol Notre Dame des Doms.  Vo večerných hodinách 
ubytovanie v hoteli. 

6. deň – raňajky, presun do  Marseille, prechádzka sta-
robylou štvrťou Le Panier s  množstvom historických pa-
miatok a  prístavom okolo stredovekej pevnosti St. Jean. 
Turistickým vláčikom sa vyvezieme cez  malebné staré 
časti mesta k bazilike Notre Dame de la Garde - najvyššie 
položené miesto s  najkrajším výhľadom na  celé mesto 
a  Frioulské súostrovie. Popoludní fakultatívne plavba 
na  ostrov If s pevnosťou, v ktorej bol väznený románový 
hrdina Gróf Monte Christo, individuálne voľno a večer od-
chod na Slovensko. 

7. deň – príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách. 
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Termíny 
5 dní/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

27.07. - 31.07. 365 355 335

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, trajekt, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky 
podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný 
doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné 
doplatky: 1-lôžková izba 110 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 125 EUR, vstup do štúdií Warner Bross 
55,50 EUR/os. (deti 5-15 r. 45 EUR/os.) - potrebné nahlásiť pri objednávke. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 
5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

↔

L a m a n š s k ý  p r i e l i v

Londýn
Dover

Windsor

Dunkerque

V e ľ k á
B r i t á n i a

V e ľ k á
B r i t á n i a

A n g l i c k o

F r a n c ú z s k o

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska vo  veľmi skorých ranných 
hodinách, tranzit cez Rakúsko a Nemecko do Francúzska, 
ubytovanie v  neskorých večerných hodinách v  blízkosti 
Dunkerque. 

2. deň – raňajky, príchod do  prístavu v  Dunkerque, tra-
jekt do  Veľkej Británie – Doveru (cca 2 hod.), príchod 
do Londýna v dopoludňajších hodinách, prehliadka mesta: 
Westminsterské opátstvo s katedrálou, ktorá je koruno-
vačným miestom anglických kráľov, Parlament a hodinová 
veža Big Ben, známa atrakcia Londýnske oko s  neza-
budnuteľným výhľadom na mesto z výšky 135 m, oficiálne 
sídlo kráľovskej rodiny Buckinghamský palác a pamätník 
kráľovnej Viktórie, Trafalgar Square s Národnou galériou 
(galéria vlastní najväčšiu a  najcennejšiu zbierku obra-
zov na  svete) a  pamätníkom admirála Nelsona. Večerná 
prechádzka po  Piccadilly Circus a  West End, ubytovanie 
v hoteli. 

3. deň – raňajky, transfer do  Windsoru - sídla kráľovskej 
rodiny a zároveň najdlhšie obývaného hradu na svete (sko-
ro 1000 rokov), ktorý dal postaviť ešte Viliam Dobyvateľ. 
Prehliadka kráľovských komnát, Kaplnky sv. Juraja a zámoc-
kých záhrad.

Alternatíva pre  deti: prehliadka štúdií filmovej spoloč-
nosti Warner Bros venovaná najznámejšiemu čarodejníkovi 
Harrymu Potterovi, kde kúzla a čary ožívajú a návštevníci 
sa ocitnú v Šikmej uličke, či na samotnej Rokfortskej stred-
nej škole čarodejníckej. 

Návrat autokarom späť do  Londýna. Možnosť návštevy 
Hyde parku alebo niektorého z  vynikajúcich londýn-
skych múzeí: Britského, Prírodopisného alebo Múzea vedy. 
Návrat do hotela vo večerných hodinách. 

4. deň – raňajky, presun do centra a následná prehliadka 
900 rokov starej pôvodne kráľovskej pevnosti Tower, ktorá 

v minulosti slúžila aj ako obávané väzenie a v súčasnosti sú 
v  nej uložené korunovačné klenoty, most Tower Bridge, 
prechádzka k  veľkolepej Katedrále St. Paul’s. V  prípade 
záujmu možnosť návštevy Tate Modern Gallery (galéria 
moderného umenia), alebo Museum of London – múze-
um vzniku a  histórie Londýna. V  podvečerných hodinách 
transfer do Doveru, večerný trajekt do Francúzska – prísta-
vu Dunkerque. 

5. deň – cesta späť, príchod na  Slovensko vo  večerných 
hodinách. 

Londýn aj pre deti 

5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM
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Okruh južným Anglickom
6 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

↔

Canterbury

Leeds
Castle

Portsmouth
Salisbury

Stonehenge
Bath

Hampton
Court

L a m a n š s k ý  p r i e l i v

Londýn

Dover Dunkerque

V e ľ k á
B r i t á n i a

V e ľ k á
B r i t á n i a

A n g l i c k o

F r a n c ú z s k o

Program:

1. deň – odchod zo SR vo veľmi skorých ranných hodinách, 
tranzit cez  Rakúsko a  Nemecko do  Francúzska. V  neskor-
ších večerných hodinách ubytovanie v hoteli.

2. deň – raňajky, trajekt z  prístavu Dunkerque do  Veľkej 
Británie – Doveru (asi 2 hodiny). Návšteva historického 
mesta Canterbury v  Južnom Kente s  veľkolepou kated-
rálou, ktorá je jednou z  najstarších a  najznámejších kres-
ťanských pamiatok v Anglicku. Presun na  južné pobrežie: 
cestou prehliadka Leeds Castle – najromantickejší stredo-
veký anglický hrad, ktorému svojho času vládol aj slávny 
Henry VIII. Vodný hrad je vybudovaný na ostrovoch vyfor-
movaných riekou Len. Transfer a  nocľah v  blízkosti mesta 
Portsmouth.

3. deň – raňajky, presun do Portsmouth - mesto s  vý-
znamným námorným prístavom, múzeom a  základňou 
Royal Navy. Prehliadka historických dokov, HMS Victory 
- vlajková loď admirála Nelsona alebo Mary Rose – vlajko-
vá loď Henricha VIII. Transfer do  stredovekého mestečka 

Salisbury – návšteva katedrály s  jednou z najvyšších veží 
v Anglicku (123 m). Budova katedrály je považovaná za naj-
typickejší príklad ranogotickej architektúry v Anglicku a jej 
výstavba trvala len 48 rokov. Návšteva Stonehenge – ob-
rovské kamenné megality usporiadané v kruhovom tvare, 
ktorých vznik a  účel sú dodnes neznáme. Táto magická 
niekoľko tisíc rokov stará stavba je opradená mnohými le-
gendami a  je zapísaná medzi pamiatkami UNESCO. Večer 
ubytovanie v hoteli.

4. deň – raňajky, návšteva mesta Bath, ktoré je postavené 
okolo prírodných horúcich prameňov – prehliadka zacho-
valých rímskych kúpeľov a  historického centra. Transfer 
do Hampton Court Palace - jeden z najkrajších a najza-
ujímavejších anglických kráľovských zámkov. Návštevníkov 
očaria aj záhrady a labyrint, ktorého steny sú tvorené živým 
plotom. Podvečer príchod do  Londýna, známa atrakcia 
Londýnske oko s  nezabudnuteľným výhľadom na  mesto 
z výšky 135 m. Večer ubytovanie.

5. deň – raňajky, celodenná prehliadka Londýna: oficiál-
ne kráľovské sídlo Buckinghamský palác, Westminster 
Abbey s  katedrálou, ktorá je korunovačným miestom an-
glických kráľov i  posledným miestom odpočinku anglic-
kých panovníkov, Parlament a  Big Ben. Presun loďou 
po  Temži ku  kedysi kráľovskej pevnosti Tower, ktorá bola 
v  minulosti aj obávaným väzením a  k otváraciemu mostu 
Tower Bridge. Návrat loďou naspäť do mesta, pokračovanie 
prehliadky: námestie Trafalgar Square s Národnou galé-
riou, Picadilly Circus. Podvečer transfer do Doveru a trajekt 
do Francúzska – prístavu Dunkerque. 

6. deň – tranzit cez Belgicko, Nemecko a Rakúsko. Príchod 
na Slovensko vo večerných hodinách.

Termíny 
6 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

28.06. - 03.07. 445 435 425
26.08. - 31.08. 445 435 425

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, trajekty, 4x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky 
podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 140 EUR/4 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 145 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.
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Termíny 
9 dní/6 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

28.05. - 05.06. 695 685 675
06.07. - 14.07. 755 745 735

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 4x ubytovanie v 2*+/3* hoteli s raňajkami, 2x ubytovanie v lodnej kajute na 
trajekte, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./
deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 350 EUR/6 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 150 EUR. Nástupné miesta: 
BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR, KE, PO, 
PP, LM, RK - 20 EUR. Upozornenie: v termíne 06.07. - 14.07. nebudú nástupné miesta  KE, PO, PP, LM, RK.

Newcastle ↔ Ijmuiden (NL)

S e v e r n é  m o r e

V e ľ k á
B r i t á n i a

V e ľ k á
B r i t á n i a

Š k ó t s k o

A n g l i c k o

Í r s k o

S e v e r n é  
Í r s k o

Melrose Abbey

Stirling

Glasgow

Loch Ness
Cawdor

Edinburgh

Newcastle upon Tyne

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska v  neskorých večerných 
hodinách. 

2. deň – tranzit do  Holandska a  vo večerných hodinách 
nalodenie na  trajekt v  prístave Ijmuiden pri Amsterdame. 
Ubytovanie v lodných kajutách, plavba do Newcastle.

3. deň – ráno vylodenie v  prístave Newcastle, návšteva 
historického centra mesta Grainger Town, katedrály sv. 
Nicholasa a  hradu Castle Keep. Krátka zastávka pri  po-
zostatkoch Hadriánovho valu – 2 000 rokov starého 
rímskeho opevnenia vybudovaného Rimanmi na  ochranu 
rímskej ríše. Popoludní prehliadka opátstva Melrose z 12. 
st. - jedného z najbohatších opátstiev Škótska. Ubytovanie 
v hoteli. 

4. deň – raňajky, prehliadka Rosslynskej kaplnky ležia-
cej na  nultom poludníku, známej z  knihy Dana Browna 
Da Vinciho kód. Presun do  Edinburghu, celodenná pre-
hliadka hlavného mesta Škótska a  jeho najvýznamnejších 
pamiatok: Edinburghský hrad s expozíciou korunovačných 

klenotov škótskych kráľov, prechádzka ulicou Royal Mile 
okolo katedrály St. Giles k  palácu Holyrood, ktorý je 
oficiál nym kráľovským sídlom. Večer ubytovanie. 

5. deň – raňajky, presun do Stirlingu – symbolu škótskej 
nezávislosti, prehliadka stredovekého mesta a  hradu, 
s ktorým sú spojené mená najslávnejších škótskych osob-
ností ako William Wallace a Mary Stuart – kráľovná Škótska. 
Zastávka spojená s  návštevou tradičnej škótskej páleni-
ce (ochutnávka pravej škótskej whiskey), večer presun 
do hotela, ubytovanie. 

6. deň – raňajky, návšteva hradu Cawdor – stredoveký hrad 
literárne spojený so  Shakespearovou tragédiou Macbeth. 
Cesta späť popri slávnom jazere Loch Ness s  jeho ne/exis-
tujúcou príšerou Nessie, prehliadka návštevníckeho centra. 
Krátka zastávka pri ruinách hradu Urquhart – jedného z naj-
väčších stredovekých hradov týčiacich sa nad  jazerom Loch 
Ness, odkiaľ bola údajne najčastejšie spozorovaná lochnesská 
príšera. Večer transfer a ubytovanie neďaleko Glasgowa. 

7. deň – raňajky, poldenná prehliadka Glasgowa, najväč-
šieho mesta Škótska, známeho svojou viktoriánskou archi-
tektúrou, najkrajšou gotickou katedrálou v  Škótsku 
(St. Mungo´s Cathedral) a  viktoriánskym cintorínom 
(Glasgow Necropolis). Prehliadka námestia George Square 
so sochami významných osobností Škótska. V obedňajších 
hodinách presun do  Newcastle upon Tyne, vo  večerných 
hodinách nalodenie na trajekt, ubytovanie v lodných kaju-
tách a plavba do Holandska.

8. deň – ráno vylodenie v prístave Ijmuiden, krátky presun 
a celodenná prehliadka Amsterdamu. Odchod v neskorých 
večerných hodinách a následne tranzit na Slovensko. 

9. deň – príchod na Slovensko popoludní.

Škótsko 
9 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD
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Severné a južné Írsko
10 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM 

→

→

→

→

A n g l i c k o

W a l e s

Š k ó t s k o

Kilkenny

Powerscourt

Muckross
House

Cliffs of
Moher
Limerick

Brú na Bóinne
Malahide

Giant‘s
Causeway

Dublin

Londýn

Belfast

Rosslare

Dover

Calais

Holyhead

Í r s k oÍ r s k o

V e ľ k á

   B r i t á n i a

V e ľ k á

   B r i t á n i a

Stratford
upon Avon

Cherbourg – Octeville

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska vo  veľmi skorých ranných 
hodinách, tranzit cez Rakúsko a Nemecko do Francúzska. 
V  neskorých večerných hodinách ubytovanie v  hoteli 
vo Francúzsku.

2. deň – raňajky, krátka zastávka v  Remeši, transfer 
do  mesta Cherbourg – Octeville, popoludní nalodenie 
na trajekt, ubytovanie v kajutách, plavba do Írska.

3. deň – v poludňajších hodinách vylodenie v Írsku, trans-
fer do  mesta Kilkenny, návšteva zámku Kilkenny, posta-
veného v  roku 1195, obklopeného rozsiahlym zámockým 
parkom. Transfer do hotela, ubytovanie.

4. deň – raňajky, krátky transfer, prehliadka záhrad pat-
riacich k usadlosti Muckross House and Gardens. Transfer 
do mesta Limerick, s dominantou hradu kráľa Johna (13. 
st.) na Kráľovskom ostrove. Po prehliadke presun k  jednej 
z  najnavštevovanejších atrakcií južného Írska, k  útesom 
Cliffs of Moher (Mohérske útesy) a  O´Brianovej veži, 

s úžasným výhľadom na Atlantický oceán. Transfer do hote-
la, ubytovanie v neskorých večerných hodinách. 

5. deň – raňajky, prehliadka komplexu Powerscourt 
s prekrásnymi záhradami. Transfer k zámku Malahide (12. 
st.), asi 14 km od Dublinu, prehliadka zámku. Krátky presun 
k  archeologickej lokalite Brú na  Bóinne tzv. Boynovský 
palác (UNESCO), kde sa nachádzajú rôzne megalitické 
pamiatky staršie ako slávny Stonehenge, večer ubytovanie. 

6. deň – raňajky, transfer a prehliadka Giant´s Causeway 
(Obrov chodník alebo Park organových píšťal, UNESCO), 
ktorý je výsledkom dávnej sopečnej činnosti a  tvorí ho 
približne 40 000 čadičových stĺpov vystupujúcich zo zeme 
a  tvoriacich pomyselnú hrádzu smerujúcu ku  škótskemu 
ostrovu Staffa. Presun do  Belfastu. Prehliadka hlavného 
mesta severného Írska zahrňujúca radnicu, hodinovú vežu 
Albert Memorial Clock Tower a  múzeum Titanic, ktoré 
prevedie návštevníka informáciami o výstavbe a tragickom 

konci tejto lode. Vo večerných hodinách ubytovanie. 

7. deň – raňajky, prehliadka Dublinu, zahrnujúca budovu 
parlamentu, radnicu, štvrť Temple bar plnú barov a reštau-
rácií. Prehliadka Christ Church Cathedral – najstaršej 
dublinskej budovy pochádzajúcej z  11. st. a  Dublinského 
hradu, večer návrat do hotela. 

8. deň – raňajky, trajekt z  Dublinu do  prístavu Holyhead. 
Zastávka v  Shakespearovom rodnom meste Stratford 
upon Avon. Večer ubytovanie v okrajovej časti Londýna.

9. deň – raňajky, celodenná prehliadka Londýna: Buc-
k inghamský palác, Westminster Abbey s  katedrálou, 
Parlament a  Big Ben, plavba loďou po  Temži, pevnosť 
Tower, otvárací most Tower Bridge, Trafalgar Square 
s  Národnou galériou, Picadilly Circus. Podvečer transfer 
do Doveru a trajekt do Francúzska – prístavu Calais. 

10. deň – príchod na Slovensko vo večerných hodinách. 

Termíny 
10 dní/8 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

22.08. - 31.08. 900 890 880

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 7x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 1x ubytovanie v lodnej kajute na trajekte, 
trajekty, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./
deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 305 EUR/8 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 165 EUR. Nástupné miesta: 
BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.
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Škandinávsky okruh 
8 DŇ0VÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Termíny 
8 dní/5 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

16.06. - 23.06. 675 655 635
07.07. - 14.07. 675 655 635
09.08. - 16.08. 640 620 600

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, trajekty, 5x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky 
podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 210 EUR/5 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 165 EUR. Nástupné miesta: BA, Praha, Brno – bez príplatku, NR, 
TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR, KE, PO, PP, LM, RK - 20 EUR.

Malmö

Helsingborg

Göteborg

Preikestolen

Kristiansand

Hirtshals

Kodaň

Štokholm

Oslo

D á n s k oD á n s k o

Š v é d s k oŠ v é d s k o

N ó r s k oN ó r s k o

N e m e c k o

P o ľ s k o

→

→

→

→

Program:

1. deň – tranzit zo  Slovenska v  popoludňajších hodinách 
cez územie Českej republiky do Nemecka.

2. deň – v skorších ranných hodinách príchod do prístavu 
v Nemecku, trajekt do Dánska (asi 2 hodiny), v dopoludňaj-
ších hodinách príchod do Kodane, celodenná prehliadka 
mesta: kráľovský palác Amalienborg – zámok a zimné sídlo 
dánskej kráľovskej rodiny, rokokový komplex skladajúci sa 
zo  štyroch identických zámkov, kostola a  centrálneho ná-
mestia (paláce majú mená ako Christian VII., Christian VIII., 
Frederik VIII. a  Christian IX.), Mramorový kostol, prístav, 
Palác Christianborg, katedrála, radnica, fakultatívne náv-
števa Kruhovej veže s  krásnym výhľadom na  mesto, časť 
Nyhavn, symbol mesta Malá morská víla. Večer ubytovanie 
v hoteli na okraji mesta.

3. deň – raňajky, krátky tranzit do  Švédska – presun 
cez  most Oresundsbro. Dopoludnia prehliadka tretieho 
najväčšieho mesta Švédska Malmö – hrad, radnica, prí-
stav, námestie Gustav Adolfs torg, mrakodrap Turning Torso 

– najvyššia budova v Škandinávii, najvyššia obytná budova 
v EÚ a druhá v Európe. Mrakodrap je vysoký 190 m a má 
54 nadzemných poschodí. Jeho tvar je inšpirovaný tvarom 
otočného ľudského tela (torza). Presun do  prístavného 
mesta Helsingborg a prehliadka: radnica, pevnosť, špor-
toviská, ktoré preslávili mesto. Po prehliadke presun do ho-
tela v blízkosti Göteborgu.

4. deň – raňajky, dopoludnia prehliadka Göteborgu - 
radnica, fakultatívne plavba loďou po  okolí centra mesta. 
Transfer a  podvečer príchod do  Osla, prehliadka mesta 
- historická časť mesta, parlament, katedrála, národné di-
vadlo, kráľovský palác, prechádzka v Parku Vigeland s viac 
ako 200 sochami zo žuly, bronzu a železa. Ubytovanie v ho-
teli v blízkosti Osla.

5. deň – raňajky, pokračovanie prehliadky Osla: olympijské 
múzeum Holmenkollen (lyžiarsky areál), múzeá Vikingov, 
Kon-Tiki, námorníctva. Transfer a  večer príchod do  hotela 
v blízkosti Lysefjordu, nocľah.

6. deň – raňajky, krátky presun k Lysefjordu – fjord svet-
la. Turistická vychádzka na  Preikestolen (Kazateľnica), 
ktorá trvá asi 4 hodiny. Preikestolen pripomína kamen-
ný stôl vystupujúci z  masívu a  týči sa 604 m priamo 
nad  Lysefjordom – návštevníka očarí neopakovateľný vý-
hľad. Ubytovanie vo  večerných hodinách v  blízkosti nór-
skeho prístavu Kristiansand.

7. deň – raňajky, trajekt z  nórskeho prístavu Kristiansand 
do dánskeho prístavu Hirtshals, ktorý trvá 2 hod. 30 min. 
Tranzit autokarom cez Nemecko a ČR na Slovensko.

8. deň – príchod na Slovensko dopoludnia.
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→
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Kaunas

ŠiauliaiKlaipéda

Kurská kosa

Tartu

Lahemaa

Trakai
Vilnius

Riga

Tallinn

R u s k oR u s k o

L i t v aL i t v a

L o t y š s k oL o t y š s k o

E s t ó n s k oE s t ó n s k o

B a l t i c k é  m o r e
R u s k o

P o ľ s k o
B i e l o r u s k o

Program:

1. deň – v  ranných hodinách odchod zo  Slovenska, smer 
Poľsko. Ubytovanie v neskorších večerných hodinách v ho-
teli v Poľsku. 

2. deň – raňajky, Kaunas - prehliadka bývalého hlavného 
mesta známeho stredovekou architektúrou a  zvonovými 
koncertami. K najznámejším pamiatkam patrí katedrála sv. 
Petra a  Pavla, pozostatky hradu, synagóga, radnica, me-
šita, palác Massalského a  kostol sv. Archanjela Michaela. 
Vo večerných hodinách ubytovanie v hoteli v blízkosti mes-
ta Kaunas. 

3. deň – raňajky, transfer k Národno-historickému kultúr-
nemu parku Trakai, kde navštívime unikátny ostrovný hrad 
Trakai, ktorého história siaha až do  13. st. Po  prehliadke 
presun a prehliadka hlavného mesta Litvy – Vilniusu na-
zývaného „mestom baroka“. Mesto je plné prepletených 
uličiek a  centrum starého mesta je zapísané do  zoznamu 
UNESCO. V  podvečer transfer do  Lotyšska, ubytovanie 
v hoteli v blízkosti Rigy. 

4. deň – raňajky, presun, v poludňajších hodinách príchod 
do  druhého najväčšieho mesta Estónska – Tartu. Medzi 
najvýznamnejšie pamiatky patrí kostol sv. Jána, Mestská 
radnica, zvyšky katedrály z 13. st., botanická záhrada, hlav-
ná nákupná trieda a  okolie radničného námestia. Večer 
ubytovanie v hoteli v blízkosti Tartu. 

5. deň – raňajky, transfer do národného parku Lahemaa, 
kde môžete zažiť neopakovateľnú atmosféru na  brehu 
Baltského mora, uprostred jazier, mokradí a  lesov ďale-
kého severu. Zastávka v nádhernom mestečku na pobreží  
Käsmu. Transfer do estónskeho hlavného mesta Tallinnu 
(UNESCO), prehliadka mesta. Nocľah v hoteli. 

6. deň – raňajky, transfer a prehliadka lotyšského hlavné-
ho a najväčšieho mesta Riga. Historické centrum je v zo-
zname UNESCO. Najvýznamnejšími pamiatkami mesta sú 
Rižský dóm s jedinečným organom, Rižský hrad s múzeom 
lotyšskej histórie, múzeum zahraničného umenia, kos-
tol sv. Petra, kostol sv. Jána, Prašná veža zo  14. st., Dom 

u  čiernych hláv a  mnohé iné. Večer ubytovanie v  hoteli 
v blízkosti Rigy. 

7. deň – raňajky, presun späť do  Litvy, zastávka na  Hore 
krížov, neďaleko mesta Šiauliai. Prvé kríže na  tomto 
pahorku vztýčili na  pamiatku obetí poľského novem-
brového povstania z  roku 1831, ktoré tam pochovali. 
Pokračovanie v  ceste do  mesta Klaipéda. Prehliadka tre-
tieho najväčšieho mesta Litvy, známeho dlhoročnou tradí-
ciou spracovávania jantáru. Ubytovanie a nocľah.

8. deň – raňajky, plavba na  piesočný polostrov Kurská 
kosa, ktorý sa tiahne od   Kaliningradského polostrova 
ku  Klaipéde a  oddeľuje Kurský záliv od  Baltského mora. 
Kosa je chráneným prírodným územím na  zozname 
UNESCO. Možnosť okúpať sa v  mori a  prechádzať sa 
po plážach s bielym pieskom. V podvečer tranzit cez Poľsko 
na Slovensko. 

9. deň – príchod na Slovensko dopoludnia. 

Termíny 
9 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

08.07. - 16.07. 490 470 450

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 7x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 195 EUR/7 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 135 EUR. Nástupné miesta: BA – 11 EUR, NR, TT – 9 EUR, PN, 
NM, TN, PB, DUB, ZA, CA, Třinec bez príplatkov.

Pobaltie
9 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM
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Belgicko a Holandsko
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v ranných hodinách, večer ubytovanie v hoteli. 

2. deň – raňajky, transfer do mesta Bruggy (UNESCO), presláveného paličkovou čipkou 
a  zachovalým stredovekým centrom. Presun do  Antverp – Rubensovho mesta a  naj-
väčšieho mesta Belgicka. Mesto je vďaka veľkej židovskej komunite známe aj  pod meno 
„ Jeruzalem západu“ alebo ako „Diamantové mesto“, nakoľko obchod s  týmto cenným 
nerastom tu prekvitá od  15. storočia. Prehliadka centra s  nádhernou gotickou kated-
rálou Panny Márie, renesančná radnica, cechové domy, Rubensovo múzeum. Presun 
do Holandska, ubytovanie v hoteli. 

3. deň – raňajky, transfer do  Rotterdamu. Prehliadka mesta:  múzeum námorníctva - 
vonkajšia expozícia, vyhliadková veža Euromast,  ktorá ponúka krásny panoramatický 
výhľad na  celé mesto z  výšky 180 metrov, Kubushuizen – komplex budov postavených 
na  hrane. Transfer do  mesta Delft, známeho výrobou ručne maľovaného porcelánu. 
Presun do prímorského strediska Scheveningen. Prímorská časť mesta Den Haag leží 
na mieste bývalej rybárskej osady a dnes je moderným vyhľadávaným strediskom s pie-
sočnatými plážami. Zástavka pri budove Európskeho súdneho dvora. Ubytovanie, nocľah. 

4. deň – raňajky, presun do Zaanse Schans - prehliadka skanzenu s veternými mlynmi 
a typickými rybárskymi domčekmi. Ukážka výroby syrov a drevákov. Transfer do hlavného 
mesta Holandska, Amsterdamu. Prehliadka historického centra s námestím Dam, hlavná 
trieda Damrak, Mincové námestie, kvetinový trh,  plavba loďou po grachtoch, možnosť 
návštevy Rembrandtovho domu. Odchod na Slovensko vo večerných hodinách.

5. deň – návrat na Slovensko v popoludňajších hodinách.

Termíny
5 dní/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

01.04. - 05.04.* 285 275 265
16.04. - 20.04. 275 265 255
27.04. - 01.05. 275 265 255
07.05. - 11.05. 275 265 255

Termíny
5 dní/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

24.05. - 28.05. 335 325 315
01.08. - 05.08. 335 325 315V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 

prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 70 EUR/2 noci, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 120 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE 
- 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR, KE, PO, PP, LM, RK - 20 EUR. 
Upozornenie: termín označený * - Veľká noc, ** 20.04. - 24.04. bez nástupných miest  KE, PO, PP, LM, RK.

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 105 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 120 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE 
- 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Kvetinové Holandsko a Belgicko
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách, tranzit do Belgicka. 

2. deň – príchod do najväčšieho belgického mesta Antverp. Vďaka židovskej komuni-
te je mesto známe aj pod menom „ Jeruzalem západu“ alebo ako „Diamantové mesto“. 
Prehliadka centra s nádhernou gotickou katedrálou Panny Márie, ktorej výstavba trvala 
neuveriteľných 269 rokov. Pýchou mesta je renesančná radnica a cechové domy zo 16. 
a 17. storočia, kostol sv. Pavla. Návšteva Rubensovho múzea. Ubytovanie v hoteli. 

3. deň – raňajky, transfer do  Rotterdamu. Návšteva najväčšieho prístavu v  Európe, 
vonkajšia expozícia námorného múzea, vyhliadková veža Euromast,  ktorá ponúka pano-
ramatický výhľad z výšky 180 metrov. Transfer do mesta Delft, známeho výrobou ručne 
maľovaného porcelánu. Návšteva svetoznámeho parku Keukenhof, najväčšieho kveti-
nového parku v Holandsku a druhého najväčšieho na svete. Na 32 hektároch každoročne 
rozkvitne 6 - 7 miliónov narcisov, tulipánov, hyacintov,  krokusov. Neopakovateľný zážitok 
vytvára jedinečné zoskupenie kvetín s rôznymi trvalkami v zeleni členitého parku s vod-
nými plochami, kríkmi a stromami. Ubytovanie. 

4. deň – raňajky, presun do Zaanse Schans - prehliadka skanzenu s veternými mlynmi 
a typickými rybárskymi domčekmi. Ukážka výroby syrov a drevákov. Transfer do hlavného 
mesta Holandska, Amsterdamu. Prehliadka historického centra s námestím Dam, kveti-
nový trh,  plavba loďou po grachtoch, možnosť návštevy Rembrandtovho domu, múzeum 
voskových figurín. Odchod na Slovensko vo večerných hodinách.

5. deň – návrat na Slovensko v popoludňajších hodinách.
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V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 4x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./
noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie 
PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 130 EUR/4 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za 
dvojsedadlo 110 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, 
ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Termíny 
5 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

01.08. - 05.08. 350 340 330

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). 
Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 
EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 100 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 105 
EUR. Nástupné miesta: BA, Brno, Praha – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, 
DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Termíny 
5 dní/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

17.07. - 21.07. 310 300 290

Nemecko – mestá hanzy 
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Nemecko a Luxembursko
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách, tranzit cez  ČR do  Nemecka, večer 
ubytovanie.

2. deň – raňajky, prehliadka prístavného mesta Brémy, prechádzka historickým jad-
rom - námestie Markplatz so 600-ročnou radnicou a sochou rytiera Rolanda (UNESCO), 
symbol mesta - socha Brémskych muzikantov, ktorá symbolizuje štyroch hrdinov z  roz-
právky bratov Grimmovcov – osla, psa, mačku a  kohúta. Presun k  pobrežiu Severného 
mora, k prístavnému mestu Cuxhaven. Návšteva Národného parku Niedersachsisches 
Wattenmeer. Wattové more je jeden z najkrehkejších ekosystémov nášho kontinentu. 
Rozsiahle plochy mora sú počas odlivu bez vody, kedy sa naskytne jedinečná príležitosť 
poprechádzať sa po dne Severného mora. Večer ubytovanie.

3. deň – raňajky, návšteva hanzového mesta Hamburg, pre množstvo kanálov a mostov 
označované za Benátky severu. Prehliadka štvrte starého mesta postavenej na hrádzi – 
Deichstrasse, so zachovanými meštianskymi domami. Lübeck – hanzové mesto, ktoré je 
známe i ako mesto marcipánu. Hanzové prístavné mesto Rostock s typickou severskou 
tehlovou architektúrou a jednou z najstarších univerzít Nemecka. Večer ubytovanie.

4. deň – raňajky, presun na najväčší ostrov Nemecka – Rujana, ležiaci v Baltskom mori iba 
niekoľko km od pobrežia, s ktorým ho spája most. Návšteva národného parku Jasmund, 
ktorý je preslávený kriedovými útesmi a  dlhými piesočnatými plážami. Mestečko Binz 
s romantickou promenádou a kúpeľnými domami. V prípade časovej rezervy možnosť kú-
pania v Baltskom mori. Stralsund - krásne hanzové mestečko s množstvom gotických 
tehlových stavieb z 13. st. (UNESCO), možnosť návštevy morského múzea patriaceho me-
dzi najväčšie a najnavštevovanejšie v Európe. Odchod vo večerných hodinách.

5. deň – dopoludnia návrat na Slovensko.

Program: 

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, príchod do okolia nemecké-
ho Heidelbergu, ubytovanie a nocľah. 

2. deň – raňajky, prehliadka Heidelbergu cez most kráľa Karla Teodora z 18. storočia, 
staré mesto s meštianskymi domami, kaviarničkami a obchodíkmi, kostolom sv. Ducha, 
námestím Kornmarkt. Presun do Treviru – brána Porta Nigra, katedrála sv. Petra 
(UNESCO), námestie Hauptmarkt, rímske kúpele. Ubytovanie a nocľah. 

3. deň – raňajky, presun do Luxemburska, jedného z najmenších štátov Európy. Prvá 
zastávka v regióne Müllerthal prezývanom aj „malé Švajčiarsko“. Prechádzka k vodo-
pádu Schiessentümpel, ktorý je dnes najfotografovanejším vodopádom v Luxembursku. 
Pokračovanie do mesta Vianden, prechádzka úzkymi uličkami centra mesta, Kostol sv. 
Mikuláša a ruiny mestských hradieb. Možnosť vyviezť sa lanovkou až na hrad a vychutnať 
si výhľad na celé mesto alebo navštíviť múzeum Victora Huga. Návšteva Esch-sur-Sűre - 
mesto obkolesené prirodzenou vodnou priekopou, ktorú vytvorila rieka Sűre. Prehliadka 
zrúcaniny hradu s priľahlým podhradím. Návrat do hotela, nocľah. 

4. deň – raňajky, presun do hlavného mesta Luxemburg, sídla väčšiny významných 
inštitúcií EÚ. Prehliadka mesta: chrám Notre Dame, palác Grand Ducal, nákupnú trie-
du Grande Rue, námestie Place d´Armes, uličku Le Chemin de la Corniche – „najkrajší 
balkón Európy“, most Pont Adolphe cez rieku Pétrusse. Fakultatívne možnosť návštevy 
Casemates du Bock – podzemné jaskyne a chodby dlhé 23 km. Ubytovanie a nocľah. 

5. deň – raňajky, transfer do mesta Ulm – rodiska Alberta Einsteina.  Prehliadka kostola 
Ulmer Münster (UNESCO), ktorý sa pýši najvyššou  kostolnou vežou na svete, návšteva 
rybárskej štvrte s úzkymi uličkami a zachovalými hrázdenými domami remeselníkov, stará 
radnica s orlojom, mestské hradby  a Einsteinova fontána. Odchod na Slovensko. Príchod 
v neskorých večerných hodinách. 
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Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

25.05. - 28.05. 280 270 260
23.07. - 26.07. 280 270 260

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 
1-lôžková izba 100 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 95 EUR. Nástupné miesta: BA, Brno, Praha – bez 
príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Nemecko – Lipsko, Postupim, Berlín a Drážďany
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Lipsko

Postupim
Berlín

P o ľ s k o

→ →

Č e s k á  r e p u b l i k a

N e m e c k oN e m e c k o

Drážďany

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska v  skorých ranných hodi-
nách, v popoludňajších hodinách príchod do historického 
Lipska, ktorého názov pochádza zo slovanského slova lipa 
- Lipzk. Mesto založené Slovanmi je dnes hlavným centrom 
Saska. Lipsko je zelené mesto obklopené množstvom jazier, 
s druhou najväčšou univerzitou v Nemecku a bohatou hu-
dobnou históriou. V meste žili velikáni ako J. S. Bach, naro-
dil sa tu R. Wagner a v meste vyštudoval právo aj spisovateľ 
J. W. Goethe. Prehliadka mesta - historické centrum, Stará 
radnica, Múzeum krásnych umení, kostol sv. Mikuláša - 
najstarší a najväčší kostol v meste. Vo večerných hodinách 
ubytovanie v hoteli a nocľah.

2. deň – raňajky, autokarový transfer a  návšteva mesta 
Postupim (Potsdam). Hlavné mesto Brandeburska sa na-
chádza iba 25 km od Berlína a nazýva sa aj mestom zámkov 
a  záhrad. Prehliadka mesta: malá Brandenburská brána, 
zámok a  park Sanssouci, zámok Cecilienhof – miesto, 
kde sa konala významná Postupimská konferencia v  roku 

1945, Holandská štvrť. Popoludní odchod do  hlavného 
mesta krajiny – Berlína. Prehliadka mesta:  centrum „zá-
padného Berlína“ – pamätný kostol cisára Wilhelma II., 
bulvár Kurfürstendamm, jeden z  najväčších obchodných 
domov v Európe – KaDeWe, ktorý bol v minulosti najzná-
mejším „obchodným domom západu“, individuálne voľno. 
Večer ubytovanie v hoteli, nocľah.

3. deň – raňajky, pokračovanie v  prehliadke najzaujíma-
vejších pamätihodností Berlína: Brandenburská brá-
na - symbol rozdelenia a  zjednotenia Nemecka, Ríšsky 
snem - sídlo nemeckého parlamentu, Židovský pamätník, 
námestie Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie – naj-
známejší prechod medzi bývalou západnou a  východnou 
časťou mesta, Gendarmenmarkt, reprezentačná trieda 
Pod  Lipami (Unter den Linden). Fakultatívne návšteva 
Ostrova múzeí s piatimi významnými múzeami (UNESCO). 
Prehliadku zakončíme na Alexanderplatz – centrum „vý-
chodného Berlína“, v  prípade záujmu možnosť navštíviť 

televíznu vežu, ktorá je najvyššou stavbou v Nemecku a po-
núka krásnu vyhliadku na  okolie. Vo  večerných hodinách 
ubytovanie a nocľah.

4. deň – raňajky, transfer do  jedného z  „najzelenších“ 
miest Európy – Drážďan, ležiacom na brehoch rieky Labe. 
Mesto bolo počas 2. svetovej vojny takmer kompletne 
zničené bombardovaním. Prehliadka mesta – Rezidenčný 
palác, Kulturpalast, Semperova opera, barokový palác 
Zwinger s krásnym nádvorím a galériou, katedrála Matky 
Božej, Brűhlove terasy nazývané aj balkón Európy. V po-
poludňajších hodinách odchod z  Drážďan, návrat do  SR 
v neskorých večerných hodinách.
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Bavorsko - zámky a hory
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Berchtesgaden

Ettal

Linderhof

Garmish
Partenkirchen

Neuschwanstein

Hohenschwangau

Füssen

Herrenchiemsee

Königsee

N e m e c k oN e m e c k o

R a k ú s k o

→

→

Mníchov

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, 
popoludní príchod do  Berchtesgadenu - Kehlsteinu, 
odkiaľ sa miestnym autobusom a  výťahom presunieme 
na vrchol známeho Hitlerovho Orlieho hniezda - pevnosti 
Kehlsteinhaus, ktorá bola Hitlerovým letným sídlom a  vy-
budovaná je vo výške 1800 m. Neslávne známy Adolf Hitler 
ho dostal do daru k  jeho päťdesiatym narodeninám. Jeho 
výstavbu zvládli architekti, odborníci a robotníci za neuve-
riteľných 13 mesiacov. Dnes ponúka návštevníkom neza-
budnuteľný výhľad na  mohutné alpské štíty. Presun k  ne-
ďalekému jazeru Königssee, ktoré patrí medzi najčistejšie 
a  najhlbšie v  Európe. Jazero vytvorené ľadovcom mnohí 
prirovnávajú jeho krásou k  nórskym fjordom. Ak nebude 
možná návšteva Orlieho hniezda z  dôvodu nepriaznivých 
poveternostných podmienok (sneh), skupina absolvuje 
program v  národnom parku Berchtesgaden (ľahšia túra, 
fakultatívne plavba loďou po  jazere). Individuálne voľno. 
Ubytovanie a nocľah. 

2. deň – raňajky, transfer k benediktínskemu kláštoru Ettal 
v údolí rieky Ammer, známemu najmä vďaka barokovému 
kostolu Nanebovzatia Panny Márie. Transfer a  návšteva 
romantického neorokokového zámku Linderhof, obklo-
peného prekrásnou záhradou s  fontánami. Zámok bol 
postavený pod  lipou, ktorá má dnes už vyše 300 rokov. 
Zo  zámkov Ľudovíta II. je síce najmenší, ale najobľúbe-
nejší spomedzi všetkých zámkov „Kráľa snov“. Zastávka 
v  Garmisch–Partenkirchene – známe alpské stredisko 
ležiace pod  najvyšším vrcholom Nemecka Zugspitze. 
Možnosť návštevy olympijského štadióna, skokanských 
mostíkov, prechádzka tiesňavou Partnachtsklamm. 
Ubytovanie a nocľah. 

3. deň – raňajky, návšteva najkrajších a  najnavštevova-
nejších zámkov Bavorska z  19. storočia - novogotického 
zámku Hohenschwangau - pôvodne letné sídlo, neskôr 
lovecký zámok a rozprávkového zámku Neuschwanstein, 

postaveného na  skalnom útese s  nádherným výhľadom 
na  úpätie Álp. Zámok Neuschwanstein predstavuje poctu 
germánskym rytierom, ktorých príbehy kráľa Ľudovíta II. 
fascinovali počas celého života a  jeho výstavba „zhltla“ 
viac ako stodvadsať miliónov amerických dolárov. Sám 
kráľ sa dokončenia zámku nedožil. Pokračovanie ku  kos-
tolu Wieskirche, ktorý je zaradený k významným rokoko-
vým stavbám (UNESCO). Zastávka v  kúpeľnom mestečku 
Füssen s prehliadkou centra. Ubytovanie a nocľah. 

4. deň – raňajky, odchod k  tretiemu najväčšiemu jazeru 
Nemecka - Chiemsee (Bavorské more), krátka plavba 
na  ostrov Herreninsel, na  ktorom je postavený zámok 
Herrenchiemsee. Inšpiráciou pri výstavbe zámku bolo fran-
cúzske Versailles. Prehliadka zámku, ktorý obklopujú krás-
ne francúzske záhrady a  jeho komnaty sú plné prepychu. 
V popoludňajších hodinách odchod na Slovensko, príchod 
v neskorých večerných hodinách. 

Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

06.05. - 09.05. 275 265 255
25.05. - 28.05. 275 265 255
19.06. - 22.06. 275 265 255
04.07. - 07.07. 275 265 255
12.08. - 15.08. 275 265 255
23.09. - 26.09. 275 265 255

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 105 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 85 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.
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Mníchov a Salzburg
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 60 EUR/2 noci, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 65 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE 
- 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 60 EUR/2 noci, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 65 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE 
- 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR. Upozornenie: termín označený * - 
Veľká Noc.

Legoland a ZOO Hellabrunn
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Program:

1. deň – odchod v  skorých ranných hodinách zo  Slovenska, transfer do  Rakúska. 
Prehliadka zámku Hellbrunn, neďaleko Salzburgu, ktorý je preslávený svojím rozľahlým 
parkom, tajomnými jaskyňami, jazierkami a množstvom fontán. Klenotom je aj Mesačný 
zámok postavený v roku 1615.  Krátka prehliadka historického centra Salzburgu, rodis-
ka W. A. Mozarta, zapísaného do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pokračovanie 
v ceste do Nemecka. Vo večerných hodinách ubytovanie a nocľah. 

2. deň – po  raňajkách odchod do  LEGOLANDU, blízko nemeckého mesta Günzburg, 
na polceste medzi Mníchovom a Stuttgartom. Celodenná zábava vo  forme viac ako 40 
atrakcií. Farebný lego svet je postavený z viac ako 50 miliónov lego kociek. Deti budú mať 
možnosť zažiť pirátsku bitku s vodnými delami (odporúčame vziať si so sebou pršiplášte), 
expedíciu pralesom na člne s pádom do vodopádu, preteky na monster trakoch, či na hú-
senkových dráhach, jazdu na  umelom koníku na  rytierskom turnaji či autom po  safari 
parku, kolotoče, legovláčik, autoškolu na  elektroautíčkách. Večer ubytovanie v  hoteli 
a nocľah. 

3. deň – raňajky, odchod do  Mníchova a prehliadka zoologickej záhrady Hellabrunn 
- prvá geo-zoo na svete. Leží na pravej strane rieky Isar na ploche 36 hektárov, kde zvie-
ratá žijú v prírodnej rezervácii. Pozriete si starý dom pre slonov z roku 1914, Draculovu 
vilu s  netopiermi, akvárium piraní, Polarium s  ľadovými medveďmi a  mnohé ďalšie 
zvieratá a  atrakcie pre  deti i  dospelých. V  poobedňajších hodinách spiatočný transfer 
na Slovensko, príchod vo večerných hodinách. 

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska v  skorých ranných hodinách do  Mníchova, prehliadka 
so sprievodcom: centrum mesta s historickými kostolíkmi, stredovekým opevnením a krá-
ľovským palácom, perlou západnej Európy – Nymphenburg, ďalej námestie Marienplatz 
so  zvonkohrou, Stará a  Nová radnica, historický trh Viktualienmarkt, obchodná štvrť 
Kaufingerstrase. Podľa časových možností návšteva zámku Residenz, bývalého sídla bavor-
ských kráľov. Ubytovanie v hoteli a nocľah.

2. deň – raňajky, prehliadka olympijského areálu Olympiapark, kde sa konali letné olym-
pijské hry v  roku 1972, výstup na  olympijskú vežu Olympiaturm s  nádherným výhľadom 
na mesto a okolie. Autokarová prehliadka: Allianz Aréna – druhý najväčší futbalový štadión 
v Nemecku, BMW továreň... Pokračovanie do mestečka Burghausen, kde sa nachádza naj-
dlhší hrad (1043 m) so stredovekou atmosférou a krásnou vyhliadkou na okolie. Prechádzka 
po moste, pod ktorým preteká rieka Salzach a oddeľuje tak Nemecko od Rakúska. Zastávka 
v Salzburskej jazernej oblasti. Meno dostala podľa štvorice jazier – Wallersee, Mattsee, 
Grabensee a Obertrumersee. Oddych pri jazere Mattsee. Ubytovanie po ceste a nocľah.

3. deň – raňajky, presun do  Salzburgu, rodiska W. A. Mozarta. Nádherný palác Mirabell 
so záhradami, schodiskom z 18. storočia a mramorovou sieňou, prehliadka mesta - pamiatky 
starého (UNESCO) a nového mesta: Arcibiskupská rezidencia, Salzburský dóm, Mozartov žltý 
dom a  iné. Nákupy na Getreidegasse, hlavnej turistickej ulici, ktorá je posiata obchodíkmi 
a  kaviarňami, vhodné miesto na  nákupy tradičného salzburgského piva, či sladkých mo-
zartových praliniek. Pevnosť Hohensalzburg, ktorá sa nachádza na hore Mönchsberg a bola 
postavená v r.1077 - dostupná pozemnou lanovou dráhou tzv. zubačkou za pár minút, s ne-
zabudnuteľným výhľadom na mesto. Návrat na Slovensko, príchod vo večerných hodinách.

Termíny
3 dni/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

01.07. - 03.07. 195 190 185
17.07. - 19.07. 195 190 185
06.08. - 08.08. 195 190 185

Termíny
3 dni/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

02.04. - 04.04.* 200 190 180
09.08. - 11.08. 195 185 175
08.10. - 10.10. 195 185 175
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Alpský okruh a Bodamské jazero
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Cortina 
d‘Ampezzo

Bolzano 

St. Gallen

Mainau Meersburg
Friedrichshafen

Schaffhausen

N e m e c k oN e m e c k o

T a l i a n s k oT a l i a n s k o

Š v a j č i a r s k oŠ v a j č i a r s k o →

→

Innsbruck
Bodamské
           jazero

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách. 
Popoludní krátka zastávka pri  jazere Misurina, obklope-
ného vysokými horskými štítmi, ktoré sa zrkadlia na  jeho 
hladine. Krátky transfer do exkluzívneho strediska Cortina 
d´Ampezzo, prezývaného aj „kráľovná Dolomitov“. 
Prehliadka romantického centra mesta, ležiaceho medzi 
3300 m vysokými končiarmi Dolomitov, kde sa v roku 1956 
konali Zimné olympijské hry. Možnosť návštevy olympijské-
ho štadióna. Presun do hotela, ubytovanie a nocľah.

2. deň – raňajky, príchod do  horského strediska Sasso 
Pordoi s  možnosťou vyviezť sa lanovkou na  vrch Sass 
Pordoi (2950 m). Z  vrcholu sa naskytá nádherný výhľad 
na okolité viac ako 3000 m vysoké končiare, okrem iných 
na najvyšší vrch Dolomitov, končiar Marmolada (3343 m). 
Pokračovanie Veľkou dolomitskou cestou, do  hlavného 
mesta južného Tirolska – Bolzana. Prehliadka historického 
centra, v ktorom sa stretáva nemecká kultúra a architektú-
ra s talianskou a vytvárajú tak zaujímavý kolorit na pozadí 

masívnych vrchov. Možnosť návštevy archeologického 
múzea, kde je vystavený slávny 5000 rokov starý ľadový 
muž Őtzi, ktorý bol objavený na rakúsko-talianskych hra-
niciach. Transfer do hotela, ubytovanie a nocľah. 

3. deň – raňajky, transfer do  švajčiarskeho St. Gallenu, 
prehliadka historického centra so  slávnou barokovou 
katedrálou, ktorá patrí do  zoznamu UNESCO. Presun 
k  Rýnskym vodopádom v  meste Schaffhausen, ktoré sú 
najväčším vodopádom v Európe vzhľadom na prietok vody, 
vyhliadka, fakultatívne plavba loďou do tesnej blízkosti vo-
dopádu. Transfer do hotela, ubytovanie a nocľah.

4. deň – raňajky, presun na  kvetinový ostrov Mainau 
na  Bodamskom jazere s  impozantným arborétom. 
Plavba loďou k  hradu Meersburg zo  7. storočia – naj-
starší hrad na  území Nemecka, prechádzka historickým 
centrom. Odchod do neďalekého mesta Friedrichshafen, 
prehliadka centra a prístavu univerzitného mesta, ktoré je 
preslávené najmä vďaka Ferdinandovi von Zeppelinovi. 

Ten v  meste založil továreň na  vzducholode, návšteva 
Múzea vzducholodí so zaujímavými technickými expozícia-
mi. Transfer do  hotela v  blízkosti Innsbrucku, ubytovanie 
a nocľah. 

5. deň – raňajky, presun do hlavného mesta Tirolska – 
Innsbrucku. Prehliadka námestia, katedrály, gotickej štvr-
te, ktorej symbolom je Zlatá strieška, cisársky palác, rene-
sančný zámok Ambras. V poludňajších hodinách transfer, 
príchod na Slovensko vo večerných hodinách.  

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 4x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 130 EUR/4 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 110 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Termíny
5 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

23.06. - 27.06. 365 355 345
27.07. - 31.07. 365 355 345
16.08. - 20.08. 365 355 345
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Švajčiarsky okruh  
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Termíny 
5 dní/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

07.06. - 11.06. 320 310 300
12.09. - 16.09. 320 310 300

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 2*+/3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 105 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 115 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

→

→

Konstanz 

Lausanne

Montreux

Täsch
Locarno

N e m e c k o

F r a n c ú z s k o

T a l i a n s k o

Š v a j č i a r s k oŠ v a j č i a r s k o

Bern

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska v  skorých ranných hodi-
nách. Podvečer príchod do  nemeckého mesta Konstanz 
(Kostnica) - ideálne výletné miesto vďaka jedinečnej 
polohe pri  Bodamskom jazere v  blízkosti Švajčiarska 
a  Lichtenštajnska. Mesto bolo dejiskom Kostnického kon-
cilu, ktorý riešil otázku trojpápežstva a reformy cirkvi, po-
čas ktorého bol odsúdený a následne upálený český kňaz 
a reformátor Majster Ján Hus.  Prechádzka po zachovalom 
stredovekom centre mesta, kde sa nachádza aj Husov dom. 
Večer ubytovanie v hoteli.

2. deň – raňajky, dopoludnia príchod do Lausanne. Mesto 
s bohatou históriou a bohatým kultúrnym životom, taktiež 
nazývané ako mesto troch nadmorských výšok. Prehliadka 
centra mesta, ktorého najväčším klenotom je gotická 
katedrála Notre-Dame, hradu Château St. Maire, kde 
dnes sídli parlament kantónu Vaud a  návšteva známeho 
Olympijského múzea. Po krátkom presune prehliadka stre-
dovekého hradu Chillon, pochádzajúceho z  12. storočia, 

ktorý sa týči nad  Ženevským jazerom. Hrad mal v  minu-
losti predovšetkým strategický význam, pretože ten, kto 
ho ovládal, kontroloval cestu okolo Ženevského jazera 
a mohol tak vyberať mýtne. Prechádzka popri Ženevskom 
jazere do  mesta Montreux, dejiska medzinárodných hu-
dobných a jazzových festivalov. Ubytovanie v hoteli vo ve-
černých hodinách.

3. deň – raňajky, presun autobusom do  Täschu, potom 
krátky presun železnicou do Zermattu. Prehliadka známe-
ho mondénneho strediska, nad ktorým sa majestátne týči 
jeden z najkrajších vrcholov Álp – hora Matterhorn. Podľa 
záujmu možnosť jedného z výletov:

a) výlet zubačkou na Gornergrat – fantastická vyhliadka 
na viac ako 20 štvortisícových končiarov, ako napr. Monte 
Rosa, Lyskamm, Matterhorn.

b) výlet lanovkou na malý Matterhorn – výstup s výhľa-
dom na mohutný ľadovec a zastávkou pri Schwarzsee.

Vo večerných hodinách návrat do Täschu a odchod auto-
busom do hotela.

4. deň – raňajky, presun autokarom do Locarna, celoden-
ný program: prechádzka po promenáde popri brehoch ja-
zera Lago Maggiore, hrad Castello Visconteo, hlavné ná-
mestie Piazza Grande s množstvom obchodov, kaviarničiek 
a  reštaurácií. Výjazd lanovkou k   známemu pútnickému 
kostolu Madonna del Sasso, odkiaľ návštevníka očarí vý-
hľad na jazero a okolie. Fakultatívne plavba loďou na ostrov 
Brissago. Popoludní voľný program. Vo  večerných hodi-
nách odchod späť do SR. 

5. deň – príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.
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Švajčiarsko 
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 110 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 110 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Program:

1. deň – odchod so  Slovenska v  ranných hodinách. 
Zastávka v  meste Vaduz, v  hlavnom meste jedného 
z  najmenších Európskych štátov – Lichtenštajnska. 
Ubytovanie a nocľah. 

2. deň – raňajky, prehliadka mesta Luzern, v  ktorom sa 
nachádza najstarší drevený krytý most – Kaplnkový most 
s  Vodnou vežou, centrum mesta s  mestskými hradbami 
a historickými domami, návšteva katedrály sv. Leodegarda, 
Jezuitský kostol, Plevový most, v ktorého blízkosti sa v mi-
nulosti nachádzali vodné mlyny, Leví pamätník – symbol 
mesta. Lev bol vyrezaný z  prírodnej skaly na  pamiatku 
hrdinskej smrti švajčiarskej gardy. Popoludní jazda naj-
strmšou zubačkou na  svete na  horu Pilatus (2128 m 
n. m.) opradenú mnohými legendami. Naskytne sa neopa-
kovateľný výhľad na známe hory Rigi, Säntis, Titlis a jazero 
Vierwaldstattersee. Ubytovanie, nocľah. 

3. deň – raňajky, presun do hlavného mesta Švajčiarska - 
Bernu. Prehliadka centra mesta zapísaného na  zoznam 

UNESCO. Vďaka šiestim kilometrom arkád sa staré mesto 
môže pýšiť jednou z  najdlhších krytých obchodných pro-
menád v  Európe. Prehliadka hodinovej veže Zytglogee, 
najvyššia katedrála Švajčiarska Münster, federálny palác, 
medvedí výbeh na brehu rieky, ružová záhrada - poskytu-
je pekný panoramatický výhľad na  staré centrum mesta.  
Presun do mestečka Broc, návšteva čokoládovne Cailler. 
Po prehliadke a nákupoch čokolády a čokoládových dobrôt 
transfer do mestečka Vevey, ležiaceho pri Ženevskom jaze-
re. Návšteva múzea venovaného práci a  životu slávneho 
komika, režiséra, producenta a  hudobného skladateľa 
Charlieho Chaplina, nachádzajúceho sa vo  vile Manoir 
de Ban s výhľadom na Ženevské jazero. Tu umelec žil po-
sledných 25 rokov svojho života. Vo vile sa zachovalo veľa 
vecí z jeho života - kreslo, v ktorom sedával, klavír na kto-
rom hrával, kuchyňa, rodinné fotografie a pod. Vila prešla 
rozsiahlou rekonštrukciou a  premenila sa tým na  multi-
funkčné výstavné priestory s  najmodernejšou technikou. 

V  areáli sa tiež nachádza javisko pod  holým nebom, či 
priestory na skúšanie budúcich umelcov. Transfer do hote-
la, ubytovanie a nocľah.

4. deň – raňajky, prehliadka Ženevy, mesta ležiace-
ho pri  Ženevskom jazere obklopeného pohoriami Álp 
a Švajčiarskou Jurou. Je sídlom mnohých medzinárodných 
organizácií, centrom bankovníctva a známe výrobou hodi-
niek a klenotníctvom. Celodenná prehliadka mesta začína 
návštevou a  komentovanou prehliadkou Paláca národov 
– európskeho sídla OSN. Ďalej pokračuje centrom mesta, 
návštevou katedrály sv. Petra, z  ktorej veže je jedinečná 
vyhliadka na  Ženevské jazero s  fontánou Jet d’eau. Voda 
z fontány strieka do výšky 140 metrov rýchlosťou 200 km/h 
a  pôvodne slúžila ako poistná záklopka pre  vodné zdroje 
pre mesto. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko. 

5. deň – príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách. 

→

→

→
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Termíny
5 dní/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

29.05. - 02.06. 345 335 325
12.07. - 16.07. 345 335 325
21.08. - 25.08. 345 335 325
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Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách. 
Prvá zástavka v  meste Graz, hlavnom meste Štajerska: 
historické centrum zapísané do  zoznamu svetového de-
dičstva UNESCO, zámocký vrch s hodinovou vežou a pev-
nosťou. Pokračovanie k  jazeru Wörthersee, prehliadka 
Minimundusu, miniatúrneho sveta výnimočného tým, 
že sa tu nachádza približne 150 zmenšených modelov naj-
známejších pamiatok sveta v pomere 1:25, krásny zážitok 
pre  všetkých návštevníkov. Presun k  najvyššej drevenej 
vyhliadkovej veži sveta Pyramidenkogel, odkiaľ sa ponú-
kajú nezameniteľné výhľady na jazero a okolité Korutánske 
Alpy. Ubytovanie a nocľah. 

2. deň – raňajky, presun do  slovinského mesta Lipica. 
Mesto je známe žrebčínom a  chovnou stanicou ušľachti-
lého lipicanského plemena, prehliadka žrebčína s  boha-
tou tradíciou. Po  prehliadke krátky transfer k  romantic-
kému zámku Miramare, ktorý sa nachádza na  skalnom 
útese na  pobreží, prehliadka zámku a  krásneho priľah-
lého parku s  exotickými drevinami, ktorý je vyhlásený 

za prírodnú rezerváciu. Zámok dal postaviť rakúsky arcivoj-
voda Maximilián z  rodu Habsburgovcov. Transfer k  jedné-
mu z  najväčších prístavov na  pobreží Jadranského mora, 
mestu Terst. Za Rakúsko-Uhorska bol hlavným prístavom 
habsburskej monarchie, čo napomohlo jeho dnešnej podo-
be. Námestie Piazza Unita d´Italia s majestátnou radnicou, 
starý prístav Porto Vecchio, Canal Grande, vybudovaný 
podľa vzoru Benátok, torzo antického amfiteátra, zvyšky 
starého hradu San Giusto s  pekným výhľadom na  mesto, 
katedrála, park Rimembranza. Pokračovanie k moru, náv-
števa a  krátka prehliadka historického mestečka Piran. 
Podľa časových možností a  počasia možnosť kúpania 
v mori. Ubytovanie a nocľah. 

3. deň – raňajky, transfer k  Škocjanským jaskyniam 
zaradeným na zoznam UNESCO. Jedinečný systém vápen-
cových jaskýň v  oblasti Kras na  juhovýchode Slovinska 
s  viac ako 5 kilometrami podzemných priestorov, z  nich 
najväčším podzemným priestorom je Martelova dvora-
na – najväčší podzemný priestor v  Európe. Po  prehliadke 

transfer do  hlavného mesta Slovinska – Ljubljany, kto-
ré patrí medzi najmenšie hlavné mestá a  dnes je hlavne 
univerzitným mestom. Prechádzka krásnym historickým 
centrom s množstvom barokových, renesančných a seces-
ných budov, Ljubljanský hrad, Prešernovo námestie s fran-
tiškánskym kostolom, Zmajski most s unikátnou výzdobou. 
Individuálne voľno. Ubytovanie a nocľah. 

4. deň – raňajky, presun do historického mestečka Škofja 
Loka, krátka prehliadka historického centra, individuál-
ne voľno na  krátke občerstvenie. Transfer do  mesta Ptuj, 
najstaršieho mesta Slovinska známeho už z  rímskych čias 
pod názvom Poetovio. Okrem termálnych kúpeľov je mes-
tečko preslávené svojou historickou atmosférou a je pova-
žované za najkrajšie v Slovinsku. Prehliadka mesta – hrad, 
týčiaci sa nad  mestom, mestská radnica, mestská veža, 
socha Orfea. Odchod na Slovensko, príchod vo večerných 
hodinách. 

Termíny 
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

19.06. - 22.06. 255 245 235
23.07. - 26.07. 255 245 235
01.09. - 04.09. 255 245 235

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 95 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 85 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, 
KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Rakúsko, Taliansko a Slovinsko
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Graz

Wörthersee

Lipica

Ptuj

Terst

Piran

Škof ja
Loka

Škocjanské
jaskyne

R a k ú s k oR a k ú s k o

S l o v i n s k oS l o v i n s k o
Ta l i a n s k oTa l i a n s k o

C h o r v á t s k o

→

→
→

Ljubljana

Jadranské more



60 | POZNÁVACIE ZÁJAZDY 

Slovinsko a Plitvické jazerá 
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

→
 →
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V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 95 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 85 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, 
KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Program:

1. deň – odchod zo  SR v  ranných hodinách, tranzit 
cez Rakúsko do Slovinska. V popoludňajších hodinách prí-
chod do mestečka Bled, návšteva Bledského hradu, z kto-
rého sa návštevníkom naskytne krásny pohľad na mestečko 
a  fascinujúce Bledské jazero s  priezračnou tyrkysovou 
vodou a  ostrovom uprostred. Plavba loďkou na  ostrovček 
a návšteva barokového kostola. Večer ubytovanie v hoteli.

2. deň – raňajky, transfer k  Bohinjskému jazeru, ktoré 
leží v  Triglavskom národnom parku a  je jedným z  naj-
krajších jazier Julských Álp. Program v  národnom parku 
s  bohatou faunou a  flórou, prechádzka popri brehoch 
jazera a  k vodopádom rieky Savica. V  prípade priazni-
vého počasia výlet lanovkou na  horu Vogel (1540 m n. 
m.), odkiaľ je za  pekného počasia krásny výhľad na  naj-
vyšší vrch Slovinska Triglav (2864 m n. m.). Popoludní 
prehliadka Ljubljany, ktorá patrí k  najmenším hlavným 
mestám Európy, ale má úžasnú atmosféru vďaka zachova-
ným secesným budovám, galériám, múzeám a kultúrnym 

podujatiam. Jej architektúru ovplyvnil aj svetoznámy slo-
vinský architekt Jože Plečnik, ktorý tu má aj svoje múzeum. 
Plečnik sa významnou mierou podieľal na  rekonštrukcii 
a  prestavbe Pražského hradu v  prvej tretine 20. storočia. 
Ljubljanský hrad poskytuje pekný výhľad na celé mesto, 
prehliadka ďalej pokračuje prechádzkou krásnym his-
torickým centrom mesta ku  známym mostom cez  rieku 
Ljubljanicu - Tromostovje od Jože Plečnika a Zmajski most 
s unikátnou výzdobou. Večer ubytovanie v hoteli.

3. deň – raňajky, návšteva unikátnej jaskyne Postojnska 
Jama, ktorá je jednou z hlavných turistických atrakcií kra-
jiny - pre  návštevníkov je sprístupnených viac ako 5 km 
podzemných chodieb – časť prehliadky vláčikom. Návšteva 
Predjamskeho hradu, ktorý je doslova  prilepený k skale. 
Keďže je hrad postavený pod previsom skaly, z diaľky nie je 
veľmi viditeľný. Skladá sa z dvoch častí – vonkajšej a vnú-
tornej, ktorú vlastne tvorí jaskyňa vyhĺbená riekou Lokva 
(preskúmaných bolo cca 13 km jaskyne). Hrad je opradený 

legendou o slovinskom Jánošíkovi, ktorého dolapili v tom-
to hrade len za  pomoci zrady. Večer ubytovanie v  hoteli 
v Chorvátsku.

4. deň – raňajky, krátky transfer k  národnému parku 
Plitvické jazerá, prehliadka unikátnych Plitvických ja-
zier známych z  kníh Karla Maya - Winnetou. Sústava 16 
jazier sa rozprestiera na  ploche asi 2 km štvorcové a  ja-
zerá sú prepojené mnohými kaskádami a  vodopádmi. 
Prehliadkové  trasy sú vybudované chodníčkami a  mos-
tíkmi, časť prehliadky je možné absolvovať vláčikom 
alebo loďkou. Popoludní transfer cez  Rakúsko, príchod 
na Slovensko vo večerných hodinách.

Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

10.05. - 13.05. 250 240 230
03.06. - 06.06. 250 240 230
04.07. - 07.07. 250 240 230
12.09. - 15.09. 250 240 230
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Balkán
7 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD
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Program:

1. deň – odchod v  skorých ranných hodinách, príchod 
do  Subotice. Mesto zaradené medzi jeden zo  siedmich 
divov Srbska. Secesná radnica, druhá najväčšia synagóga 
Európy. Pokračovanie cesty smerom k najvýznamnejšiemu 
mestu v  srbskej Vojvodine – Novému Sadu. Prehliadka 
Petrovaradínskej pevnosti, z  ktorej je krásny výhľad 
na  Dunaj a  celý Nový Sad. Krátky transfer do  mestečka 
Sremski Karlovci, ktoré bolo viac ako 200 rokov duchov-
ným, kultúrnym a  vzdelávacím centrom celého Srbska. 
Nachádza sa tu mnoho historických a  barokových budov, 
chrám sv. Mikuláša a Kaplnka mieru, ktorá pripomína pod-
písanie mieru medzi Rakúskom-Uhorskom a  Osmanskou 
ríšou v r. 1699. Ochutnávka vína v známej vinárskej ob-
lasti Fruška Gora, ubytovanie a nocľah. 

2. deň – raňajky, prehliadka Belehradu - mauzóleum 
Josipa Broz Tita, pevnosť Kalemegdan, katedrála, zámoček 
kňažnej Ljubice, bohémska štvrť Skadarlija, hlavná trie-
da Terazije, Národné divadlo, Národné múzeum, Srbský 
parlament, kostol sv. Marka, monumentálny chrám sv. 

Sávy a  pamiatky z  posledného bombardovania v  roku 
1999. Fakultatívne plavba loďou po Dunaji. Večer transfer 
do mesta Kruševac – bývalého hlavného mesta stredove-
kého srbského štátu, ubytovanie a nocľah. 

3. deň – raňajky, návšteva zvyškov stredovekého mesta 
Kruševac s  kráľovským kostolom, prejazd do  kosovského 
mesta Peč, obkoleseného horským masívom Rzača, ktoré 
svojou architektúrou mnohým pripomína turecký Istanbul, 
prechádzka ulicami mesta popri známom ružovom hoteli 
Korza, cez  starý bazár. Presun ku  kláštornému komplexu 
Pečka Patrijarsija, zapísanému na  zozname UNESCO. 
Ubytovanie a nocľah. 

4. deň – raňajky, tranzit cez  kaňon rieky Morača 
ku Skadarskému jazeru, plavba loďou. V prípade časovej 
rezervy a  priaznivého počasia kúpanie v  jazere. Transfer 
k Jadranskému moru, individuálne voľno na kúpanie, uby-
tovanie a nocľah. 

5. deň – raňajky, starobylé mesto Kotor (UNESCO), 
patriace medzi najzachovalejšie stredoveké mestá 

juhovýchodnej Európy a  prírodný záliv Boka Kotorská, 
pripomínajúca nórske fjordy. Krátka zastávka pri  jedných 
z najväčších vodopádoch na území Bosny a Hercegoviny – 
Kravica. Transfer do Medjugorje, prehliadka miesta, kde 
sa v  roku 1981 začala šiestim vizionárom zjavovať Panna 
Mária. Dnes toto medzinárodné pútnické miesto ročne 
navštívia desaťtisíce turistov. Ubytovanie a nocľah. 

6. deň – raňajky, zastávka v Blagaj Tekija – dervišský kláš-
tor postavený na  prameni krasovej rieky Buna. Príchod 
do  Mostaru a  prehliadka moslimskej štvrte s  mešitami 
s  jedinečnou atmosférou a  so slávnym starým mostom 
nad riekou Neretva z roku 1566, ktorý bol počas vojny zni-
čený a potom znovu obnovený. Ubytovanie a nocľah. 

7. deň – raňajky, prehliadka v minulosti vojnou zničeného 
Sarajeva, ktoré ma prezývku aj Jeruzalem Európy, keďže tu 
v  súčasnosti vedľa seba nažívajú kresťania, moslimovia aj 
židia. Prehliadka Tunela nádeje a centra mesta. Popoludní 
odchod smerom na Slovensko, príchod v neskorých večer-
ných hodinách. 

Termíny 
7 dní/6 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

10.05. - 16.05. 415 405 395
09.08. - 15.08. 415 405 395

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 6x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 190 EUR/6 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 125 EUR. Nástupné miesta: BA - bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.
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Rumunsko - Sedmohradsko a tajomná Transylvánia 
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD
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V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 4x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 95 EUR/4 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 100 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, 
príchod do  mesta Oradea (Veľký Varadín), ktoré bolo sú-
časťou Uhorského kráľovstva až do roku 1918. Dnes tu žije 
početná maďarská a  malá slovenská menšina. Prehliadka 
centra mesta s  divadlom, nádhernou synagógou, pri  kto-
rej stojí pozoruhodný hotel Čierny orol. Presun do hotela,  
ubytovanie a nocľah.

2. deň – raňajky, krátky presun, návšteva soľnej bane 
Salina Turda, kde sa soľ ťažila už v  13. storočí a  dnes 
je zaujímavou turistickou atrakciou. Prehliadka opev-
nených kostolov v  oblasti mesta Mediáš, z  ktorých naj-
zaujímavejší je Biertan s  trojitým opevnením. Transfer 
do  mesta Sighisoara, prezývaného aj „sedmohradský 
Norimberg“, ktoré vďaka svojmu starobylému rázu tvo-
rí bránu do  Transylvánie a  tiež je na  zozname UNESCO. 
Návšteva rodného domu Vlada Tepesa, ktorý bol pre Brama 
Stockera inšpiráciou k  svetoznámeho románu Dracula. 
Presun do mesta Brašov, ubytovanie a nocľah.

3. deň – raňajky, krátky presun a  následná prehliadka 
horského mestečka Sinaia, ktoré je bývalým letným síd-
lom rumunskej kráľovskej rodiny a  je nazývané „Perlou 
Karpát“. Pešia prehliadka k zámku Peleš, ktorý je so svo-
jimi bohato zdobenými interiérmi jedným z  najzachova-
lejších kráľovských palácov v  Európe. Návšteva najväčšej 
atrakcie Rumunska – hradu Bran, sídla legendárneho 
grófa Draculu. Návrat do Brašova, založeného v 13. storočí 
Rádom nemeckých rytierov, prehliadka historického jadra 
s  radnicou a  Čiernou katedrálou, najväčšou cirkevnou 
stavbou na  Balkáne. Prechádzka jednou z  najužších ulíc 
v  Európe, Strada Sforii, po  prehliadke návrat do  hotela 
a nocľah.

4. deň – raňajky, návšteva mesta Sibiu s  romantic-
kým malebným mestským jadrom. Prechádzka Horným 
mestom s architektonicky zaujímavými budovami smerom 
k Dolnému mestu s malými farebnými domčekmi. Hlavné 
námestie, ktorému dominuje majestátny Brukenthalov 

palác, je zapísané na  zozname UNESCO. Odchod do  sta-
robylého mesta Alba Iulia, prehliadka centra s  pevnos-
ťou a  románskou katedrálou s  hrobmi Huňadyovcov. 
Ubytovanie a nocľah.

5. deň – raňajky, presun do mesta Hunedoara, prehliad-
ka hradu týčiaceho sa nad  priemyselnou časťou mesta. 
História hradu sa spája s  rodom Huňadyovcov a  pôso-
bením Mateja Korvína a  Gabriela Bethlena a  je opradená 
mnohými legendami a  tajomstvami. Transfer a  návrat 
na Slovensko v neskorých večerných hodinách.

Termíny
5 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

23.06. - 27.06. 285 275 265
27.07. - 31.07. 285 275 265
16.08. - 20.08. 285 275 265
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Rumunsko a Moldavsko
7 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

→

→
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Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, 
popoludní príchod do  mesta Alba Iulia, prehliadka centra 
s pevnosťou a románskou katedrálou s hrobmi Huňadyovcov. 
Po prehliadke presun do hotela, ubytovanie a nocľah.

2. deň – raňajky, presun a  návšteva najväčšej atrak-
cie Rumunska - hradu Bran, sídla legendárneho grófa 
Draculu. Po  prehliadke návšteva horského mestečka 
Busteni, jedného z  najobľúbenejších horských stredísk 
v Rumunsku. Popoludní presun do botanickej a geologic-
kej rezervácie Berca vzdialenej od mesta Buzau asi 23 km. 
Nachádzajú sa tu jedinečné bahenné sopky, ktoré sú nie-
koľko metrov vysoké a vznikajú pôsobením erupcie bahna 
a prírodných plynov z hĺbky 3 000 m pod zemou. Po pre-
hliadke dlhší presun do hotela, ubytovanie a nocľah.

3. deň – raňajky, pokračovanie v  ceste do  Moldavska, 
v  poludňajších hodinách zastávka v  jednom z  najstarších 
kláštorov v Moldavsku - Capriana, pochádzajúceho z roku 
1429. Po  prehliadke presun do  Kišiňova, prehliadka 
hlavného mesta zahrnujúca: Alej klasikov, park Štefana 

cel Mare s  jeho pamätníkom, Víťazný oblúk (Oblúk slávy), 
katedrálu Narodenia Pána, Mestskú radnicu, Národné 
múzeum histórie Moldavska. Presun do hotela v Kišiňove, 
ubytovanie a nocľah.

4. deň – raňajky, krátky presun k  múzejnému a  arche-
ologickému komplexu Orheiul Vechi - bývalé príbytky 
pravoslávnych mníchov vytesané do  skaly v  rokline rieky 
Raut. Okolie komplexu ponúka nádherné výhľady a  sce-
nérie. V poludňajších hodinách návšteva druhých najväč-
ších moldavských vínnych pivníc Cricova, ktoré tvoria 
120 kilometrový obrovský labyrint podzemných chodieb, 
kde sa návštevníci presúvajú dopravnými prostriedkami. 
„Vínne mesto“ v niektorých miestach siaha až do hĺbky 100 
metrov pod  zemou a  uskladňuje 1,25 milióna vzácnych 
fliaš vína. V  podzemí je udržiavaná teplota 12°C, ideálna 
na  uskladňovanie vína. Najstaršie víno pochádza z  roku 
1902 a šumivé víno sa tu vyrába tradičnou metódou. Krátky 
presun späť do mesta Kišiňov, pokračovanie v prehliadke, 
návrat do hotela, nocľah.

5. deň – raňajky, dlhší transfer do  štvrtého najväčšieho 
mesta Rumunska – Jasy s  krásnym Palácom kultúry. Jasy 
bolo v  minulosti hlavným mestom Moldavského kniežat-
stva a leží iba 20 km od hraníc s Moldavskom.  Po prehliad-
ke presun do hotela, ubytovanie a nocľah. 

6. deň – raňajky, transfer a následne návšteva soľnej bane 
Salina Turda, kde sa soľ ťažila už v  13. storočí a  dnes je 
zaujímavou turistickou atrakciou. Po  prehliadke krátky 
presun do mesta Kluž (Koložvár), ktoré na Slovensku pre-
slávila koložvárska kapusta. Prehliadka historického centra 
s  gotickým chrámom sv. Michala a  citadelou. Ubytovanie 
a nocľah v hoteli v blízkosti. 

7. deň – raňajky, cestou späť na Slovensko zastávka v mes-
te Oradea (Veľký Varadín), ktoré bolo súčasťou Uhorského 
kráľovstva až do  roku 1918. Dnes tu žije početná maďar-
ská a  malá slovenská menšina. Prehliadka centra mesta 
s  divadlom, nádhernou synagógou, pri  ktorej stojí pozo-
ruhodný hotel Čierny orol. Transfer a návrat na Slovensko 
v neskorých večerných hodinách. 

Termíny 
7 dní/6 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

12.06. - 18.06. 405 395 385
16.07. - 22.07. 405 395 385

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 6x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 175 EUR/6 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 125 EUR, prehliadka vínnych pivníc Cricova spojená 
s ochutnávkou vín 33 EUR/os. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, 
NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.
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Maďarsko – krajina kúpeľov a vína 
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Maďarsko – klobásový festival
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Program:

1. deň – odchod v  ranných hodinách, transfer do  mestečka Herend, ktoré preslávila 
miestna manufaktúra na výrobu porcelánu, návšteva múzea spojená s ukážkou výroby. 
Presun do „mesta kráľovien“- Vesprému, prehliadka centra mesta. Pokračovanie do ma-
lebnej dedinky Tihany, preslávenej levanduľovými poliami a jedinečnou atmosférou, le-
žiacej na brehu Balatonu. Návšteva opátstva, ktoré sa nachádza na malom vŕšku, odkiaľ 
sa ponúka nádherný výhľad na okolie. Transfer do  jednej z najstarších a najznámejších 
historických vinárskych oblastí Maďarska – Badacsony. Návšteva vínnej pivnice spojená 
s ochutnávkou vína. Ubytovanie a nocľah. 

2. deň – raňajky, plavba výletnou loďou po  najväčšom sladkovodnom jazere v  stred-
nej Európe - Balatone. Pokračovanie do  mesta Keszthely, ku  kaštieľu Helikon rodiny 
Festeticsovcov, ktorý patrí medzi najkrajšie stavby Maďarska. Súčasťou zámockého mú-
zea sú interiéry s dobovým nábytkom, zbierka najcennejších maďarských zbraní, či kniž-
nica obsahujúca 100 tisíc zväzkov kníh. Popoludní možnosť kúpania a relaxu v kúpeľnom 
mestečku Hévíz v  jazere s  termálnou liečivou vodou, vhodnou na  celoročné kúpanie. 
Návšteva vínnej pivnice s ochutnávkou vína. Návrat do hotela, nocľah.

3. deň – raňajky, transfer do mestečka Sárvár, možnosť kúpania v  liečivých a wellness 
kúpeľoch. Presun do historického mesta Győr. Prehliadka historického centra s biskup-
ským hradom, benediktínskym kostolom, či radnicou, ktorá je symbolom mesta. Návrat 
na Slovensko vo večerných hodinách. 

Termíny 
3 dni/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

29.10. - 31.10. 180 170 165

Termíny
3 dni/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

02.04. - 04.04.* 170 160 155
16.09. - 18.09. 160 150 145

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 50 EUR/2 noci, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 55 EUR. Nástupné miesta: BA - bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 
11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 1x ochutnávka 
vína, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na 
mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/
os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 55 EUR/2 noci, 
miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 45 EUR. Nástupné miesta: BA - bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, 
NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR. Upozornenie: 
termín označený * - Veľká noc.

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v ranných hodinách, krátka zastávka v Ostrihome, pre-
hliadka najväčšej maďarskej baziliky sv. Štefana. Pokračovanie do malebného mestečka 
Szentendre s jedinečnými múzeami a krásnym historickým centrom. Pešia prechádzka 
a krátke individuálne voľno. Presun do jazdeckého parku Lázár v lokalite Domonvölgy. 
Veľkolepé predstavenie oživujúce jazdecké tradície maďarských čikóšov – pastierov do-
bytka a vynikajúci maďarský guláš. Presun do hotela, nocľah. 

2. deň – raňajky, presun do Békéscsaby na klobásový festival, na ktorom každoročne 
súťaží niekoľko stoviek družstiev v  príprave typickej čabianskej klobásky. Festival dob-
rého jedla, vína, hudby a bohatého kultúrneho programu. Možnosť navštíviť Slovenský 
dedinský dom, unikátnu farmársku usadlosť a múzeum slovenskej kultúry. Presun do ho-
tela, nocľah. 

3. deň – raňajky, presun do  historického kúpeľného mesta Gyula. Prehliadka centra 
mesta, následne návšteva hradných kúpeľov, ktoré sú vybudované v  parku bývalé-
ho kaštieľa Almássy na ploche 8,5 ha. Individuálne voľno na kúpanie. Zastávka v meste 
Kecskemet. Námestie Kossuth s  radnicou a  zvonkohrou, ktorá hrá skladby Kodályho, 
Mozarta i Beethovena. Sýto ružová radnica reprezentuje typický maďarský sloh, ktorý je 
zmesou secesie a ľudových prvkov. V popoludňajších hodinách transfer na Slovensko, ná-
vrat v neskorších večerných hodinách. 
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Podkarpatsko a skvosty východného Slovenska

4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, ochutnávka vína, 
sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba 
na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/
os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 60 EUR/2 noci, 
miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 65 EUR. Nástupné miesta: BA bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, PN 
- 11 EUR, TN, DUB, NM - 14 EUR, PB, ZA, MT - 16 EUR.

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 85 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 60 EUR. Nástupné miesta: BA – 11 EUR, NR, TT – 9 EUR, PN, NM, TN, PB, DUB, ZA, 
MT, RK, LM, PP – bez príplatkov. Upozornenie: pre cesty na Ukrajinu je podmienkou mať platný cestovný 
pas ešte 3 mesiace po návrate do SR.

Maďarsko – pôvaby krajiny a Tokaj
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách, zastávka v  palócskej dedinke 
Hollókő. Živý skanzen so  svojou tradičnou výstavbou, ktorá sa zachovala dodnes, je 
vôbec celosvetovo prvou dedinou zapísanou do  zoznamu UNESCO. Presun do  mesta 
Sárospatak, označovaného aj ako Atény na brehu Bodrogu. Prehliadka renesančného 
Rákocziho hradu s Červenou vežou, ktorá návštevníkov zoznamuje s aristokratickým spô-
sobom života 16. a 17. storočia. Popoludní presun do centra Tokajskej vinohradníckej ob-
lasti, mesta Tokaj. Prehliadka mestečka a návšteva vínnej pivnice spojená s ochutnávkou 
tokajského vína označovaného ako „víno kráľov a kráľ vín“. Ubytovanie. 

2. deň – raňajky, návšteva kvapľovej jaskyne Baradla v  národnom parku Aggtelek, 
ktorá je najdlhším a  najbohatším kamenným systémom v  celom Maďarsku. Prehliadka 
stredovekého hradu Diósgyőr v prekrásnom prostredí pohoria Bükk. Hrad bol zásnub-
ným darom a  vidieckou rezidenciou šiestich kráľovien, vďaka čomu získal svoj dodnes 
používaný názov – hrad kráľovien. Popoludní návšteva unikátnych jaskynných kúpeľov 
Miškolctapolca. Možnosť kúpania v skalných hlbinách, výklenkoch a v úzkych jaskyn-
ných chodbách. Ubytovanie. 

3. deň – raňajky, prehliadka historického centra mesta Miškovec, prechádzka 
Alžbetiným námestím s  kvetnými hodinami, Mostom zaľúbencov a  Sečéniho ulicou 
s množstvom historických stavieb z 19. storočia. Presun do mesta Eger. Prehliadka cen-
tra – námestie Dobó Tér, hrad, bazilika, ktorá je jedinou klasicistickou stavbou v meste 
a druhým najväčším kostolom v Maďarsku a minaret, ktorý je najväčším a najsevernej-
ším minaretom v Európe. Popoludní návšteva vinární a reštaurácií v Údolí krásnych žien, 
s možnosťou ochutnať aj legendárny červený bikavér. V popoludňajších hodinách trans-
fer na Slovensko, návrat v neskorších večerných hodinách. 

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, popoludní príchod do ukra-
jinského mesta Užhorod - skanzen rusínskej architektúry, synagóga, chrám Krista 
Spasiteľa, katedrála Povýšenia sv. kríža, hrad, busta T.G. Masaryka, Československé ná-
mestie. Individuálne voľno a  možnosť navštíviť známy užhorodský trh alebo najlepšiu 
čokoládovňu v okolí s ručne vyrábanou čokoládou. Večer ubytovanie v hoteli a nocľah.

2. deň – raňajky, návšteva Mukačeva - mesta, ktoré kedysi patrilo Československu. 
Prehliadka historickej časti mesta. Hrad Palanok s  múzeom a  expozíciami celého 
Podkarpatska patrí k  najzachovalejším pamiatkam tejto oblasti. Popoludní príchod 
do  Košíc – metropoly východného Slovenska. Návšteva historického centra mesta, 
ktoré tvorí najväčšiu pamiatkovú rezerváciu na  Slovensku – Dóm sv. Alžbety, Kaplnka 
sv. Michala, Urbanova veža, Levočský dom, Andrášiho palác, radnica, Biskupský palác, 
Jakabov palác, mestské hradby. Individuálne voľno, ubytovanie v hoteli a nocľah.

3. deň – raňajky, návšteva Solivaru - národnej kultúrnej pamiatky, unikátneho komplexu 
technických objektov na  čerpanie a  varenie soli zo  soľanky, zo  17. storočia. Prehliadka 
centra Prešova a zastávka v spišskej obci Žehra, ktorá je známa vďaka vzácnemu kostolu 
Ducha svätého (UNESCO). Návšteva Spišského hradu, ktorý patrí medzi najrozsiahlejšie 
stredoveké hrady Európy (UNESCO). Večer ubytovanie v hoteli a nocľah.

4. deň – raňajky, krátky transfer do  Levoče, prehliadka historického centra (UNESCO) 
so známymi pamiatkami - gotický Chrám svätého Jakuba s najvyšším dreveným gotickým 
oltárom na svete od Majstra Pavla. Krátky transfer a návšteva skvostnej gotickej kapln-
ky európskeho významu v Spišskom Štvrtku - Zápoľského kaplnky. Transfer a príchod 
vo večerných hodinách. 

Termíny
3 dni/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

21.05. - 23.05. 175 165 155
01.10. - 03.10. 175 165 155

Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

22.04. - 25.04. 220 210 200
23.09. - 26.09. 220 210 200
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Poľsko - Mazúrske jazerá a pobrežie Baltského mora
 5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Národný park
Wigry

Augustowjazero
SniardwyMikolajki

Svätá Lipka
Frombork

Malbork

Gdynia

Sopot
Gdansk

P o ľ s k oP o ľ s k o

B a l t i c k é  m o r e

R u s k o

L i t v a

→

→
Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, 
príchod do mesta Augustow, ubytovanie a nocľah. 

2. deň – raňajky, presun do  oblasti Veľkých mazurských 
jazier, k národnému parku Wigry, výnimočného pre svoju 
bohatú flóru a faunu, v ktorej je okrem iného bohato zastú-
pená populácia bobra európskeho. Plavba loďou cez naj-
krajšie zo  všetkých mazurských jazier - Wigry. Prehliadka 
romantického kamaldulského kláštora na  brehu jazera. 
Pokračovanie k  najväčšiemu jazeru Sniardwy až do  ma-
lebnej dedinky Mikolajki, prechádzka po  brehu jazera, 
prehliadka mestečka s kostolom sv. Mikuláša a kostolom sv. 
Trojice. Ubytovanie a nocľah. 

3. deň – raňajky, transfer k  najkrajšej barokovej stavbe 
Poľska, ktorou je jezuitský kláštorný komplex Svätá Lipka. 
Jedinečný je nielen prepychovou vnútornou výzdobou, 
ale najmä organom z  roku 1721, na  ktorom sa dodnes 
hrajú krátke koncerty. Organ je unikátny aj tým, že pri hre 
sa na  ňom pohybujú postavy Panny Márie a  Archanjela 

Gabriela za  zvuku zvončekov. Zastávka v  Fromborku, 
ktorého dominantou je nádherný katedrálny komplex. Ten 
počas 2. svetovej vojny ťažko poškodili a  po jej skončení 
zreštaurovali do  pôvodného stavu. Súčasťou komplexu je 
aj múzeum jedného z  najznámejších Poliakov - Mikuláša 
Kopernika, slávneho astronóma, ktorý tu žil a  pracoval 
na  svojich vedeckých objavoch. Fakultatívne prehliadka 
katedrály, veže a  múzea. Pokračovanie k  hradnému kom-
plexu Malbork, ktorý je najslávnejším križiackym hradom 
Poľska, zároveň aj najväčšou gotickou stavbou z tehál a je 
zapísaný v zozname UNESCO. Ubytovanie a nocľah. 

4. deň – raňajky, prehliadka mesta Gdynia, ktoré na-
dobudlo na  význame po  vybudovaní prístavu v  rokoch 
1923 - 1934. Prehliadka najcharakteristickejšej časti mes-
ta - prístavu s  kotviacim múzeom – torpédoborec Blyska-
wica a  storočný trojsťažník Dar Pomorza, Múzeum poľské-
ho námorníctva, Oceánografické múzeum s  akváriom. 
Možnosť návštevy niektorého z múzeí. Zastávka na plážach 

Baltského mora s  krásnym bielym pieskom v  mestečku 
Sopot. Popoludní prehliadka jedného z najkrajších a naj-
starších miest Poľska, mesta Gdansk, kedysi nazývaného 
„Aurea Porta“ - Zlatá brána Poľska. Prehliadka najkrajšej 
časti mesta - Ulica Długa a  Długy Targ, pešia zóna le-
movaná historickými budovami, zakončená na  oboch 
koncoch architektonicky zložitými mestskými bránami. 
Táto časť sa nazýva aj Kráľovská cesta. Nemožno minúť 
ani najkrajšiu ulicu starého mesta, Mariacka. Symbolom 
mesta je Neptúnova fontána pred budovou súdu, ale aj 
700-ročný Žuraw. Fakultatívne plavba loďou k lodeniciam 
Westerplate. Ubytovanie a nocľah. 

5. deň – raňajky, transfer na  Slovensko, príchod v  nesko-
rých nočných hodinách. 

Termíny 
5 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

01.08. - 05.08. 315 305 295

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 4x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 110 EUR/4 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 105 EUR. Nástupné miesta: BA – 11 EUR, NR, TT – 9 EUR, PN, 
NM, TN, PB, DUB, ZA, CA, Třinec bez príplatkov.
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Morava
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Krakow a Wroclaw
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 60 EUR/2 noci, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 70 EUR. Nástupné miesta: BA – 11 EUR, NR, TT – 9 EUR, PN, NM, TN, PB, DUB, ZA, 
CA, Třinec bez príplatkov.

Termíny
3 dni/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

30.04. - 02.05. 175 165 155
06.08. - 08.08. 175 165 155

Termíny 
3 dni/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

21.05. - 23.05. 130 125 120
16.09. - 18.09. 130 125 120

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 55 EUR/2 noci, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 50 EUR. Nástupné miesta: BA - bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 
11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách do  Lednicko – valtického areálu 
(UNESCO). Prehliadka sídla Lichtensteinovcov – zámok Lednice, obklopený francúzskou 
záhradou a rozľahlým parkom. V poobedných hodinách presun do Valtíc – prehliadka ba-
rokového zámku s kaplnkou a kostolom Nanebovzatia Panny Márie, ochutnávka miest-
nych vín v priestoroch zámockých pivníc. Večer ubytovanie v hoteli. 

2. deň – raňajky, presun do Moravského krasu patriaceho medzi najvýznamnejšie krasové 
oblasti v strednej Európe. Prehliadka komplexu Punkevních jaskýň, ktoré sú súčasťou 
najdlhšieho jaskynného systému v ČR. Možnosť plavby na loďkách podzemnou riečkou 
Punkvou spájajúcou jaskyne s legendami opradenou priepasťou Macocha. Výstup lanov-
kou k hornému okraju 138 m hlbokej priepasti, pohľad do jej hlbín z vyhliadkových mos-
tíkov. Presun do  mestečka Slavkov u  Brna - prehliadka barokového zámku. Návšteva 
Brna, ktorého dominantou je hrad Špilberg týčiaci sa nad mestom, prehliadka centra 
mesta - chrám sv. Petra a  Pavla s  románsko-gotickou kryptou, Stará radnica, Brnenský 
orloj, návšteva unikátnej kostnice kostola sv. Jakuba. Večer ubytovanie v hoteli. 

3. deň – raňajky, návšteva Znojma - mesto s kráľovskou povesťou vypínajúce sa nad rie-
kou Dyjou. Prehliadka historického centra, Znojemského hradu, rotundy Panny Márie 
a  sv. Kataríny. Znojemské podzemie - prechádzka labyrintom chodieb a  pivníc tiahnu-
cich sa popod domy a ulice centra – najväčší systém podzemných chodieb v Čechách. 
Poobede presun do vinohradmi obklopeného mestečka Mikulov, ktorého dominantou 
je barokový zámok s najrozsiahlejšou tuzemskou expozíciou vinárstva a vinohradníctva, 
stojaci na skalnatom útese. Prechádzka po historickom centre - Sgrafitový dom U rytie-
rov, Dietrichsteinská hrobka v bývalom kostole Sv. Anny na hlavnom námestí, individuál-
ne voľno. V podvečerných hodinách odchod späť na Slovensko. 

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách. Prvá krátka zastávka v centre 
Malopoľského vojvodstva - mestečku Wadovice, rodisku Pápeža Jána Pavla II. Presun do 
Vieličky (UNESCO) - prehliadka najväčšej soľnej bane v Európe s ťažbou soli už od 12. 
storočia. V podzemí na nachádzajú slané jazierka, ťažobné komory, banské stroje a zaria-
denia, či kaplnky so sochami a reliéfmi vyrobenými zo soli. Do najväčšej kaplnky sv. Kingy 
sa zmestí až 500 osôb. Ubytovanie, nocľah. 

2. deň – raňajky, prehliadka mesta Krakow - námestie Rynek Glowny patriace medzi 
najväčšie námestia v Európe s gotickými, renesančnými i barokovými budovami. Vrch 
Wawel so zámkom a gotickou katedrálou, ktoré sa stali symbolom samotného Poľska. 
V minulosti slúžili ako korunovačné miesto poľských kráľov. Pokračovanie prehliadky 
mesta návštevou židovskej štvrti s niekoľkými synagógami a originálneho a netradičné-
ho múzea Czartoryjských. Večer transfer autokarom do hotela v blízkosti mesta Wroclaw, 
nocľah. 

3. deň – raňajky, prehliadka mesta Wroclaw s prívlastkom poľské Benátky, vďaka mimo-
riadnemu riečnemu systému. Rieka Odra rozdeľuje mesto na dvanásť ostrovov, ktoré sú 
spojené stovkou mostov. Srdce mesta - hlavné námestie Rynek s gotickou radnicou, kos-
tolom sv. Alžbety. Za najstaršiu časť mesta je považovaný ostrov Tumski s katedrálou sv. 
Jána Krstiteľa - cirkevná dominanta mesta Wroclaw. Po prehliadke presun do neďalekého 
mesta Swidnica, s najväčšou hrázdenou stavbou Európy - Kostolom mieru (UNESCO). 
Návrat do SR v neskorých večerných hodinách. 
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V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./
noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie 
PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 90 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za 
dvojsedadlo 75 EUR. Nástupné miesta: BA, Brno, Praha - bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 
EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Termíny 
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

17.05. - 20.05. 245 235 225
23.07. - 26.07. 245 235 225
19.09. - 22.09. 245 235 225

Praha, zámky a hrady v Čechách
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Česko a Nemecko - rozprávkové putovanie 
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách, popoludní príchod do  Prahy 
(UNESCO), prechádzka Vyšehradom a centrom mesta, Václavské námestie, Staromestské 
námestie s radnicou a orlojom, Týnsky chrám, Obecný dom, Prašná brána, Karlova univer-
zita. Ubytovanie a nocľah.

2. deň – raňajky, prehliadka ďalších pražských pamätihodností – Strahovský kláštor, 
Loreta, Pražský hrad s  katedrálou Sv. Víta, Zlatá ulička, ktorá si zachovala pôvodný 
ráz, dnes sa tu nachádzajú galérie, originálne obchodíky a expozície, Starý palác, Chrám 
sv. Juraja, Malá strana – kostol sv. Mikuláša, kostol Karmelitánov s pražským Jezulátkom, 
Karlov most – najstarší stojaci most cez rieku Vltavu. Návrat späť do hotela. 

3. deň – raňajky, presun autokarom na Karlštejn – impozantný hrad, ktorý má medzi českými 
hradmi výnimočné postavenie nielen historickým významom, ale i svojou architektúrou a mo-
hutnosťou. Prehliadka historických interiérov. Presun na zámok Hluboká, ktorý patrí medzi 
najkrajšie české zámky a je národnou kultúrnou pamiatkou. Predlohou pri poslednej prestav-
be bol anglický zámok vo Windsore. Po prehliadke transfer do Českých Budějovíc, ktoré sú 
hospodárskym a kultúrnym centrom južných Čiech. Po ubytovaní prechádzka centrom mesta. 

4. deň – raňajky, presun do Českého Krumlova (UNESCO) – prekrásne historické cen-
trum s Námestím svornosti a Morovým stĺpom. Zámok je svojou rozlohou druhý najväč-
ší hradný a zámocký komplex v Čechách (po Pražskom hrade). Počas šiestich storočí tu 
bolo vybudovaných približne štyridsať budov, ktoré sú sústredené v okolí piatich nádvorí, 
zámockej záhrady, divadla s otáčavým hľadiskom. Prehliadka podhradia tvoreného gotic-
kými štvrťami Latránom a Parkánom. V popoludňajších hodinách odchod na Slovensko, 
príchod v neskorších večerných hodinách.

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, transfer do jedného z „naj-
zelenších“ miest Európy – Drážďan, ležiacom na brehoch rieky Labe. Prehliadka mes-
ta - Albertinum, Kulturpalast, Semperova opera, barokový palác Zwinger s krásnym ná-
dvorím a galériou, katedrála Panny Márie, Brűhlove terasy nazývané aj balkón Európy. 
Individuálne voľno. Ubytovanie a nocľah. 

2. deň – raňajky, transfer k neďalekému barokovému zámku Moritzburg, ktorý sa spá-
ja hlavne s natáčaním legendárnej vianočnej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku, pre-
hliadka zámku. Presun k pevnosti Königstein s najstaršími dochovanými nemeckými 
kasárňami zo 16. storočia. Transfer do Bastein v Saskom Švajčiarsku, pešia prechádzka ku 
skalnému mostu Basteinbrücke s niekoľkými zastávkami na vyhliadkach, poskytujúcim 
neopakovateľné pohľady na okolité skalné veže a kaňon rieky Labe. Ubytovanie a nocľah. 

3. deň – raňajky, presun do Českého Švajčiarska, pešia prechádzka k Pravčickej brá-
ne s impozantným Sokolím hniezdom so štýlovou reštauráciou s pôvodnými maľbami. 
Pravčická brána je známa aj z filmu Narnia - Lev, šatník a čarodejnica. Presun k miestu 
natáčania rozprávky „Čert ví proč“, zámku Lemberk, v ktorom sa nachádza jedinečný 
kazetový strop s výjavmi zo známych Ezopových bájok. Pokračovanie k Máchovmu ja-
zeru, ktoré mnohí označujú za jedno z najromantickejších miest v Čechách. Vyhliadková 
plavba loďou. Krátka zastávka pri Panskej skale alebo tiež „Kamenných varhanoch“, 
ktoré možno zazrieť v rozprávke Pyšná princezná z roku 1952. Ubytovanie a nocľah. 

4. deň – raňajky, prehliadka jednej z najvýznamnejších historických pamiatok severných 
Čiech - zámku Děčín, pochádzajúceho z 13. storočia. Pešia prehliadka centra mesta 
Děčín s renesančným kamenným mostom cez rieku Ploučnica. V popoludňajších hodi-
nách odchod na Slovensko, príchod vo večerných hodinách. 

Termíny 
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

17.05. - 20.05. 210 200 190
03.06. - 06.06. 210 200 190
08.07. - 11.07. 210 200 190
12.09. - 15.09. 210 200 190

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./
noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie 
PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 85 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za 
dvojsedadlo 75 EUR. Nástupné miesta: BA - bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, 
PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.
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Zlatý český trojuholník
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

České pamiatky UNESCO
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách, popoludní príchod do  Karlových 
Varov. Prehliadka najväčšieho a najznámejšieho českého kúpeľného mesta, ktoré založil 
kráľ Karol IV. Prechádzka popod Mlynskú kolonádu a Zámockú kolonádu k najznámejšie-
mu prameňu „Vřídlo“. Návšteva múzea J. Bechera na mieste, kde kedysi stála továreň 
na výrobu svetoznámeho bylinného likéru, ktorý je možno otestovať aj na ochutnávke. 
Ubytovanie a nocľah. 

2. deň – raňajky, presun do mestečka Bečov nad Teplou, v ktorom sa nachádza druhá 
najvzácnejšia zlatnícka pamiatka Českej republiky – Relikviár sv. Maura. Transfer k ma-
jestátnemu stredovekému hradu Loket, ktorý strážil české územie už v 13. storočí a bol 
svedkom mnohých udalostí v českých kráľovských rodinách. Presun do Františkových 
Lázní, prechádzka týmto „malým mestom s veľkými kúpeľmi“. Ubytovanie a nocľah. 

3. deň – raňajky, prehliadka mesta Cheb s jednou z najkrajších stredoeurópskych román-
skych pamiatok – Chebským hradom s  Čiernou vežou a  románsko-gotickou kaplnkou, 
Špalíčkom (komplexom domov z 13. storočia), kostolom sv. Mikuláša a ďalšími pamiat-
kami. Presun do Mariánskych Lázní s veľkolepou kolonádou a spievajúcou fontánou. 
Podvečer prehliadka pivovaru Chodovar v Chodovej Planej s ochutnávkou originálneho 
Chodského piva. Ubytovanie a nocľah.

4. deň – raňajky, odchod do metropoly západných Čiech – Plzne. Návšteva svetoznáme-
ho pivovaru Plzenský Prazdroj, prehliadka centra mesta s  katedrálou sv. Bartolomeja, 
renesančnou radnicou, Cisárskym domom a  najväčšou synagógou v  Čechách a  treťou 
najväčšou na svete (po Jeruzaleme a Budapešti). Popoludní transfer na Slovensko, návrat 
v neskorších večerných hodinách. 

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v ranných hodinách. Návšteva pútnického kostola sv. Jána 
Nepomuckého na  Zelenej Hore pri  Žďáre nad  Sázavou (UNESCO), ktorý je jednou 
z najvýznamnejších barokových stavieb v Českej republike. Presun do mesta Litomyšl, 
prehliadka historického centra mesta so  Smetanovým námestím a  domom U  Rytířů, 
návšteva renesančného zámku zaradeného na  zoznam UNESCO a  priľahlých záhrad. 
Ubytovanie a nocľah. 

2. deň –  raňajky, presun k zámku Nové Hrady. Rokoková stavba postavená v štýle fran-
cúzskych letných sídel je nazývaná „malý Schönbrunn“ alebo „české Versailles“. Zámok 
je obklopený jednou z najkrajších zámockých záhrad v Čechách. Prehliadka národného 
žrebčína Kladruby nad  Labem, jedného z  najstarších žrebčínov na  svete a  zároveň 
domova ušľachtilých starokladrubských koní. Prehliadka renesančného zámku, ktorý je 
spolu s kostolom sv. Václava a Leopolda súčasťou areálu Národného žrebčína. Na zoznam 
UNESCO bol žrebčín zapísaný v roku 2019. Ubytovanie a nocľah. 

3. deň – raňajky, transfer do  Kutnej Hory, prehliadka najvýznamnejších pamiatok – 
Dačický dom, Kamenný dom,  Chrám sv. Barbory, kamenná „kašna“ a iné. Presun do obce 
Sedlec na okraji Kutnej Hory, návšteva Kostnice, ktorej výzdobu tvoria takmer výlučne 
ľudské pozostatky 40 000 zomrelých počas husitských vojen a v dôsledku morovej epidé-
mie. Presun do obce Žleby s rovnomenným  zámkom. Prehliadka romantického zámku 
s veľkolepou zbierkou umeleckých predmetov, zbraní, starožitností a barokovým zámoc-
kým divadlom. Ubytovanie a nocľah. 

4. deň – raňajky, presun do mesta Třebíč. Prehliadka Židovskej štvrti – unikátneho súbo-
ru 123 domov, Židovského cintorína a Baziliky sv. Prokopa, ktoré sú zaradené na zoznam 
UNESCO. Popoludní transfer na Slovensko, príchod vo večerných hodinách.  

Termíny
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

29.04. - 02.05. 215 205 195
01.09. - 04.09. 215 205 195

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./
noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie 
PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 90 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za 
dvojsedadlo 65 EUR. Nástupné miesta: BA - bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, 
PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Termíny 
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa 
do 15 rokov na prístelke

08.04. - 11.04. 225 215 205
10.05. - 13.05. 225 215 205
12.08. - 15.08. 225 215 205
23.09. - 26.09. 225 215 205

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./
noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie 
PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 90 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za 
dvojsedadlo 75 EUR. Nástupné miesta: BA, Brno, Praha - bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 
11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.
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Česko a Rakúsko - brehmi Dunaja a Vltavy 
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Adršpašské skaly a okolie 
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v ranných hodinách, presun do oblasti Wachau, ktorá je 
zapísaná na zozname UNESCO. Prvou zastávkou je Krems an der Donau, hlavné mesto 
vinárstva Dolného Rakúska - prehliadka centra mesta. Pokračovanie do  mestečka Melk 
s  impozantným benediktínskym kláštorom. Návšteva rozľahlého komplexu stojaceho 
na  vysokom skalnom výbežku: nádvorie, barokový kostol, mramorová sála, knižnica, ci-
sársky trakt, v ktorom je vystavený Melkský kríž, považovaný za skvost stredovekého zlat-
níckeho umenia. Presun do hlavného mesta Horného Rakúska, Linzu. Staré mesto očarí 
renesančnými stavebnými pamiatkami - Landhaus (krajinský parlament), Stará radnica, 
Mozartov dom, v ktorom skomponoval „Linzer Symphonie“. Ubytovanie a nocľah. 

2. deň – raňajky, presun do Lipna nad Vltavou, pôvodnej drevárskej obce, ktorú vybu-
dovanie vodnej nádrže Lipno zmenilo na  vyhľadávané rekreačné stredisko. Lanovkou 
alebo pešou chôdzou je možné presunúť sa k jedinečnej „Stezce v korunách stromů“, 
fakultatívne plavba loďou, presun do neďalekého Rožmberku nad Vltavou, k jednému 
z najkrajších českých hradov, prehliadka. Pokračovanie do  jedného z najnavštevovanej-
ších miest Českej republiky - Českého Krumlova (UNESCO) – nádherné zachované his-
torické centrum na  brehoch Vltavy, možnosť fakultatívnej návštevy zámku s  rozsiahlou 
záhradou s unikátnym otáčavým hľadiskom, individuálne voľno. Ubytovanie a nocľah. 

3. deň – raňajky, krátka zastávka v  malebnej dedinke Holašovice, preslávenej „vi-
dieckym barokom“ s  jedinečnou atmosférou. Ide o  stredoveký systém obytných do-
mov, sýpok a  klenutých brán s  dochovaným štukovým dekorom zapísaný na  zozname 
UNESCO. Presun do  mesta Třeboň, prehliadka zámku spojeného s  Rožmberským 
a Schwarzenberským rodom, námestia s meštianskymi barokovými a renesančnými do-
mami. Individuálne voľno. Návrat na Slovensko v podvečerných hodinách. 

Termíny
3 dni/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

14.05. - 16.05. 165 155 145
01.10. - 03.10. 165 155 145

Termíny
3 dni/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

14.05. - 16.05. 160 155 150
09.08. - 11.08. 160 155 150
19.09. - 21.09. 160 155 150

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 60 EUR/2 noci, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 65 EUR. Nástupné miesta: BA - bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 
11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 60 EUR/2 noci, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 50 EUR. Nástupné miesta: BA - bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 
11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska v  skorých ranných hodinách. Návšteva benediktínskeho 
kláštora Broumov – jednej z najznámejších barokových kultúrnych pamiatok v Čechách. 
Prehliadka unikátnej knižnice so 17 tis. zväzkami kníh, kostola sv. Vojtecha s bohatou 
výzdobou a kópiou Turínskeho plátna z roku 1951. Možnosť prehliadnuť si podzemie kláš-
tora, kde je uložených 34 múmii z farského kostola vo Vamberku. Súčasťou komplexu je 
aj kláštorná záhrada a cintorín s dreveným kostolíkom Panny Márie – najstaršou dochova-
nou drevenou sakrálnou stavbou v strednej Európe. Vo večerných hodinách ubytovanie. 

2. deň – raňajky, celodenná prehliadka Adršpašsko - teplických skál – Teplický skal-
ný okruh (turistický okruh asi 3 hod.) a Adršpašské skalné mesto (turistický okruh asi 2 
hod.). Lokalita patrí k najobdivovanejším prírodným úkazom v Čechách a je najrozsiah-
lejším skalným labyrintom v Strednej Európe. Počas turistickej prehliadky návštevníkov 
čakajú vyhliadkové plošiny, rebríky, skaly rôznych tvarov s príznačnými pomenovaniami, 
labyrinty skál a vodopády. Medzi najzaujímavejšie patria: Myšacia diera, Krakonošov zub 
či Milenci. Nezabudnuteľný zážitok je plavba loďkou s miestnym prievozníkom po jazere, 
ktorý porozpráva rôzne fakty a zaujímavosti nielen o skalách, ale aj o príšerách a vodní-
koch. Po prehliadke ubytovanie a nocľah. 

3. deň – raňajky, zastávka na prekrásnej priehrade Les Království na rieke Labe ležia-
cej pri samote Tešnov, ktorá je vďaka svojej jedinečnosti vyhľadávaným cieľom turistov. 
Presun do unikátnej zoologickej záhrady SAFARI park Dvůr Králové. Nezabudnuteľná 
prehliadka pre malých i veľkých: „africké“ safari, jazda vyhliadkovým vláčikom, pozoro-
vanie zvierat v tesnej blízkosti vo voľnom výbehu, rôzne pavilóny a expozície od pavilónu 
šeliem po vodný svet. V poobedňajších hodinách transfer na Slovensko. Príchod v nesko-
rých večerných hodinách. 
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Vianočné trhy Mníchov a Salzburg
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Predvianočná Praha
2 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD 

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 60 EUR/2 noci, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 65 EUR. Nástupné miesta: NR, TT, BA – bez príplatku, PN - 11 EUR, NM, TN, ZH - 
14 EUR, BB, ZV - 16 EUR. Poznámka: z ceny zájazdu nie je možné poskytnúť zľavy.

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 1x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 30 EUR/1 noc, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 30 EUR. Nástupné miesta: NR, TT, BA – bez príplatku, PN - 11 EUR, NM, TN, ZH - 
14 EUR, BB, ZV - 16 EUR. Poznámka: z ceny zájazdu nie je možné poskytnúť zľavy.

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, tranzit cez územie Rakúska 
do Nemecka, v popoludňajších hodinách príchod do Mníchova. Prehliadka centra mes-
ta, socha Bavarie – v štýle sochy Slobody, Stará radnica, Nová radnica, stredoveká brána 
Karlstor. Večerná návšteva vianočných trhov na námestí Marienplatz, priamo v srdci 
mesta. Vo večerných hodinách ubytovanie v hoteli. 

2. deň – raňajky, pokračovanie v  prehliadke Mníchova, barokový palác Nymphenburg, 
Alte Pinakothek – jedna z najdôležitejších zbierok starého umenia v Európe. Popoludní 
odchod do  Salzburgu, návšteva večerných vianočných trhov pred Dómom na  ná-
mestí Domplatz, ďalej na námestí pri zámku Mirabell a prechádzka vyzdobenou ulicou 
Getreidegasse. Vo večerných hodinách ubytovanie v hoteli. 

3. deň – raňajky, prehliadka krásneho historického centra, ktoré bolo zapísané 
do  Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, Mozartov rodný dom, radnica, Starý trh. 
V popoludňajších hodinách odchod  na Slovensko, príchod vo večerných hodinách. 

Termíny
3 dni/2 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

03.12. - 05.12. 200 190 180

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, popoludní príchod do Prahy 
(UNESCO), prechádzka mestom zahrnujúca Vyšehrad s Bazilikou sv. Petra a Pavla, cin-
torínom, malým trhoviskom a  rozhľadňou. Václavské námestie s  vianočnými trhmi, 
Staromestské námestie, na  ktorom sa  rozprestiera najväčší vianočný trh v  Prahe, rad-
nica a  orloj. Prehliadka pokračuje od  Týnskeho chrámu k  Obecnému domu, Karlovej 
univerzite, cez Prašnú bránu, kadiaľ sa dá prísť k ďalšiemu trhu na Námestie republiky. 
Vo večerných hodinách ubytovanie v hoteli. 

2. deň – raňajky, prehliadka ďalších pražských pamätihodností – Strahovský kláš-
tor, Loreta, Hradčanské námestie, Pražský hrad s  katedrálou Sv. Víta, Chrám sv. 
Juraja, Zlatá ulička, Malá strana – kostol sv. Mikuláša, kostol Karmelitánov s  pražským 
Jezulátkom, Karlov most a  iné. V  neskorších poobedňajších hodinách odchod späť 
na Slovensko, príchod v neskorých večerných hodinách. 

Termíny 
2 dni/1 noc

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

04.12. - 05.12. 90 85 80
11.12. - 12.12. 90 85 80
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Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, popoludní návšteva soľnej 
bane Vielička s  ťažbou soli už od 12. storočia. Soľná baňa (UNESCO) má 9 podlaží, je 
hlboká 327 m a dlhá asi 300 km, pričom sprístupnených je iba 3,5 km. Na konci turistic-
kej prehliadky sa nachádza veľká sieň a kaplnka, kde sa konajú podujatia, napr. koncerty, 
svadby. Po prehliadke presun na vianočné trhy, voľný program. Večer presun do hotela, 
nocľah. 

2. deň – raňajky, prehliadka mesta Krakow, bývalého hlavného mesta Poľska. Prehliadka 
začína na vrchu Wawel - srdce poľskej histórie s kráľovským zámkom a s gotickou ka-
tedrálou - korunovačné miesto poľských kráľov. Prehliadka pokračuje k najväčšiemu 
námestiu v strednej Európe s gotickými, renesančnými i barokovými budovami – Rynek 
Glowny, návšteva vianočných trhov. Popoludní odchod z Krakowa, návrat do Bratislavy 
v neskorých večerných hodinách.

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 1x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 25 EUR/1 noc, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 35 EUR. Nástupné miesta: NR, ZH, ZV, BB, RK, NM, TN, PB, ZA - bez príplatku, BA, 
TT - 6 EUR. Poznámka: z ceny zájazdu nie je možné poskytnúť zľavy.

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 1x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 30 EUR/1 noc, miestenka 8 EUR, 
príplatok za dvojsedadlo 30 EUR. Nástupné miesta: NR, TT, BA – bez príplatku, PN - 11 EUR, NM, TN, ZH - 
14 EUR, BB, ZV - 16 EUR. Poznámka: z ceny zájazdu nie je možné poskytnúť zľavy.

Predvianočný Krakow s Vieličkou
2 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Predvianočný Záhreb
2 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNÝCH JÁZD

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, príchod do Záhrebu v polud-
ňajších hodinách. Prehliadka hlavného mesta Chorvátska - Katedrála Nanebovstúpenia 
Panny Márie, zaradená medzi 100 najkrajších stavieb sveta,  námestie sv. Marka 
s  kostolom z  13. storočia, veža Lotrščák. Možnosť návštevy nevšedných múzeí ako 
Múzeum  stroskotaných vzťahov alebo Múzeum ilúzií. Podvečerná návšteva via-
nočných trhov, ktoré získali v posledných troch rokoch titul najkrajších vianočných trhov 
v Európe, individuálne voľno. Ubytovanie a nocľah.

2. deň – raňajky, presun k  najkrajšiemu hradu Chorvátska, hradu Trakoščan, ktorého 
história siaha až do 13. storočia. Prehliadka zámku a pokračovanie do mesta Varaždin. 
Zastávka s  prehliadkou historického centra mesta a  kratším individuálnym voľnom. 
Odchod na Slovensko. Príchod vo večerných hodinách. 

Termíny 
2 dni/1 noc

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

27.11. - 28.11. 90 85 80
04.12. - 05.12. 90 85 80

Termíny 
2 dni/1 noc

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za dospelú osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 rokov 
na prístelke

04.12. - 05.12. 100 95 90
11.12. - 12.12. 100 95 90
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V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, v prípade zájazdu s prenocovaním 1x ubytovanie v 3* 
hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: transfer 
loďou do/z Benátok cca 16 EUR/os./obojsmerne, prípadný vstup do mesta cca 5 EUR/os. (platba na mieste), 
program s ubytovaním - pobytová taxa (platba na mieste cca 2,50 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň. 
Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 30 EUR/1 noc, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 50 EUR. 
Nástupné miesta: NR, TT, BA – bez príplatku, PN - 11 EUR, NM, TN, ZH - 14 EUR, BB, ZV - 16 EUR. 
Poznámka: z ceny zájazdu nie je možné poskytnúť zľavy.

Benátsky karneval
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v dopoludňajších hodinách, večer ubytovanie a nocľah, resp. 
pri zájazde bez prenocovania odchod zo Slovenska v neskorých nočných hodinách. 

2. deň – raňajky (v programe s  ubytovaním), plavba loďou z  parkoviska Punta Sabbioni, 
príchod do Benátok približne o 9. hod., prehliadka mesta so sprievodcom: Námestie sv. 
Marka, veža Campanilla (zvonica), ktorá v minulosti plnila rôzne funkcie – slúžila ako ma-
ják pre lodivodov plaviacich sa v lagúne, zvony určovali čas a oznamovali dôležité udalosti, 
oblúkový most Rialto, jeden zo štyroch benátskych mostov ponad hlavný Canal Grande, 
najvýznamnejšia svetská stavba Benátok Dóžov palác, ku ktorému patrí oblúkový krytý most 
– Most vzdychov, prepájajúci Dóžov palác s bývalou väznicou, ovocný a rybí trh, popoludní 
individuálna návšteva Baziliky sv. Marka a pokračovanie vo víre karnevalovej zábavy až 
do cca 19 hod. Plavba loďou na parkovisko Punta Sabbioni. Odchod na Slovensko približne 
o 21. hod.

3. deň – príchod na Slovensko v ranných hodinách.

PROGRAM S UBYTOVANÍM PROGRAM BEZ UBYTOVANIA

Termíny 
3 dni/1 noc Cena za osobu 

12.02. - 14.02.  130   

Termíny 
3 dni/0 nocí Cena za osobu 

05.02. - 07.02.  69   
12.02. - 14.02.  69   

Slávnosti a festivaly
1 DŇOVÉ POZNÁVACIE ZÁJAZDY

OTVÁRANIE PRAMEŇOV LUHAČOVICE
Program: návšteva  Vizovic so  známou pálenicou. Exkurzia s  degustáciou v  závode 
Rudolf Jelínek, ktorý je významným producentom a exportérom alkoholických nápojov. 
Pokračovanie návštevou bielej perly Valašska - zámok Vizovice. Po  prehliadke presun 
do Luhačovíc s krásnymi secesnými stavbami Dušana Jurkoviča, prechádzka po kolonáde 
so sviatočnou atmosférou  a tradičným programom otvárania prameňov. Tradícia pochá-
dza ešte z čias prvej republiky a obnovená bola po roku 1989.

LEVANDUĽOVÝ FESTIVAL 
Program: príchod do malebnej dedinky Tihany, v ktorej sa už po 16-krát koná jedinečný 
festival levandule. Návšteva benediktínskeho kláštora s nádherným výhľadom na Balaton 
a samotnej dedinky s tradičnou architektúrou. Individuálne voľno určené na ochutnáv-
ku levanduľových špecialít alebo návštevu polí, ktoré vás očaria svojou farbou a vôňou. 
Popoludní presun do  mestečka Vesprém, prehliadka hradného vrchu s  biskupským 
palácom. 

TEKVICOVÉ SLÁVNOSTI
Program: príchod do mestečka Retz, ktoré je preslávené nielen výborným vínom, jedi-
nečným pivničným labyrintom dlhým až 20 kilometrov, či jediným funkčným veterným 
mlynom Rakúska, ale v  posledných rokoch najmä unikátnou oslavou jesene. Tekvicové 
slávnosti sú každý rok zárukou skvelých zážitkov s možnosťou ochutnať špeciality z tek-
vice, od polievok až po múčniky. Bohatý sprievodný program plný hier, hudby a zábavy 
pre dospelých aj deti. 

MUZEÁLNA VIEDEŇ
Program: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách, príchod do Viedne, Praternstern 
Bahnhof, presun metrom do centra mesta, pešia prehliadka mesta so sprievodcom na 
Nám. Márie Terézie (Hofburg, Dóm Sv. Štefana, Parlament, Opera...) spojená s návštevou 
platených a čiastočne platených múzeí (Múzeum úžitkového umenia, Etnografické mú-
zeum, Vojenské múzeum Arsenál, Efezské múzeum, Klenotnica a zbrojnica v Hofburgu...), 
individuálne voľno.

PRIPRAVUJEME PRE VÁS TERMÍNY A CENY 2021.
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Kalendár poznávacích zájazdov na rok 2021
JANUÁR - APRÍL termín doprava

Benátsky karneval 05.02. - 07.02.

Izrael 07.02. - 14.02.  

Benátsky karneval 12.02. - 14.02.

Benátsky karneval s prenocovaním 12.02. - 14.02.

Izrael 21.02. - 28.02.  

Izrael 07.03. - 14.03.  

Toskánsko trochu inak 01.04. - 05.04.

Rím - metropola Talianska 01.04. - 05.04.

Paríž - perla na Seine 01.04. - 05.04.

Paríž a Disneyland 01.04. - 05.04.

Kvetinové Holandsko a Belgicko 01.04. - 05.04.

Mníchov a Salzburg 02.04. - 04.04.

Maďarsko - krajina kúpeľov a vína 02.04. - 04.04.

Izrael 04.04. - 11.04.  

Okruh severným Talianskom 06.04. - 10.04.

Zlatý český trojuholník 08.04. - 11.04.

To najkrajšie z Toskánska 11.04. - 15.04.

Najkrajšie francúzske zámky 14.04. - 19.04.

Kvetinové Holandsko a Belgicko 16.04. - 20.04.

Izrael 18.04. - 25.04.  

Francúzska riviéra a kaňon Verdon 21.04. - 26.04.

Potulky Umbriou 22.04. - 28.04.

Podkarpatsko a východ Slovenska 22.04. - 25.04.

Skvosty východného Slovenska 22.04. - 25.04.

Kvetinové Holandsko a Belgicko 27.04. - 01.05.

České pamiatky UNESCO 29.04. - 02.05.

Poľsko - Krakow a Wroclaw 30.04. - 02.05.

MÁJ termín doprava

Rím 01.05. - 04.05.  

Rím - metropola Talianska 02.05. - 06.05.

Portugalsko 05.05. - 12.05.  

Island 05.05. - 09.05.  

Bavorsko - zámky a hory 06.05. - 09.05.

Florencia 07.05. - 10.05.  

Kvetinové Holandsko a Belgicko 07.05. - 11.05.

Lisabon 08.05. - 11.05.  

Helsinki a Petrohrad 08.05. - 12.05.  

Slovinsko a Plitvické jazerá 10.05. - 13.05.

Balkán 10.05. - 16.05.

Zlatý český trojuholník 10.05. - 13.05.

Andalúzia s pobytom pri mori 12.05. - 19.05.  

Paríž - perla na Seine 12.05. - 16.05.

Madrid 14.05. - 17.05.  

Adršpašské skaly a okolie 14.05. - 16.05.

Česko a Rakúsko - brehmi Dunaja a Vltavy 14.05. - 16.05.

San Maríno a Apúlia s kúpaním 17.05. - 23.05.

To najkrajšie z Toskánska 17.05. - 21.05.

Okruh severným Talianskom 17.05. - 21.05.

Česko a Nemecko - rozprávkové putovanie 17.05. - 20.05.

Praha, zámky a hrady v Čechách 17.05. - 20.05.

Toskánsko 18.05. - 22.05.  

Istanbul 20.05. - 23.05.  

MÁJ termín doprava

Paríž 20.05. - 23.05.  

Amsterdam 21.05. - 24.05.  

Maďarsko - Tokaj 21.05. - 23.05.

Morava 21.05. - 23.05.

Francúzska riviéra a kaňon Verdon 22.05. - 27.05.

Izrael 23.05. - 30.05.  

Azerbajdžan 23.05. - 29.05.  

Rím - metropola Talianska 24.05. - 28.05.

Belgicko a Holandsko 24.05. - 28.05.

Andalúzia s pobytom pri mori 25.05. - 01.06.  

Portugalsko 25.05. - 01.06.  

Lipsko, Postupim, Berlín a Drážďany 25.05. - 28.05.

Bavorsko - zámky a hory 25.05. - 28.05.

Škótsko 28.05. - 05.06.    

Katalánsko a gotická Barcelona s kúpaním 29.05. - 05.06.  

Londýn 29.05. - 01.06.  

Paríž - perla na Seine 29.05. - 02.06.

Pobaltie a Helsinki 26.05. - 30.05.

Švajčiarsko 29.05. - 02.06.

Španielsko a Portugalsko 30.05. - 08.06.    

JÚN termín doprava

Turecký okruh 01.06. - 08.06.  

Slovinsko a Plitvické jazerá 03.06. - 06.06.

Praha, zámky a hrady v Čechách 03.06. - 06.06.

Barcelona  04.06. - 07.06.  

Španielske poklady UNESCO 05.06. - 12.06.  

To najkrajšie z Toskánska 06.06. - 10.06.

Švajčiarsky okruh 07.06. - 11.06.

Petrohrad (Biele noci) 08.06. - 12.06.  

Moskva a Petrohrad 08.06. - 13.06.  

Gruzínsko 08.06. - 15.06.  

New York 10.06. - 15.06.  

Nórske fjordy 11.06. - 18.06.

Okruh severným Talianskom 11.06. - 15.06.

Severské metropoly 12.06. - 19.06.

Katalánsko a gotická Barcelona s kúpaním 12.06. - 19.06.  

Kampánia 12.06. - 18.06.

Rumunsko a Moldavsko 12.06. - 18.06.

Izrael 13.06. - 20.06.  

Veľký okruh Gréckom 15.06. - 22.06.    

Škandinávsky okruh 16.06. - 23.06.

Vysoké Tatry a severný Spiš 17.06. - 19.06.

Moskva a Petrohrad 18.06. - 23.06.  

Sicília 18.06. - 26.06.      

Petrohrad (Biele noci) 18.06. - 22.06.  

Bavorsko - zámky a hory 19.06. - 22.06.

Rakúsko, Taliansko, Slovinsko 19.06. - 22.06.

Albánsko a Čierna Hora 21.06. - 26.06.    

Alpský okruh a Bodamské jazero 23.06. - 27.06.

Rumunsko 23.06. - 27.06.

Kampánia 24.06. - 30.06.

Provensálsko a francúzska riviéra 24.06. - 30.06.
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JÚN termín doprava

Petrohrad (Biele noci) 25.06. - 29.06.  

Štokholm 26.06. - 29.06.  

Normandia a Bretónsko 28.06. - 03.07.

Okruh južným Anglickom 28.06. - 03.07.

JÚL termín doprava

Ligúrska riviéra s kúpaním 01.07. - 06.07.

Legoland a ZOO Hellabrunn 01.07. - 03.07.

Moskva a Petrohrad 02.07. - 07.07.  

Izrael 04.07. - 11.07.  

Bavorsko - zámky a hory 04.07. - 07.07.

Slovinsko a Plitvické jazerá 04.07. - 07.07.

Škótsko 06.07. - 14.07.    

Škandinávsky okruh 07.07. - 14.07.

Pobaltie 08.07. - 16.07.

Praha, zámky a hrady v Čechách 08.07. - 11.07.

Švajčiarsko 12.07. - 16.07.

Londýn pre deti 15.07. - 18.07.  

Kampánia 15.07. - 21.07.

Provensálsko a francúzska riviéra 15.07. - 21.07.

Rumunsko a Moldavsko 16.07. - 22.07.

Katalánsko a gotická Barcelona s kúpaním 17.07. - 24.07.  

Nemecko - mestá Hanzy 17.07. - 21.07.

Legoland a ZOO Hellabrunn 17.07. - 19.07.

Paríž pre deti 22.07. - 25.07.  

Rím - metropola Talianska 22.07. - 26.07.

Paríž a Disneyland 22.07. - 26.07.

Lipsko, Postupim, Berlín a Drážďany 23.07. - 26.07.

Rakúsko, Taliansko, Slovinsko 23.07. - 26.07.

Česko a Nemecko - rozprávkové putovanie 23.07. - 26.07.

Ligúrska riviéra s kúpaním 27.07. - 01.08.

Londýn aj pre deti 27.07. - 31.07.

Alpský okruh a Bodamské jazero 27.07. - 31.07.

Rumunsko 27.07. - 31.07.

Moskva a Petrohrad 30.07. - 04.08.  

AUGUST termín doprava

Belgicko a Holandsko 01.08. - 05.08.

Nemecko a Luxembursko 01.08. - 05.08.

Poľsko - Mazúrske jazerá 01.08. - 05.08.

Kampánia 02.08. - 08.08.

Provensálsko a francúzska riviéra 02.08. - 08.08.

Gruzínsko 03.08. - 10.08.  

Londýn pre deti 05.08. - 08.08.  

Legoland a ZOO Hellabrunn 06.08. - 08.08.

Poľsko - Krakow a Wroclaw 06.08. - 08.08.

Škandinávsky okruh 09.08. - 16.08.

Mníchov a Salzburg 09.08. - 11.08.

Balkán 09.08. - 15.08.

Adršpašské skaly a okolie 09.08. - 11.08.

Paríž pre deti 12.08. - 15.08.  

Bavorsko - zámky a hory 12.08. - 15.08.

Zlatý český trojuholník 12.08. - 15.08.

AUGUST termín doprava

Vysoké Tatry a severný Spiš 12.08. - 14.08.

Štokholm 13.08. - 16.08.  

Alpský okruh a Bodamské jazero 16.08. - 20.08.

Rumunsko 16.08. - 20.08.

Moskva a Petrohrad 17.08. - 22.08.  

Paríž - perla na Seine 17.08. - 21.08.

Paríž a Disneyland 17.08. - 21.08.

Londýn pre deti 19.08. - 22.08.  

Rím - metropola Talianska 21.08. - 25.08.

Švajčiarsko 21.08. - 25.08.

Kampánia 22.08. - 28.08.

Severné a južné Írsko 22.08. - 31.08.    

Moskva a Petrohrad 26.08. - 31.08.  

Normandia a Bretónsko 26.08. - 31.08.

Okruh južným Anglickom 26.08. - 31.08.

Madrid 27.08. - 30.08.  

Amsterdam 28.08. - 31.08.  

Ligúrska riviéra s kúpaním 29.08. - 03.09.

Portugalsko 31.08. - 07.09.  

Helsinki a Petrohrad 31.08. - 04.09.  

SEPTEMBER termín doprava

Azerbajdžan 01.09. - 07.09.  

Najkrajšie francúzske zámky 01.09. - 06.09.

Rakúsko, Taliansko, Slovinsko 01.09. - 04.09.

České pamiatky UNESCO 01.09. - 04.09.

Albánsko a Čierna Hora 04.09. - 09.09.   

Katalánsko a gotická Barcelona s kúpaním 04.09. - 11.09.  

Kampánia 04.09. - 10.09.

Toskánsko trochu inak 07.09. - 11.09.

Alsasko, Burgundsko, Lotrinsko 07.09. - 11.09.

Paríž - perla na Seine 07.09. - 11.09.

Andalúzia s pobytom pri mori 08.09. - 15.09.  

Sicília 08.09. - 16.09.     

Londýn  09.09. - 12.09.  

New York 09.09. - 14.09.  

Rím 11.09. - 14.09.  

Španielske poklady UNESCO 11.09. - 18.09.  

Francúzska riviéra a kaňon Verdon 11.09. - 16.09.

Toskánsko 12.09. - 16.09.  

Švajčiarsky okruh 12.09. - 16.09.

Slovinsko a Plitvické jazerá 12.09. - 15.09.

Praha, zámky a hrady v Čechách 12.09. - 15.09.

Island 15.09. - 19.09.  

Portugalsko 15.09. - 22.09.  

Lisabon 16.09. - 19.09.  

Maďarsko - krajina kúpeľov a vína 16.09. - 18.09.

Morava 16.09. - 18.09.

Okruh severným Talianskom 17.09. - 21.09.

Katalánsko a gotická Barcelona s kúpaním 18.09. - 25.09.  

Česko a Nemecko - rozprávkové putovanie 19.09. - 22.09.

Adršpašské skaly a okolie 19.09. - 21.09.

Španielsko a Portugalsko 19.09. - 28.09.    



CESTOVANIE JE DAR. 
VRÁŤME HO SPÄŤ 

DO NAŠICH ŽIVOTOV!

SEPTEMBER termín doprava

Andalúzia s pobytom pri mori 22.09. - 29.09.  

Paríž - perla na Seine 22.09. - 26.09.

Florencia 23.09. - 26.09.  

Paríž   23.09. - 26.09.  

Bavorsko - zámky a hory 23.09. - 26.09.

Podkarpatsko a východ Slovenska 23.09. - 26.09.

Skvosty východného Slovenska 23.09. - 26.09.

Zlatý český trojuholník 23.09. - 26.09.

Rím - metropola Talianska 27.09. - 01.10.

Turecký okruh 28.09. - 05.10.  

Barcelona 30.09. - 03.10.  

Istanbul 30.09. - 03.10.  

Potulky Umbriou 30.09. - 06.10.

OKTÓBER - DECEMBER termín doprava

Maďarsko - Tokaj 01.10. - 03.10.

Česko a Rakúsko - brehmi Dunaja a Vltavy 01.10. - 03.10.

To najkrajšie z Toskánska 02.10. - 06.10.

Vínna cesta po Toskánsku 08.10. - 14.10.

Mníchov a Salzburg 08.10. - 10.10.

Maďarsko - klobásový festival 29.10. - 31.10.

Predvianočný Krakow s Vieličkou 27.11. - 28.11.

Vianočné trhy - Mníchov a Salzburg 03.12. - 05.12.

Predvianočný Krakow s Vieličkou 04.12. - 05.12.

Predvianočná Praha 04.12. - 05.12.

Predvianočný Záhreb 04.12. - 05.12.

Predvianočná Praha 11.12. - 12.12.

Predvianočný Záhreb 11.12. - 12.12.

Silvestrovský Paríž 29.12. - 02.01.´22

Silvestrovský Rím 29.12. - 02.01.´22

CERTIFIKÁT
k poistnej zmluve

č. 2407607203
poistenia zájazdu a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

Poist’ovateľ:  Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod
 Európska cestovná poisťovňa 
 so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 IČO 35 709 332, IČ DPH SK2021000487, DIČ 2021000487

Poistený:  Viliam Turan TURANCAR
 so sídlom Bratislavská 29, 949 01, Nitra, 
 IČO 22679057

Poist’ovateľ potvrdzuje, že poistený uzatvoril v zmysle zák. č. 170/2018 Z.z., o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach 
podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, poistnú zmluvu o poistení zájazdu a spojených služieb cestovného 
ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie s poistnou sumou

€ 1 350 000,-.

Poistenie sa dojednáva pre prípad, keď poistený z dôvodu svojho úpadku:
1. nezabezpečí repatriáciu objednávateľovi zájazdu, na ktorého sa vzťahuje zmluva o zájazde uzatvorená s poisteným (ďalej len „oprávnená osoba“ ), ak je táto 

repatriácia súčasťou zájazdu alebo služby cestovného ruchu, ktorú mal poistený poskytnúť ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu,
2. nevráti oprávnenej osobe zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo nevráti platby prijaté poisteným za službu 

cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej poisteným a táto nebola poskytnutá,
3. nevráti oprávnenej osobe rozdiel medzi cenou zaplatenou poistenému a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu alebo čiastočne poskytnutej služby cestovného 

ruchu, ak bol zájazd alebo služba cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej poisteným, poskytnutá len sčasti.
Poisťovateľ je povinný plniť maximálne do výšky poistnej sumy v zmysle §9, čl. 5 zákona 170/2018Z.z.

Začiatok poistenia: 01.11.2020 

Koniec poistenia: 31.10.2021

Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zájazdu a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie 
(ECP-VPP-INS-2020) a poistnou zmluvou.

V Bratislave, 01.11.2020

.............................................................
za poisťovateľa: Ing. Milan Ondráš, vedúci odštepného závodu 

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny 
Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS. 

IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487



CERTIFIKÁT
k poistnej zmluve

č. 2407607203
poistenia zájazdu a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

Poist’ovateľ:  Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod
 Európska cestovná poisťovňa 
 so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 IČO 35 709 332, IČ DPH SK2021000487, DIČ 2021000487

Poistený:  Viliam Turan TURANCAR
 so sídlom Bratislavská 29, 949 01, Nitra, 
 IČO 22679057

Poist’ovateľ potvrdzuje, že poistený uzatvoril v zmysle zák. č. 170/2018 Z.z., o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach 
podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, poistnú zmluvu o poistení zájazdu a spojených služieb cestovného 
ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie s poistnou sumou

€ 1 350 000,-.

Poistenie sa dojednáva pre prípad, keď poistený z dôvodu svojho úpadku:
1. nezabezpečí repatriáciu objednávateľovi zájazdu, na ktorého sa vzťahuje zmluva o zájazde uzatvorená s poisteným (ďalej len „oprávnená osoba“ ), ak je táto 

repatriácia súčasťou zájazdu alebo služby cestovného ruchu, ktorú mal poistený poskytnúť ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu,
2. nevráti oprávnenej osobe zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo nevráti platby prijaté poisteným za službu 

cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej poisteným a táto nebola poskytnutá,
3. nevráti oprávnenej osobe rozdiel medzi cenou zaplatenou poistenému a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu alebo čiastočne poskytnutej služby cestovného 

ruchu, ak bol zájazd alebo služba cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej poisteným, poskytnutá len sčasti.
Poisťovateľ je povinný plniť maximálne do výšky poistnej sumy v zmysle §9, čl. 5 zákona 170/2018Z.z.

Začiatok poistenia: 01.11.2020 

Koniec poistenia: 31.10.2021

Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zájazdu a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie 
(ECP-VPP-INS-2020) a poistnou zmluvou.

V Bratislave, 01.11.2020

.............................................................
za poisťovateľa: Ing. Milan Ondráš, vedúci odštepného závodu 

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny 
Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS. 

IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487

Radi pre Vás vypracujeme ponuku skupinových zájazdov počas celého roka. 
Či už ide o jednodňové zájazdy alebo viacdňové, autobusové alebo letecké.

 Zabezpečíme pre Vás všetky služby od rezervácie dopravy cez ubytovanie, služby kvalitného 
overeného sprievodcu až po rezerváciu vstupeniek.

Neváhajte a kontaktujte nás na turancar@turancar.sk
tel.: 037/655 0011, 655 0012

Nenašli ste termín, ktorý by Vám vyhovoval? 
Ste väčšia či menšia skupina? Potrebujete ponuku na mieru?

Zverte sa do rúk našich špecialistov a netrápte sa plánovaním!


