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MIKULOV - VALTICE - LEDNICE

Víno - jedlo - poznanie

autobusový zájazd

1. deň:
Odchod z Bratislavy o 7.00. Po príchode
do VALTÍC prehliadka zámku, priľahlého
parku, radnice, a kostola Nanebovzatia Panny
Márie. Možnosť navštíviť niektorú z miestnych
vinoték alebo „vinné sklepy“, kde vám radi
porozprávajú o technike výroby miestneho
vína.
Presun do MIKULOVA a pešia prehliadka
najznámejších historických pamiatok v centre
mesta: Sgrafitový dom U rytierov, Kašna,
súsošie Najsvätejšej trojice, Dietrichsteinská
hrobka, židovská štvrť. Možnosť návštevy
jaskyne Na Turoldu a Svatého kopečku,
na ktorom stojí baroková kaplnka sv.
Sebastiána, zvonica a Boží hrob.
Návšteva miestnej vinárne, ktorá ponúka výber
toho najlepšieho od vinárov z priľahlého kraja.
Nocľah v Mikulove.

2. deň:
Po raňajkách návšteva krásneho
mikulovského zámku s regionálnym múzeom,
v ktorom sa nachádza stála vinárska
expozícia.
Presun do LEDNÍC. Návšteva zámku,
priľahlých záhrad s množstvom exotických
rastlín, veľkého skleníka z polovice 19. stor.,
morského akvária Malawi, ako aj lednického
minaretu. Minaret je najstaršou dochovanou
rozhľadňou na území Česka, a zároveň
najvyššou stavbou tohto typu v neislamskej
krajine. Vďaka svojej 60 metrovej výške
umožňuje vidieť malebný park lednického
zámku z vtáčej perspektívy.

V cene je zarátané: autobusová doprava,
1x ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 1x raňajky, prehliadky podľa
programu bez vstupov, sprievodca zájazdu,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 20 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie – možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia
v cene 3,40 EUR/pobyt, vstupné
do zámkov, konzumácia vín, obed podľa
vlastného výberu.

Možnosť obedu v reštaurácií „U Tlustých“ známej z českej verzie programu „Ano, šéfe!“.
Reštaurácia je známa svojimi
gastronomickými špecialitami.
Návšteva dedinky PAVLOV s možnosťou
ochutnávok a kúpy značkových vín.
V podvečerných hodinách odchod
do Bratislavy.

Číslo zájazdu

Termín

Doprava

Strava

144
145

24.05. - 25.05. 2014
20.09. - 21.09. 2014

autobus
autobus

raňajky
raňajky

Cena
69 €
69 €

SLÁVNOSŤ MLADÉHO VÍNA BEAUJOLAIS !

1.deň:
Odchod z Bratislavy o 19.00 hod. Nočný tranzit
do Francúzska s príchodom do Lyonu
v dopoludňajších hodinách.
2.deň:
Prehliadka druhého najväčšieho mesta
Francúzska, ktoré je nielen pulzujúcou
obchodnou metropolou, ale aj mestom
s bohatou históriou. LYON je zapísaný
do svetového dedičstva UNESCO a hlavným
strediskom francúzskej gastronómie.

Poobede sa vyberieme po BEAUJOLAIS
ROUTE DES CRUS, cez dedinky SaintAmour, Juliénas, Fleurie, Chiroubles a všade
prítomné vinohrady, prídeme do metečka
Beaujeu. Cestou sa zastavíme na prehliadke
vinárstva s ochutnávkou vín. V mestečku
Beaujeu nás čaká oslava príchodu mladého
vína Les Sarmentelles. V cene zájazdu je
zarátaný pohár na degustačnú súťaž a
vstupenka na tanečný večer. Návrat
na ubytovanie v neskorých nočných hodinách.

Navštívime najväčšiu renesančnú štvrť
vo Francúzsku, tzv. Starý Lyon s typickými
p r e k r y t ý m i p a s á ž a m i „ Tr a b o u l e s “ ,
monumentálnu baziliku Fourviera, tiež CroixRousse, štvrť s dielňami tkáčov hodvábu.
Nocľah.

4.deň:
Po raňajkách presun do mestečka BEAUNE,
ktoré sa nazýva aj hlavným mestom
burgundského vína. Navštívime Hospices de
Beaune, bývalú nemocnicu pre chudobných,
ktorá v súčasnosti slúži ako hotel. Ide
o nádhernú stavbu z obdobia vrcholnej gotiky.

3.deň:
Po raňajkách presun do oblasti Beaujeu, kde
sa už všetko pripravuje na tradičnú slávnosť
príchodu mladého vína BEAUJOLAIS. Cestou
do mestečka BEAUJEU navštívime jednu
z najkrajších francúzskych dediniek,
stredoveký OINGHT. Cez ďalšiu typickú
dedinku Vaux en Beaujolais, kde sa zastavíme
na ochutnávku v miestnom vinárstve, prídeme
do mestečka Macon.

Návšteva a prehliadka dvoch vinárstiev
v oblasti zmámej najmä pestovaním odrôd
Pinot Noir a Chardonnay (napr. apelácie Côte
de Nuits, La Cote de Beaune) spojená
s ochutnávkou vín. Cestou zo slávnej vinárskej
cesty GRAND CRU návšteva malebných
vinárskych dediniek VOLNAY a POMMARD
(gotická katedrála Sv. Vincenta zo začiatku
13. storočia). Obe sú známe tým, že produkujú
iba červené víno. Ubytovanie v Štrasburgu.
5.deň:
R a ň a j k y. P r e h l i a d k a Š T R A S B U R G u
- katedrála Notre Dame (gotické majstrovské
dielo), ktorá bola do 19. storočia najvyššou
stavbou celého kresťanského sveta;

Číslo zájazdu

Termín

Doprava

Strava

185

18.11. - 23.11. 2014

autobus

raňajky

Rohanský palác – niekdajšie sídlo
arcibiskupov z rodu Rohan; najmalebnejšia
štvrť starého Štrasburgu The Petite France
quarter. Nachádzajú sa tu domy garbiarov,
mlynárov a rybárov zo 16. a 17. stor.; gotický
kostol Sv. Tomáša.; sídla hlavných európskych
inštitúcii – Rada Európy, Európsky parlament,
Európsky súd pre ľudské práva. Osobné voľno
v meste. Vo večerných hodinách odchod
smerom na Slovensko, nočná jazda.
6.deň:
Príchod do Bratislavy v ranných hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava,
3x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 3x kontinentálne raňajky,
4x prehliadky vinárstiev s ochutnávkami,
ostatné prehliadky podľa programu bez
vstupov okrem tanečného stanu a
degustačného pohára v Beaujea, sprievodca
zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 80 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia
v cene 10,20 EUR / pobyt, vstupné Hospices
de Beaune 7 EUR, vstup do Múzea
burgundského života 2,80 EUR
Organizujeme v spolupráci s FineWines Travel.

Cena
459 €

Víno - jedlo - poznanie

.. s návštevou Štrasburgu a Lyonu

BURGUNDSKO - ALSASKO
vínna cesta Burgundskom a Alsaskom

Víno - jedlo - poznanie

1.deň
Odchod z Bratislavy o 7.00 hod. Tranzit
do Francúzska na ubytovanie v blízkosti
Štrasburgu. Krátka prehliadka večernej
metropoly. Nocľah.
2.deň:
Po raňajkách presun do mestečka BEAUNE,
ktoré sa nazýva aj hlavným mestom
burgundského vína. Navštívime Hospices de
Beaune, bývalú nemocnicu pre chudobných,
ktorá v súčasnosti slúži ako hotel. Ide
o nádhernú stavbu z obdobia vrcholnej gotiky.
Návšteva a prehliadka v dvoch vinárstvach
v oblasti zmámej najmä pestovaním odrôd
Pinot Noir a Chardonnay (napr. apelácie Côte
de Nuits, La Cote de Beaune) spojená
s ochutnávkou vín. Cestou zo slávnej vinárskej
cesty GRAND CRU návšteva malebných
vinárskych dediniek VOLNAY a POMMARD
(gotická katedrála Sv. Vincenta zo začiatku
13. storočia). Obe sú známe tým, že produkujú
iba červené víno. Ubytovanie.

3.deň:
Po raňajkách návšteva tradičného trhu a
prehliadka mesta DIJON - hlavného mesta
burgundských vojvodov: charakteristická
dijonská ulica Rue des Forges s kostolom
Notre Dame; Vojvodský palác, ktorý bol
pôvodne postavený ako obranná pevnosť a
dnes slúži ako radnica; burgundský Parlament,
Katedrála St. Bénigne.

Návšteva typickej tržnice Les Halles, ktorú
postavil sám Gustave Eiffel. Návšteva syrárne
Gaugry v meste BROCHON a vinárstva
s prehliadkou a ochutnávkou vín. Vo večerných
hodinách presun naspäť do Štrasburgu
na ubytovanie.
4.deň:
Raňajky. Celodenný výlet do Alsaska.
Návšteva dvoch vinárstiev v tejto oblasti
s prehliadkou a ochutnávkou preslávených
tichých (Riesling, Pinot Gris, Muscat,
Gewurztraminer) a šumivých (Crémant
d'Alsace) vín. Návšteva zrúcaniny hradu
KAYSERBERG, ktorý leží na 290-metrovom
vrchu severne od rovnomennej dedinky.
Vybudovaný bol v 13. storočí a slúžil
na vojenské účely. Pozoruhodná kruhová veža
má múry široké 4,42 metra. Vo večerných
hodinách návrat na ubytovanie.

6.deň:
Príchod do Bratislavy v ranných hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava,
4x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 4x kontinentálne raňajky,
5x prehliadky vinárstiev s ochutnávkami,
návšteva syrárne, ostatné prehliadky podľa
programu bez vstupov, sprievodca zájazdu,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 115 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia
v cene 10,20 EUR / pobyt, vstupné Hospices
de Beaune 7 EUR, vstup do Múzea
burgundského života 2,80 EUR
Organizujeme v spolupráci s FineWines Travel.

5.deň:
Raňajky. Prehliadka ŠTRASBURGu katedrála Notra Dame (gotické majstrovské
dielo), ktorá bola do 19. storočia najvyššou
stavbou celého kresťanského sveta;
Rohanský palác – niekdajšie sídlo
arcibiskupov z rodu Rohan; najmalebnejšia
štvrť starého Štrasburgu The Petite France
quarter. Nachádzajú sa tu domy garbiarov,
mlynárov a rybárov zo 16. a 17. stor.; gotický
kostol Sv. Tomáša.; sídla hlavných európskych
inštitúcii – Rada Európy, Európsky parlament,
Európsky súd pre ľudské práva. Osobné voľno
v meste. Vo večerných hodinách odchod
smerom na Slovensko, nočná jazda.

Číslo zájazdu

Termín

Doprava

Strava

186

25.07. - 30.07. 2014

autobus

raňajky

Cena
499 €

PARÍŽ a PO STOPÁCH VÍNA Z BORDEAUX
autobusový zájazd

2.deň:
Príchod do PARÍŽA v ranných hodinách. Pešia
prehliadka najznámejších historických
pamiatok v centre mesta: katedrála NOTRE
DAME, Latinská štvrť, Panthéon, univerzita
La Sorbonne, Luxemburské záhrady, Bulvár
St. Michel, Centre Pompidou, Kostol
sv. Eustacha, Place de Concorde, návšteva
múzea LOUVRE. Ubytovanie.
3.deň:
Raňajky. Dopoludnia autobusová prehliadka
Champ - Elysées, Árc de Triomphe, Opera,
moderná štvrť LA DEFENSE spojená
s možnosťami nákupov v obchodnom centre.
Na obed presun do BORDEAUX. Príchod
okolo ôsmej, privítanie vínom. Ubytovanie.
4.deň:
Po raňajkách návšteva dvoch klasifikovaných
vinárskych chateau s odbornou prehliadkou
vinárstiev a ochutnávkou produkcie daného
chateau v oblasti MEDÓC (Pauillac, Margaux,
Pessac, Graves, St. Julien, St. Estephe alebo
Haut-Medóc). Jazda po slávnej vínnej ceste
ROUTE DES CHATEAUX s notoricky
známymi foto miestami – Lafite Rothschild,
Cos D'estournel. Cesta je lemovaná krásnymi
zámkami a vinohradmi, ktoré sa tiahnú pokiaľ
oko dovidí. Návšteva typickej dedinky

v Pauillaci - VILLAGE DE BAGES, ktorá je
nazývaná aj dedinka vína a gurmánskych
pôžitkov. Okrem dvoch zámočkov s vinárskou
tradíciou tu nájdeme kaviareň ponúkajúcu
miestne špeciality, typickú pekárničku, obchod
s vínami a štúdia umelcov a remeselníkov.
Večer prehliadka mesta BORDEAUX (dlho
známeho pod prezývkou „Spiaca nádhera“).
Zvonica, Bazilika Saint-Seurin (UNESCO),
Katedrála Saint-André (UNESCO), divadlo
Grand Theater, Dom vína. Ubytovanie.

5.deň:
Raňajky. Návšteva mestečka ST. EMILION,
návšteva klasifikovaného vinárstva oblasti St.
Emilion alebo vinárstva v oblasti Pomerol,
resp. Lalande de Pomerol s prehliadkou a
ochutnávkou vín z produkcie chateau.
Poobede presun do PARÍŽA. Príchod okolo
polnoci, resp. po polnoci. Ubytovanie.
6.deň:
Po raňajkách sa rýchlovlakom presunieme
k zámku VERSAILLES s krásnymi záhradami.
Popoludní návrat do Paríža, výstup
na EIFELLOVU VEŽU, návšteva
INVALIDOVŇE s Napoleonovou hrobkou.
Večer prechádzka na Montmartre, námestie
Pigalle, štvrť umelcov, bazilika SACRE
COEUR. Vo večerných hodinách odchod
z Paríža nočnou jazdou cez Nemecko.

Číslo zájazdu

Termín

Doprava

Strava

187
188

19.06. - 25.06. 2014
01.10. - 07.10. 2014

autobus/letecky
autobus/letecky

raňajky
raňajky

7.deň:
Pokračovanie v ceste cez Rakúsko
s príchodom do Bratislavy v popoludňajších
hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava,
4x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom (2x Paríž, 2x Bordeaux),
4x kontinentálne raňajky, 3x prehliadky
vinárstiev s ochutnávkami, odborný vínny
sprievodca na mieste, prehliadky podľa
programu bez vstupov, sprievodca zájazdu,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 115 EUR
Príplatok za leteckú dopravu Viedeň /
Bratislava – Paríž – Viedeň / Bratislava:
250 Eur.
Pri kombinovanej doprave je možné podľa
požiadaviek predĺžiť alebo skrátiť pobyt
v Paríži.
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia
v cene 11,90 EUR / pobyt, cesta rýchlovlakom,
vstupné Louvre, Versailles, Eiffelova veža,
lístky na plavbu po Seine v súhrnnej cene cca
35 EUR (štátne múzeá, ku ktorým patria aj
Louvre, Versailles do 26 rokov zdarma).
Organizujeme v spolupráci s FineWines Travel.

Cena
539 €
539 €

Víno - jedlo - poznanie

1.deň:
Odchod z Bratislavy o 14.00 hod. Tranzit
cez Rakúsko a Nemecko do Francúzska.
Nočná jazda do Paríža.

VÍNNE KLENOTY TOSKÁNSKA
autobusový zájazd

Víno - jedlo - poznanie

1.deň:
Odchod z Bratislavy o 19.00 hod. Tranzit
cez Rakúsko. Nočná jazda do Talianska.
2.deň:
Príchod do FLORENCIE - starobylej metropoly
Toskánska, mesta talianskej renesancie.
Jedno z najkrajších miest na svete si pozrieme
z Michelangelovej vyhliadky. Uvidíme Palazzo
Vecchio, Dóm, Kampanilu, Baptistérium,
Galériu Uffizi, Palazzo Pitti, Santa Croce,
kaplnku Medicejských, i svetoznámy most
Ponte Vecchio. Ubytovanie.
3.deň:
Po raňajkách návšteva mestečiek
MONTALCINO (známe vína Brunello di
Montalcino), MONTELPULCIANO (taktiež
preslávené vína Vino Nobile di Montepulciano)
a PIENZA (syr Pecorino). Návšteva dvoch
vinárstiev DOCG v oblastiach Montalcino a
Montepulciano s prehliadkou a odborným
výkladom.

4.deň:
Po raňajkách prehliadka mesta SIENA
- historického stredovekého mesta, ktorého
paláce a kostoly vytvárajú pôsobivý
architektonický komplex. Návšteva vinárstva
v oblasti CHIANTI známej vínami rovnakého
mena s prehliadkou vinárstva, odborným
výkladom a ochutnávkou troch až piatich
vzoriek z porfólia výrobcu.

Zástavka v San Gimignano - jedného
z najatraktívnejších miest Toskánska, ktorého
hradby a historické veže dokresľujú malebný
obraz stredovekého mesta. Odchod
z Talianska, nočná jazda domov.
5.deň:
Príchod do Bratislavy v ranných hodinách.

V cene za zarátané: autobusová doprava,
2x ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 2x kontinentálne raňajky,
3x prehliadky vinárstiev s ochutnávkami,
sprievodca zájazdu, povinné zmluvné
poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z.
Povinný príplatok: za vstup autobusu do
miest Florencia, Siena, San Gimignano od 23
EUR do 43 EUR/osoba - presná suma závisí
od počtu osôb v autobuse, platí sa priamo
sprievodcovi
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 55 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia
v cene 8,50 EUR / pobyt, orientačné vstupné –
Florencia Kostol St. Croce 4 Eur, Kostol San
Lorenzo 3 Eur, Baptistérium
4 Eur,
Galéria Uffizi 10 Eur.
Organizujeme v spolupráci s FineWines Travel.

Na záver prehliadky degustácia vín
z produkcie vinárstva, zvyčajne tri až päť
vzoriek z porfólia (napr. Brunello di Montacino
Reserva, Brunello di Montalcino, Rosso di
Montalcino). Ubytovanie.

Číslo zájazdu

Termín

Doprava

Strava

189
190

02.07. - 06.07. 2014
17.09. - 21.09. 2014

autobus
autobus

raňajky
raňajky

Cena
449 €
449 €

PORTUGALSKO
čarovné miesta a výborné vína

1. deň:
Odlet z Viedne do Lisabonu, transfer
do PORTA so zástavkou v meste Coimbra.
Ubytovanie v hoteli.

Ochutnávka portského vína s prehliadkou
historických pivníc. Voľný program a odchod
do LISABONU v podvečerných hodinách.
Ubytovanie v hoteli v Lisabone.

Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 150 EUR (vyhradzujeme si právo
zmeny)

2. deň:
Raňajky. Celodenný program v údolí rieky
DOURO, zapísanom do svetového dedičstva
UNESCO. Rieka bola hlavnou dopravnou
tepnou pre víno, hrozno a olivy pestované
na terasovitých svahoch údolia.
Návšteva dvoch vinárstiev v Douro DOC
oblasti známej nielen pestovaním hrozna
pre portské víno, ale aj vysoko hodnotenými
červenými vínami s prehliadkou, odborným
výkladom a degustáciou vín z produkcie
vinárstva. Obed. Návrat na ubytovanie.

3.deň:
Po raňajkách prehliadka mesta PORTO
(Oporto) zapísaného do svetového dedičstva
UNESCO a druhého najväčšieho mesta
Portugalska. Okrem prekrásnych historických
štvrtí mesta, ktoré je známe aj mostom
cez ústie rieky Douro z dielne Gustáva Eiffela,
navštívite aj opačný breh rieky, kde sa
nachádzajú pivnice slávneho portského vína
- VILA NOVA DE GAIA.

4.deň:
Raňajky, prehliadka LISABONU s návštevou
najzaujímavejších pamiatok: štvrť Belém
- kláštor sv. Geronyma zo 16. storočia,
Belémska veža; historické centrum - štvrť
Alfama, Baixa, Rossio, Restauradores a
Marqués de Pombal.

V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia
v cene 8,50 EUR / pobyt, Kráľovský palác
v Sintre (+ záhrady) – 7 Eur, vstupné
v Lisabone: kláštor sv. Geronyma – 7 Eur,
Belémska veža – 4 Eur (kombinovaný vstup
kláštor + Belémska veža – 10 Eur), Zámok Sv.
Juraja – 4 Eur

Osobné voľno. Nocľah.
5.deň:
Raňajky, návšteva mesta SINTRA, bývalého
letného sídla portugalských kráľov (UNESCO).
Odchod na letisko cez portugalské Monte
Carlo – Estoril a odlet do Viedne.

Upozornenie: letecký zájazd do Portugalska
sa uskutoční pri minimálnom počte
15 účastníkov.
Organizujeme v spolupráci s FineWines Travel.

V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok
za umiestnenie batožiny v batožinovom
priestore lietadla 1 ks/osoba, doprava
na mieste, 4x hotelové ubytovanie
v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 4x
raňajky, 1x obed, 3x prehliadky vinárstiev
s ochutnávkami, prehliadky podľa programu
bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné
zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z

Číslo zájazdu

Termín

Doprava

Strava

191

24.09. - 28.09. 2014

letecky

raňajky

Cena
639 €

Víno - jedlo - poznanie

Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 100 EUR

TO NAJKRAJŠIE ZO SLOVINSKA

Rafting - príroda - poznanie

.. s raftingom na rieke Soča

1. deň:
Odchod z Bratislavy v skorých ranných
hodinách. Cesta cez Rakúsko do najkrajšieho
slovinského letoviska BLED. Plavba gondolou
k ostrovu, na ktorom je zvon prianí, prehliadka
mesta. Krátky presun k jazeru BOHINJ,
nenáročná turistika k vodopádu Slavica.
Možnosť výjazdu na vrchol Vogel s krásnymi
výhľadmi na Julské Alpy a ich dominantu
Triglav. Odchod na ubytovanie, nocľah.

3. deň:
Po raňajkách prehliadka hlavného mesta
Slovinska - ĽUBĽANA. Prehliadka secesných
pamiatok a hradu nad mestom.
O d c h o d d o J U L S K Ý C H Á L P. V ý l e t
k vodopádom KOZJAK a BOKA. Vodopád
Kozjak padá z výšky cca 15m do jaskyne, ktorá
vznikla hornotvornými pohybmi a eróznou
činnosťou vody.
Podľa časových možností, ľahká turistika k
prameňu rieky Soča. Ubytovanie.

2. deň:
Po raňajkách Slovinský Kras, návšteva a
prehliadka POSTOJANSKÝCH JASKÝŇ.
20 km podzemných chodieb ju zaraďujú medzi
najväčšie jaskyne v Európe. Je tu krásna
výzdoba, jazda podzemným vláčikom,
koncertná dvorana.

4. deň:
Poldenný rafting na rieke SOČA pod vedeným
skúsených inštruktorov. Odchod na Slovensko
v popoludňajších hodinách. Príchod
do Bratislavy v neskorých večerných hodinách.

V cene je zarátané: autokarová doprava, 3x
ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 3x raňajky, prehliadky podľa
programu bez vstupov, sprievodca zájazdu,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 60 EUR
V cene nie je zarátané: Nepovinné príplatky:
poistenie - možnosť doplatenia komplexného
cestovného poistenia v cene 6,80 EUR,
vstupné, poldenný rafting na rieke Soča,
miesto v 6 miestnom rafte, zapožičanie
vodáckej výstroje (pádlo, neoprén,
neoprénová obuv, záchranná vesta,
nepremokavá bunda, prilba), licencovaný
inštruktor v každom rafte, miestne poplatky za
rafting (cca 40 EUR/ osoba)

Prehliadka Predjamského Gradu - hrad
v skalnom masíve. Návšteva Škocjanských
jaskýň s najväčším podzemným kaňonom
v strednej Európe (UNESCO). Návrat
na ubytovanie, nocľah.

Číslo zájazdu

Termín

Doprava

Strava

148
149

05.06. - 08.06. 2014
31.07. - 03.08. 2014

autobus
autobus

raňajky
raňajky

Cena
259 €
259 €

Včasný nákup*
239 €
239 €

* Zľavnenú cenu za včasný nákup si môžete uplatniť pri kúpe zájazdu viac ako 2 mesiace pred jeho začiatkom.

KRÁSY TALIANSKEJ PRÍRODY

1. deň:
Odchod z Bratislavy v ranných hodinách.
Prejazd cez Rakúsko do Talianska. Cestou
zastávka pri jednom z najkrajších jazier
východnej časti Dolomit – jazero PRAGSER
WILDSEE. Nachádza sa neďaleko
od Toblachu, na konci údolia Pragser Tal
vo výške 1493m. Jazero je obklopené
krásnymi jedľovými lesmi. Okolo jazera vedie
pekná okružná cesta, ktorou budete mať
možnosť sa poprechádzať alebo sa môžete
po jazere povoziť na lodičkách. Ubytovanie.
2. deň:
Po raňajkách prejazd údolím BADIA
k priesmyku PASSO DI SELLA, panoramatická
vyhliadka, sedlo FEDAIA s priehradou
pod vrcholom ľadovca Marmolada, presun
k sedlu priesmyku FALZAREGO, výjazd
lanovkou na vrch LAGAZUOI, kde je prírodné
múzeum 1. svetovej vojny. Po chodníkoch,
ktoré patria medzi najkrajšie v Dolomitoch,
môžeme navštíviť talianske a rakúske
stanovištia a tunely. Múzeum je jedinečné
pre svoje početné a zložité tunely, presvetlené
rôznymi otvormi, ktoré slúžili ako strieľne a
vetracie šachty, z ktorých sa nám naskytnú
neobvyklé pohľady na Dolomity. Vychádzka
k CINQUE TORRI, kde uvidíte obranné
zákopy, verne zrekonštruované podľa
historických dokumentov a nákresov a
dostanete sa až k veliteľskej základni
talianskej armády. Na niekoľkých miestach
areálu sú expozície zbraní a výstroje, ktoré
dokumentujú bežný život vojakov. Nocľah.

3. deň:
Po raňajkách prejazd do CORTINA
D´AMPEZZO - čaká vás prehliadka mesta,
potom presun k nádhernému horskému
priesmyku PASSO TRE CROCI, výjazd
lanovkou na vrch MONTE CRISTALLO (3221
m). Presun k jazeru LAGO DI MISURINA, ktoré
sa nachádza v nadmorskej výške 1 754 m.
Jeho obvod meria 2,6 km a dosahuje hĺbku
5 metrov. Nasleduje výjazd k TRE CIME DI
LAVAREDO
(Tri štíty Lavaderské - asi
trojhodinová prechádzka okolo "Troch zubov".
Je to impozantná trojčlenná skupina skalných
štítov, ktoré sú častým symbolom Dolomít.
Vyrastajú kolmo zo sutinových polí. Nocľah.
4. deň:
Po raňajkách presun do provincie TRENTINO,
následne celodenný rafting na jednej
z najobľúbenejších raftingových riek
v severnom Taliansku. Rieka NOCE sa
nachádza sa v údolí Val di Sole, v provincii
Trentino, na okraji národného parku Stelvio.
Rieka Noce, ktorú budete mať možnosť
splavovať, ponúka niekoľko úsekov podľa
náročnosti a dĺžky. Rafting na tejto rieke ocení
každý, kto má rád napätie, adrenalín a zábavu
súčasne. Nocľah.

Pokračujeme vo VERONE, v meste Rómea a
Júlie, prehliadka historického centra, hradieb,
návšteva Dómu, Arény a Dómu Júlie.
Vo večerných hodinách odchod domov
6. deň:
Príchod do Bratislavy v dopoludňajších
hodinách.
V cene je zarátané: autokarová doprava,
4x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 4x raňajky, sprievodca
zájazdu, prehliadky podľa programu bez
vstupov, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 99 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia
v cene 10,20 EUR / pobyt, celodenný rafting na
rieke Noce, miesto v 6 miestnom rafte,
zapožičanie vodáckej výstroje (pádlo,
neoprén, neoprénová obuv, záchranná vesta,
nepremokavá bunda, prilba), licencovaný
inštruktor v každom rafte, miestne poplatky
za rafting (cca 80 EUR)

5. deň:
Po raňajkách plavba na plachetnici/
prechádzka okolo na jazere LAGO DI GARDA,
ktoré je medzi jachtármi považované
za najveternejšie jazero v Európe, čo zaručuje
dokonalý zážitok.

Číslo zájazdu

Termín

Doprava

Strava

192

19.06. - 24.06. 2014

autobus

raňajky

Cena
279 €

Rafting - príroda - poznanie

majestátne Dolomity – adrenalínový rafting na rieke Noce – úchvatné Lago Di Garda - krásna Verona

NAJKRAJŠIE JAZERÁ NA POMEDZÍ TALIANSKA A ŠVAJČIARSKA

Rafting - príroda - poznanie

5 - dňový autobusový zájazd

1. deň:
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách,
tranzit cez Rakúsko a Taliansko
k najväčšiemu talianskemu jazeru LAGO
DI GARDA. Návšteva perly jazera,
mestečka SIRMIONE, s mohutným
vodným hradom Scaligerov a sírnymi
kúpeľmi. Plavba loďou okolo polostrova,
osobné voľno, odchod na ubytovanie.

3. deň:
Po raňajkách odchod k ďalšiemu alpskému
jazeru LAGO D´ORTA,
plavba loďou
na OSTROV SAN GIULIO s románskou
bazilikou Sv. Giulia, s kazateľňou z čierneho
mramoru. Plavba loďou bude pokračovať do
mestečka SAN GIULIO D’ORTA s prestávkou
na individuálnu prehliadku námestia
s renesančnou radnicou.

2. deň:
Po raňajkách pokračovanie v ceste
k najhlbšiemu jazeru LAGO DI COMO,
ktoré inšpirovalo rímskeho dejepisca
Plínia, skladateľa Verdiho aj spisovateľa
Manzoniho. Prehliadka priemyselného
centra hodvábu, mesta COMO, rodisko
Alexandra Voltu, s dómom so 14. storočia.

Po obede bude cesta pokračovať k jazeru
LAGO MAGGIORE, plavba loďou na ostrov
Bella, ktorý je súčasťou Boromejských
ostrovov a je známy honosným Boromejským
palácom a terasovitými záhradami, ktoré
navštívime. Urobíme si krátku prestávku
v mestečku Stresa, návrat na ubytovanie.

Ďalšia zastávka bude v Švajčiarsku pri
jazere LAGO DI LUGANO s krátkou
prestávkou v ticinskom finančnom centre
so silným talianskym charakterom
LUGANO. Odchod na ubytovanie.

V cene je zarátané: autobusová doprava, 3x
ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 3x kontinentálne raňajky,
prehliadky podľa programu bez vstupov,
sprievodca zájazdu, povinné zmluvné
poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001
Z.z.utobusová doprava, 3x ubytovanie
v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom
v meste, 3x kontinentálne raňajky, prehliadky
podľa programu bez vstupov, sprievodca
zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 66 EUR

V cene nie je zarátané: Nepovinné príplatky:
poistenie - možnosť doplatenia komplexného
cestovného poistenia v cene 8,50 EUR/pobyt,
orientačné vstupné - Sirmione: okružná plavba
4. deň:
Raňajky, presun do švajčiarskeho mesta loďkou 7 EUR, Lago di Orta: okružná plavba so
LOCARNO na severnom konci jazera Lago zastávkou na ostrove San Giulio a na opačnej
Maggiore s južnou vegetáciou. Možnosť strane jazera v mestečku Orta 7 EUR,
individuálne navštíviť loďou ostrov BRISSAGO Boromejské ostrovy: plavba loďkou na ostrov
s botanickou záhradou alebo lanovkou na Bella + vstup do paláca + terasovité záhrady
kopec s pútnickým kostolom MADONNA DEL 17 EUR Brissago: plavba loďkou na ostrov
SASSO, individuálne voľno v meste, s botanickou záhradou 23-35 CHF + vstup
vo večerných hodinách odchod na Slovensko. do botanickej záhrady 7-9 EUR, Locarno
– pozemná lanovka na kopec Madonna del
Sasso: 8 CHF (Cardada do výšky 1340 m:
5. deň:
Návrat na Slovensko v dopoludňajších 28 CHF)
hodinách.

Číslo zájazdu

Termín

Doprava

Strava

048
049

14.05. - 18.05. 2014
08.10. - 12.10. 2014

autobus
autobus

raňajky
raňajky

Cena
279 €
279 €

Včasný nákup*
259 €
259 €

* Zľavnenú cenu za včasný nákup si môžete uplatniť pri kúpe zájazdu viac ako 2 mesiace pred jeho začiatkom.

RÍM AKO HO NEPOZNÁTE

1.deň:
Odchod z Bratislavy o 16.00 hod. Tranzit
cez Rakúsko. Nočná jazda cez Taliansko.
2. deň :
V ranných hodinách príchod do RÍMA.
Prehliadka historického centra s tým
najštýlovejším a najkrajším čo Rím ponúka.
Začneme na Campo dé Fiori, kde sa každé
ráno organizuje trh ovocia a zeleniny, Kostol
Sv. Andrea v Údolí, Piazza Navona, ulička Via
dei Coronari, na ktorej sa nachádzajú
najznámejší starožitníci Ríma, Kostol San
Luigi dei Francesi, v ktorom sa nachádzajú
fresky, vrcholné diela Caravaggia, Pantheon.
Krátka zástavka v najlepšej a najznámejšej
zmrzlinárni v Ríme, Giolitti. Piazza Colonna,
Fontana di Trevi, prejdeme sa po Via Condotti,
ulici preslávenej najluxusnejšími obchodmi
v meste ako Hermes, Gucci, Burberry.
Možnosť dať si kávu v najstaršom bare
v meste, v Caffé Greco. Španielske schody,
Námestie Piazza del Popolo a na záverkrátka
prechádzka v parku VILLA BORGHESE. Kto
sa nechce pred večerným programom unaviť,
ten môže krásny park preskúmať
na pedálových autíčkach. Večer navštívime
podľa Vašich preferencií buď niektorú
z najlepších talianskych diskoték alebo
miestny aperitív bar.
3. deň:
Kto bude vládať a stihne neskoré raňajky, ten
sa k nám môže pripojiť na spoznávanie
antického Ríma. Forum Romanum, Palatinum,

Koloseum. Bazilika sv. Petra v okovách, kde sa
nachádza Michelangelov Mojžiš, Bazilika sv.
Klementa s relikviami sv. Cyrila, a hlavná
rímska Bazilika Svätý Ján v Lateráne a budova
Svätých schodov. Kto sa k nám ráno pridať
nestihol, mal by určite stihnúť náš presun
do ZÁTIBERIA. Jedna z najstarších štvrtí Ríma
je charakteristická svojou nezameniteľnou
prítulnou atmosférou. Niektorí z Vás možno
v dennom svetle spoznajú niektoré miesta
zo svojho nočného putovania. Štvrť je plná
krčmičiek, pivární a reštaurácií. Večer
v Zátiberií.
4. deň:
Len čo sa pozbierame začneme prehliadku
VATIKÁNu. Chrám sv. Petra. V prípade záujmu
sa môžete vyviesť aj na kupolu, odkiaľ je
nádherný výhľad na mesto. Pokračujeme
na Piazza Risorgimento.
Začína SHOPPING! Prejdeme sa po Via Cola
di Rienzo, kde sa nachádzajú obchody
známych aj neznámych značiek ako Guess,
Benetton, List, Geox, Sisley... Opäť sa
dostaneme na PIAZZA DEL POPOLO, kde
začína Via del Corso – rímske korzo dlhé
približne 1,6 km, na ktorom sa nachádzajú
desiatky zaujímavých obchodov s veľmi
priaznivými cenami.
Ak nepatríte k nadšencom nákupov, môžete
navštíviť krásnu miestnu ZOO, Botanickú
záhradu alebo ak ste ešte nemali dosť kultúry,
svetoznáme Vatikánske Múzeá. Vo večerných
hodinách odchod z Ríma.

Číslo zájazdu

Termín

Doprava

Strava

193

31.07. - 04.08. 2014

autobus

raňajky

5. deň:
Cesta späť na Slovensko. Príchod
v dopoludňajších hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava,
2x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 2x kontinentálne raňajky,
prehliadky podľa programu bez vstupov,
sprievodca zájazdu, povinné zmluvné
poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001
Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 55 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia
v cene 8,50 EUR / pobyt, orientačné vstupné
– Vatikánske múzeá 15 EUR, dolná Bazilika sv.
Klementa 5 EUR, kupola Baziliky sv. Petra
5 EUR / výťahom 7 EUR, Koloseum,
Palatinum, Forum Romanum 12 EUR.
Doprava v Ríme: 1 lístok 1 EUR, 1-dňový
lístok 4 EUR, 3-dňový lístok 11 EUR
Upozornenie: na území mesta Rím je
zavedený poplatok za ubytovanie. Uvedený
poplatok sa vyberá na mieste v hotovosti
od každého klienta, ktorý prenocuje na území
mesta. Jeho výška je 2 alebo 3 EUR
/osoba/noc podľa kategórie hotela. Je zákaz
vstupu turistických autobusov do centra Ríma
(za mestské hradby). V centre mesta je presun
možný príslušnými linkami mestskej dopravy
(metro).

Cena
259 €

Shopping - clubbing - poznanie

.. miesta, ktoré s bežným zájazdom nenavštívite. Atmosféra, nákupy a večerný život ..

PARIS, JE TA’IME !

Shopping - clubbing - poznanie

autobusový zájazd

1.deň:
Odchod z Bratislavy o 14.00 hod. Tranzit
cez Rakúsko a Nemecko do Francúzska.
Nočná jazda do Paríža.
2.deň:
Príchod do PARÍŽA v ranných hodinách.
Poobzeráme si to najznámejšie z Paríža:
katedrálu NOTRE DAME, Latinskú štvrť,
Panthéon, Luxemburské záhrady, Bulvár St.
Michel, Centre Pompidou, Place de Concorde.
Presunieme sa smerom k nákupnému srdcu
Paríža. V Chatelet Les Halles a na Rue de
Rivoli sa nachádzajú tie najlepšie obchody v
meste. Nájdete tu malé vychytené butiky ako aj
známe značky.
Kto nemá chuť nakupovať, môže ísť navštíviť
málo známe, ale o to krajšie múzeum
ORANGERIE. Nájdete tu to najkrajšie čo vzišlo
spod štetcov impresionistov, s prevahou diel
Claudea Moneta.
Kto má záujem o parížsku „klasiku“, môže ísť
zatiaľ pozrieť Monu Lisu a ďalšie státisíce
artefaktov do múzea LOUVRE. Odchod
na ubytovanie.

3.deň:
Po raňajkách vystúpime na EIFFELOVU
VEŽU, prejdeme sa po Elyzejských poliach a
v nasávaní atmosféry budeme pokračovať
prechádzkou vo štvrti Marais. Kto bude mať
záujem, môže navštíviť známe múzeum
d´Orsay.
Autobusom prejdeme po Chams – Elysées a
zamierime do modernej štvrte La Defense
s možnosťou nákupov v obchodnom centre.
Cestou uvidíte „starý“ ako aj nový, moderný
Víťazný oblúk (Árc de Triomphe).
Večer navštívime niektorý zo známych
parížskych zábavných podnikov / kabaretov
(Crazy Horse, Lido, ..). Ak budete mať záujem,
sprievodca Vám odporučí niektorú z miestnych
vychytených diskoték.
4.deň:
Po neskorých raňajkách nezaškodí chvíľa
osobného voľna. Kto nestihol niečo
z predošlých dní, môže ísť rozširovať svoje
kultúrne obzory. Ochotný sprievodca Vám rád
poradí.
Kto nemal dosť nakupovania, ten môže
navštíviť outlet LA VALLEE VILLAGE plný
luxusných značiek. Outlet je v blízkosti
DISNEYLANDU, ktorý určite ocenia tí hraví
z vás :)

Číslo zájazdu

Termín

Doprava

Strava

194

04.09. - 08.09. 2014

autobus

raňajky

Ve č e r s a s p o l o č n e p o p r e c h á d z a m e
na MONTMARTRI, prejdeme námestím
Pigalle, známou štvrťou umelcov a posedíme
si na schodoch pri bazilike SACRE COEUR.
Vo večerných hodinách odchod z Paríža
nočnou jazdou cez Nemecko.
5.deň:
Pokračovanie v ceste cez Rakúsko
s príchodom do Bratislavy v popoludňajších
hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava,
2x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 2x kontinentálne raňajky,
prehliadky podľa programu bez vstupov,
sprievodca zájazdu, povinné zmluvné
poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 55 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia
v cene 8,50 EUR / pobyt, vstupné Louvre,
Versailles, Eiffelova veža, lístky na plavbu
po Seine v súhrnnej cene cca 35 EUR (štátne
múzeá, ku ktorým patria aj Louvre, Versailles
do 26 rokov zdarma)

Cena
249 €

LONDON’S CALLING ...

1.deň:
Odlet z Bratislavy do LONDÝNA. Transfer
do hotela, večerný Londýn. Ubytovanie.
2.deň:
Po raňajkách sa vyberieme na prehliadku
najvýznamnejších pamiatok Londýna:
Parlament, Big Ben, Trafalgarské námestie,
London Eye, Tower Bridge, Doky Sv. Kataríny,
Katedrála Sv. Pavla.
Po obede sa vrhneme na nákupy na OXFORD
STREET s asi 500 obchodmi a obchodnými
domami značiek ako Gap, H&M, Primark,
Esprit, Top Shop, Jack & Jones alebo
v obchodnom dome Westfield shopping, kde
nájdete všetko pod jednou strechou.
Večer navštívime bar / diskotéku v štvrti
SOHO, ktorá je najvyhľadávanejšia pre jej
pulzujúci nočný život. Nachádzajú sa tu puby,
nočné kluby, kaviarne, galérie, divadlá,
jazzové bary a pod.

3.deň:
Po neskorých raňajkách sa vyberieme
na nákupy a potom neskorý obed do Baru Kick,
kde sa stretávajú ľudia zo všetkých kútov
sveta. Po niekoľkých hrách stolného futbalu
môžu záujemcovia skočiť do priľahlého Baru
Prague na pivko.
Kto bude vládať, môže absolvovať výstup
po 311 schodoch na vrchol Monumentu a
pozrieť si panorámu historickej a zároveň
supermodernej metropoly z výšky.
Večer sa môžeme zrelaxovať a vybublinkovať
v jacuzzi londýnskeho wellness centra.
Oddýchnutí sa opäť vydáme objavovať to, čo
ponúka nočný Londýn vo veľmi špecifickej a
výstrednej štvrti CAMDEN TOWN
s množstvom obchodíkov a klubov.

V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok
za batožinu v batožinovom priestore lietadla
1 ks/osoba, transfery letisko - hotel - letisko,
3x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 3x raňajky, prehliadky podľa
programu bez vstupov, sprievodca zájazdu,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z.
Povinný príplatok: letiskový a bezpečnostný
poplatok cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo
zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 90 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie – možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia
v cene 6,80 EUR / pobyt, celodenný lístok
vlak/metro 7 GBP, vstupy.

4.deň:
Raňajky, osobné voľno. Transfer na letisko a
odlet do Bratislavy.

Číslo zájazdu

Termín

Doprava

Strava

195

08.08. - 11.08. 2014

letecky

raňajky

Cena
449 €

Shopping - clubbing - poznanie

.. spoznajte rozmanitosť britskej metropoly, nočný život, nákupy a miesta, ktoré ste doteraz nepoznali ..

PAXTRAVEL, s.r.o
cestovná kancelária
Zahradnícka 20, 811 07 Bratislava
tel.: 02 / 55 42 42 29, 55 42 42 30, 0948 024 289
fax: 02 / 55 42 42 31
e-mail: ck@paxtravel.sk
www.paxtravel.sk
skype: paxtravel

