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Nový katalóg, 
nové cestovateľské 
zážitky. 

Inšpirácií na krásne miesta 
po celom svete nikdy nie je 
dosť. Náš katalóg Poznávacie 
zájazdy je plný známych aj 
menej známych destinácií, 
ktoré sme pre vás starostlivo 
vybrali. 

Dávate prednosť spozná-
vaniu nových miest pred plá-
žovými ležadlami? Ponuky v 
tomto katalógu sú pre vás to 
pravé. Nemusíte nič organizo-
vať, pretože letenky, ubytova-
nie aj program zabezpečíme 
my, so slovenským alebo 
českým sprievodcom. 

Navyše, garantujeme 
odchod zájazdu už pri dvoch 
prihlásených osobách. 

Vydajte sa s nami do Ame-
riky, Ázie, Afriky alebo spo-
znávajte európske destinácie 
za skvelé ceny s termínmi 
počas celého roka. 

Verím, že listovaním v 
katalógu získate množstvo 
nápadov na miesta, ktoré si 
pridáte do zoznamu “musím 
vidieť”. 

Vaše vysnívané destinácie 
máte na dosah ruky. My vás 
vezmeme #jednoduchokam-
koľvek.

Richard Homer

Európa

2
Odneste si tie najkrajšie 

zážitky, ktoré starý kontinent 
ponúka od západného cípu až 
po východ. Máme šťastie, že 
destinácie v Európe sú takpove-
diac “naskok”, preto je jedno-
duché ráno si zbaliť pár vecí a 
večer zaspávať s výhľadom na 
Koloseum. Naplno si vychutnaj-
te miesta, ktoré vám slovenskí 
alebo českí sprievodcovia 
dopodrobna predstavia. Na nás 
nechajte letenky aj zabezpeče-
nie pohodlného ubytovania. 

Máte radi európske metropo-
ly? Preskúmajte rušné ulice a 
zákutia Ríma, Paríža, Lisabonu 
či Amsterdamu, ktoré majú 
neopakovateľnú atmosféru. 

Nezaostáva ani východná 
Európa, o čom vás presvedčí 
honosnými a okázalými pamiat-
kami Moskva, Petrohrad alebo 
Kyjev. 

Ak radi spájate spoznávanie 
s príjemným morským vánkom, 
bude sa vám páčiť tempera-
mentná Andalúzia, pobrežie 
Amalfi v južnom Taliansku alebo 
Sicília. 

Ázia

26
Kontinent plný spirituality, 

tisícky rokov starých chrámov, 
divokej prírody, srdečných a 

pohostinných ľudí. Objavte 
fascinujúce kultúrne zvyky a ritu-
ály, ochutnajte jedlá, ktoré miluje 
celý svet, oddychujte na panen-
ských plážach, ktoré obmýva 
Indický oceán. 

Poznávacie zájazdy v Ázii vám 
predstavia jej dve tváre. Mo-
derné Emiráty vám ukážu, ako 
vyzerá luxus v púšti a zistíte, že 
nielen fjordy v Nórsku stoja za 
návštevu. 

Čím východnejšie sa Áziou 
posúvame, tým väčšiu divokosť 
naberá. Dôkazom je aj Srí Lan-
ka. Na neveľkej rozlohe ukrýva 
čajovníkové plantáže, národ-
né parky, ktoré sú domovom 
divokej zveri, starobylé chrámy 
z čias pred naším letopočtom, 
ktoré sú súčasťou svetového 
kultúrneho dedičstva. 

Nezaostáva ani Thajsko s 
buddhistickými svätyňami, okolo 
ktorých sa preháňajú tisícky 
miestnych ľudí na autách a 
motorkách. Šialenstvo Bangko-
ku vystrieda relax na niektorom 
z ostrovov. 

Jazykovej bariéry sa nemusíte 
báť, pretože sa vám bude veno-
vať slovenský sprievodca. 

Afrika

36
Afriku zastupuje v katalógu 

Maroko, ktoré je pastvou pre 
zmysly. Vďka jeho ideálnej 
polohe môžete navštíviť masívny 
Atlas s nadmorskou výškou cez 
4 000 m. Zažite dobrodružstvá 
v púšti, či prenocujte s berber-
skými kmeňmi. 

Najväčším lákadlom je nepo-
chybne Marakéš. Aj vďaka čer-
veným fasádam domov dostal 
meno červená perla Maroka. 

Miestne trhy, plné života, vás 
svojimi vôňami rýchlo vtiahnu do 
davu, aby ste ochutnali niečo 
dobré. Rovnako aj bazárové 
uličky. 

Postarali sme sa o program 
so slovenským sprievodcom, 
dopravu aj ubytovanie. 

Amerika

38
Pulzujúce metropoly, ktoré 

nikdy nespia, národné parky s 
ikonickými scenériami, alebo 
oddych v Karibiku na plážach, 
ktoré ste vždy túžili navštíviť. 
Splňte si svoje cestovateľské 
sny na druhom brehu Atlantiku. 

Spojené štáty vás ohromia 
svojou rozlohou. S naším po-
znávacím zájazdom sa nemusíte 
o nič starať, len si užívať miesta, 
ktoré si spolu pozrieme. Po 
návšteve New Yorku, Los An-
geles a šialeného Las Vegas si 
porovnáte, aký je rozdiel medzi 
východným a západným pobre-
žím. V plnej kráse sa predvedie 
aj americká príroda, pretože vás 
zoberieme do jedného z najkra-
jších národných parkov Grand 
Canyon. 

Opakom amerického puto-
vania je pohoda na krásnych 
pieskových plážach Mexika v 
Karibiku. Cestovať za veľkú mlá-
ku a stráviť čas iba na pláži by 
bola škoda. K oddychu pridáme 
aj niekoľko zaujímavých miest na 
polostrove Yucatán. 

Editorial Obsah
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Rím: Najväčšie poklady 
večného mesta

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Bratislava/

Viedeň/Budapešť - Rím - Brati-
slava/Viedeň/Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny 
• 1 ks malej príručnej batožiny 
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky

• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3*-4* hoteli s raňajkami
• 2-dňový program so slovenským 

sprievodcom so vstupom do 
Kolosea a Forum Romanum

• Transfer letisko - hotel - letisko
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestne poplatky - city tax (vo 

výške 6€/os./noc) splatné 
priamo na recepcii hotela

• Batožina do podpalubia
• Miestna doprava v Ríme

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy, Viedne alebo Bu-
dapešti priamym letom do Ríma.
Prílet do Ríma, transfer do hotela 
(check-in možný od 14:00), ubytova-
nie. Voľný program. 

2. DEŇ
Raňajky v hoteli, následne stretnutie 
so sprievodcom na recepcii hotela o 
09:30.
Prehliadka Antický Rím so vstupom 
do Kolosea a Forum Romanum:
So sprievodcom po stopách antic-
kých pamiatok v centre Ríma. Vstup 
do Kolosea, prehliadka niekdajších 
cisárskych palácov na Palatíne a pre-
chádzka bývalým najdôležitejším cen-
trom starovekého Ríma – námestím 
známym ako Forum Romanum alebo 
Rímske fórum (Koloseum – Palatín – 
forum Romanum – Kapitol).
Po prehliadke rozlúčenie v centre 
Ríma, individuálny program.

3. DEŇ
Raňajky v hoteli, následne stretnutie 
so sprievodcom na recepcii hotela o 
09:30.
Prehliadka Fontány Ríma (Španiel-
ske schody – Fontána di Trevi – Pan-
teón – Piazza Navona – Námestia sv. 
Petra).
Prechádzka historickým centrom 
Ríma so sprievodcom, ktorý Vám 
ukáže nielen známe námestia s 
preslávenými fontánami (Fontána di 

Trevi, Piazza Navona, či Španielske 
schody). Zastavíme sa i v Panteóne a 
prejdeme sa po malebnej Via dei Co-
ronari. Prejdeme Anjelským mostom 
a na opačnom brehu rieky sa poteší-
me pohľadom na Anjelsky hrad (ex-
terne), či bazilika Sv. Petra.
Prehliadka Vatikán: Prechádzka po 
Námestí sv. Petra s bohatým výkla-
dom o zaujímavostiach najmenšie 
štátu sveta - Vatikánu.
Možnosť dokúpenia vstupov do Vati-
kánskych múzeí a baziliky sv. Petra za 
cenu 48€/osoba.
Po prehliadke rozlúčenie vo Vatikáne, 
individuálny program.

4. DEŇ
Pre 4 dňové termíny: Raňajky v hoteli. 
Check-out z hotela možný do 10:00.
Transfer na letisko, odlet z Ríma do 
Bratislavy, Viedne alebo Budapešti.
Pre 6 dňové termíny: Raňajky v hoteli, 
voľný program v Ríme.

5. DEŇ
Raňajky v hoteli, voľný program v 
Ríme.

6. DEŇ
Raňajky v hoteli. Check-out z hotela 
možný do 10:00.
Transfer na letisko, odlet z Ríma do 
Bratislavy, Viedne alebo Budapešti.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4 / 6 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, BUD

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 299 €
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Perly Talianska: Cinque Terre,
Florencia a Pisa

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň - Pisa 

- Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny v rozme-

roch 55x40x20cm, do 10kg
• 1 ks malej príručnej batožiny v 

rozmeroch 35x20x20cm
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky

• Online check-in
• Ubytovanie na 3 noci v dvojlôž-

kovej izbe v 3* hoteli s raňajkami
• Všetky transfery počas progra-

mu - okrem transferov v Pise a 
Florencii. Po meste sa presúvate 
mestskou hromadnou dopravou

• Transfery letisko - hotel - letisko
• Cinque Terre karta

• Slovenský sprievodca CK počas 
celého poznávacieho pobytu

• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestna pobytová taxa
• Batožina do podpalubia
• Vstupy do pamiatok

1. DEŇ
Odlet z Viedne priamym letom do 
Pisy.
Po prílete do Pisy  stretnutie so slo-
venským sprievodcom, nasleduje 
transfer do hotela a program. 
Pisa, mesto známe najmä pre svoju 
(takmer 60 m vysokú) šikmú román-
sku vežu (Torre Pendente), ktorá je 
jedným zo symbolov Talianska. Srdce 
mesta: Námestie zázrakov = Piaz-
za dei Miracoli (od r. 1987 zapísané 
na zoznam UNESCO) s katedrálou 
Duomo Santa Maria Assunta (11. 
stor.) a krstiteľnicou (Battistero; 12. 
stor.) sv. Jána (najväčšia krstiteľnica 
v Taliansku).
Individuálny program. 

2. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom. Transfer mestskou hromad-
nou dopravou na železničnú stanicu, 
odchod do mesta La Spezia a začia-
tok spoznávania Cinque Terre.
Liguria - Cinque Terre (národný park; 
UNESCO). Drobné farebné dedinky 
medzi kopcami a lánmi viníc či olív. 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Ma-
narola, Riomaggiore. Jedna „chutnej-
šia“ ako druhá. Každý z nás si zamiluje 
inú. Monterosso al mare (najväčšia); 
má najkrajšiu pláž. Pokiaľ chcete len 
a len oddych pri mori, potom je toto 
tá najlepšia voľba (nenechajte si ujsť 
možnosť člnkovať sa). Vernazza (naj- 
miernejšie pobrežie); akoby tu za-
stal čas... cítite sa ako v stredoveku.  
Corniglia (najvyššia); 100 m n. m. Je 
jediná, čo nie je priamo pri mori, mu-
síte vyšľiapať „zopár“ schodov. Vinice 
vám spríjemnia cestu hore. Manaro-
la (najstaršia); bola vcelku izolovaná 
od ostatných, čo dokazuje špecifický 
manarolský dialekt. Je známa ako ry-
bárska dedina a rybolov živí väčšinu 
ľudí (zásobujú podniky po celom po-

breží). Rimaggiore (najkrajšia); tu sú 
tie najfarebnejšie domčeky; to je to 
miesto, kde urobíte tzv. ikonické fotky 
z Cinque Terre, ktoré poznáte z be-
dekrov a katalógov. Pohybovať sa po 
Cinque Terre budete pešo a vlakom.
Po skončení okruhu návrat do Pisy a 
voľný program.

3. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom. Transfer mestskou hromad-
nou dopravou na železničnú stanicu, 
odchod do mesta Florencie a začia-
tok spoznávania tohto nádherného 
mesta.
Kolíska talianskej renesancie, hlavné 
mesto umenia v Európe; mesto spo-
jené s famóznymi menami stredo-
veku, napr. Botticeli, Dante, Galileo, 

Michelangelo, Machiavelli, Mediciov-
ci... mesto umelcov, spisovateľov, filo-
zofov. Spoločná vychádzka mestom, 
ktorá bude trvať zhruba 6 hodín (s 
prestávkami na jedlo, kávu či pohár 
vína); centrum mesta je relatívne 
malé, ale je to jedno veľké múzeum. 
Tvoria ho dve významné námestia: 
Piazza del Duomo s najvýraznejšou 
dominantou a symbolom Florencie, 
katedrálou Santa Maria del Fiore; 
na Piazza del Duomo je aj múzeum 
Museo dell´Opera del Duomo, kde sú 
uložené cenné umelecké diela, napr. 
Michelangelova „Pieta“. Pár krokov 
od Piazza del Duomi, krížom cez boč-
né uličky je  Piazza della Signoria (ob-
čianske srdce mesta) s Palazzo Vec-
chio (ozdobený 95 m vysokou vežou 
s cimburím a hodinami); pred jeho 

vchodom sa nachádza jedna z mno-
hých napodobenín Michelangelovho 
Dávida, ale aj Loggia della Signoria 
(terasa z dychberúcimi sochami. 
Hneď vedľa je najvýznamnejšia flo-
rentská galéria Galleria degli Uffizi (s 
rozsiahlou zbierkou svetového rene-
sančného umenia; napr. Botticelli; Ti-
ziano; Carravagio... a mnohí iní, nielen 
talianski umelci) či slávnou kaviarňou 
Rivoire. Keď prejdeme nádvorím ga-
lérie, po pravej strane zbadáme most 
Ponte Vecchio, ktorý určite nevyne-
cháme (najstarší a najužší most po-
nad rieku Arno) s obchodíkmi z 13. 
storočia, ktorý prežil povodne, vojny 
či občianske nepokoje a dnes patrí k 
symbolom Talianska.  Na jeho opač-
nej strane je časť Oltrarno, kde určite 
musíme zájsť na Piazzale Michelan-
gelo (Michelangelovo námestie), ni-
elen preto, že námestíčku dominuje 
ďalšia napodobenina Dávida (originál 
je v Galleria dell´Accademia), ale na-
jmä pre neopísateľný pohľad na všet-
ky dominanty Florencie. Náš okruh 
mestom ukončíme v kostole Santa 
Croce, kde je pochovaný Galileo, Mi-
chelangelo a Machiaveli.
Unavení, ale spokojní, s oblaženým 
okom a hromadou fotiek sa v podve-
čer vrátime do hotela v Pise.

4. DEŇ
Raňajky v hoteli, transfer na letisko v 
Pise, odlet do Viedne.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 459 €
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Klenoty južného Talianska:
Neapol, Amalfi, Capri a Vezuv

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň / 

Budapešť – Neapol  - Viedeň / 
Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny v rozme-
roch 55x40x20cm, do 10kg

• Všetky letiskové a palivové poplatky
• Online check-in

• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 
3* hoteli s raňajkami

• Všetky transfery počas progra-
mu vrátane trajektov na ostrovy 
- okrem transferov v Neapole. 

• Transfery letisko - hotel - letisko
• Vstup do Pompejí
• Slovenský sprievodca CK počas 

celého poznávacieho pobytu 
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestna pobytová taxa
• Batožina do podpalubia
• Vstupy do pamiatok

1. DEŇ
Odlet z Viedne alebo Budapešti pria-
mym letom do Neapolu.
Po prílete do Neapolu  stretnutie so 
slovenským sprievodcom, nasleduje 
transfer do hotela a program. 
Neapol, toto mesto budete buď milo-
vať alebo nenávidieť. Poďte si vytvoriť 
názor... prejdeme sa spolu historic-
kým centrom (mimochodom, tým 
najväčším v Európe); dáme si pizzu 
(viete, že v Neapole „sa narodila“?, ak 
budete chcieť, zájdeme do pizzérie, 
ktorú vlastnil sám pizzaiolo Esposito); 
a vyjdeme si na Sant´Elmo, odkiaľ sa 
nám otvorí prenádherný výhľad na 
celý Neapol a majestátny Vezuv (mi-
mochodom, práve k tomuto miestu 
sa viaže známa fráza „vidieť Neapol 
a zomrieť“). 
Voľný program. 

2. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom. Transfer do prístavu a trajekt 
na Capri.
Capri (l´isola blu = modrý ostrov). 30 
km od Neapola; 30 km od Ischie. 
O Capri sa hovorí, že je najkrajším os-
trovom na svete. Je to cestovateľské 
afrodiziakum, spojené s menami So-
phia Loren, Dolce & Gabbana, Gior-
gio Armani či Fiona Swarovski... obľú-
bené miesto pobytu rímskych cisárov 
Augusta a Tiberia. 
Spoločne ho prejdeme celý; časť 
Anacapri, ktorá je spätá s menom 
švédskeho psychiatra, pacifistu a 
spisovateľa Axela Munthe-o a pat-
róna ostrova archanjela Michaela;  aj 
časť Capri (hlavné mesto), ktorá sa 
viaže na „nedávnu“ minulosť spätú 
s menami M. Gorkij či F. A. Krupp. 
Spojivkom medzi Anacapri a Capri sú 
staré Fénické schody, budete ich mať 
možnosť vidieť; pohľad z nich na Capri 
a Marina Grande je neopísateľný.
Nezabudnuteľným zážitkom je okruh 

loďou okolo ostrova, kde si budeme 
môcť vychutnať nielen pobrežie Ca-
pri, ale aj Grotta Verde, Grotta dei 
Coralli či Grotta Bianca.
Po skončení okruhu návrat do Nea-
pola a voľný program.

3. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom. Odchod na Amalfiánske 
pobrežie (Amalfi-Positano-Ravello).
Najkrajšie pobrežie Apeninského 
polostrova; od r. 1997 je súčasťou 
svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Ponúka všetko… históriu, 
more, pláže, nakupovanie, turistiku, či 
zábavu. A to všetko na jednom mies-
te. Amalfiánske pobrežie (dlhé iba 40 
kilometrov) je slávne už od čias sta-
rovekého gréckeho básnika Homéra, 
ktorý ho opísal ako domov bájnych 
Sirén, vábiacich spevom námorníkov 
do svojich osídel. Krása pobrežia bije 
do očí na prvý pohľad. Asi najzná-
mejšími miestami z celej oblasti sú 
mestečká Amalfi a Positano, kde sa 
spolu zastavíme. Pôvabné prímorské 
mestečko Amalfi (najväčšie mesto 

polostrova) bývalo v 10. storočí ob-
chodnou veľmocou s vlastnou lodnou 
flotilou. V Amalfi zaujme predovšet-
kým Cattedrale di Sant'Andrea (Ka-
tedrála sv. Ondreja), bohato zdobený 
palác, ku ktorému vedie monumentá-
lne schodisko. Len 20 km od Amalfi 
je Positano (považované za najkrajšie 
a najfarebnejšie mesto polostrova). 
Mestečko je plné bielych a okrových 
domčekov s oranžovými strechami, 
a napriek svojej malej rozlohe ukrý-
va osem kostolov. Mestečko Ravello 
je malé, no veľké svojím významom. 
V tejto oblasti nájdete niekoľko nád-
herných starobylých víl, ktoré majú 
záhrady zdobené sochami vysokej 
umeleckej hodnoty. Keďže bolo vy-
budované na vysokých útesoch, z 
každého miesta ponúka skvelú vyhli-
adku; oblaženie oka i duše.
Po ukončení prehliadky transfer do 
hotela v Neapole a voľný program.

4. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom. Následný odchod na výlet 
na Vezuv. Prírodný národný park. 

Približne 22 km od Neapola, 10 km 
od mora (vzdušnou čiarou 8 km). Pri-
emer krátera 600 m; hĺbka 215 m; 
výška 1279 m; magmatická komora 
je dlhá 400 km (v hĺbke 8 m pod po-
vrchom).
Poďme sa spolu prejsť a užiť si nád-
herné výhľady na celý Neapolský 
záliv. Výstup je nenáročný, zvládne ho 
každá veková kategória (potrebujete 
len pevnú obuv); do výšky 1000 m 
nás vyvezie autobus, zvyšok (nece-
lých 300 m si spoločne vyjdeme). 
Uvidíme Flegrejské polia (Flegrejský 
polostrov; supervulkán) napravo, So-
rrentský polostrov (s Amalfitánskym 
pobrežím) naľavo. Nielen výstup sa-
motný, ale aj úchvatné pohľady a fot-
ky, ktoré si urobíte zhora (od krátera), 
sú nezabudnuteľným zážitkom.
Predtým sa spoločne naobedujeme v 
štýlovej tratórii pod Vezuvom; na spi-
atočnej ceste máme možnosť ochut-
nať jedinečné víno zo svahov Vezuvu 
„Lacrima Cristi“ (víno známe už v 5. 
storočí p. n. l.). 
V cene je zahrnutý aj typický talian-
sky obed.
Po skončení okruhu návrat do hotela, 
večera a voľný program.

5. DEŇ
Transfer na letisko v Neapole, odlet 
do Viedne alebo Budapešti.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
5 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 639 €
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To naj z Talianska: Neapol, 
Pompeje, Capri a Ischia

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň / 

Budapešť – Neapol - Viedeň / 
Budapešť.

• 1 ks príručnej batožiny v rozme-
roch 55x40x20cm, do 10kg

• Všetky letiskové a palivové 
poplatky

• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

hoteli Park Hotel Terme Mediter-
raneo 3*+ s polpenziou na Ischii

• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe  
v 3* hoteli s raňajkami v Neapole

• Všetky transfery počas progra-
mu vrátane trajektov na ostrovy 
- okrem transferov v Neapole. 

• Transfery letisko - hotel - letisko
• Vstup do Pompejí
• Slovenský sprievodca CK počas 

celého poznávacieho pobytu 
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestna pobytová taxa
• Batožina do podpalubia
• Vstupy do pamiatok
• Miestna doprava v Neapole

1. DEŇ
Odlet z Viedne alebo Budapešti pria-
mym letom do Neapolu.
Po prílete do Neapolu  stretnutie so 
slovenským sprievodcom, nasleduje 
transfer do hotela a program. 
Toto mesto budete buď milovať, ale-
bo nenávidieť. Poďte si vytvoriť názor... 
prejdeme sa spolu historickým cen-
trom (mimochodom, tým najväčším 
v Európe); dáme si pizzu (viete, že 
v Neapole „sa narodila“? ak budete 
chcieť, zájdeme do pizzérie, ktorú 
vlastnil sám pizzaiolo Esposito); a 
vyjdeme si na Sant´Elmo, odkiaľ sa 
nám otvorí prenádherný výhľad na 
celý Neapol a majestátny Vezuv (mi-
mochodom, práve k tomuto miestu 
sa viaže známa fráza „vidieť Neapol 
a zomrieť“). 
Voľný program. 

2. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom. Transfer do prístavu a trajekt 
na Capri.
Capri (l´isola blu = modrý ostrov). 30 
km od Neapola; 30 km od Ischie. 
O Capri sa hovorí, že je najkrajším os-
trovom na svete. Je to cestovateľské 
afrodiziakum, spojené s menami So-
phia Loren, Dolce & Gabbana, Gior-
gio Armani či Fiona Swarovski... obľú-
bené miesto pobytu rímskych cisárov 
Augusta a Tiberia. 
Spoločne ho prejdeme celý; časť 
Anacapri, ktorá je spätá s menom 
švédskeho psychiatra, pacifistu a 
spisovateľa Axela Munthe-o a pat-
róna ostrova archanjela Michaela;  aj 
časť Capri (hlavné mesto), ktorá sa 
viaže na „nedávnu“ minulosť spätú 
s menami M. Gorkij či F. A. Krupp. 
Spojivkom medzi Anacapri a Capri sú 
staré Fénické schody, budete ich mať 
možnosť vidieť; pohľad z nich na Capri 

a Marina Grande je neopísateľný.
Nezabudnuteľným zážitkom je okruh 
loďou okolo ostrova, kde si budeme 
môcť vychutnať nielen pobrežie Ca-
pri, ale aj Grotta Verde, Grotta dei 
Coralli či Grotta Bianca.
Po skončení okruhu návrat do Nea-
pola a voľný program.

3. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom. Check-out z hotela, do Po-
mpejí.
Výlet do prekrásnych a nezabudnu-
teľných Pompejí.
Najhoršia prírodná katastrofa antic-
kého sveta; história Pompejí začína 
v dobe, keď už pomaly končili dejiny 
starovekého Egypta,  keď Grécko 
začínalo 
byť významnou hospodárskou, ná-
mornou i vojenskou mocnosťou, 

keď vznikal Rím... podľa posledných 
nálezov a potvrdení sa presunieme v 
čase, až ku dňu 24. 10. 79 n. l. 
Archeologický park Pompeje je neza-
budnuteľným zážitkom... Pompeje sú 
dôkazom prosperujúceho života v 1. 
storočí nášho letopočtu. Životný štýl 
Pompejčanov bol plný luxusu (a to i 
vzhľadom k dnešným pomerom).
Po ukončení prehliadku Pompejí 
transfer do prístavu a následný tra-
jekt na Ischiu, transfer do hotela, ve-
čera a voľný program

4. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom. Následný odchod na výlet 
Okruh Ischiou. Počas okruhu spozná-
te tie najkrajšie zákutia ostrova.
Ischia (l´isola verde = zelený ostrov). 
Vymenovať všetky poklady Ischie je 

(takmer) nemožné... na svoje si prí-
du milovníci kúpania, histórie, pod-
manivej prírody, botanických záhrad, 
hýčkania v termálnych kúpeľoch, 
fascinujúcej atmosféry, neopísateľnej 
dopravy, dobrej spoločnosti, sladkého 
ničnerobenia (dolce far niente) i vy-
znávači pokoja. Je to „ostrov večnej 
mladosti“. Presvedčte sa sami. Ischia 
vás „dostane“. 
Viac ako 100 teplých i studených mi-
nerálnych prameňov vyvierajúcich po 
celom ostrove (i priamo v mori, napr. 
Baia di Sorgeto); nádherné termálne 
parky (Negombo; Poseidon; Castig-
lione...); rozmanité romantické pláže 
(Maronti; Citara; Cartaromana...); naj-
krajšie botanické záhrady v Európe 
(La Mortella; Ravello); či útočisko 
básnikov a milencov Castello Arago-
nese (Aragónsky hrad). 
Po skončení okruhu návrat do hotela, 
večera a voľný program.

5. DEŇ
Pri pobyte na 5 dní:
Transfer na letisko v Neapole, odlet 
do Viedne
Pri pobyte na 8 dní:
Voľný program na Ischii

6. - 7. DEŇ
Voľný program na Ischii

8. DEŇ
Transfer na letisko v Neapole, odlet 
do Viedne alebo Budapešti.

STRAVA
raňajky / polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
5 - 8  dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 629 €
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Taliansko: Benátky, Verona, 
Lago di Garda a Miláno

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Letenka Budapešť – Benátky / 

Miláno – Viedeň 
• Transfer Bratislava – letisko – 

Bratislava 
• 1 ks príručnej batožiny v rozme-

roch 55x40x20cm, do 10kg
• 1 ks malej príručnej batožiny v 

rozmeroch 35x20x20cm
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky

• Online check-in
• Ubytovanie na 5 nocí v dvojlôž-

kovej izbe v 3* hoteli s raňajkami
• Všetky transfery počas progra-

mu - okrem transferov priamo 
v mestách. Po mestách sa 
presúvate mestskou hromadnou 
dopravou. Transfery medzi mes-
tami sú zabezpečované vlakovou 
dopravou.

• Transfery letisko - hotel - letisko

• Služby slovensky hovoriaceho 
sprievodcu CK

• Poldenný fakultatívny výlet 
Murano, Burano, Torcello

• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestna pobytová taxa
• Batožina do podpalubia
• Vstupy do pamiatok

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy na letisko v Bu-
dapešti, odlet do Benátok.
Po prílete do Benátok  stretnutie so 
slovenským sprievodcom, nasleduje 
transfer do hotela a program. 
Benátky, vábivá zmes Východu a 
Západu. Toto ani európske, ale ani 
výhradne talianske mesto (všade cítiť 
stopy Byzancie a vplyv Orientu) leží 
na súostroví 118 ostrovčekov. Pred-
stavuje labyrint 177 kanálov, ponad 
ktoré sa klenie asi 450 mostov. Be-
nátky sú zmes očarujúcich obrázkov 
s neprekonateľne krásnymi lagúna-
mi; občas pôsobia až melancholicky... 
avšak, ich mnohotvárny šarm nikdy 
nesklame. Pri prechádzke mestom 
majte na pamäti, že atmosféra Be-
nátok je absolútne odlišná od iných 
miest. Prejdeme Piazza San Marco, 
ktoré vzniklo asi v 9. stor. so slávny-
mi budovami, ako je Palazzo Ducale 
(najväčšia svetská stavba Benátok), 
Basilica di San Marco (symbol Be-
nátok), vysoká Campanila, z ktorej 
je neopísateľný pohľad na mesto a 
lagúnu; neobídeme romantický sym-
bol, Most Vzdychov či Most Rialto, 
architektonicky najdokonalejší oblúk 
v Európe, ktorý je viac ako 400 rokov 
križovatkou na hlavnom mestskom 
kanále. Po ukončení programu indi-
viduálne voľno. 

2. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom. Transfer mestskou hromad-
nou dopravou do centra mesta.
Odchod na výlet Murano-Burano-
-Torcello. Mnohé z ostrovčekov okolo 
Benátok zostali pusté, neobývané, ba 
verejnou dopravou aj nedostupné. My 
si užijeme pitoresknú cestu lagúnou 
a spoločne navštívime Murano, os-

trov skla (výroba skla v Benátkach 
siaha do 10. storočia; od r. 1292 bola 
premiestnená na ostrov Murano); 
Burano, perlu lagúny, s nádhernými 
farebnými domami (mimochodom, 
na ostrove sa kedysi vyrábala tá 
najkrajšia krajka na svete); pokojné 
a takmer opustené Torcello, hoci do 
raného stredoveku bol ostrov cent-
rom civilizácie v lagúne. Na ostrove 
sa nachádza kostolík Santa Fosca 
(najstaršia pamiatka zóny; pochádza 
z 5. stor.) s prekrásnymi mozaikami.
Po návrate z výletu pokračovanie v 
spoznávaní Benátok.
Po ukončení programu individuálne 
voľno.

3. DEŇ
Raňajky v hoteli, check-out z hotela, 
stretnutie so sprievodcom. Transfer 
do Verony.
Verona. Elegantná, uvoľnená, roman-
tická, často označovaná ako „brána 
do Talianska“. Druhé najdôležitejšie 
mesto v regióne Veneto (po Benát-
kach); do svetového povedomia sa 
dostala najmä ako dejisko  Shake-
spearovej najslávnejšej hry Rómeo 
a Júlia. Od r. 2000 bolo historické 
centrum mesta zaradené do zozna-

mu svetového dedičstva UNESCO. 
Okrem unikátneho a populárneho 
balkóna na dome, v ktorom (podľa 
legendy) žila Júlia, určite stojí za vide-
nie aj Arena di Verona na Piazza Bra, 
najväčšia operná scéna sveta (po-
chádza z 1. stor. n. l.). Stredovekým 
srdcom mesta je námestie Piazza 
delle Erbe s rušným trhoviskom.
Po ukončení programu individuálne 
voľno.

4. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom. Celodenný výlet k Lago di 
Garda.
Lago di Garda. „Záhrada Talianska“ 
sa nachádza len 30 km od Verony. 
Ľadovcové jazero Lago di Garda 
(patrí k najväčším v krajine; 370 km 
štvorcových; šírka 17, 2 km, dĺžka 
impozantných 51, 6 km; hlboké 346 
m) je, vskutku, jedným z najkrajších 
miest Talianska.  Nad jazerom sa 
týčia strmé vápencové steny Gard-
ských hôr (vysoké až 2000 m), ktoré 
sú popretkávané množstvom maleb-
ných cestičiek. Nájdete tu všetko, po 
čom srdce turistu, dobrodruha, histo-
rika či fotografa (a vlastne každého) 
plesá. A možno, oveľa viac... 

Po ukončení programu návrat do Ve-
rony a individuálne voľno.

5. DEŇ
Raňajky v hoteli, check-out z hotela, 
stretnutie so sprievodcom. Transfer 
do Milána.
Miláno. Druhé najväčšie mesto Ta-
lianska; centrum módy, obchodu a 
finančníctva. Táto životom pulzujú-
ca metropola vzhľadom pripomína 
moderné mestá Európy; pôsobí asi 
najmenej taliansky zo všetkých tali-
anskych miest. Avšak, medzi luxus-
nými obchodmi a elegantnými kan-
celárskymi budovami tu nájdete také 
poklady, ako napr. najextravagantnej-
šiu európsku gotickú katedrálu (po-
chádza zo 14. stor.) s tzv. „strechou 
sveta“ (fasáda milánskej katedrály je 
doslova oslnivou kombináciou gotiky 
a baroka; asi najprekvapivejším prv-
kom je jej netradičná strecha so 135 
vežičkami) či najprestížnejší operný 
dom na svete „La Scala“ (otvorený v 
r. 1778). Spojivkom medzi katedrálou 
Duomo a operou Teatro alla Scala je 
pasáž Vittorio Emanuele II. z rakúsko-
-uhorského obdobia, ktorá je, najmä, 
nákupným centrom. 
Po ukončení programu individuálne 
voľno.

6. DEŇ
Check-out z hotela do 11:00, transfer 
na letisko, odlet do Viedne a násled-
ný transfer do Bratislavy.

STRAVA
raňajky / polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
6  dní

ODLETOVÉ MIESTA
Budapešť

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 629 €
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V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Letenka Viedeň – Catania – Vie-

deň 
• ks príručnej batožiny v rozme-

roch 55x40x20cm, do 10kg
• ks malej príručnej batožiny v 

rozmeroch 35x20x20cm
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in

• Ubytovanie na 5 nocí v dvojlôž-
kovej izbe v 4* hoteli Sikani s 
raňajkami

• Všetky transfery počas progra-
mu

• Transfery letisko - hotel - letisko
• Služby slovensky hovoriaceho 

sprievodcu CK
• Výlety loďou na ostrovy Panarea, 

Stromboli, Lipari a Vulcano

• Program podľa popisu
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestna pobytová taxa
• Batožina do podpalubia
• Vstupy do pamiatok

1. DEŇ
Odlet z Viedne. Stretnutie so sprie-
vodcom na letisku v Catanii.
Prílet do Catanie, transfer do hotela.
Sicília je krásna, divoká a plná kon-
trastov; ostrov postupne lákal koloni-
stov a dobyvateľov všetkých národ-
ností. Zanechali tu grécke chrámy, 
rímske ruiny, normandské kostoly 
a hrady,  arabsko-byzantské dómy... 
tento jedinečný mix európskej a 
arabskej kultúry z nej robí atraktívnu 
destináciu. 

2. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom a začiatok programu
Lipari-Vulcano (výlet loďou). Lipari 
je najväčším z ostrovov, zároveň je 
to hlavné mesto súostrovia, ktorého 
hlavným vývozným artiklom je biela 
pemza. Toto historické mestečko si 
dodnes si zachovalo svoj stredoveký 
ráz. Čo určite odporúčame, okrem 
napr. opevnenej štvrti Castello, dajte 
si tu obed (ryby, najmä tuniaky, sú v 
Lipari vždy čerstvé). Vulcano stále vrie 
a vzduch je plný prírodných sírových 
pár (tzv. fumarole). V Baia di Levante 
si môžete zaplávať v horúcom mori 
(s vyvierajúcimi prameňmi priamo v 
ňom), alebo navštíviť miestne termá-
ly s bazénmi rôznej teploty, vírivkami 
a všetkým, čo oblažuje telo i dušu. 
Osobité čaro majú pláže s čiernym 
pieskom, bahenné termály a tzv. Údo-
lie príšer (vulkanické prírodné útvary).

3. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom a začiatok programu
Montreale-Palermo. Dvaja bratia po-
stavili dve katedrály. Jedna je krajšia 
zdnu, druhá zvonka. Rozhodnete vy, 
ktorá na vás ako pôsobí. Akoby bo-
hom zabudnuté Monreale je usade-

né v horách nad Palermom, a práve 
tu sa nachádza najveľkolepejšia 
normandská stavba a jeden z najú-
chvatnejších kostolov vo svete Santa 
Maria Nuova (dokončená začiatkom 
12. stor.). K rozprávkovému kostolu 
patrí aj kláštor s jedinečnou krížovou 
chodbou, ktorá sa zachovala v pôvod-
nom stave; vedľa kláštora, z Belvede-
re, je úžasný pohľad na celé mesto. 
Palermo je od stredoveku hlavným 
mestom ostrova; je piatym najväčším 
mestom Talianska. Už dávno nemá 
svoj povestný lesk a slávu, ale mnohé 
nám neustále pripomína jeho veľkosť 
a silu. Je to prístavné mesto; živé, ale 
zároveň tvrdé a rozporuplné. Mesto 
plné parkov s palmami a kaktusmi, 
so širokými bulvármi (s kaviarňami 
a barmi) tu a úzkymi uličkami (so 
šnúrami bielizne a bežným životom) 
tam, vo vzduchu cítiť kadejaké kore-
nie, letargiu a arabskú minulosť... v 
Palerme sa cítite (tak trošku) akoby 
nie v Európe... ako niekde v orientál-

nom svete.  Ale, známe európske „vy-
chytávky“ Quattro Canti, Piazza Pre-
toria, Teatro Massimo či Katedrálu v 
Palerme určite neobídeme.

4. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom a začiatok programu
Panarea - Stromboli (výlet loďou). 
Panarea patrí k menším ostrovom v 
súostroví. Je to pastva pre oči, niečo 
ako Santorini v Grécku. Biela a mod-
rá vás opantajú. Cesta je len jedna 
(niečo ako u nás chodníky), ale autá 
tu nepoznajú. Jediným spôsobom 
ako spoznať ostrovček je ísť pešo, 
alebo si zobrať malé elektrické au-
tíčko. Stromboli so svojou stále živou 
sopkou, ktorá sa predvádza každých 
15-20 minút (z lode, v podvečer, si 
toto divadlo s prskajúcou lávou ne-
necháme ujsť) a skvelým dezertným 
vínom malvaz vás osloví aj úzkymi 
uličkami a domčekmi s vonkajším 
schodiskom; budete sa tu cítiť tak 

trošku ako v arabskom svete.

5. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom a začiatok programu
Savoca - Taormina. Kto videl Co-
ppolovu trilógiu Krstný otec s M. 
Brandom a Al Pacinom (r. 1972; po-
važovaný za jeden z najlepších filmov 
všetkých dôb, opisujúci mafiánsku 
rodinu na čele s Vitom Corleone) a 
chce atmosféru filmu zažiť na vlast-
nej koži, musí zájsť do Savoca. Všetko 
tam zostalo tak, ako bolo... doslova. V 
Savoca zastal čas. Ikonické „mafián-
ske“ miesto s pitoresknými zákutiami. 
Poďme to spolu precítiť... zo sveta fil-
mu späť do reality. Zmyselná Taormina 
je asi  najkrajším a najživším mestom 
na ostrove. Hovorí sa, že kto nebol v 
Taormine, nebol na Sicílii. Z jej výšky 
možno dovidieť až do Kalábrie a zo 
západnej časti až k Etne. Určite si do-
prajte, okrem nákupov a posedení pri 
dobrom víne v jednej z malebných ka-
viarničiek na hlavnej ulici Corso Um-
berto, návštevu najkrajšieho prírod-
ného divadla na svete, rímskej stavby 
(postavenej na základoch gréckeho 
divadla) z už 1. storočia; je to neopí-
sateľný zážitok.

6. DEŇ
Raňajky v hoteli, v doobedňajších ho-
dinách individuálny program; poobe-
de presun na letisko v Catanii, odlet 
do Viedne.

STRAVA
raňajky / polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
6  dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 699 €

Sicília: Severné pobrežie, 
Liparské ostrovy, Palermo
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Azúrové pobrežie:
Nice, Monaco, Antibes, Cannes

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň - Nice 

- Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny v rozme-

roch 55x40x20cm, do 10kg
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe  

v 3* hoteli s raňajkami
• Program so slovenským sprie-

vodcom
• Transfer letisko - hotel - letisko
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestne poplatky

• Batožina do podpalubia
• Doprava počas programu, turis-

tický vláčik -celková suma trans-
ferov je cca. 35 €/osoba

• Vstupy do pamiatok, atrakcií 
a múzeí

1. DEŇ
Stretnutie so sprievodcom na letisku 
vo Viedni, odtiaľ odlet do najpopulár-
nejšieho mesta a perly Azúrového 
pobrežia, do slnečného Nice. Ubyto-
vanie a večerná prehliadka starého 
mesta. Historické centrum mesta 
je zmesou starých úzkych uličiek, 
reštaurácií, kaviarní a malých ob-
chodíkov so suvenírmi. Individuálne 
voľno, resp. večerná prechádzka po 
slnkom zaliatej pláži v Zátoke Anjelov 
v Nice. 

2. DEŇ
V ranných hodinách hneď po raňaj-
kách bude nasledovať prechádzka 
po Promenade des Anglais, palmami 
lemovanej promenáde Angličanov s 
mnohými luxusnými hotelmi a galé-
riami.  Návšteva miestneho proven-
sálskeho aj kvetinového trhu, indivi-
duálne voľno. Turistickým vláčikom 
sa budeme mať možnosť vyviezť na 
pahorok, kde sa nachádzajú zrúca-
niny hradu z 11. storočia a odkiaľ je 
nádherný výhľad na Zátoku Anjelov 
a na celé „staré aj nové“ Nice. Bude-

te mať aj dostatok času okúpať sa v 
priezračnom azúrovom mori a večer 
ochutnať miestne stredomorské, či 
provensálske špeciality.

3. DEŇ
Po raňajkách vás bude čakať ná-
všteva malebného mestečka Antibes 
s možnosťou návštevy Picassovho 
múzea. Užijete si návštevu krásneho 
prístavu a Yacht Clubu.
Pokračujeme cestou po Azúrovom 
pobreží, do mesta filmových hviezd, 
v ktorom sa každoročne v máji koná 
slávny Medzinárodný filmový festival, 
do Cannes. V meste uvidíte aj zacho-
valú časť starých mestských hradieb, 
strážnu vežu a maják z 11. storočia na 
kopci odkiaľ je nádherný výhľad na 
celé mesto aj na protiľahlé Lerinské 
ostrovy. Navštívime spoločne luxusný 
bulvár La Croisette s nádhernými ho-
telmi, butikmi, kaviarňami a reštaurá-
ciami a aj príjemné piesočnaté pláže. 
Individuálne voľno, počas ktorého bu-
dete mať možnosť sa loďkou preplaviť 
na neďaleký ostrov Svätej Marguerity 
s pevnosťou, kde bolo kedysi väzenie 

za čias kráľa Ľudovíta XIV., dnes sa 
tam nachádza múzeum Stredomoria 
a rozsiahle eukalyptové lesy okolo 
pevnosti, ale aj malé príjemné plá-
že. Možnosť kúpania sa, či večere v 
miestnych reštauráciách. Návrat do 
hotela.

4. DEŇ
Po raňajkách bude nasledovať od-
chod do Monackého kniežatstva. Od 
roku 1297 je tento druhý najmenší 
štát sveta majetkom rodu Grimaldi-
ovcov, ktorý je najstarším vládnucim 
rodom na svete.                                                                          
Monako vďačí za svoju slávu najmä 
kasínu, ktoré založil roku 1856 knie-
ža Karol III. Je aj daňovým rajom, pýši 
sa najvyšším príjmom na obyvateľa vo 
svete. Každoročne sem chodia fanú-
šikovia Veľkej ceny Monaka a Ralley 
Monte Carlo.
V Monaku si pozrieme Záhrady svä-
tého Martina, Katedrálu svätého 
Mikuláša, Oceánografické múzeum 
aj Kniežací palác. V rámci osobné-
ho voľna budete mať možnosť prejsť 
sa ku kasínu do štvrti Monte Carlo. 

Popoludní sa vlakom presunieme 
do malebného rybárskeho mestečka 
na Azúrovom pobreží, do mestečka 
Menton, ktoré je posledným fran-
cúzskym mestečkom hneď pri talian- 
skych hraniciach a má svoje čaro 
stredomorského rybárskeho mesteč-
ka. Každý rok vo februári sa tu koná 
slávny festival citrónov s nádherný-
mi alegorickými vozmi z citrusov a s 
voľbou Kráľa festivalu. Prechádzka po 
starom historickom centre mesta a  
v miestnom prístave, individuálne voľ-
no. Večer návrat do hotela.

5. DEŇ
Po raňajkách individuálne voľno, pre-
chod na letisko okolo 10:00.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
5 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 629 €
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V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň – 

Paríž - Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny v rozme-

roch 55x40x20cm, do 10kg
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in

• Ubytovanie na 3 noci v dvojlôž-
kovej izbe v 3* hoteli s raňajkami

• 2-dňový program so slovenským 
sprievodcom vrátane plavby po 
Seine

• Transfer letisko - hotel - letisko
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestna pobytová taxa
• Batožina do podpalubia
• Vstupy do pamiatok
• Miestna doprava v Paríži

1. DEŇ
Odlet z Viedne priamym letom do 
Paríža.
Prílet do Paríža, transfer do hotela 
(check-in možný od 14:00), ubytova-
nie. Voľný program.  

2. DEŇ
Raňajky v hoteli, následne stretnutie 
so sprievodcom na recepcii hotela o 
09:30. Prehliadka historického cen-
tra Paríža. Počas dňa navštívite: Os-
trov Cité - Notre-Dame - Pont Neuf 
(nový most) - Louvre (exteriér) - Tu-
illerské záhrady - Obelisk, Concorde 
-  Malý-Veľký palác - Most Alexandra 
III - Invalidovňa - Vojenská škola - Ei-
ffelovka - Po prehliadke rozlúčenie v 
centre Paríža, individuálny program. 
Predpokladaný čas skončenia preh-
liadky je 17:00.

3. DEŇ
Raňajky v hoteli, následne stretnutie 
so sprievodcom na recepcii hotela 
o 09:30. Prehliadka umeleckého 
centra Paríža. Počas dňa navštívite: 
Umelecká štvrť Montmartre, 13:00 – 
14:00 – obedňajšia prestávka, voľný 
čas na nákupy v Montmartre - Ví-
ťazný oblúk - Champs Elysées, Rue 
Montaigne. Plavba po Seine  s pre-
krásnou vyhliadkou na mesto (cca. 
60-80 minút). Po prehliadke rozlúče-
nie v centre Paríža, individuálny pro-
gram. Predpokladaný čas skončenia 
prehliadky je 17:00.

4. DEŇ
Pre 4 dňové termíny: Raňajky v hoteli. 
Check-out z hotela možný do 10:00.
Transfer na letisko, odlet z Paríža do 
Viedne. Pre 6 dňové termíny: Raňajky 
v hoteli, voľný program v Paríži.

5. DEŇ
Raňajky v hoteli, voľný program v 
Paríži.

6. DEŇ
Raňajky v hoteli. Check-out z hotela 
možný do 10:00.
Transfer na letisko, odlet z Paríža do 
Viedne.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4 - 6  dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 399 €

Paríž: Srdce Francúzska 
vrátane plavby po Seine
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Klenoty Katalánska: 
Barcelona a Montserrat

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň – Bar-

celona – Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny v rozme-

roch 55x40x20cm, do 10kg
• 1 ks malej príručnej batožiny v 

rozmeroch 35x20x20cm
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in

• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 
3* hoteli s raňajkami v Barcelo-
ne

• Všetky transfery počas progra-
mu vrátane trajektov na ostrovy 
- okrem transferov v Barcelone.

• Transfery letisko - hotel - letisko
• Celodenný výlet so slovenským 

sprievodcom do Montserratu
• Slovenský sprievodca CK počas 

celého poznávacieho pobytu 
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestna pobytová taxa
• Batožina do podpalubia
• Vstupy do pamiatok
• Miestna doprava v Barcelone

1. DEŇ
Odlet z Viedne priamym letom do 
Barcelony.
Po prílete do Barcelony stretnutie so 
slovenským sprievodcom, nasleduje 
transfer do hotela a program. 
Vychádzka „starým“ mestom = tzv. 
srdce Barcelony. Začneme najz-
námejším európskym bulvárom La 
Rambla. Nazvať La Ramblu (1, 5 km) 
ulicou nie je výstižné; La Rambla „je 
život“; hovorí sa, že kto neprešiel tou-
to najznámejšou európskou prome-
nádou (spája centrum mesta s pob-
režím, prístavom a plážou) akoby ani 
v Barcelone nebol. Práve na La Ram-
bla stojí La Boqueria (Mercat de Sant 
Josep; známa tržnica sv. Jozefa z 19. 
st.), ktorá poteší všetky zmysly, oblaží 
oko i žalúdok. Prejdeme okolo jednej 
z najznámejších operných scén v Eu-
rópe Gran Teatre del Liceu. Na mo-
ment (a kvôli fotkám) odbočíme na 
krásne, priestranné námestie Plaça 
Reial (Kráľovské námestie) navrhnu-
té mladým Gaudím. A smerujeme do 
minulosti... do historickej časti mesta 
Barri Gotic, ktorá je považovaná za 
centrum starého mesta Barcelony. V 
Gotickej časti sa nachádza aj slávna 
židovská štvrť, El Call, so synagógou 
Sinagoga Major de Barcelona. Množ-
stvo uličiek, prepletených do labyrin-
tu… straťme sa tu na chvíľu nielen v 
čase, ale aj v priestore. 
Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať poobedie v 
centre Barcelony. 

2. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sprievod-
com na recepcii.
Nazvime si ho „po stopách Gaudího“. 
Deň začneme „zázrakom“ parkom 
Güell (jeden z Gaudího nespútaných 
projektov, ktorý tvoril 14 rokov; do-

končil ho J. M. Jujol). Nádherný Park 
Güell je neopísateľný; to musíte len 
zažiť! Je plný kamenných skulptúr, ze-
lene a kvetín... mozaiky sú očarujúce... 
je neskutočne fotogenický, poskytuj-
úci zaujímavé výhľady na mesto. Je to 
omamné miesto (možno tuná okúsiť 
doslova rozprávkový svet tak inten-
zívne, ako asi nikde inde na svete). 
U Gaudího si ho objednal jeho trpez-
livý a odvážny mecenáš gróf Eusebi 
Güell, ktorý chcel vytvoriť na okraji 
mesta oázu pokoja, zelene, krásy a 
umenia; niečo v štýle anglického zá-
hradného predmestia  (park je zapí-
saný v zozname pamiatok kultúrneho 
dedičstva  UNESCO; rozloha 6 ha). 
V tomto meste zanechal práve archi-

tekt Antoni Gaudí svoju najviditeľnej-
šiu stopu... čakajú nás ďalšie Gaudího 
stavby bytový dom La Pedrera (Casa 
Mila);  Casa Batlló, či Casa Lleó 
Morera na Passeig de Grácia (ulica, 
ktorú musí vidieť každý) a hrdá ikona 
Barcelony La Sagrada Familia. 
Deň ukončíme pri hrajúcich fontá-
nach Font Mágica v časti Montjuic 
(Plaça Espanya). 
Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať poobedie v 
centre Barcelony.

3. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sprievod-
com na recepcii.
Vyjdeme si „za mesto“. Ak je niečo, 

čo musíte v okolí Barcelony vidieť, 
potom to je Benediktínsky kláštor 
Montserrat, ktorý stojí v prírodnom 
parku na kopci, približne 40 km se-
verozápadne od Barcelony. Od 12. 
storočia  je významným pútnickým 
miestom Katalánska, opradený 
mnohými legendami (bol tu pápež 
Benedikt XIII; Krištof Kolombus; Mi-
guel Cervantes... celá plejáda špani-
elskych kráľov a iných prominentov). 
Vznik sa datuje od r. 1025, kedy ho 
dal opát Olib postaviť na pamiatku 
zjavenia Panny Márie na tunajšom vr-
chu. V súčasnej  podobe existuje od 
19. stor., lebo ten pôvodný bol zniče-
ný Napoleónovmi  vojakmi. 
Po ukončení programu návrat do 
Barcelony a voľný čas v Barcelone.

4. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sprievod-
com na recepcii.
Čaká nás tzv. „moderná Barcelona“. 
Štadión FCB z r. 1992;  Camp Nou 
(„nové ihrisko“). Bol dokončený v r. 
1957 a jeho kapacita je 99 500 divá-
kov (ide o najväčší futbalový štadión 
v Európe a piaty najväčší na svete).
Následne sa stratíme a znovu ná-
jdeme v “španielskej dedine” Poble 
Espanyol“, ktorá bola postavená pre 
Svetovú výstavu v r. 1929; ide o zmes 
architektonických štýlov typických 
pre každú oblasť Španielska, vráta-
ne domov, kostolných veží, námestí, 
studní, uličiek... súčasťou sú flamen-
co-vystúpenia, dobré jedlo, stánky so 
suvenírmi. 
Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať poobedie v 
centre Barcelony.

5. DEŇ
Check-out z hotela, transfer z hotela 
na letisko, odlet do Viedne.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
5 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 599 €
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Barcelona: XXL okruh

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Bratislava/

Viedeň/Budapešť - Barcelona - 
Bratislava/Viedeň/Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny
• 1 ks malej príručnej batožiny
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky

• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3*-4* hoteli s raňajkami
• 2-dňový program so slovenským 

sprievodcom
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestne poplatky - city tax (vo 

výške 3€/os./noc) splatné 
priamo na recepcii hotela

• Batožina do podpalubia
• Miestna doprava v Barcelone
• Vstupy do pamiatok

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy, Viedne alebo Bu-
dapešti priamym letom do Barcelony.
Po prílete do Barcelony nasleduje in-
dividuálny transfer do 3* hotela a voľ-
ný program. Hotel sa bude nachádzať 
v dochádzkovej vzdialenosti k stanici 
metra, prípadne inej hromadnej do-
pravy do centra Barcelony.
Vo večerných hodinách Vás telefo-
nicky skontaktuje naša sprievodkyňa 
a dohodne si s Vami miesto a čas 
stretnutia pre začiatok prehliadky na 
nasledujúce ráno.

2. DEŇ
Po raňajkách individuálny presun na 
miesto stretnutia v centre Barcelony. 
Kompletný okruh Barcelona XXL 
zahŕňa spoznanie najznámejších krás 
svetovej metropoly Barcelona, medzi 
ktoré bezpochyby patrí ulica luxus-
ných značiek Passeig de Gracia s ne-
oddeliteľnou súčasťou 2 vychýrených 
Gaudího stavieb.
Okruh pokračuje na turistami vyhľa-
dávané námestie Plaça Catalunya 
a ulicu Las Ramblas s rozmanitos-
ťou artistov a ich neopakovateľného 
umenia.
Nevynecháme Katedrálu v historickej 
časti Barri Gotic, prístav Port Vell a 
pláž Barceloneta. Okruh zakončíme 
ako inak hrdou ikonou Barcelony Sa-
gradou Familiou.
Program je bez vstupov do pamiatok.
Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať poobedie v 
centre Barcelony.

3. DEŇ
Po raňajkách individuálny presun na 
miesto stretnutia v centre Barcelony. 
Nadchnite a inšpirujte sa športovou 
atmosférou futbalových velikánov na 
štadióne FCB a prejdite sa po olym-
pijskom okruhu z ’92, ktorý nesie v 
sebe nejednu spomienku na zlaté 
víťazstvo.
Na okruhu Vám predstavíme zná-
me modernistické stavby Barcelony, 

ktorých autorom tentoraz nebude 
Antonio Gaudí. Nadchnete sa krásou 
záhrad Jardins de Miramar, spozná-
te Národné múzeum umenia Kata-
lánska. Stratíte a znovunájdete sa v 
“španielskej dedine” Poble Espanyol, 
ktorá predstavuje architektonické 
štýly typické pre každú osobitú oblasť 
Španielska.

Prejdete sa po veľkolepej Anella 
Olímpica, ktorá je spomienkou na 
Olympijské hry v Barcelone z roku 
1992 a z hradieb zámku Montjuic si 
vychutnáte Barcelonu ako na dlani.
Na záver si určite prídu na svoje malí 
aj veľkí fanúšikovia Barça, keď sa na 
moment stanú súčasťou veľkolepého 
futbalového kolosu Camp Nou (F.C. 

Barcelona).
Program je bez vstupov do pamiatok.
Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať poobedie v 
centre Barcelony.

4. DEŇ
Check-out z hotela do 12:00, indivi-
duálny   transfer z hotela na letisko, 
odlet do Bratislavy, Viedne alebo Bu-
dapešti.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4 / 6 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, BUD

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 299 €
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Krásy Barcelony 
a plavba Stredomorím

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Ubytovanie v kajute, výber z 

kajút základnej kategórie
• Plná penzia
• Prístup na kultúrne a športové 

podujatia počas plavby
• Relaxačné zariadenie lodí (fit-

ness, vírivky, bazény)
• Ubytovanie na 2 noci v Barcelo-

ne v 3*-4* hoteli s raňajkami
• Letecká doprava Viedeň - Bar-

celona - Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny v rozme-

roch 55x40x20cm, do 10kg

• 1 ks malej príručnej batožiny v 
rozmeroch 35x20x20cm

• Všetky letiskové a palivové 
poplatky

• Online check-in letenky
• 1-dňový program XL okruh 

Barcelonou so slovenským 
sprievodcom

• Transfery letisko - prístav - hotel 
- letisko

• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie

• Prepitné na lodi - 10€/osoba/
deň, platí sa v posledný deň 
plavby 

• Fakultatívne výlety
• Kyvadlová doprava v navštíve-

ných prístavoch
• Jedlo v prémiových reštaurá- 

ciách À la Carte na lodi
• Osobné výdaje na palube
• Telefón a internet na lodi
• Batožina do podpalubia
• All inclusive nápojový balíček
• Miestna doprava v Barcelone

1. DEŇ
Odlet z Viedne alebo Budapešti v do-
obedňajších hodinách, prílet do Bar-
celony. Transfer do prístavu.
Nalodenie na loď Costa Magica.
Centrom života na palube je bohato 
zdobený Grand Bar Salento, s veľký-
mi oknami po oboch stranách.  Veľko-
lepé átrium Italia Magica môžete ob-
divovať aj z panoramických výťahov. 
Otvorené horné paluby ponúkajú pa-
noramatický výhľad a veľa možností: 
elegantné lido s bazénom a vírivka-
mi, vybavené pohyblivou sklenenou 
strechou, vhodné na všetky ročné 
obdobia.
Prestížna umelecká škola Accade-
mia di Brera vytvorila sériu ume-
leckých diel na tému mágia, ktoré 
dekorujú jedno schodisko  a taktiež 
niektoré suity. 
Odchod z Barcelony o 19:00.

2. DEŇ
Marseille, Francúzsko
príchod o 09:00, odchod o 17:00. 
Mesto, ktoré je dokonalou kombiná-
ciou francúzskej atmosféry a prístav-
ného mesta. Najstaršie a zároveň 
druhé najväčšie francúzske mesto. 
Nechajte sa zlákať príjemným mor-
ským vánkom, vôňou morských rýb 
a farebnými uličkami starého mesta.
Basilique Notre-Dame de la Garde - 
Marseille sa pýši niekoľkými skvostmi 
a Basilique Notre-Dame de la Garde 
je jednoznačne jedným z najdôležitej-
ších. Túto nádhernú baziliku pri ná-
všteve Marseille určite nevynechajte.
Hrdo sa vystatuje na kopci a je na 
ňu nádherný výhľad z centra mesta. 

Avšak samotná bazilika ponúka ešte 
krajší výhľad na celé mesto Marseille. 
Tento výhľad si môžete vychutnať z jej 
vonkajšej terasy. Bazilika bola posta-
vená v rokoch 1853 - 1864 a kedysi 
sa používala aj ako vyhliadka. Keďže 
sa bazilika nachádza na kopci, pešo 
tam radšej nechoďte. Priamo k bazi-
like sa dostanete pohodlne autobu-
som číslo 60.
V bazilike môžete navštíviť aj kryptu 
a múzeum, ale pokiaľ máte na Mar-
seille fakt len niekoľko hodín, neod-
porúčame sa tam zdržiavať, pretože sa 
pripravíte o mnoho krajších vecí.
Vieux Port (Starý prístav) - Stredomor-
skú atmosféru Marseille si najlepšie 
vychutnáte práve vo Vieux Port. Tento 
starý prístav vznikol 600 rokov pred 

naším letopočtom a jednoznačne 
predstavuje rodisko mesta Marseille. 
Prechádzka popri prístave, ktorý je 
zaplnený malými lodičkami a popri 
ktorom sa tiahne niekoľkometrový trh 
so suvenírmi, je jednoducho nezabud-
nuteľná. Medzi suvenírmi nájdete pre-
dovšetkým provensálske mydlá, ktoré 
sú pre Marseille typické. Jedno myd-
lo stojí približne 2 € a my vám určite 
odporúčame si tento krásny a voňavý 
suvenír z cesty zakúpiť. Okrem mydiel 
nájdete na trhu krásne šperky, obra-
zy, magnetky či pohľadnice. Môžete 
si však pochutnať aj na lahodných 
salámkach či domácich makronkách.

3. DEŇ
Savona, Taliansko

príchod o 09:00, odchod o 16:30.

4. DEŇ
Tarragona, Španielsko
príchod o 14:30.
Príchod do Tarragony, transfer do ho-
tela v Barcelone, voľný program.

5. DEŇ
Raňajky, stretnutie so sprievodcom na 
recepcii hotela, odchod na prehliadku.
Kompletný okruh Barcelona XXL 
zahŕňa spoznanie najznámejších krás 
svetovej metropoly Barcelona, medzi 
ktoré bezpochyby patrí ulica luxus-
ných značiek Passeig de Gracia s ne-
oddeliteľnou súčasťou 2 vychýrených 
Gaudího stavieb.
Okruh pokračuje na turistami vyhľa-
dávané námestie Plaça Catalunya 
a ulicu Las Ramblas s rozmanitos-
ťou artistov a ich neopakovateľného 
umenia.
Nevynecháme Katedrálu v historickej 
časti Barri Gotic, prístav Port Vell a 
pláž Barceloneta. Okruh zakončíme 
ako inak hrdou ikonou Barcelony Sa-
gradou Familiou.           
Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať poobedie v 
centre Barcelony.

6. DEŇ
Raňajky, check-out z hotela, transfer 
na letisko, odlet do Viedne alebo Bu-
dapešti.

STRAVA
plná penzia / raňajky

DĹŽKA POBYTOV
6 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
september - máj

CENY UŽ 
OD 699 €
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Cesta troma krajinami

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Bratislava/

Viedeň/Budatešť - Malaga - Brati-
slava/Viedeň/Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny v rozme-
roch 55x40x20cm, do 10kg

• 1 ks malej príručnej batožiny v 
rozmeroch 35x20x20cm

• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in
• 1-dňový fakultatívny výlet Granada 

a Alhambra
• 1-dňový fakultatívny výlet Gibraltár
• 1-dňový fakultatívny výlet Maroko 

- Tangier
• 7x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3*-4* hoteli s raňajkami

• Transfer letisko - hotel - letisko
• Poistenie insolventnosti CK
• Asistenciu slovenského sprievod-

cu po celú dobu pobytu

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Batožina do podpalubia

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy, Viedne alebo Bu-
dapešti priamym letom do Malagy.
Po prílete do Malagy stretnutie so 
slovenským sprievodcom, nasleduje 
transfer do hotela a voľný program.

2. DEŇ
 - Granada a Alhambra
Po raňajkách sa stretnete so sloven-
ským sprievodcom na recepcii ho-
tela. Vydáte sa spolu spoznať krásy 
Granady a Alhambry.
Granada patrí medzi najunikátnejšie 
mestá Andalúzie. Kráľovské a univer-
zitné mesto s veľkolepou pevnosťou 
Alhambra, ktorá sa hrdo vypína pod 
majestátnymi vrchmi Sierra Nevada. 
Ukrýva príbehy o dobytí poslednej 
bašty Maurov na Pyrenejskom po-
lostrove, zjednotení Španielska, Ko-
lumbových objaviteľských cestách, 
poslednom mieste odpočinku kráľov-
nej Izabely Kastílskej, zrode flamenca 
a najstaršej Granadskej univerzity. 
Záhrady Generalife ako z rozprávok 
Tisíc  a jednej noci, nádherné Nazriho 
Paláce, dokonalé a do detailu vypra-
cované stropy v miestnostiach ukrý-
vajú množstvo tajomstiev a vyslove-
ných rozhodnutí kráľov ako aj súhlas 
kráľovnej na financovanie plavby na 
cestu do Indie moreplavca Krištofa 
Kolumba
Po ukončení programu nasleduje ná-
vrat do hotela a voľný program.  

3. DEŇ
 - Gibraltár
Po raňajkách sa stretnete so sloven-
ským sprievodcom na recepcii ho-
tela. Vydáte sa spolu spoznať krásy 
Gibraltáru.
Máme pred sebou kompletnú ob- 
hliadku Skaly - The Rock – a to plne 
klimatizovanými microbusmi. Uvidíme 
dva kontinenty, Stredozemné more a 
Atlantický Oceán, tri štáty a porozu-
mieme  prečo bolo a je toto miesto 

strategické.  Čaká nás Europa Point, 
Heraklove stĺpy, jaskyna Sväteho 
Michala, vstúpime do obranných tu-
nelov, ktoré boli do skaly hĺbené už 
od 17 storočia, spoznáme lokálnych 
obyvateľov na vrchu skaly – maka-
ky. Ďalej Downtown s typickými 
double-deckermi, červené poštové 
schránky, typické Fish and Chips, 
Casemates square s obchodíkmi 
bez cenoviek, prechod cez pristáva-
ciu  dráhu letiska, a to všetko s je-
dinečným výhladom na Gibraltarský 
prieplav.
Po ukončení programu nasleduje ná-

vrat do hotela a voľný program.

4. DEŇ
 - Tangier
Po raňajkách sa stretnete so sloven-
ským sprievodcom na recepcii ho-
tela. Vydáte sa spolu spoznať krásy 
Maroka.
Cesta do Afriky sa začína rýchlym 
trajektom z Tarify (alebo Algeciras), 
ktorá trvá približne 50 minút. Zakotví-
me v prístave mesta Tanger a spoloč-
ne s lokálnym sprievodcom sa začne 
prehliadka mesta. Uvidíme panora-
matický výhľad na mesto a prístav. Z 

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
5/8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 599 €

autobusu si obzrieme rezidenciu gu-
vernéra a letné sídlo kráľa a povozíme 
sa aj na ťavách.
Ukážeme si takisto niektoré zo štvrtí, 
ako napríklad taliansku, španielsku, 
anglickú a americkú štvrť. Každá z 
nich má svoj vlastný kostol, školu a 
veľvyslanectvo. Budeme pokračovať 
v prehliadke najzaujímavejších zá-
kutí Tangeru, ako sú Kasbah (bývalý 
sultánov palác), Medina (stará štvrť), 
Zoco (trhovisko), centrum mesta atď. 
Po obede (v cene výletu) v miestnej 
reštaurácii navštívime berberskú le-
káreň, kde nám budú prezentované 
kozmetické a farmaceutické výrobky 
a takisto korenia, ktoré sa používajú v 
marockej kuchyni. Budete mať takis-
to čas na nákupy na typickom trhu, 
ako napríklad papuče, kožené výrob-
ky a remeselnícke výrobky.
Po ukončení programu nasleduje ná-
vrat do hotela a voľný program.

5. DEŇ
V prípade pobytu na 5 dní:
Check-out z hotela do 10:00, transfer 
na letisko, odlet do Bratislavy, Viedne 
alebo Budapešti.
V prípade pobytu na 8 dní:

6. - 7. DEŇ
Voľný program pri pláži

8. DEŇ
V prípade pobytu na 8 dní:
Check-out z hotela do 10:00, transfer 
na letisko, odlet do Bratislavy, Viedne 
alebo Budapešti.
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V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Bratislava/

Viedeň/Budapešť - Malaga - Bra-
tislava/Viedeň/Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny v rozme-
roch 55x40x20cm, do 10kg

• 1 ks malej príručnej batožiny v 
rozmeroch 35x20x20cm

• Všetky letiskové a palivové poplatky
• Online check-in
• 1-dňový fakultatívny výlet Granada 

a Alhambra
• 1-dňový fakultatívny výlet Cordoba
• 1-dňový fakultatívny výlet Sevilla
• Ubytovanie v v dvojlôžkovej izbe v 

3*-4* hoteli s raňajkami

• Transfer letisko - hotel - letisko
• Poistenie insolventnosti CK
• Asistenciu slovenského sprievod-

cu po celú dobu pobytu

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Batožina do podpalubia

1. DEŇ
Po prílete do Malagy stretnutie so 
slovenským sprievodcom, nasleduje 
transfer do hotela a voľný program.

2. DEŇ
Po raňajkách sa stretnete so sloven-
ským sprievodcom na recepcii ho-
tela. Vydáte sa spolu spoznať krásy 
Granady a Alhambry.
Granada patrí medzi najunikátnejšie 
mestá Andalúzie. Kráľovské a univer-
zitné mesto s veľkolepou pevnosťou 
Alhambra, ktorá sa hrdo vypína pod 
majestátnymi vrchami Sierra Neva-
da. Ukrýva príbehy o dobytí posle-
dej bašty Maurov na Pyrenejskom 
polostrove, zjednotení Španielska, 
Kolumbových objaviteľských cestách, 
poslednom mieste odpočinku kráľov-
nej Izabely Kastílskej, zrode flamenca 
a najstaršej Granadskej univerzity. 
Záhrady Generalife ako z rozprávok 
Tisíc  a jednej noci, nádherné Nazriho 
Paláce, dokonalé a do detailu vypra-
cované stropy v miestnostiach ukrý-
vajú množstvo tajomstiev a vyslove-
ných rozhodnutí kráľov ako aj súhlas 
kráľovnej na financovanie plavby na 
cestu do Indie moreplavca Krištofa 
Kolumba.
Po ukončení programu nasleduje ná-
vrat do hotela a voľný program.  

3. DEŇ
Po raňajkách sa stretnete so sloven-
ským sprievodcom na recepcii ho-
tela. Vydáte sa spolu spoznať krásy 
Cordoby.
Rímska svätyňa? Mešita? Katedrála? 
MEZQUITA! Majestátne sa v rôznych 
podobách cez stáročia prizerala na 
vzostupy i pády tohto mesta. Ako 
rímska svätyňa a hlavné mesto rím-
skej provincie Hispania, kresťanský 
chrám na byzantské centrum, neskôr 
ako mešita na najväčšie mesto sveta 

s miliónom obyvateľov a neskôr už 
ako katedrála na morom a suchom 
zdecimované sídlo s 20 tisíc obyva-
teľmi. Córdoba v 20.storočí vstala z 
mŕtvych a nadväzuje na svoj odkaz 
tolerancie,či už najväčšou židovskou 
komunitou v štvrťi Judería, ako aj 
svojím moderným a kozmopolitným 
smerovaním.
Po ukončení programu nasleduje ná-
vrat do hotela a voľný program.

4. DEŇ
 Po raňajkách sa stretnete so sloven-
ským sprievodcom na recepcii hotela. 
Vydáte sa spolu spoznať krásy Sevilly.
Príbeh Sevilly je podobný, ako u väč-
šiny andalúzskych miest. Najprv Fe-

ničania, Kartáginci, Rimania, Vizigóti, 
Mauri, Španielske kráľovstvo…každé 
obdobie zanechalo svoju pečať, ur-
čite sa však najviac spája s Kryšto-
fom Kolumbom a následným zlatým 
vekom Španielska. Do Sevilly prúdili 
lode s nákladom z Nového sveta 
a prispievali k bohatstvu mesta. Aj 
dnes je Sevilla moderné mesto,ná-
všteva ktorého patrí k MUST SEE 
každého cestovateľa.
Po ukončení programu nasleduje ná-
vrat do hotela a voľný program.

5. - 7. DEŇ
V prípade pobytu na 5 dní:
Check-out z hotela do 10:00, transfer 
na letisko, odlet.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
5/8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, BUD

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 599 €

V prípade pobytu na 8 dní:
Voľný program pri pláži.

8. DEŇ
Check-out z hotela do 10:00, transfer 
na letisko, odlet.

Klenoty Andalúzie: Sevilla, 
Cordoba, Granada, Alhambra
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Amsterdam s návštevou 
skanzenu Zaanse Schans 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň/Bu-

dapešť - Amsterdam - Viedeň/
Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny v rozme-
roch 55x40x20cm, do 10kg

• Všetky letiskové a palivové poplatky
• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 

v 3* hoteli 
• Transfery letisko - hotel - letisko
• 2-dňový program so slovenským 

/ českým sprievodcom
• Plavba loďou po kanáloch Am-

sterdamu
• Výlet do skanzenu Zaanse 

Schans
• Transfer letisko - hotel - letisko

• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestna pobytová taxa
• Batožina do podpalubia
• Transfer vlakom počas výletu do 

Zaanse Schans
• Miestna doprava v Amsterdame

1. DEŇ
Odlet z Viedne alebo Budapešti pria-
mym letom do Amsterdamu.
Po prílete transfer do hotela, ubyto-
vanie a voľný program.

2. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so slo-
venským / českým sprievodcom na 
recepcii hotela o 09:30. 
Deň s prehliadkou mesta. Prechádzka 
stredovekými uličkami starého mesta, 
ktoré majú neopakovateľnú kozmopo-
litnú atmosféru až na hlavné námestie 
Dam s veľkolepým kráľovským palá-
com. 
Odtiaľ sa vydáme do najnovšej časti 
vybudovanej v 17. storočí. Prejdeme 
tri hlavné grachty - vodné kanály, po-
zrieme sa k domu, kde žil Jan Amos 
Komenský a taktiež si povieme celý 
príbeh o Anne Frankovej, ktorá sa 

za 2. svetovej vojny ukrývala v jed-
nom z domov na grachtoch. Odtiaľ 
zamierime do slávnej červenej štvrte 
(Redlight District), kde se dozviete 
množstvo zaujímavostí o vykonávaní 
najstaršieho remesla. 
Prehliadku zakončíme plavbou loďou 
po amsterdamských kanáloch a spo-
známe tak mesto aj z inej perspektívy. 
Počas prehliadky sa zastavíme pri 
stánku, kde ochutnáme miestne špe-
ciality. Na kvetinovom trhu budeme 
obdivovať záplavu tulipánových cibu-
liek a nahliadneme do tajov výroby 
holandských syrov. 
Po ukončení programu voľný program.

3. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so slo-
venským / českým sprievodcom na 
recepcii hotela o 08:30, odchod do 
skanzenu Zaanse Schans.

V skanzene Zaanse Schans uvidíme 
v činnosti tradičné veterné mlyny, do-
konca si prehliadneme aj vnútorné 
zariadenie jedného z mlynov na kore-
nie. Nahliadneme do starobylej cuk-
rárne. Zistíme, ako sa vyrába známe 
holandské kakao. V syrárni objavíme 
tajomstvo holandských syrov, ktoré 
bude možné aj ochutnať. Uvidíme, 
ako sa vyrábajú dreváky, tieto prak-
tické topánky sa v Holandsku stále 
nosia a to nielen na farmách. Prej- 
deme sa medzi malebnými zeleno 
modrými domčekmi a nadýchneme 
sa atmosféry, ktorá vládla tejto zemi 
pred storočiami. Predpokladaný ná-
vrat do hotela je okolo 15:00.
Po ukončení programu voľný program.

4. DEŇ
Pri pobyte na 4 dni:
Raňajky v hoteli. Check-out z hotela 

možný do 11:00. Transfer na letisko, 
odlet z Amsterdamu do Viedne alebo 
Budapešti.
Pri pobyte na 5 dní:
Voľný program

5. DEŇ
Pri pobyte na 5 dní:
Raňajky v hoteli. Check-out z hotela 
možný do 11:00.
Transfer na letisko, odlet z Amsterda-
mu do Viedne alebo Budapešti.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4 - 5 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 469 €
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Amsterdam s návštevou
tulipánových záhrad Keukenhof

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň/Bu-

dapešť - Amsterdam - Viedeň/
Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny v rozme-
roch 55x40x20cm, do 10kg

• Všetky letiskové a palivové poplatky
• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 

v 3* hoteli 
• Transfery letisko - hotel - letisko
• 2-dňový program so slovenským 

/ českým sprievodcom
• Plavba loďou po kanáloch Am-

sterdamu
• Výlet do tulipánových záhrad 

Keukenhof
• Transfer letisko - hotel - letisko

• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestna pobytová taxa
• Batožina do podpalubia
• Transfer vlakom počas výletu do 

Keukenhof
• Miestna doprava v Amsterdame

1. DEŇ
Odlet z Viedne alebo Budapešti pria-
mym letom do Amsterdamu.
Po prílete transfer do hotela, ubyto-
vanie a voľný program.

2. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so slo-
venským / českým sprievodcom na 
recepcii hotela o 09:30. 
Deň s prehliadkou mesta. Prechádzka 
stredovekými uličkami starého mesta, 
ktoré majú neopakovateľnou kozmo-
politnú atmosféru až na hlavné ná-
mestie Dam s veľkolepým kráľovským 
palácom. 
Odtiaľ sa vydáme do najnovšej časti 
vybudovanej v 17.storočí. Prejdeme 
tri hlavné grachty - vodné kanály, po-
zrieme sa k domu, kde žil Jan Amos 
Komenský a taktiež si povieme celý 
príbeh o Anne Frankovej, ktorá sa 
za 2. svetovej vojny ukrývala v jed-
nom z domov na grachtoch. Odtiaľ 

zamierime do slávnej červenej štvrte 
(Redlight District), kde sa dozviete 
množstvo zaujímavostí o vykonávaní 
najstaršieho remesla. 
Prehliadku zakončíme plavbou loďou 
po amsterdamských kanáloch a spo-
známe tak mesto aj z inej perspektívy. 
Počas prehliadky sa zastavíme pri 
stánku, kde ochutnáme miestne špe-
ciality. Na kvetinovom trhu budeme 
obdivovať záplavu tulipánových cibu-
liek a nahliadneme do tajov výroby 
holandských syrov. 
Po ukončení programu voľný program.

3. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sloven-
ským / českým sprievodcom na re-
cepcii hotela o 07:45, odchod do tu-
lipánových záhrad Keukenhof. Cesta 
zaberie asi 1 hodinu.
Keukenhof sa nachádza v južnom 
Holandsku neďaleko mestečka Li-
sse. Nazýva sa taktiež “Záhrada Eu-

rópy” a s rozlohou 32 hektárov  a 
dĺžkou 15 km je to najväčší kvetinový 
park v Európe. Záhrada bola založe-
ná v roku 1949 a každoročne sa tu 
zasadí okolo 7 miliónov tulipánov, 
narcisov, hyacintov a ďalších cibuľovi-
tých kvetín. Je otvorená od marca do 
mája  a najlepší čas na návštevu je 
v strede apríla. Počas tohto obdobia 
sa v pavilónoch záhrady uskutoční 30 
rôznych kvetinových výstav. 
Uvidíte prekrásne farebné kombiná-
cie kvitnúcich cibuľovín - tulipánov, 
narcisov, modrancov, hyacintov a v 
pavilónoch dychberúce výstavy or-
chideí a ďalších kvetín. V záhrade je 
niekoľko reštaurácií a miest k odpo-
činku. Predpokladaný návrat do hote-
la je okolo 15:00.
Po ukončení programu voľný pro-
gram.

4. DEŇ
Pri pobyte na 4 dni:

Raňajky v hoteli. Check-out z hotela 
možný do 11:00.
Transfer na letisko, odlet z Amsterda-
mu do Viedne alebo Budapešti.

Pri pobyte na 5 dní:
Voľný program.

5. DEŇ
Pri pobyte na 5 dní:
Raňajky v hoteli. Check-out z hotela 
možný do 11:00.
Transfer na letisko, odlet z Amsterda-
mu do Viedne alebo Budapešti.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4 - 5 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
marec 2020 – máj 2020

CENY UŽ 
OD 519 €
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V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň/

Budapešť - Lisabon - Viedeň/
Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny v rozme-
roch 55x40x20cm, do 10kg

• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3* hoteli s raňajkami
• 2-dňový program so slovenským 

sprievodcom
• Transfer letisko - hotel - letisko

• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestna pobytová taxa
• Batožina do podpalubia
• Vstupy do pamiatok

1. DEŇ
Odlet z Viedne alebo Budapešti do 
Lisabonu.
Po prílete do Lisabonu  nasleduje 
transfer do 3* hotela a voľný program.  

2. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sprievod-
kyňou na recepcii hotela. Odchod na 
poznávací okruh Lisabonom. 
Pešia prehliadka cez 2 najstaršie his-
torické štvrte Mouraria & Alfama – „V 
bludisku maurských predkov“.
Hlavné zastávky: námestie Rossio, 
námestie Figueira, “prekliaty” kostol 
Sao Domingos, námestie Martim 
Moniz, historické električky, rodisko 
Unesco hudby – Fado, katedrála Sé, 
stará židovská štvrť, vyhliadka Portas 
do Sol, hrad Sv. Juraja
Program: Počas tejto prehliadky sa 
zoznámime so zrodením Portugalska 
a Lisabonu. Navštívime najstaršiu 
štvrť hlavného mesta – Alfama, kde 
zablúdime (samozrejme, vedome:)) v 
kľukatých úzkych uličkách obkľúče-
ných nízkymi farebnými domčekmi, 
ktoré stavali ešte pôvodní maurskí 
obyvatelia a ochutnáme tradičný likér 
Ginjinha. Zatúlame sa až ku najstar-
šiemu rímsko-katolíckemu kostolu 
mesta, katedrále Sé a odhalíme aj 
niekdajšiu malú židovskú štvrť, ktorá 
sa celkom vytratila po Lisabonskom 
masakri, ktorý sa odohral v 16. sto-
ročí. Odtiaľ sa vyšplháme k jednej z 
najočarujúcejších vyhliadok mesta 
– Portas do Sol, kde si to zamierime 
priamo ku hradu Sv. Juraja. Do hradu 
sa tak môžeme pozrieť spoločne, ale-
bo klienti si tak môžu pozrieť hrad v 
rámci voľného času. 
Obedná prestávka (obed nie je v 
cene pobytu).
Pešia prehliadka cez 2 najstaršie 
historické štvrte: Baixa Pombalina & 
Bairro Alto – “Bohémska štvrť zrode-
ná z prachu Lisabonu“.
Hlavné zastávky: námestia Restau-
radores a Carmo, železničná stanica 
Rossio, ruiny Carmo kláštoru, výťah 
Santa Justa, električka Glória, vyhli-

adka Sao Pedro de Alcântara, pa-
mätník spisovateľa Luisa Camoesa, 
Triumfálny oblúk, najväčšie Komerč-
né námestie
Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať podvečer v 
centre Lisabonu.

3. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sprievod-
kyňou na recepcii hotela. Odchod na 
poznávací okruh Lisabonom. 
Pešia/panoramatická prehliadka vo 
štvrti s 2 Unesco pamiatkami Be-
lémska štvrť – “Po stopách dávnych 
moreplavcov” (prehliadka trvá cca. 4 
hodiny)
Hlavné zastávky: park Alfonsa Al-
buquerqueho, prezidentský palác, 
pekáreň Pastéis de Belém, Unesco 
kláštor sv. Hieronyma, Pamätník Ob-
javiteľov, Unesco veža Belém, MAAT 
– múzeum architektúry, umenia a 
technológie, most 25. Apríla.
Program: V rámci tejto poldennej 
prehliadky sa zoznámime s Portugal-
skom v čase objavov, kedy sa slávni 

portugalskí moreplavci vydávali na 
ďaleké zámorské expedície s cieľom 
vydobiť nové územia a rozšíriť vtedaj-
šie portugalské impérium. Dnes v tej-
to štvrti Lisabonu môžeme obdivovať 
niektoré z najvýznamnejších pamia- 
tok Portugalska – dve z nich zara-
dené do zoznamu UNESCO. Asi k 
najveľkolepejším patrí práve kláštor 
sv. Hieronyma, v ktorého kostole leží 
hrobka samotného Vasca de Gamu 
(vstup do kostola zdarma). Tu si po-
vieme o zrodení Zlatého Veku Portu-
galska a o najväčších objavoch, ktoré 
sa Portugalcom podarili dosiahnuť. V 
pekárničke Pastéis de Belém, ktorá 
leží medzi kláštorom a prezidentským 
palácom si zájdeme ochutnať vy-
chýrený krémový koláčik, ktorého taj-
ný recept sa zachoval od roku 1837
Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať poobedie a 
večer v centre Lisabonu.

4. DEŇ
Pri pobyte na 4 dni:
Check-out z hotela,  transfer z hote-

la na letisko, odlet do Viedne alebo 
Budapešti.
Pri pobyte na 6 dní:
Voľný program v Lisabone

5. DEŇ
Pri pobyte na 6 dní:
Voľný program v Lisabone

6. DEŇ
Pri pobyte na 6 dni:
Check-out z hotela,  transfer z hote-
la na letisko, odlet do Viedne alebo 
Budapešti.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4 - 6  dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 499 €

Lisabon: Mesto moreplavcov
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V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň - Por-

to - Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny v rozme-

roch 55x40x20cm, do 10kg
• 1 ks malej príručnej batožiny v 

rozmeroch 35x20x20cm
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3* hoteli s raňajkami
• 2-dňový program so slovenským 

sprievodcom
• Ochutnávka pravých portských 

vín

• Transfer letisko - hotel - letisko
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestna pobytová taxa
• Batožina do podpalubia
• Vstupy do pamiatok

1. DEŇ
Odlet z Viedne do Porta.
Po prílete do Porta nasleduje transfer 
do 3* hotela a voľný program.  

2. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sprievod-
kyňou na recepcii hotela. Odchod na 
poznávací okruh Portom. 
Prvý deň venujeme celodennej pre- 
hliadke mesta Porta a jeho najzaují-
mavejších pamiatok.
Navštívime jednu z dominánt mesta 
- vežu Torre dos Clérigos ponúkajúcu 
krásny výhľad na celé okolie mesta. 
Prehliadka bude pokračovať ná-
mestím Praça de Lisboa, ktorému 
dominuje rektorát tunajšej univerzity 
a kostol Igreja do Carmo, ktorá je 
ukážkou tradičnej portugalskej ba-
rokovej architektúry a nevynecháme 
ani Avenidu dos Aliados, ktorá vedie 
až k modernej radnici.
Potom sa vydáme do štvrti Baixa 
plnej tradičných obchodíkov.  Nemi-
nieme ani jednu z najväčších nákup-
ných ulíc Rua da Santa Catarina, kde 
tiež nájdeme miestnu najznámejšiu 
kaviareň Majestic v štýle Art Nou-
veau, založenú už v roku 1921.
Po obede sa vydáme ku katedrále Sé, 
Sé do Porto, ktorá bola postavená v 
12. storočí. Po ceste sa zastavíme na 
stanici Sao Bento, ktorej jedinečnosť 
tvoria najmä modré keramické kach-
ličky, tzv. azulejos. Tie patria k symbo-
lom mesta a je možné vidieť ich ešte 
na mnohých ďalších miestach.
Po prehliadke katedrály budeme 
zostupovať uličkami do ďalšej časti 
mesta smerom k rieke Douro a ces-
tou navštívime kostol Sao Francisco, 
ktorého interiér je vyzdobený viac 
ako dvesto kilogramami zlata. 
Najväčším turistickým lákadlom je 
nepochybne historické centrum 
mesta, nazývané Ribeira, ktoré patrí 
do svetového dedičstva UNESCO.
Ďalšou dominantou Porta sú mosty, 
ktorých je dovedna šesť. Dva najzná-
mejšie sú Ponte Maria Pia, ktorého 
stavbu riadil Gustav Eiffel a Ponte 
Dom Luís I.
Nasleduje voľný program s mož-
nosťou ochutnať tradičné pokrmy, 
nakúpiť suveníry, prejsť sa uličkami 

mesta. Po ukončení programu máte 
osobné voľno a môžete si užívať pod-
večer v centre Porta.

3. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sprievod-
kyňou na recepcii hotela. Odchod na 
poznávací okruh Portom. 
Dnes podnikneme výlet do mests-
kej časti Foz, potom nás bude čakať 
odpočinok na pláži Matosinhos a na 
záver sa zoznámime s výrobou port-
ského vína a samozrejme nebude 
chýbať jeho ochutnávka.
Ráno sa vydáme miestnou autobu-
sovou dopravou do zhruba 15 minút 
vzdialené časti mesta Foz. Je to 
miesto, kde sa rieka Douro vlieva do 
Atlantického oceánu. Tu sa prejdeme 
krásnou promenádou pozdĺž oceánu, 
lemovanou kaviarňami a reštaurácia-
mi. Dorazíme až k miestnej mestskej 
pláži Matosinhos. Nasledovať bude 

dlhšia pauza - môžete ju využiť na 
ochutnávke miestnych špecialít, na 
relaxáciu a prechádzkami po pobreží.
V neskoršom popoludní sa prepra-
víme autobusom späť do mesta na 
Ribeiru, kde prejdeme mostom Dom 
Luis I. a dostaneme sa tak do časti 
Vila Nova de Gaia, ktorá je samostat-
ným mestom. Mesto je známe svoji-
mi "caves" čiže pivnicami slávneho 
portského, ktoré sa v nich skladuje. 
Na brehu rieky kotvia typické lode 
so sudmi vína ( rabelo lodky ), ktorý-
mi sa v minulosti dopravovalo víno z 
Údolia Doura, jednu z pivníc aj navští-
vime – oboznámime sa s procesom 
výroby portského vina a na konci pre- 
hliadky bude nasledovať ochutnávka 
s možnosťou zakúpenia vína.
Po ochutnávke bude nasledo-
vať osobné voľno. K návšteve od-
porúčame napríklad krištáľový palác 
– Palácio de Cristal. 

V paláci sa príležitostne usporadúvajú 
koncerty a výstavy, záhrady  ponúkaju 
príjemnú prechádzku a niekoľko nád-
herných výhľadov na Porto.
Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať podvečer v 
centre Porta.

4. DEŇ
Check-out z hotela,  transfer z hotela 
na letisko, odlet do Viedne.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4  dni

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 399 €

Porto: Mesto mostov 
a perfektného vína
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Lisabon a Porto: TOP kombinácia

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň – Lisa-

bon / Porto - Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny v rozme-

roch 55x40x20cm, do 10kg
• Všetky letiskové a palivové poplat-

ky
• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3* hoteloch s raňajkami
• 2-dňový program so slovenským 

sprievodcom v Lisabone
• 2-dňový program so slovenským 

sprievodcom v Porte
• Vlakový lístok Lisabon - Porto
• Transfer letisko - hotel / hotel - 

letisko
• Ochutnávka pravých portských vín

• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestna pobytová taxa
• Batožina do podpalubia
• Vstupy do pamiatok
• Transfery z/na železničnú stanicu

1. DEŇ
Odlet z Viedne do Lisabonu.
Po prílete do Lisabonu  nasleduje 
transfer do 3* hotela a voľný program.

2. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sprievod-
kyňou na recepcii hotela. Odchod na 
poznávací okruh Lisabonom. 
Pešia prehliadka cez 2 najstaršie his-
torické štvrte Mouraria & Alfama – „V 
bludisku maurských predkov“
Hlavné zastávky: námestie Rossio, 
námestie Figueira, “prekliaty” kostol 
Sao Domingos, námestie Martim 
Moniz, historické električky, rodisko 
Unesco hudby – Fado, katedrála Sé, 
stará židovská štvrť, vyhliadka Portas 
do Sol, hrad Sv. Juraja
Obedná prestávka (obed nie je v 
cene pobytu)
Pešia prehliadka cez 2 najstaršie 
historické štvrte: Baixa Pombalina & 
Bairro Alto – “Bohémska štvrť zrode-
ná z prachu Lisabonu“
Hlavné zastávky: námestia Restau-
radores a Carmo, železničná stanica 
Rossio, ruiny Carmo kláštoru, výťah 
Santa Justa, električka Glória, vyhli-
adka Sao Pedro de Alcântara, pa-
mätník spisovateľa Luisa Camoesa, 
Triumfálny oblúk, najväčšie Komerč-
né námestie  

3. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sprievod-
kyňou na recepcii hotela. Odchod na 
poznávací okruh Lisabonom. 
Pešia/panoramatická prehliadka vo 
štvrti s 2 Unesco pamiatkami Be-
lémska štvrť – “Po stopách dávnych 
moreplavcov” (prehliadka trvá cca. 4 
hodiny)
Hlavné zastávky: park Alfonsa Al-
buquerqueho, prezidentský palác, 
pekáreň Pastéis de Belém, Unesco 
kláštor sv. Hieronyma, Pamätník Ob-
javiteľov, Unesco veža Belém, MAAT 
– múzeum architektúry, umenia a 
technológie, most 25 Apríl

Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať poobedie a 
večer v centre Lisabonu.

4. DEŇ
Raňajky, voľný program v Lisabone

5. DEŇ
Check-out z hotela, individuálny 
transfer z hotela na železničnú stani-
cu, odchod do Porta
Po príchode do Porta individuálny 
transfer zo železničnej stanice do ho-
tela v Porte.
Check-in do 3* hotela a voľný pro-
gram.
Hotel sa bude nachádzať v dochád-
zkovej vzdialenosti k zastávky MHD.

6. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sprievod-

kyňou na recepcii hotela. Odchod na 
poznávací okruh Portom. 
Hlavné zastávky: veža Torre dos 
Clérigos, námestie Praça de Lisboa, 
kostol Igreja do Carmo, štvrť nákup-
né ulice Rua da Santa Catarina, ka-
tedrála Sé, Sé do Porto, stanica Sao 
Bento, historické centrum mesta, 
nazývané Ribeira, Ponte Maria Pia, 
Ponte Dom Luís I.
Nasleduje voľný program s mož-
nosťou ochutnať tradičné pokrmy, 
nakúpiť suveníry, prejsť sa uličkami 
mesta.

7. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sprievod-
kyňou na recepcii hotela. Odchod na 
poznávací okruh Portom. 
Hlavné zastávky: mestská časť Foz, 
pláž Matosinhos a na záver sa zozná-

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 799 €

mime s výrobou portského vína a sa-
mozrejme nebude chýbať jeho ochut-
návka, časť Vila Nova de Gaia.
Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať podvečer v 
centre Porta.

8. DEŇ
Check-out z hotela,  transfer z hotela 
na letisko, odlet do Viedne.
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Tajuplný Černobyľ a moderný Kyjev

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Letecká doprava Bratislava - Kyjev 

- Bratislava
• Všetky letiskové, palivové poplatky 

a priority boarding
• 1 ks príručnej batožiny v rozme-

roch 55x40x20cm, do 10kg
• 1 ks malej príručnej batožiny v 

rozmeroch 40x20x20cm
• Transfer letisko - hotel - letisko

• Služby slovenského sprievodcu 
počas výletov

• Ubytovanie na 3 noci v hoteli 
Ukraina 4* s raňajkami

• 1-dňový výlet do Černobyľu vráta-
ne obeda

• 1-dňový poznávací výlet v Kyjeve
• Voľnú vstupenku do Černobyľské-

ho múzea v Kyjeve
• Online check-in

• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Strava nad rámec programu
• Miestne poplatky - city tax (vo výš-

ke 1-2€/os./noc) splatné priamo 
na recepcii hotela

• Transfery z/na železničnú stanicu

1. DEŇ
Odlet do Kyjeva z Bratislavy.
Prílet do Kyjeva, transfer do hotela, 
voľný program.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do Černobyľu so slo-
vensky hovoriacim sprievodcom.
Černobyľ, Duga a Pripjať z jedinečnej 
retro-perspektívy pre dobrodruhov, 
ktorí majú len jeden voľný deň v ka-
lendári na černobyľský zážitok. Spolu 
s naším partnerom sme upgradovali 
oficiálne výlety do černobyľskej uza-
vretej zóny tým, že vám poskytne jazdu 
v sovietskom automobile, dobové foto-
grafie miest a ulíc, sovietske uniformy, 
artefakty civilnej obrany z obdobia 
Studenej vojny a predovšetkým čer-
nobyľské príbehy, ktoré vás vezmú 30 
rokov späť v čase. Prekvapujúce fakty 
a príbehy, ktoré vám poskytnú pohľad 
do doby, keď bol svet len malý krok od 

jadrovej katastrofy.
Budeme vás sprevádzať históriou od 
samého začiatku v Kyjeve s našimi 
historickými dokumentmi, ktoré budú 
v ostrom kontraste s dnes už opuste-
nými ulicami a budovami toho, čo bolo 
kedysi výkladnou skriňou sovietskeho 
umenia, mesto - Pripjať, vzdialené len 
3 km od jadrovej elektrárne.
12 hodín je nabitých tým najlepším, 
čo môžu Černobyľ a Pripjať ponúknuť. 
Navštívite exteriéry opustených budov, 
vrátane bazéna, nemocnice, školy, 
škôlky, policajnej stanice a zábavné-
ho parku. Po nich bude nasledovať 
návšteva tajného vojenského radaru 
Duga. Jeden z najväčších vojenských 
objektov na svete, s jeho legendami 
i okolitým mestom, vo vás zanechá 
mrazivý pocit z obdobia Studenej voj-
ny. Tento kompletný balík, jeden deň 
prehliadky v Černobyle bude vrcholom 
vášho pobytu v Kyjeve na Ukrajine.

Naši vyškolení sprievodcovia vás 
vezmú výhradne len na miesta a trasa-
mi, ktoré nie sú nebezpečné pre zdra-
vie. Zabezpečíme, aby dávka žiarenia 
prijatého počas 1 dňa stráveného v 
černobyľskej zóne neprekročila 3-4 
mikrosieverty (3-4% z bezpečnost-
ných noriem o jadrových elektrárňach 
v EÚ), čo je ekvivalentom približne 4 
hodinám strávených v lietadle na med-
zikontinentálnom lete. Okrem našich 
maximálnych bezpečnostných opatre-
ní sa postaráme o všetky dokumenty, 
povolenia, dopravu, poistenie, stravo-
vanie, kvalifikovaných sprievodcov a 
niekoľko prekvapení. Ďalej poskytne-
me najintenzívnejšiu, najfotogenickej-
šiu a najvzrušujúcejšiu cestu do černo-
byľskej uzavretej zóny. Zaručene.
Výlet trvá od 08:00 do 18:00.

3. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku Ky-

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4 dni

ODLETOVÉ MIESTA
BTS

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 459 €

jeva so slovensky hovoriacim sprie-
vodcom. Prehliadka centra Kyjeva, 
Katedrála sv. Vladimysky, Červenej 
univerzity, Khreshatyk, Katedrála sv. 
Michala, Pamätník sv. Oľgy.
Andriyivskyy ulica - nákupná zóna, 
zóna výstavísk a múzeí v Kyjeve, Ky-
jevsko-pečerská lavra.

4. DEŇ
Raňajky v hoteli, check-out, voľný 
program na nákupy, transfer na letis-
ko, odlet do Bratislavy.



RUSKO22

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Letecká doprava na trase Viedeň/

Košice – Petrohrad – Viedeň/
Košice s batožinou do podpalubia 
(pri letoch do Viedne)

• Všetky letiskové a palivové poplat-
ky

• Transfery letisko – hotel – letisko 
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 

v 3* hoteli s raňajkami
• Služby slovensky alebo česky 

hovoriaceho sprievodcu počas 
poznávacej časti

• Poistenie CK proti insolventnosti

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Strava nad rámec programu

• Vstupné víza - možnosť doplatku 
za vybavenie víz vo výške 99 €/
osoba. 

• Vstup do Ermitáže - 25 €/osoba - 
nie je povinné

• Fakultatívny výlet Peterhof - 
 60 €/osoba - nie je povinné

1. DEŇ
Odlet z Viedne alebo z Košíc, prílet do 
Petrohradu, transfer do hotela, indivi-
duálny program.

2. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom na recepcii hotela, odchod 
na poznávanie historického centra 
Petrohradu.
Čaká na vás pešia prehliadka histo-
rického centra Petrohradu.
Počas pobytu navštívite aj:
Petropavlovskú pevnosť - je to pev-
nosť nachádzajúca sa v Petrohrade 
na ústí rieky Neva na zajačom ostro- 
ve. Súčasťou pevnosti je aj chrám sv. 
Petra a Pavla s hrobkou ruských pa-
novníkov. 
Ermitáž (fakultatívne za doplatok  
25 €, nie je povinné) - je umelecko-
historické múzeum v ruskom Petro-
hrade, jedna z najvýznamnejších a 
najväčších svetových umeleckohisto-
rických inštitúcií.
Dnešné múzeum, ktorého umelecké 
fondy evidujú viac ako tri milióny ar-
tefaktov svetového kultúrneho dedič-
stva od praveku až po súčasnosť, vy-
stavované vo viac ako štyristo sálach, 
je rozmiestnené v komplexe šiestich 
budov rozložených na nábreží rieky 
Nevy susediacich s ústrednou bu-
dovou Zimného paláca, niekdajšieho 
sídla ruských cárov.
Po skončení programu individuálny 
program.  

3. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom na recepcii hotela, odchod 
na ďalšie poznávanie Petrohradu.
Počas pobytu navštívite:
Chrám svätého Izáka - je jeden z 
najkrajších petrohradských chrámov, 
ktorý sa stáva jedným z najčastejších 
cieľov návštevníkov Petrohradu. Je 
najväčšou pravoslávnou katedrálou v 
meste a druhou najväčšou na svete 
(po Chráme Krista Spasiteľa
Peterhof (fakultatívne za doplatok 
60€, nie je povinné) - je bývalá ho-
nosná rezidencia ruských imperáto-
rov na brehu Fínskeho zálivu. Rezi-
dencia sa začala budovať za Petra I. 
v 1709, ktorý v tom čase po víťaznej 

vojne nad Švédmi získal prístup k 
Baltskému moru a začal budovať 
novú metropolu Ruského impéria. 
Ten istý názov nesie aj mesto, ktoré 
sa v blízkosti bývalej cárskej reziden-
cia nachádza.
Imperátor Peter I. osobne dohliadal 
na práce na novej rezidencii a aj sa 
na nich osobne podieľal. Vytvoril rezi-
denciu, ktorej sa právom hovorilo rus-
ké Versailles. Petergof tvorí niekoľko 
palácov, množstvo fontán, sôch, ume-
lých jazierok a trávnikov. Počas vojny 

bol palác a celá rezidencia vydranco-
vané nemeckými vojskami. Po vojne 
nasledovala rozsiahla rekonštrukcia.
Najväčšiu pozornosť si zaslúži ba-
rokový Veľký palác. Staval sa od 
1714 do 1728 a autorom návrhu bol 
Domenico Trezzini, záhrady vytvoril 
Alexandre Le Blond. V roku 1752 
budovu rozšíril Bartolomeo Rastrelli. 
V paláci je najväčšou Trónna sála. 
pozornosť si zaslúži aj menší tehlový 
palác Monplaisir. V areáli je celkovo 
134 fontán. Najobdivovanejším ob-

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
5 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, KSC

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 679 €

jektom je Veľká kaskáda, ktorú tvorí 
64 fontán, 3 vodopády a 225 sôch. 
Ústrednou je súsošie Samsona, kto-
rý zabíja leva. Toto súsošie symbo-
lizuje víťazstvo Petra I. nad Švédmi 
v roku 1709 (bitka pri Poltave). Lev 
je symbolom Švédskeho kráľovstva. 
Pozoruhodnou je aj socha Perzea s 
odseknutou hlavou medúzy Gorgony.
Po skončení programu individuálny 
program.

4. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom na recepcii hotela, odchod 
na ďalšie poznávanie Petrohradu.
Počas pobytu navštívite:
Kazanská katedrála - patrí medzi naj-
krajšie pravoslávne katedrály na úze-
mí Ruska. Na prvý pohľad sa výrazne 
odlišuje od iných pravoslávnych chrá-
mov v meste a v celom Rusku, pre-
tože nebola postavená v tradičnom 
ruskom štýle.
Chrám Kristovho vzkriesenia - je pe-
trohradský pravoslávny chrám, ktorý 
bol vybudovaný na mieste, kde bol 
v roku 1881 spáchaný atentát na 
imperátora Alexandra II., ktorý na ná-
sledky atentátu zomrel. 
Cez Nevský prospekt pretekajú rieč-
ky Mojka, Fontánka a Gribojedevov 
kanál. Začína sa pri budove admira-
lity a končí sa pri Kláštore (lavre) sv. 
Alexandra Nevského. Nachádzajú sa 
tu významné architektonické pamiat-
ky mesta Sankt Peterburg.
Po skončení programu individuálny 
program.

5. DEŇ
Raňajky, check-out z hotela, odchod 
na letisko.
Odlet z Petrohradu, prílet do Viedne 
alebo Košíc.

Petrohrad:
Klenot severu
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V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Bratislava - 

Moskva - Bratislava
• 1 ks príručnej batožiny 
 a 1 ks podpalubnej batožiny
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Transfery v rámci programu

• Transfery z letiska/na letisko 
Vnukovo v Moskve

• Ubytovanie v 3* hoteli 
 s raňajkami
• Služby turistického sprievodcu/

delegáta hovoriaceho po sloven-
sky/česky

• Poistenie CK proti insolventnosti

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Stravu nad rámec programu
• Vstupné víza
• Vstupy do Treťjakovskej galérie
• Plavba po rieky Moskva na 

luxusnej lodi Radisson

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy, prílet večer do Mo-
skvy. Po prílete do Moskvy nás čaká 
autobus a začína sa naše spoznáva-
nie Moskvy. Hneď po ceste z letiska 
sa oboznámime s históriou, ale aj 
súčasnosťou Moskvy, zastavíme sa 
na vyhliadke neďaleko Lomonosovej 
univerzity, kde uvidíme panoramatic-
ký výhľad na centrum Moskvy. Ďalej 
pokračujeme po hlavných širokých 
triedach v centre Moskvy, uvidíte 
skvelú architektúru no a samozrej-
me aj slávny Kremeľ. A ten je práve  
v týchto večerných hodinách nádher-
ne nasvietený. Ubytovanie sa v hoteli.

2. DEŇ
Ráno sa stretneme na recepcii a 
vydáme sa cez Alexandrovskyj sad 
do Kremľa, kde si prezrieme slávne 
kremeľské chrámy – zvonicu Ivana 
Veľkého, chrám Zosnutia Presvä-
tej Bohorodičky (Uspenský chrám), 
chrám Zvestovania (Blagoveščenský 
chrám), chrám Archanjela Michala 
(Archangelský chrám) s freskami a 
ikonami, hrobky ruských cárov a ne-
obídeme ani delo Cár-puška a slávny 
Cár-zvon. Navštívime múzeá Kremľa 
– Zbrojnicu a Patriarchov palác.
V poobedňajších hodinách nás čaká 
návšteva Stalinského mrakodrapu, 
pozrieme si maketu Kremľa a Mos- 
kvy a čaká nas plavba na luxusnej 
výletnej lodi po rieke Moskva, kde za 
2,5 hodiny uvidíme Moskvu ako na 
dlani. Ceny plavby po rieke Moskva je 
25,00 eur na osobu.
Večer – voľný program, resp. podľa 
priania: cirkus, divadlo, koncert, ruská 
sauna.

3. DEŇ
Ráno sa stretneme na recepcii a 
dnes nás čaká legendárne Červené 
námestie, GUM – najslávnejší a urči-
te aj najkrajší obchodný dom Ruska 
(podľa mňa aj Európy, ak nie sveta), 

navštívime Mauzóleum s Leninom, 
ale aj rozprávkový Chrám Vasilija 
Blaženého a samozrejme dozvieme 
sa veľmi veľa informácii o samotnom 
Červenom námestí o jeho okolí, čo je 
to Kitaj gorod ale aj ďalšie zaujímavé 
informácie.
Dáme si typické ruské občerstvenie 
v pravej ruskej jedálni s názvom Sto-
lovaja No. 57
Po obedňajšej prestávke prehliadka 
staníc metra – Podzemné paláce 
Moskvy. Tu si ich skutočne užijeme. 
Veď stanica metra Ploščad revolu-
ciji, Komsomolskaja, Beloruskaja, 
Majakovskkaja a iné nám majú čo 
ponúknuť. Ku koncu prehliadky sa 
zastavíme na Tverskej ulici pri soche 
zakladateľa Moskvy Juraja Dlhoruké-

ho. Večer – voľný program resp. podľa 
priania: cirkus, divadlo, koncert, ruská 
sauna.

4. DEŇ
Stretneme sa na recepcii a vzdáme 
sa do ulíc Moskvy Čaká nás Treťja-
kovská galéria  - veľmi odporúčame 
Treťjakovskú galériu, ktorá je naj-
väčším múzeom ruského výtvarného 
umenia na svete! Nie je to len pre- 
hliadka múzea, ale aj výklad o his-
tórii cárskeho Ruska. Určite sa Vám 
bude páčiť – cena osoba/25,00 eur. 
Potom sa vyberiem na  legendami 
opradený Starý Arbat, akási pešia 
zóna pre turistov, ktorý navštívia Mos- 
kvu. Tu si môžete nakúpiť darčeky a 
suveníry pre svojich najbližších. Je tu 

veľa reštaurácií kde si pochutnáme 
na pravej ruskej kuchyni. Určite Vám 
budú chutiť šaláty, seljodka, boršč, 
šašlyk a možno aj vodku.
Večer – voľný program, resp. podľa 
priania: cirkus, divadlo, koncert, ruská 
sauna. 

5. DEŇ
Pri 5 dňovom pobyte v Moskve - náš 
výlet končí, rozlúčime sa s Moskvou. 
Odubytujeme sa a čaká nás ešte 
autobusová prehliadka Moskvy. 
Historické centrum, Chrám Krista 
Spasiteľa s prehliadkou chrámu a aj 
vyhliadkou, kde si ešte vychutnáte 
Moskvu, ďalej Poklonná hora, monu-
mentálny pamätník k víťazstvu nad 
fašizmom a potom už len transfer na 
letisko. 
Pri 6-dňovom pobyte nás opäť čaká 
nabitý program, potúlame sa starý-
mi uličkami Moskvy, alebo si proste 
urobíte krásny výlet do jedného zo 
zábavných parkov Moskvy. 

6. DEŇ
Náš výlet končí, rozlúčime sa s Mos- 
kvou. Odubytujeme sa a čaká nás 
ešte autobusová prehliadka Moskvy. 
Historické centrum, Chrám Krista 
Spasiteľa s prehliadkou chrámu a aj 
výhliadkou, kde si ešte vychutnáte 
Moskvu, ďalej Poklonná hora, monu-
mentálny pamätník k víťazstvu nad 
fašizmom a potom už len transfer na 
letisko. 

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
5 / 6 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 639 €

Moskva: Srdce 
a klenot ruskej 
histórie
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Petrohrad a Moskva: Velikáni Ruska

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň - Pet-

rohrad / Moskva - Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny do 8 kg
• 1 ks podpalubnej batožiny 
 do 23 kg
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Transfery v rámci programu
• Transfery z letiska v Petrohrade 

do hotela
• Transfery na letisko v Moskve z 

hotela
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3* hoteloch s raňajkami
• Lístok na rýchlovlak Sapsan 

medzi Petrohradom a Moskvou
• Plavba loďou po rieke Moskva 

luxusnou loďou Radisson
• Vstup na televíznu vežu Ostanki-

no v Moskve
• Služby slovensky alebo česky 

hovoriaceho sprievodcu
• Poistenie CK proti insolventnosti

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Stravu nad rámec programu
• Vstupné víza
• Vstup do Ermitáže
• Fakultatívny výlet Peterhof v Petrohrade
• Vstup do Treťjakovskej galérie v Moskve
• Vstup do Chrámu Vasilija Blaže-

ného v Moskve
• Transfer hotel - železničná sta-

nica v Petrohrade / železničná 
stanica v Moskve - hotel

1. DEŇ
Odlet z Viedne, prílet do Petrohradu, 
skupinový transfer do hotela, indivi-
duálny program. Po ukončení pro-
gramu individuálne voľno.

2. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom na recepcii hotela, odchod 
na poznávanie historického centra 
Petrohradu.
Čaká na Vás pešia prehliadka histo-
rického centra Petrohradu.
Petropavlovská pevnosť, Aurora, Er-
mitáž.
Po skončení programu individuálny 
program.

3. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom na recepcii hotela, odchod 
na poznávanie historického centra 
Petrohradu.
Čaká na Vás prehliadka historického 
centra Petrohradu.
Chrám svätého Izáka, Peterhof.
Po skončení programu individuálny 
program.

4. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom na recepcii hotela, odchod 
na poznávanie historického centra 
Petrohradu.
Čaká na Vás prehliadka historického 
centra Petrohradu.
Kazanská katedrála, Chrám Kristo-
vho vzkriesenia, Nevský prospekt
Po skončení programu individuálny 
program.

5. DEŇ
Raňajky, voľný program v Petrohrade 
(program už bez sprievodcu).
Moderne zariadené izby ponúkajú 
TV a vlastnú kúpeľňu s fénom. Hotel 
vám ponúka business centrum a 11 

konferenčných miestností s kapaci-
tou od 10 do 700 osôb.     

6. DEŇ
Raňajky, check-out z hotela, indivi-
duálny transfer na železničnú stani-
cu v Petrohrade.
Check-out z hotela do 10:00, indi-
viduálny transfer na vlakovú stanicu 
Moskovskiy Vokzal, odchod do Mo-
skvy rýchlovlakom Sapsan (pred-
pokladaný odchod vlaku o 13:00). 
Cesta trvá 4 hodiny a  počas jazdy 
si užijete nezabudnuteľný pohľad na 
ruskú krajinu. 
Príchod do Moskvy, na vlakovú sta-
nicu Leningradskyi Vokzal, individu-
álny transfer do hotela.

7. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-

vodcom na recepcii hotela, odchod 
na poznávanie historického centra 
Moskvy.
Červené námestie, Kremeľ, Mauzó-
leum Vladimira Iľjiča Lenina.
Po skončení programu individuálny 
program.

8. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-
vodcom na recepcii hotela, odchod 
na poznávanie historického centra 
Moskvy. V dnešný deň na vás čaká 
návšteva televíznej veže Ostankino, 
Parku VDNCH, fakultatívna mož-
nosť návštevy Treťjakovskej galérie.
Po skončení programu individuálny 
program. 

9. DEŇ
Raňajky v hoteli, stretnutie so sprie-

vodcom na recepcii hotela, odchod 
na poznávanie historického centra 
Moskvy.
V dnešný deň na vás čaká návšteva 
viacerých podzemných palácov Mo-
skvy, plavba po rieke Moskva a ná-
všteva Chrámu Krista Spasiteľa.
Po skončení programu individuálny 
program.

10. DEŇ
Raňajky, check-out z hotela, odchod 
na letisko. Odlet z Moskvy.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTU
10 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 1 439 €
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Island: Ostrov mnohých tvárí

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň/

Budapešť - Island - Viedeň/Bu-
dapešť

• 1 ks príručnej batožiny
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3 *hoteli v okolí Reykajviku 
 s raňajkami na 3 noci
• Poistenie insolventnosti CK
• Všetky transfery na Islande
• Program na Islande
• Slovenského sprievodcu

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestne poplatky - city tax (vo 

výške 2€/os./noc) splatné 
priamo na recepcii hotela

• Batožina do podpalubia
• Vstupy počas fakultatívnych 

výletov
• Strava nad rámec programu

1. DEŇ
Odlet z Viedne alebo z Budapešti s 
leteckou spoločnosťou WizzAir pria-
mym letom na Island
Po prílete do Keflaviku sa vyberie-
me do národného parku Pingvellir. 
Na tomto historickom mieste sa 
nachádzal prvý parlament na svete 
a pomyselne sa tu stretáva Európa 
s Amerikou. Absolvujeme úchvatnú 
prechádzku v priekope medzi tekto-
nickými doskami, kde sa nakrúcala 
aj štvrtá séria Hry o tróny. Navštívi-
me národný park a uvidíme ako sa 
preberá k životu s rozprávkami Sied-
mich kráľovstiev. Uvidíte aj činný gej-
zír Strokkur poblíž oddychujúceho 
svetoznámeho Geysiru. V tento deň 
nás ešte čaká ohromujúci “zlatý” vo-
dopád Gullfoss, nad ktorým sa často 
tvorí podmaňujúca dúha. Po nároč-
nom dni sa môžeme okúpať v naj-
staršom kúpalisku Secret Lagoon 
(fakultatívne cena cca 25€ osoba).

2. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom na recepcii ho-
tela.
V tento deň nás čaká prehliadka 
najsevernejšieho hlavného mesta 
Reykjavíku. Celé mesto ako na dlani 
si pozrieme z veže vodárne Perlan. 
Nenecháme si ujsť vilu Hofdi, kde 
v roku 1986 Michail Gorbačov s 
Ronaldom Reaganom ukončili stu-
denú vojnu. Vojdeme do nádhernej 
koncertnej haly Harpa a môžeme si 
dať hot dog v rovnakom stánku ako 
kedysi Bill Clinton. Preskúmame po-
lostrov Reykjanes, most medzi dvo-
mi kontinentami, medzi Severoame-
rickou a Euroázijskou tektonickou 
doskou. Nakoniec si necháme sve-
toznámu islandskú atrakciu - kúpa-
nie v Modrej lagúne. (fakultatívne 
cena cca 65 € osoba).
Návrat do hotela vo večerných ho-
dinách.

3. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom na recepcii ho-
tela.
Zamierime k vodopádu Seljaland-
foss, padajúcom z bývalých útesov 
do 60 m hĺbky. Prejdeme sa poza 
padajúci vodopád a budeme mať 
šancu na neskutočné zábery. Na-
sledovať bude ďalší vodopád Skó-
gafoss, voda ktorého sa pri dopa-

de triešti, čím počas slnečných dní 
takmer vždy vyvolá dúhový efekt. 
Miestne povesti hovoria, že prvý 
osadník tejto časti ostrova Prasi Pó-
rólfsson tu zakopal poklad.
Prejdeme sa po Čiernej pláži, jednej 
z desiatich najkrajších pláží sveta. 
Napriek tomu, že počet obyvateľov 
Vík í Mýrdal sa pohybuje len okolo 
300, je to najväčšie sídlo v rozmedzí 
70 km. Atlantický oceán sa tu uka-

zuje v plnej sile. Môžeme pozorovať 
aj skamenelých trolov počas prílivu. 
Mestečko leží pod ľadovcom Mýr-
darsjökull, ukrývajúcom sopku Katla. 
Táto naposledy vybuchla v roku 
1918.
Návrat do hotela vo večerných ho-
dinách.

4. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom na recepcii hote-
la, transfer na letisko, odlet do Vied-
ne alebo Budapešti.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD

SLOVENSKÝ
SPRIEVODCA

SEZÓNA
marec – október

CENY UŽ 
OD 699 €
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Vietnam: Veľká cesta 
od severu po juh

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň – Hanoi 

/ Ho Chi Minh City - Viedeň
• Vnútroštátne lety Hanoi - Hue a 

Da nang - Ho Chi Minh
• 1 ks príručnej batožiny a 1 ks 

batožiny do podpalubia (20 kg)
• Všetky letiskové a palivové poplatky

• Ubytovanie v 3* hoteloch s raňaj-
kami, možnosť doplatku za 4* 
alebo 5* hotely na vyžiadanie

• Program so slovenským/českým 
sprievodcom vrátane vstupov do 
múzeí a divadiel

• Všetky transfery
• Plavba na lodi Deluxe Bai Tho 

Junk
• Minerálna voda po celú dobu 

výletu
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Vstupné víza

1. DEŇ
Odlet z Viedne s 1 prestupom.

2. - 3. DEŇ
Po prílete z Viedne do Hanoi budete 
privítaní vaším sprievodcom.
Po prílete nasleduje transfer na 
ubytovanie a večerná prechádzka 
mestom Hanoi. 
Ďalšie ráno po raňajkách pokračuje-
te prehliadkou mesta.
Hanoi historické a hlavné mesto Vi-
etnamu a kolíska civilizácie na Čer-
venej rieke. Prehliadka začína na ná-
mestí Ba Dinh, kde sa tiež nachádza 
Ho Chi Minovo mauzóleum a jeho 
niekdajší dom a Pagoda jedného pili-
era. Ďalej navštívime Chrám literatúry 
a Historické múzeum. Záhrady zná-
meho jazera Hoan Kiem s chrámom 
Ngoc Son. Potom nasleduje presun 
do starej štvrti.
V podvečer tradičné vodné bábkové 
divadlo.
  
4. - 5. DEŇ
Po raňajkách v hoteli sa budete 
presúvať smerom k Ha Long Bay.
Ha Long Bay - prírodné dedičstvo 
UNESCO. Záliv s tisíckami vápen-
covými ostrovmi, tzv. Dračími zubami, 
ktoré vyrastajú z krištáľovej morskej 
hladiny. Plavba drevenými džunkami 
(lodičky) medzi ostrovmi, prehliadka 
jaskýň a kúpanie v jaskyni Luongo 
Cave.
Prenocovanie na Ha Long Bay. 
(predpokladaný hotel Deluxe Bai Tho 
Junk alebo iný hotel rovnakej kate-
górie).
Nádherné ráno, opäť plavba medzi 
ostrovmi, návrat do prístavu. Nasle-
duje návrat do Hanoi na medzinárod-
né letisko, kde budeme pokračovať 
popoludňajším letom do Hue. 
Prenocovanie v Hue.

6. DEŇ
Po raňajkách sa vvpravíme na plavbu 
loďou po tzv. Parfémovej rieke, ktorá 
nás zavezie k Thien Mu Pagode a 
kráľovskej Citadele - ktorá je chráne-
ná ako svetové dedičstvo. Samozrej-
me nevynecháme hrobku kráľa Tu 
Duc. Obed bude v miestnej reštaurá-
cii a večera podľa vlastnej voľby.

7. DEŇ
Po raňajkách v hoteli sa premiestni-
me do mesta Da Nang.
Miesto so slávnymi romantickými 
plážami a bielym pieskom. Priesmyk 
Hai Van Pass s nádherným výhľadom 
na mesto Danang a rieku Han. V 
meste Danang navštívime sochárs-
ke múzeum Cham a dielne sochárov, 
kde sa pracuje so žulou a mramorom. 
Presun do starobylého mesta Hoi 
An, dôležitého obchodného centra 
na brehu rieky Thu Bon. Naďalej pre- 

hliadka mestskej architektúry, ktorá 
je zmesou architektúry japonskej, 
čínskej a vietnamskej. Známy Japon-
ský krytý most, Ong pagoda, stará 
štvrť, Quan Than De Quan, dom Tan 
Ky. Obed v miestnej reštaurácii a ve-
čera podľa vlastnej voľby.

8. DEŇ
Po raňajkách nás čaká prelet do 
mesta Saigon (Ho Chi Minh).
Kultúrne, vzdelanostné, turistické a 
obchodné centrum a zároveň najväč-
šie mesto Vietnamu, kde sa stretáva 
kultúra východu a západu. Návšteva 
paláca. Nevynecháme ani zastávky k 
fotografiám známych miest v Saigo-
ne, akými sú napríklad dom Opera, 
Pošta, Notre Dame Katedrála. Obed 
i večera podľa vlastého výberu.
Prenocovanie v Saigone  (predpo-
kladaný hotel Queen Ann Hotel 3* 
alebo iný hotel rovnakej kategórie).

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
16 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
október  - máj

CENY UŽ 
OD 2199 €

9. DEŇ
Po raňajkách v hoteli nasleduje ná-
všteva Cu Chi tunelov, ktoré slúžili za 
vojny ako mesto, kde sa nachádza 
cca 200 km dlhý labyrint podzem-
ných tunelov.

10. DEŇ
Po raňajkách sa autobusom presu-
nieme do provincie Vinh Long, výlet 
loďou po rieke Mekong, návšteva 
mesta My tho - ryžová kolíska Vietna-
mu a oblasť kde ochutnáme všelijaké 
tropické ovocie ako je napríklad Du-
rian, Mango, Rambutan. Loďou pre-
jdeme po delte Mekongu, kde máme 
možnosť sledovať nádhernú tropickú 
prírodu. Obed v miestnej reštaurácii. 
Na koniec návrat do Saigonu. Večera 
podľa vlastného výberu. 
Prenocovanie v Saigone  (predpo-
kladaný hotel Queen Ann Hotel 3* 
alebo iný hotel rovnakej kategórie).

11. DEŇ
Po raňajkách nasleduje cesta do prí-
morského letoviska Mui Ne. Výborné 
miesto na kúpanie a opaľovanie pred 
odchodom späť do Európy. Obed a 
večera podľa vlastného výberu.

12. - 14. DEŇ
Zabezpečené máte raňajky na hoteli, 
obed a večere podľa vlastného výbe-
ru. Cez deň voľný čas na kúpanie.

15. DEŇ
Po raňajkách v hoteli skontrolujeme, 
či sme si nič nezabudli a vydáme sa 
na cestu späť do Saigonu a to priamo 
na letisko pre váš návrat do Európy.

16. DEŇ
Prílet do Viedne.
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Srí Lanka:
To najlepšie z ostrova 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Bratislava/

Viedeň/Budapešť - Colombo - 
Bratislava/Viedeň/Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny a 1 ks 
podpalubnej batožiny

• Všetky letiskové a palivové 
poplatky

• 6-dňový okruh Srí Lankou 

 s ubytovaním a polpenziou 
 v overených 3* hoteloch
• Vstupy podľa programu vrátane 

Jeep Safari Yala
• Ubytovanie na 4 alebo 6 nocí 
 v plážovom hoteli s polpenziou
• Všetky transfery vrátane vla-

kového lístka na trase Nuwara 
Eliya - Ella

• Miestneho slovensky/ česky 
hovoriaceho sprievodcu (alebo 
miestneho sprievodcu s českým 
tlmočníkom) v termíne okruhu

• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Vstupné víza

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy, Viedne alebo Bu-
dapešti.

2. DEŇ
Prílet na Srí Lanku. V poobedňajších 
hodinách na vás čaká prehliadka 
mesta s množstvom prekrásnych 
pamiatok. Po prehliadke nasleduje 
transfer do hotela, večera a zaslú-
žený oddych. Odporúčame vám sa 
dobre vyspať a pripraviť sa tak na 
ďalšie dni plné nezabudnuteľných 
zážitkov. 

3. DEŇ
Po raňajkách nasleduje presun na 
sloniu farmu v Pinnawale.
Pinnawala - sloní sirotinec bol vy-
budovaný v roku 1975 ako domov 
osamotených slonov. Aktuálne je 
sirotinec domovom cca 65 dospe-
lých slonov a mláďat. V poobedňaj-
ších hodinách sa presuniete k hore 
Sigiriya.
Sigiriya - nazývaná aj Levia hora 
patrí do Zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO. Samostatná pevnosť 
pochádza z 5. storočia nášho leto- 
počtu. Je veľakrát označovaná aj ako 
„Pevnosť v oblakoch“ a patrí medzi 
najfascinujúcejšie pamiatky Srí Lan-
ky. Po prehliadke nasleduje ubytova-
nie v okolí hory Sigiriya a večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáte na cestu do 
mesta Kandy. 
Po ceste sa zastavíte na návštevu 
jaskynného chrámu Dambulla, to-
várne na batik a záhrady na predaj 
korenín v Matale.
Jaskynný chrám Dambulla - jedná 
sa o 5 skalnatých jaskýň, ktoré sú 
umiestnené 100 - 150 metrov nad 
mestom Dambulla.

Neskôr sa vydáte na návštevu továr-
ne zameranú na výrobu batiku. 
Po ceste do Kandy sa zastavíte v 
Matale Spicy Garden - miesto ideá-
lne na nákup pravej srí lanskej škori-
ce, korenín a rôznych liečivých zmesí. 
V poobedňajších hodinách sa dosta-
nete do posvätného mesta Kandy.
Kandy - začnete krátkou prehliad- 
kou mesta, vrátane prehliadky ja-
zera, tržnice a chrámu Buddhovho 
zubu. Kandy sa nachádza v maleb-
nej kopcovitej oblasti Srí Lanky a je 
obklopené prevažne čajovníkovými 
plantážami. Mesto patrí k ich najpo-
svätnejším miestam. Chrám Budd-
hovho zubu patrí k najposvätnejším 
miestam na ostrove. 

Po prehliadke chrámu si večer užije-
te kultúrne tanečné predstavenie a 
následne ukončíte svoj deň ubytova-
ním sa a večerou v hoteli.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vydáte na cestu k 
čajovníkovým plantážam v Nuwara 
Eliya. Po ceste navštívite kráľovskú 
botanickú záhradu v Peradeniya, to-
váreň na výrobu čaju a absolvujete 
prehliadku samostatného mesta.
Nuwara Eliya - „Malé Anglicko“ na 
Srí Lanke je umiestnené v prekrás-
nom prostredí hôr, horských dolín, 
vodopádov a čajovníkových plantáží. 
Je považované za jedno z najchlad-
nejších miest na ostrove.

Po prehliadke sa presuniete na uby-
tovanie a večeru.

6. DEŇ
Po raňajkách sa vydáte na vlako-
vú stanicu v Nuwara Eliya, kde Vás 
čaká 3.5 hodinová cesta vlakom do 
oblasti Ella.
Po jazde vlakom sa vydáte k Rava-
na Falls. Po príchode do Národného 
parku Yala na vás čaká jeep safari. 
Národný park Yala - v národnom par-
ku sa nachádza nespočetné množ-
stvo druhov zvierat s množstvom 
stád slonov, leopardov, jeleňov, kro-
kodílov, mongoóz a iných zvierat.
Po ukončení safari sa presuniete na 
ubytovanie a večeru.

7. DEŇ
Po raňajkách sa vydáte do mesta 
Galle.
Galle - mesto bolo hlavným prísta-
vom Srí Lanky. Po prehliadke mes-
ta nasleduje transfer do plážového 
hotela.

8.-10. DEŇ (pri pobyte na 12 dní), 
8.-12. DEŇ (pri pobyte na 14 dní) 
a 8.-13. DEŇ (pri pobyte na 15 dní)
Oddych v plážovom hoteli.

11. DEŇ (pri pobyte na 12 dní), 
13. DEŇ (pri pobyte na 14 dní)
14. DEŇ (pri pobyte na 15 dní)
Check-out z hotela do 12:00. Po tom-
to čase si svoju batožinu môžete od-
ložiť v úschovni batožiny a užiť si ešte 
celý deň na pláži. Transfer z hotela na 
letisko je plánovaný na cca 20:00.

12. DEŇ (pri pobyte na 12 dní), 
14. DEŇ (pri pobyte na 14 dní)
15. DEŇ (pri pobyte na 15 dní)
Odlet zo Srí Lanky, prílet do Bratisla-
vy, Viedne alebo Budapešti.

STRAVA
polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
12 / 15 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, BUD

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
september – máj

CENY UŽ 
OD 1359 €
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Maledivy a Srí Lanka

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň/

Budapešť – Maledivy - Colombo 
- Viedeň/Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny a 1 ks 
podpalubnej batožiny

• Všetky letiskové a palivové 
poplatky

• Ubytovanie v izbe typu Classic 
na 5 nocí v hoteli Malahini Kuda 
Bandos 3.5* s polpenziou

• 6-dňový okruh Srí Lankou s 
ubytovaním a polpenziou v ove-
rených 3* hoteloch

• Vstupy podľa programu na Srí 
Lanke vrátane Jeep Safari

• Ubytovanie na 4 noci v hoteli 
Pandanus Beach Resort & Spa 
4* s polpenziou

• Všetky transfery vrátane vla-
kového lístka na trase Nuwara 
Eliya - Ella

• Miestneho česky hovoriaceho 
sprievodcu (alebo miesneho 
sprievodcu s českým tlmoční-
kom) v termíne okruhu na Srí 
Lanke

• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Vstupné víza

1. DEŇ
Odlet z Viedne alebo Budapešti.

2. DEŇ
Prílet na Maledivy, transfer do hote-
la, ubytovanie a voľný program. 

3. - 6. DEŇ
Voľný program.

7. DEŇ
Check-out, transfer na letisko a od-
let na Srí Lanku. Prílet na Srí Lanku v 
poobedňajších hodinách, transfer do 
hotela, voľný program.

8. DEŇ
Po raňajkách nasleduje presun na 
sloniu farmu v Pinnawale.
Pinnawala - sloní sirotinec bol vy-
budovaný v roku 1975 ako domov 
osamotených slonov. Aktuálne je 
sirotinec domovom cca 65 dospe-
lých slonov a mláďat. V poobedňaj-
ších hodinách sa presuniete k hore 
Sigiriya.
Sigiriya - nazývaná aj Levia hora 
patrí do Zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO. Samostatná pevnosť 
pochádza z 5. storočia nášho letopo-
čtu. Je veľakrát označovaná aj ako 
„Pevnosť v oblakoch“ a patrí medzi 
najfascinujúcejšie pamiatky Srí Lan-
ky. Po prehliadke nasleduje ubytova-
nie v okolí hory Sigiriya a večera.

9. DEŇ
Po raňajkách sa vydáte na cestu do 
mesta Kandy. 
Po ceste sa zastavíte na návšteve 
jaskynného chrámu Dambulla, to-
várne na batik a záhrady na predaj 
korenín v Matale.
Jaskynný chrám Dambulla - jedná 
sa o 5 skalnatých jaskýň, ktoré sú 
umiestnené 100 - 150 metrov nad 

mestom Dambulla.
Po ceste do Kandy sa zastavíte v 
Matale Spicy Garden - miesto ideál- 
ne na nákup pravej Srí Lanskej 
škorice, korenín a rôznych liečivých 
zmesí. 
V poobedňajších hodinách sa dosta-
nete do posvätného mesta Kandy.
Kandy - začnete krátkou prehliadku 
mesta, vrátane prehliadky jazera, 
tržnice a Chrámu Buddhovho zubu. 
Kandy sa nachádza v malebnej 
kopcovitej oblasti Srí Lanky a je 
obklopené prevažne čajovníkovými 
plantážami. Mesto patrí k ich najpo-

svätnejším miestam. Chrám Budd-
hovho zubu patrí k najposvätnejším 
miestam na ostrove. 
Po prehliadke chrámu si večer užije-
te kultúrne tanečné predstavenie a 
následne ukončíte svoj deň ubytova-
ním sa a večerou v hoteli.

10. DEŇ
Po raňajkách sa vydáte na cestu k 
čajovníkovým plantážam v Nuwara 
Eliya. Po ceste navštívite kráľovskú 
botanickú záhradu v Peradeniya.
Po ceste navštívite továreň na vý-
robu čaju a absolvujete prehliadku 
samostatného mesta.
Nuwara Eliya - "Malé Anglicko" na 
Srí Lanke je umiestnené v prekrás-
nom prostredí hôr, horských dolín, 

vodopádov a čajovníkových plantáží. 
Je považované za jedno z najchlad-
nejších miest na ostrove.
Po prehliadke sa presuniete na uby-
tovanie a večeru.

11. DEŇ
Po raňajkách sa vydáte na vlako-
vú stanicu v Nuwara Eliya, kde Vás 
čaká 3.5 hodinová cesta vlakom do 
oblasti Ella.
Po jazde vlakom sa vydáte k Ravana 
Falls. Po príchode do Národného par-
ku Yala na vás čaká jeep safari. 
Národný park Yala - v národnom par-
ku sa nachádza nespočetné množ-
stvo druhov zvierat s množstvom stád 
slonov, leopardov, jeleňov, krokodílov, 
mongoóz a iných zvierat.
Po ukončení safari sa presuniete na 
ubytovanie a večeru.
 
12. DEŇ
Po raňajkách sa vydáte do mesta 
Galle.
Galle - mesto bolo hlavným prísta-
vom Srí Lanky. Po prehliadke mes-
ta nasleduje transfer do plážového 
hotela.
 
13. - 15. DEŇ
Oddych v plážovom hoteli.

16. DEŇ (pri pobyte na 15 dní)
Check-out z hotela, transfer z hotela 
na letisko, odlet do Viedne alebo Bu-
dapešti s prestupom v Dubaji alebo 
Istanbule.

STRAVA
polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
12 / 14 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, BUD

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
september – máj

CENY UŽ 
OD 2399 €
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TOP zážitky z Thajského kráľovstva

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň/

Budapešť - Bangkok - Phuket - 
Viedeň/Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny a 1 ks 
batožiny do podpalubia (20 kg)

• Všetky letiskové a palivové poplatky
• Celodenný výlet Bangkok a 

okolie
• Výlet plávajúce trhy + vlakové 

trhy Mae Klong
• Celodenný výlet Ayutthaya
• Celodenný výlet Phuket City 

Tour + Karon & Kata Beach 
Tour

• Celodenný výlet James Bond 
Island

• Celodenný výlet Phi Phi Island
• Všetky vstupy počas výletov
• Ubytovanie v Citrus Sukhumvit 

4* s raňajkami v Bangkoku
• Ubytovanie v Horizon Karon  

Beach Resort & Spa 4* s raňaj-
kami na Phukete

• Všetky transfery
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Strava nad rámec programu

1. DEŇ
Odlet z  Viedne alebo Budapešti s 
max. 1 prestupom.

2. DEŇ
Prílet na do Bangkoku.
Transfer do hotela, oddych a voľný 
program.

3. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom. 
Výlet po Bangkoku, kde navštívime 
staré mesto, pôvodný kráľovský pa-
lác a chrám Wat Phra Keow, spojí-
me to s prechádzkou k malebnému 
chrámovému komplexu Wat Pho 
s obrej soche ležiaceho Buddhu a 
hrobkou kráľa Ramyho I., ktorý zalo-
žil Bangkok.
Presunieme sa k najstaršej stavbe v 
Bangkoku, chrámu Wat Arun.
Od Wat Artun sa prejdeme k longtail 
boat a budeme sa plaviť po pôvod-
ných kanáloch a nahliadneme do 
zákutí starého mesta.
Potom už opustíme staré mesto a 
budeme sa túlať magickými ulička-
mi čínskej štvrti, trhmi, streetfoodmi, 
budú nás tisíce farieb a vôní.

4. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom. 
Dnes na nás bude čakať výlet do 
Ayutthaya 
Navštívime 5 chrámových kom-
plexov z rôznych epoch starého 
Siamu, prejdeme sa okolo storoč-
ných ruín pôvodného kráľovského 
paláca. Na obed sa zastavíme v 
miestnej reštaurácii na brehu rieky 
Chao Phraya s nádherným výhľa-
dom a vychutnáte si fantastickú 
thajskú kuchyňu.
Chrámy ktoré navštívime: Wat Yai 
Chai Yat Chaim, Wat Mahathat, 
Wat Lokayasutharam, Wat Cha-
iwatthanaram, Wat Phra Si San-
phet.

5. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom. 
Dnes na nás bude čakať výlet na 
plávajúce trhy Damnoen Saduak 
alebo Amphawa a Mae Klong Train 
Market.

6. DEŇ
Po raňajkách nasleduje check-out z 
hotela a transfer na letisko k odletu 
na Phuket.
Po prílete na Phuket transfer do ho-
tela a voľný program.

7. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom. 
Dnes na nás bude čakať výlet James 

Bond Island. Vychutnáme si nádher-
ný výhľad na Phang Nga, prejdeme 
cez mangrovníkový prales a jaskyňu. 
Budete ohromení nádherným výhľa-
dom na úžasné skaly vystupujúce z 
vody. Neskôr sa presunieme na pev-
ninu a odtiaľ k chrámu Wat Suwan 
Kuha alebo chrámu opíc. Jedná sa 
o jaskynný chrám s veľkou ležiacou 
sochou Buddhu. Tento chrám má 
tiež veľa opíc, nakŕmiť ich môžeme 
banánmi.

8. DEŇ
Dnes na nás bude čakať výlet Phu-
ket City Tour. Návšteva Windmill View 
Point a nádherný výhľad na Anda-
manské more,
návšteva Wat Chalong – hlavný his-

toricky najstarší chrám na Phukete, 
Budhizmus, Big Buddha, najviac 
navštevované miesto na Phukete, 
požehnanie budhistickým mníchom, 
thajský obed na pláži, Rang Hill – 
možnosť sledovať voľne žijúce opice 
v ich prirodzenom prostredí.

9. DEŇ
Dnes na nás bude čakať výlet Phi Phi 
Island - Odchod na Phi Phi ostrovy. 
Navštívime Phi Phi ostrovy a všetky 
ich najdôležitejšie miesta medzi prvý-
mi, aby sme zaručili najlepší zážitok!
Prvou zastávkou je Phi Phi Leh, 
krásny pohľad na Maya bay. Kúpa-
nie v Pileh Lagoon, plávanie z lode v 
krištáľovo čistých vodách. Prehliadka 
Vikingskej jaskyne a potom pokraču-
jeme na ostrov Phi Phi Don, aby sme 
sa zastavili na pláži Monkey Beach 
a sledovali populárne opice makak, 
ktoré tam žijú. Ďalšou zastávkou  je 
Tonsay Bay, kde môžeme vyraziť na 
nádherný výhľad alebo si vychutnať 
pobyt na pláži. V programe pokraču-
jeme šnorchlovaním. Navštívime aj 
krásny ostrov Bamboo Island a bu-
deme môcť objavovať krásy ostrova, 
relaxovať, opaľovať sa a vychutnať si 
thajský obedový bufet na pláži.

10. - 11. DEŇ
Voľný program na Phukete.

12. DEŇ
Check-out z hotela do 12:00, transfer 
do na letisko, odlet do Viedne alebo 
Budapešti.

13. DEŇ
Prílet do Viedne.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
13 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
september - máj

CENY UŽ 
OD 1699 €
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Klenoty Thajska: Phuket,
Phi Phi, Krabi a Koh Samui

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň – 

Phuket/Koh Samui – Viedeň
• 1 ks podpalubnej batožiny a 1ks 

príručnej batožiny
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 

v 4* hoteli s raňajkami
• Transfery letisko - hotel - letisko

• Celodenný výlet Phuket City 
Tour + Karon & Kata Beach 
Tour

• 2-dňový výlet Phi Phi, Krabi, 
James Bond Island, Rang Yai 
Islands vrátane stravy

• Celodenný výlet súkromným 
speedboat-om na Koh Samui

• Celodenný výlet Angthong Nati-
onal Marine Park na Koh Samui

• Celodenný výlet Okružná jazda 

po ostrove Koh Samui vrátane 
obeda

• Všetky transfery v rámci progra-
mu

Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Strava nad rámec

1. DEŇ
Odlet z Viedne na Phuket.

2. DEŇ
Po prílete transfer do hotela, ubyto-
vanie a voľný program. 

3. DEŇ
V ranných hodinách odchod na 
2-dňový výlet Phi Phi, Krabi, James 
Bond Island, Rang Yai Islands.
Príchod do prístavu Cahlong pier, 
malé občerstvenie v prístave, ná-
sledný odchod na ostrov Phi Phi Leh 
a užívanie si možnosti šnorchlovania 
v lagúne Pi Leh Lagoon. Prehliad-
ka s možnosťou fotografovania na 
svetoznámej Maya Bay, nasleduje 
prehliadka Viking Cave a Monkey 
Beach. Pokračujeme šnorchlovaním 
na ostrove Phi Phi Don a voľným 
programom na Bamboo Island. Uby-
tovanie na Phi Phi Don Island a voľný 
program.

4. DEŇ
V ranných hodinách odchod z hotela 
(po raňajkách) na ďalší deň progra-
mu Krabi, James Bond Island, Rang 
Yai Islands.

5. DEŇ
Dnes na nás bude čakať po raňaj-
kách výlet Phuket City Tour.

6. DEŇ
Voľný program na Phukete.

7. DEŇ
Raňajky v hoteli, check-out do 
12:00, transfer na letisko Phuket, 
odlet na Koh Samui.
Po príchode na Koh Samui nasledu-
je transfer do hotela. Voľný program.

8. DEŇ
V ranných hodinách odchod z hotela 
(po raňajkách) na celodenný výlet 
súkromným speedboat-om.
Ide o celodenný výlet súkromnou 
rýchloloďou na neďaleké ostrovy so 
slovenským sprievodcom na ostrov 
Koh Matsum, kde si dáme obed v 
klasickej thajskej reštaurácii. Po 
obede sa poprechádzame medzi 
mangrovníkmi na opačnú stranu 
ostrova, kde opäť nastúpime na 
speedboat.
Ďalšia zastávka je na ostrove Koh 
Tan, kde sa opäť osviežime v tyrky-

sovej vode a obzrieme podvodný 
svet. Návrat na Koh Samui je okolo 
18.00 hod.

9. DEŇ
V ranných hodinách odchod z hote-
la (po raňajkách) na celodenný výlet 
Angthong National Marine Park.

10. DEŇ
V doobedňajších hodinách odchod z 
hotela (po raňajkách) na celodenný 
výlet Okruh ostrovom.

11. - 12. DEŇ
Voľný program na Koh Samui

13. DEŇ
Raňajky v hoteli, check-out do 12:00, 
transfer na letisko Koh Samui, odlet 
do Viedne.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
13 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 1799 €
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Unikátny Bangkok a okolie

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň – 

Bangkok  - Viedeň
• 1 ks podpalubnej batožiny a 1ks 

príručnej batožiny
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 

v 4* hoteli 
• Transfery letisko - hotel - letisko
• Celodenný výlet Bangkok a 

okolie
• Výlet plávajúce trhy + vlakové 

trhy Mae Klong
• Celodenný výlet Ayutthaya
• Celodenný výlet Kanchanaburi a 

Národný park Erawan

• Všetky vstupy počas výletov
• Všetky transfery
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Strava nad rámec

1. DEŇ
Odlet z Viedne do Bangkoku.

2. DEŇ
Po prílete transfer do hotela, ubyto-
vanie a voľný program. 

3. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom. 
Výlet po Bangkoku, kde navštívime 
staré mesto, pôvodný kráľovský pa-
lác a chrám Wat Phra Keow, spojí-
me to s prechádzkou k malebnému 
chrámovému komplexu Wat Pho 
s obrej soche ležiaceho Buddhu a 
hrobkou kráľa Ramyho I., ktorý založil 
Bangkok.
Presunieme sa k najstaršej stavbe v 
Bangkoku, chrámu Wat Arun.
Od Wat Artun sa prejdeme k longtail 
boat a budeme sa plaviť po pôvod-
ných kanáloch a nahliadneme do 
zákutí starého mesta.
Potom už opustíme staré mesto a 
budeme sa túlať magickými ulička-
mi čínskej štvrti, trhmi, streetfoodmi, 
budú nás tisíce farieb a vôní.
Zájdeme k chrámu Wat Trimit so so-
chou Buddhu s rýdzeho zlata.
K večeru sa pozrieme na nezabud-
nuteľný západ slnka na streche 
mrakodrapu v modernom meste a 
budeme pozorovať, ako sa celé mes-
to premieňa v nočnej, pulzujúcej me-
tropole zo Sky Baru v 83. poschodí.

4. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom. 
Dnes na nás bude čakať výlet do 
Ayutthaya.
Celodenný výlet privátnym vanom a 
so slovenským sprievodcom do bý-
valého kráľovského mesta Siamskej 
ríše.
Navštívime 5 chrámových kom-
plexov z rôznych epoch starého Sia-
mu, prejdeme sa okolo storočných 
ruín pôvodného kráľovského paláca. 

Na obed sa zastavíme v miestnej 
reštaurácii na brehu rieky Chao 
Phraya s nádherným výhľadom a 
vychutnáte si fantastickú thajskú 
kuchyňu.
Chrámy ktoré navštívime: Wat Yai 
Chai Yat Chaim, Wat Mahathat, 
Wat Lokayasutharam, Wat Chai-
watthanaram, Wat Phra Si Sanphet.

5. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom. 
Dnes na nás bude čakať výlet na 
plávajúce trhy Damnoen Saduak 

alebo Amphawa a Mae Klong Train 
Market.
Ráno navštívime tradičné plávajúce 
trhy za Bangkokom, kde sa na lodi 
plavíte okolo desiatok plávajúcich 
obchodov, stánkov, lodiek. Cestou 
sa môžeme zastaviť na kokosovej 
farme a pozrieť sa na tradičnú výro-
bu kokosového cukru.
Po návšteve plávajúcich trhov sa 
vydáme na neuveriteľný trh na koľaj-
niciach Mae Klomg, cez ktorý stále, 
niekoľkokrát denne prechádza vlak, 
prejazd vlaku trhom je niečo, na čo 
naozaj nikdy nezabudnete.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
9 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 1159 €

6. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom. 
Dnes na nás bude čakať výlet Kan-
chanaburi a výlet do Národného par-
ku Erawan.
Na prechádzkach sa tu môžete 
stretnúť so zmiešaným opadavým 
lesom, ktorý prechádza v suchý les 
a tropický prales. Príjemné a stále 
podnebie parku Erawan poskytuje 
dobré podmienky pre mnohé druhy 
cicavcov, plazov a obojživelníkov. 
Stretnúť tu teda môžete tigre, gibo-
ny, zajace a mnoho ďalších zvierat. Tí 
z vás, ktorých láka študovať ich život 
v prirodzenom prostredí, si tu budú 
pripadať ako v „raji“.
Nesporne najzaujímavejším mies-
tom je vodopád Erawan, jeho sedem 
stupňov je obklopených krásnymi 
lesmi s množstvom cestičiek, po 
ktorých sa môžete dostať až k 6. 
stupňu. Ak by ste sa chceli dostať 
až hore, musíte sa vyšplhať po skale. 
Náročný výstup však naozaj stojí za 
to. Na vrcholku vás ohluší hrmot vo-
dopádu a vy uvidíte masy vody pada-
júcej dole a trieštiacej sa o kamene 
vyčnievajúce z jazierka pod ním.

7. DEŇ
Voľný program v Bangkoku.

8. DEŇ
Check-out z hotela do 12:00, transfer 
do na letisko, odlet do Viedne.

9. DEŇ
Prílet do Viedne.
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V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Bratislava/

Viedeň/Budapešť – Dubaj – 
Bratislava/Viedeň/Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny a 1ks 
podpalubnej batožiny

• Všetky letiskové a palivové 
poplatky

• Ubytovanie na 3 noci v hoteli 
Citymax Bur Dubai 3* s raňajka-
mi

• Ubytovanie na 4 noci v hoteli 
smartline Ras al Khaimah 4* s 
all inclusive

• Všetky transfery
• Výlet Dubai City Tour so sloven-

ským sprievodcom
• Výlet Musandam Dhow Cruise 

Omán so slovenským sprievod-
com

• Výlet Púštne safari vrátane 
jazdy na dunách, večere, nealko 

nápojov. K dispozícii je anglicky 
hovoriaci asistent

• Asistencia slovenského sprie-
vodcu počas celého pobytu

• Vstupné víza do Ománu
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Strava nad rámec programu

1. - 2. DEŇ
Odlet z  Bratislavy/Viedne/Budapešti 
priamym letom do Dubaja.
Po prílete transfer do hotela, ubytova-
nie a voľný program. 
V 2. deň sa vydáte so slovenským 
sprievodcom na prehliadku Dubaja, 
počas ktorej získate úplný prehľad o 
minulosti a aj súčastnosti toho draho-
kamu Arabského polostrova. Prejdete 
sa po famóznej Dubai Marina (prístav), 
vychutnáte si pohľady na Burj al Araj a 
Burj Khalifa. Spolu so sprievodcom ďa-
lej uvidíte svetoznámu mešitu Jumeira.
Samozrejme si vychutnáte aj staré 
mesto Dubaja s nezabudnuteľnými 
trhmi.

3. DEŇ
Voľný program v Dubaji.
Možnosť fakultatívneho výletu do 
vodného parku Aquaventure - to 

sú desiatky adrenalínových atrak-
cií, delfinárium, podmorská zoo 
a 700 metrov dlhá privátna pláž. 
Rozľahlý komplex svetovej úrovne 
sa nachádza na korune palmového 
ostrova Palm Jumeirah v Dubaji. Le-
gendárny park je súčasťou rozpráv-
kového hotela Atlantis The Palm. 

4. DEŇ
Voľný program v Dubaji, check-out 
z hotela, transfer do hotela v Ras al 
Khaimah, voľný program.

5. DEŇ
Po raňajkách odchod so slovenským 
sprievodcom do Ománu - k omán-
skym fjordom v oblasti Khasab.
So sprievodcom sa vydáte spoznať 
jedinečné ománske fjordy. Na lodi 
sa budete plaviť po nezabudnuteľ-
ných fjordoch a užijete si na lodi 

deň plný zábavy, možnosti plávania a 
šnorchlovania. 
Počas plavby bude pre vás priprave-
ný obed a nealkoholické nápoje. 
Príchod do hotela vo večerných ho-
dinách.

6. DEŇ
Voľný program v hoteli.
Počas 6. dňa absolvujete Púštne 
safari na džípoch. V cene safari je 
zahrnutá jazda na dunách, večera v 
klasickom púštnom kempe, nealko 
nápoje. K dispozícii je anglicky hovo-
riaci asistent (vodič).

7. DEŇ
Voľný program v hoteli.

8. DEŇ
Transfer na letisko, odlet z Dubaja 
(priamy let).

STRAVA
raňajky / all inclusive

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, BUD

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 1099 €

Emiráty a Omán: Klenoty
Arabského polostrova
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Jordánsko: Najväčšie
poklady kráľovstva

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Transfer Bratislava - letisko - 

Bratislava
• Spiatočná letenka do Ammánu
• 1 ks príručnej batožiny
• 1 ks malej príručnej batožiny
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in
• 6x ubytovanie v 4* hoteloch s 

polpenziou

• 1x ubytovanie v kvalitnom púšt-
nom kempe v oblasti Wadi Rum 
s polpenziou

• Program podľa popisu vrátane 
vstupov

• 2 hodinové safari v púšti Wadi 
Rum

• Služby slovensky hovoriaceho 
sprievodcu

• Vstupné víza do Jordánska
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Vstupy a fakultatívny program 

nad rámec vopred stanoveného 
programu

• Prepitné pre miestnych vodičov 
a sprievodcov 30 EUR/osoba

• Batožina do podpalubia

1. DEŇ
Transfer na letisko. Odlet do Ammá-
nu.
Po prílete do Ammánu Vás privíta náš 
slovenský sprievodca, spolu s kto- 
rým sa presuniete na ubytovanie do 
hlavného mesta Jordánska - Ammá-
nu. Nasleduje večera a voľný pro-
gram. Odporúčame si poriadne od-
dýchnuť, nakoľko ráno na Vás čaká 
nabitý program.

2. DEŇ
Ráno začneme bohatými raňajkami 
a nasleduje prehliadka Ammánu. 
Ammán je hlavné mesto Jordánska 
s populáciou okolo 4 mil. obyvateľov. 
Ammán Vás očarí svojou históriou, 
pamiatkami a veľmi príjemnými do-
mácimi obyvateľmi. V meste sa na-
chádza mnoho starovekých stĺpov, 
hradieb. Počas programu navštívite 
aj miestny hrad a mnoho archeolo-
gických pamiatok.
Po prehliadke Ammánu sa presunie-
me do mesta Jerash - mesto Jerash 
je najväčšie a najzaujímavejšie mies-
to s bohatými antickými pamiatkami. 
Jeho impozantné slávnostné brány, 
kolonádové cesty, chrámy a divadlá 
pochádzajú z doby, keď to bolo dôle-
žité cisárske centrum.
Po prehliadke mesta Jerash sa vy-
dáme späť do hotela v Ammáne a 
užijeme si výbornú večeru.

3. DEŇ
Ráno začneme bohatými raňajkami 
a nasleduje náš program. 
Len 30 km od Ammánu, pozdĺž 
5000-ročnej kráľovskej diaľnice, je 
jedno z najpamätnejších miest v Jor-
dánsku - Madaba, známa ako „Mes-
to mozaiky“.

Mesto je známe pre svoje nádher-
né byzantské a umayyadské mo-
zaiky. Madaba je domovom slávnej 
mozaikovej mapy Jeruzalema zo 6. 
storočia. S dvoma miliónmi kusov ži-
vého farebného miestneho kameňa 
zobrazuje kopce a údolia, dediny a 
mestá až po deltu Nílu.
Po prehliadke Madaby budeme po-
kračovať do Mt. Nebo. Je to miesto, 
o ktorom sa hovorí, že z nej Mojžiš 
videl zasľúbenú zem, krajinu, do kto-
rej bol zakázaný vstup. Predpokladá 
sa, že zomrel vo veku 120 rokov a 
bol neskôr pochovaný v oblasti, 
hoci presná poloha pohrebiska je 
predmetom domnienky.

Počas dňa navštívite aj fabriku na 
výrobu mozaiky a mesto Karak. Ka-
rak je mesto v Jordánsku známe 
pre svoj hrad Crusader, hrad Kerak. 
Hrad je jedným z troch najväčších 
hradov v regióne, ďalšie dva sú v 
Sýrii. 
Po prehliadke budeme pokračovať 
do Petry, kde sa ubytujeme, naveče-
riame sa  a strávime noc.

4. DEŇ
Ráno začneme bohatými raňajkami 
a nasleduje náš program. 
Petra – hlavné mesto nabatejského 
kráľovstva, jedna z najvýznamnejších 
pamiatok orientálnej kultúry; leží 
južne od Mŕtveho mora vo vzdiale-
nosti asi 300 km od hlavného mesta 
Jordánska Ammánu. Výnimočnosť 
Petry je v neopakovateľnosti jej prí-
rodného prostredia a v architektúre 
podriadenej miestnym podmienkam 
a vytesanej v skale, či už ide o stav-
by chrámové, hrobové, verejné či 
profánne. Miesto, kde sa Petra roz-

prestiera, má tvar veľkého amfiteátra 
obklopeného zo všetkých strán str-
mými skalnými masívmi. 
Po prehliadke budeme pokračovať 
do Wadi Rum, kde sa ubytujeme v 
našom kempe v púšti, užijeme si kla-
sickú jordánsku večeru a strávime 
tu noc.

5. DEŇ
Ráno začneme bohatými raňajkami 
a nasleduje náš program. 
Vyberieme sa spolu na cca. 2-hodi-
nové safari po prekrásnej púšti Wadi 
Rum, zastavíme sa na čaj u klasic-
kého kočovného kmeňa žijúceho v 
púšti Wadi Rum.
Po programe nasleduje transfer k 
Mŕtvemu moru, ubytovanie v 4* ho-
teli, večera a voľný program.

6.-7. DEŇ
Relax pri Mŕtvom mori.

8. DEŇ
Po raňajkách check-out z hotela (do
12:00), transfer na letisko v Ammá-
ne, odlet.
Po prílete transfer z letiska do Bra-
tislavy.

STRAVA
polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

MIESTO ODCHODU
BTS

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 899 €
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Izrael a Mŕtve more

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň – Tel 

Aviv - Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny v rozme-

roch 55x40x20cm, do 10kg
• 1 ks malej príručnej batožiny v 

rozmeroch 35x20x20cm
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky

• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3* hoteli s raňajkami
• Transfer letisko - hotel – letisko
• Program podľa popisu
• Služby česky alebo slovensky 

hovoriaceho izraelského sprie-
vodcu, ako aj ďalších sprievod-
cov

• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Batožina do podpalubia
• Strava nad rámec
• Prepitné pre miestnych vodičov 

a sprievodcov 20€/osoba

1. DEŇ
Odlet z Viedne. 
Po prílete do Tel Avivu stretnutie so 
slovenským sprievodcom, nasledu-
je transfer do hotela a program.
Doobeda návšteva pláže a jedného 
z početných tel-avivských trhov.
Poobede prehliadka Tel Avivu a sta-
robylého prístavného mesta Jaffa s 
miestnym česky hovoriacim sprie-
vodcom.
Tel Aviv - je mesto v Izraeli, ležiace 
na pobreží Stredozemného mora.
Osada na juhu súčasného Tel Avi-
vu bola založená v 80. rokoch 19. 
storočia ako náhrada za pomerne 
drahé arabské osady v Jaffe. V roku 
1909 sa začala výstavba a v roku 
1910 vzniklo meno Tel Aviv. Pôvod-
ne to bolo iba predmestie alebo 
"nocľaháreň" pre ľudí pracujúcich 
v Jaffe. Konflikty medzi Židmi v Tel 
Avive a Arabmi v Jaffe v roku 1921 
viedli obyvateľov Tel Avivu k vytvo-
reniu novej centrálnej obchodnej 
štvrte. Územný plán na vývoj mesta 
založený na centrálnych komuniká-
ciách a bulvároch bol vypracovaný 
v roku 1925 (Patrick Geddes) a 
schválený magistrátom (Meir Di-
zengoff). Tel Aviv rýchlo rástol a stal 
sa centrom izraelského mestského 
života, čím je dodnes. V roku 1950 
bol Tel Aviv spojený s mestom Jaf-
fa do jedného mesta s názvom Tel 
Aviv-Jafo.
Nasleduje transfer do Jeruzalema, 
ubytovanie a voľný program.
Večer transfer do Jeruzalema, uby-
tovanie v hoteli.

2. DEŇ
Ráno začneme bohatými raňajkami 
a nasleduje program. 
Ráno stretnutie s miestnym sprie-
vodcom, odvoz na Olivovú horu, 
odkiaľ je nádherný výhľad na staré 
mesto.
Potom nasleduje niekoľkohodinová 

pešia prehliadka Starým Jeruzale-
mom.
Navštívime všetky 4 časti starého 
mesta (moslimskú, židovskú, kres-
ťanskú aj arménsku). 
Uvidíme pamiatky ako: Via Dolorosa, 
Chrám Božieho hrobu, Cardo, Múr 
nárekov, Chrámovú horu, Jaffskú 
bránu, a ďalšie (miesto Poslednej 
večere, Hrobka kráľa Davida, atď)
Neskôr poobede voľný program.

3. DEŇ
Ráno začneme bohatými raňajkami 
a nasleduje náš program. 
Celodenný výlet k Mŕtvemu moru s 
možnosťou kúpania.
Po celom dni pri Mŕtvom mori návrat 
do Jeruzalema a voľný program.

4. DEŇ
Ráno začneme bohatými raňajkami 
a nasleduje náš program. 
Doobeda návšteva Getsemanskej 
záhrady. Odtiaľ odjazd do Betlehema 
– mesta, ktoré sa dnes nachádza 
na palestínskom území, s ktorým 
sa spája niekoľko zaujímavých 
biblických príbehov, kde strávime 
niekoľko hodín.
Tam uvidíme Baziliku narodenia, 
Kostol Svätej Kataríny, a iné. V 
Betleheme individuálne voľno – 
možnosť návštevy miestneho trhu s 
trocha iným rázom...
Poobede návrat naspäť do Jeruza-
lema – návšteva Záhradného hrobu. 
Odtiaľ peši presun cez Damašskú 
bránu k Jaffskej bráne (so zastávkou 

na krátke občerstvenie v Rakúskom 
hospici). Navečer možnosť návštevy 
malého zaujímavého múzea v Christ 
Church, kde sa pravidelne stretávajú 
židovskí, arabskí aj iní veriaci.

5. DEŇ
Ráno začneme raňajkami a nasledu-
je transfer na letisko.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
5 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 799 €
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Marakéš: Perla Maroka 
s výletom k Atlasu

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Bratislava/

Viedeň – Marakéš - Bratislava /
Viedeň

• 1 ks príručnej batožiny v rozme-
roch 55x40x20cm, do 10kg

• Všetky letiskové a palivové 
poplatky

• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3* hoteli s raňajkami
• Program  so slovenským sprie-

vodcom
• Transfer letisko - hotel – letisko
• Fakultatívny výlet k údoliu rieky 

Ouriky vrátane transferov

• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestna pobytová taxa
• Batožina do podpalubia
• Vstupy do pamiatok

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy/Viedne.
Po prílete nasleduje transfer do ho-
tela (check-in možný od 14:00), uby-
tovanie. Voľný program. 
Po ubytovaní v hoteli neďaleko sta-
rého historického centra mesta, Me-
diny, nevynecháme večernú návšte-
vu jedného z najväčších námestí v 
severnej Afrike, Jemaa el Fna, ktoré 
je zapísané v zozname kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Tu vám učarujú 
vystúpenia opíc, či hadov, no aj mie-
stni trhovníci a množstvo reštaurácií 
a terasovitých kaviarní. Dominantou 
starého mesta je Mešita Koutoubia 
so svojím 77 metrov vysokým mi-
naretom, ktorý je najvyšším bodom 
v medine. Prejdeme sa i soukmi, 
typickými berberskými trhmi, kde 
sa okrem argánového oleja dá kúpiť 
úplne všetko, čo je typické pre Af-
riku. Možnosť večere priamo na ná-
mestí alebo v hoteli.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na návšte-
vu nádherných palácov a múzeí. Na-
vštívime najskôr palác z rozprávky 
1000 a jednej noci z konca 19-teho 
storočia, palác Al Bahia, uvidíme aj 
kráľovský palác Dar el Marhzen, kto-
rý sa nachádza v blízkosti paláca El 
Badi – tento vznikol po vojne troch 
kráľov v roku 1578 a nezachoval sa 
v celej svojej kráse, no dajú sa na-
vštíviť ruiny niekdajšieho kráľovské-
ho sídla a obdivovať výhľady z veže 
paláca na pohorie Atlas.                    
Po obede, kde budete môcť ochutnať 
tradičný marocký couscous alebo iné 
miestne špeciality, sa vydáme na ná-
vštevu židovskej štvrte Mellah s typic-
kými soukmi, lekárňami s bylinkami a 
orientálnymi koreninami, s fontánami 
aj so židovskou synagógou.                 
Uvidíme i najstaršiu zachovanú 
vstupnú bránu do starého mesta 
- Bab Agnou z 12. storočia. Nasle-
dovať bude individuálne voľno, od-
chod do hotela bude vo večerných 
hodinách.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na návšte-
vu nádherných záhrad JARDIN de 
Majorelle, ktoré sú najkrajšími záhra-

dami v Marakéši a ktoré dal vysta-
vať v roku 1920 francúzsky maliar a 
vášnivý botanik Jacques Majorelle. 
Dvadsať rokov po jeho smrti zá-
hrady aj s nádhernou modrou vilou 
maliara, v ktorej sa dnes nachádza 
Berberské múzeum odkúpil Yves 
Saint - Laurent so svojím priateľom 
Pierrom Bergé a dnes sa dá hneď 
vedľa záhrad navštíviť aj múzeum 
Yves Saint-Laurent. 
Po návšteve záhrad a oboch múzeí 
sa vydáme do Mediny k hrobkám 
Saádskych kráľov a okolitých záhrad. 
Uvidíme aj mešitu Ben Youssef, po-
stavenú v 12. storočí, aj Moussine 
mešitu, ktorá je komplexom fontán, 
mešity a knižnice zo 14. storočia. Po 
obede sa môžete vydať v rámci indi-
viduálneho voľna na návštevu miest-
nych trhov.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na výlet za 
brány Marakéša – do očarujúceho 
údolia rieky Ouriky a k úpätiu najvyš-
šieho pohoria v Maroku – k Veľkému 
Atlasu, kde s lokálnym sprievodcom 
objavíme čaro berberských dedín a 
spôsobu života pôvodných obyva-
teľov Maroka. Cestou budeme ob-
divovať nielen údolie riečky Ouriky, 
ale aj najvyšší vrch Maroka - Džabal 
Tubkal (4167 m n. m.), ktorého vrchol 
je vždy pod snehom. 
Spoznáte spôsob života miestnych 
Berberov a ich tradície a vydáme sa 
aj na výstup k najnižším vodopádom 
a najkrajším výhľadom na pohorie 
Veľký Atlas. Po výstupe možnosť 
obeda v miestnych berberských 
reštauráciách, nákup argánového 
oleja alebo lokálnych výrobkov a su-

venírov. V popoludňajších hodinách 
návrat do Marrakeša a individuálne 
voľno, resp.návrat na najväčšie ná-
mestie Jemaa–el Fna na večeru.

5. DEŇ
Po raňajkách nás bude čakať odlet 
do Bratislavy/Viedne.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
5 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 499 €
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Americké TOP

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň/Bu-

dapešť – New York – Viedeň/ 
Budapešť

• Letenka New York – Las Vegas
• Transfer Las Vegas – Los An-

geles 
1 ks príručnej batožiny
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• 4x ubytovanie v 3* hoteli na 

Manhattane v New Yorku
• 4x ubytovanie v 4* hoteli v cent-

re mesta v Las Vegas
• 2x ubytovanie v 3* hoteli v Los 

Angeles
• Služby slovenského sprievodcu 

počas pobytu v USA
• Transfer letisko - hotel - letisko
• Vyhliadková plavba po East River
• Poistenie insloventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Vybavenie ESTA formulára
• Miestna doprava v New Yorku
• Vstupy nad rámec programu

• Vratný depozit v hoteli
• Fakultatívne výlety nad rámec 

programu
• Vstup na Empire State Building - 

25 €/osoba nie je povinné
• Vstupné do Národnych parkov a 

na miestne atrakcie - 75 USD - 
platí sa priamo na mieste

• Podpalubná batožina - doplatok 
za podpalubnú batožunu je  
99 €/osoba - nie je povinné

1. DEŇ
Splňte si svoj sen v vycestujte s nami 
do New Yorku – mesta, ktoré nikdy 
nespí. Ponúkame Vám návštevu uni-
kátnej metropoly za najnižšiu cenu 
na trhu a to navyše v hlavnej sezóne!
V rámci nášho 6-dňového poznáva-
cieho zájazdu uvidíte to najlepšie čo 
“Veľké Jablko” ponúka. Prejdite sa po 
5th Avenue, vychutnajte si nádher- 
nú panorámu Manhattanu z druhej 
najvyššej budovy v meste Empire 
State Building. Navštívite WTC me-
morial, miesto na ktorom stáli slávne 
Dvojičky. Dokončená je už aj nová 
dominanta New Yorku, mrakodrap 
One World Trade Centre (Freedom 
Tower), ktorý meria 541 metrov a je 
najvyššou budovou USA. Vyberte sa 
na výlet loďou z Battery Park na os-
trov Slobody na ktorom stojí symbol 
New Yorku, slávna Socha slobody. 
Kto by nepoznal pojmy ako Central 
Park, St Patrick Cathedral, Broadway, 
Times Square, Brooklyn bridge, Wall 
street. To všetko a mnoho viac uvidíte 
počas vášho zájazdu za veľkú mláku. 
V New Yorku strávite spolu 5 neopa-
kovateľných dní počas ktorých vám 
bude k dispozícii slovenský sprievod-
ca, prevedie vás mestom a ponúkne 
možnosti ďalších výletov a aktivít
Neváhajte a splňte si svoj cestova-
teľský sen s nami!
Odlet z letiska Viedeň/Budapešť 
do New Yorku. Večer prílet do New 
Yorku, stretnutie so sprievodcom 
na letisku, transfer do hotela pria-
mo na Manhattane, oddych a voľný 
program.

2. DEŇ
Návšteva najrušnejšieho námestia 
New Yorku - legendárneho Times 
Square. Výlet loďou z Battery Parku 

pozdĺž Liberty Island, Ellis Island, 
Brooklyn Bridge, downtown Man-
tattan a pobrežie NJ. Neskôr sa 
prejdeme po svetoznámej Broad-
way, navštívime centrum finanč-
ného sveta Wall Street. Pozrieme 
sa do historického prístavu South 
Seaport s pôvodnými loďami, odfo-
tografujeme sa pred slávnym Bro-
oklyn Bridge.

3. DEŇ
Návšteva druhého najvyššieho 
mrakodrapu mesta Empire State 
Building, pokocháme sa nádhernou 
panorámou Manhattanu z vtáčej 
perspektívy. Prejdeme sa po 5th 
Avenue, uvidíte známu katedrálu 
Sv. Patrika, navštívime tiež slávne 
Rockefeller Centrum. Ďalším bodom 
nášho programu bude návšteva naj-

známejšieho parku na svete Central 
parku. Večer možnosť nákupov v 
Macy’s a okolitých obchodných do-
moch.

4. DEŇ
Prezrieme aj komplex budov World 
Trade Center, pôvodne nazývané 
“Ground Zero”. Jedná sa o miesto, 
kde stáli niekdajšie najvyššie mra-
kodrapy mesta “Dvojicky”, zničené 
v roku 2001 teroristickými útokmi. 
Poobede nákupy v New Yorku. Tre-
ba predsa nakúpiť darčeky za výhod-
né ceny.

5. DEŇ
Odlet na americký juhozápad do 
hlavného mesta zábavy Las Vegas. 
Ubytovanie v luxusnom 4-hviezdič-
kovom hoteli.

6. DEŇ
Prehliadka bulváru “the Strip” so slo-
venským sprievodcom.

7. DEŇ
Výlet do Vallley of Fire (Ohnivé-
ho údolia). Večer nákupy v Outlet 
Shopping centre.

8. DEŇ
Celodenný výlet do Grand Canyon 
(Veľký kaňon).
Grand Canyon National Park (Veľký 
kaňon) je ďalším z amerických ná-
rodných parkov, dokonca jeden z 
najstarších. Nachádza sa v štáte 
Arizona. Väčšinu jeho plochy zaberá 
práve Veľký kaňon, ktorý vytvorila 
rieka Colorado a dosková tektonika 
za milióny rokov. Je veľmi hlboký a 
v jeho brehoch sú viditeľné jednot-
livé vrstvy prastarých hornín. Krajina 
podlieha eróziám a ďalším geologic-
kým dejom, takže ráz krajiny sa ne-
ustále mení.

9. DEŇ
Transfer do Los Angeles, ubytovanie 
v hoteli v LA. Poobede prehliadka 
Holywoodu a luxusných domov ce-
lebrít.

10. DEŇ
Prehliadka Los Angeles. Poobede 
relax na pláži alebo možnosť fakul-
tatívnej návštevy zábavného parku 
Universal Studios.

11. DEŇ
Odlet do Európy alebo možnosť 
predĺženia pobytu o ľubovoľný počet 
dní.

12. DEŇ
Prílet do Europy (Viedeň/Budapešť).

STRAVA
bez stravy

DĹŽKA POBYTOV
12 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 2149 €
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Mexiko

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň - Can-

cún - Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny a 1 ks 

batožiny do podpalubia (20kg)
• Všetky letiskové a palivové poplatky
• 6-dňový okruh Yucatánom s 

ubytovaním a raňajkami v overe-
ných 3* hoteloch

• Všetky transfery
• Ubytovanie v hoteli Ibarostar 

Paraiso Beach 5* s all inclusive
• Všetky transfery
• Slovenského sprievodcu počas 

celej doby okruhu
• Vstupy do archeologických 

nálezísk podľa programu
• Prehliadka na koči v mestečku 

Izamal
• Vstup na Haciendu
• Vstup do Muzea Mayskej kultúry 

v Chetumale
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie

1. DEŇ
Odlet z Viedne, nočný prelet do Can-
cunu s Turkish Airlines.

2. DEŇ
Prílet do Cancunu, transfer do hotela 
a voľný program (hotel s raňajkami).

3. DEŇ
Chichen Itza: Začneme jedným zo 
siedmich novodobých divov sveta, 
mystickou Chichen Itza. Návšteva 
potrvá približne 2 hodiny. Spoznáme 
Kukulkanov chrám, na ktorom počas 
jarnej a jesennej rovnodennosti je 
možné pozorovať prírodný fenomén, 
zostup opereného hada, neskôr si 
pozrieme a vysvetlíme princíp rituá-
lnej hry Pelota a taktiež sa pozrieme 
na Chrám Bojovníkov. 
Izamal: Vo vnútrozemí Yucatánske-
ho polostrova sa nachádza maleb-
né mestečko s názvom Izamal. Toto 
mestečko bolo vyhlásené mexickou 
vládou za jedno z magických miest 
Yucatánu. Zvláštnosťou tohto mies-
ta je, že malebné domčeky sa túlia 
k sebe a formujú tak krásne úzke 
uličky, po ktorých sa prevezieme na 
dobových kočoch.
Merida: Krásna a romantická Me-
rida. Toto mesto od minulosti až do 
prítomnosti je kultúrnym, ekono-
mickým a spoločenským centrom 
celého spolkového štátu Yucatán. 
Počas koloniálnej epochy v nej našli 
svoj domov vlastníci sisalových plan-
táží. Vďaka čomu toto miesto malo 
čulé obchodné spojenie nie len s 
ostatnými časťami Mexika aj so sa-
motnou Európou, pretože z neďale-
kého prístavu Sisal sa vyvážali sisa-
lové laná do Európy. Počas večernej 
prehliadky navštívime dom zaklada-
teľa Meridy Francisca Monteja, ktorý 
až do 80. rokov minulého storočia 
patril jeho priamym potomkom.
Ubytovanie v hoteli v Meride.

4. DEŇ
Sisalová plantáž: Yucatánsky polost-
rov bol pre Mexickú ekonomiku veľ-
mi dôležitý, pretože sa na ňom pes-
tovalo „zelené zlato“. Toto zlato bolo 
natoľko cenné, že keď sem priplávali 
lode z Európy naplnené mramorom 

tak ako protiváhu sa vracali naplne-
né sisalom. Až do začiatku 20. sto-
ročia sa svetová produkcia lodných 
lán sústreďovala do tohto regiónu. 
Po objavení umelých vlákien, tento 
druh ekonomiky začal upadať a dnes 
má už iba lokálny charakter. Aj preto, 
nemôže chýbať na našej ceste. Našu 
prehliadku začneme návštevou haci-
endy kde žil samotný vlastník plan-
táže, potom si vysvetlíme proces 
spracovania od zasiatia až po finál-
nu produkciu na dobových strojoch 
z konca 19 a začiatkom 20. storo-
čia. Náš pobyt zakončíme kúpaním 
v cenote, čo je jaskyňa v ktorej sa 
nachádza krištáľovo čistá voda a dá 
sa v nej kúpať.

Oddych pri pobreží Mexického zá-
livu: V odpoludňajších hodinách 
príjazd k pobrežiu Mexického zálivu, 
možnosť ochutnať plody mora alebo 
len tak ležať a oddychovať na pláži. 
Vo večerných hodinách návrat späť 
do hotela v Meride.

5. DEŇ
Uxmal: Jedno z najdôležitejších 
miest tzv. klasického obdobia je Ux-
mal. Počas prehliadky tohto nálezis-
ka budete môcť pozorovať konštruk-
ciu pyramíd v tzv. Puuckom štýle, pre 
ktorý bolo typické, že sa dbalo na to 
ako objekt vyzerá navonok, ale na 
kultúru bývania vo vnútri sa nekládol 
veľký dôraz. 
Campeche: Západné pobrežie po-
lostrova dopĺňa klenot medzi kolo- 
niálnymi mestami. Campeche je jed-

no z najvýznamnejších španielskych 
miest v Mexiku. Odtiaľ sa plavili lode 
do Španielska naplnené drahocen-
nými surovinami ako zlato, striebro, 
jadeit, kakao medzi inými, vďaka 
čomu sa stalo vďačným terčom pirá-
tov. Po opakovanom spustošení mes-
ta začali stavať Španieli dômyselný 
systém hradieb a bášt, ktoré mali 
tento prístav uchrániť pred pirátmi.
Ubytovanie v hoteli v Campeche.

6. DEŇ
Skoro ráno odchod z hotela do 
kúzelného mesta Calakmul. Toto ar-
cheologické nálezisko je najvýznam-
nejšie z celej Rio Béckej skupiny 
miest. Jedná sa o jedno z najväč-
ších archeologických miest v celej 
Strednej Amerike. Samotné mesto 
sa rozprestieralo na viac ako 70 km2 
a archeológovia v ňom identifikovali 
viac ako 7000 budov, čo je omnoho 
viac ako v ktoromkoľvek inom may-
skom meste.

7. DEŇ
Ráno návšteva Múzea Mayskej kul-
túry a po ňom návšteva cenotu v 
ktorom sa nachádza krištáľovo čistá 
voda. Pre Máyov boli cenoty vstup-
nou bránou do pekla. Na porovnanie 
s prvým cenotom spomínaný v pre-
došlom texte tak tento je otvorený.
V odpoludňajších hodinách ubytova-
nie v hoteli Iberostar Paraiso Beach 
5* s all inclusive.

ĎALŠIE DNI POBYTU
Oddych v plážovom hoteli Iberostar 
Paraiso Beach 5*.

POSLEDNÝ DEŇ POBYTU
Check-out z hotela do 10:00. Trans-
fer na letisko. Odlet do Viedne.
Prílet do Viedne na ďalší deň.

STRAVA
raňajky/all inclusive

DĹŽKA POBYTOV
11 / 14 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

SEZÓNA
október  - máj

CENY UŽ 
OD 1799 €


