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ceny pre držiteľov
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Školské zájazdy
Milý učiteľský zbor a študenti,
v tomto roku sme si pre Vás pripravili špeciálnu ponuku školských zájazdov
s mimoriadne výhodnými cenami.
V ponukovom liste, ktorý máte práve
otvorený, nájdete zájazdy do krajín
Taliansko, Anglicko, Poľsko, Nemecko
a Francúzsko. Sme však pripravení urobiť
pre Vás ponuku podľa Vášho želania,
do akéhokoľvek kúta sveta, za špeciálne
skupinové ceny. Výber termínu zájazdu je
samozrejme iba na Vás.

Súčasťou zájazdu je okrem bezpečnej
dopravy a kvalitného ubytovania aj
dobre pripravený a organizačne zdatný
sprievodca, ktorý si vie poradiť v každej
situácii. Samozrejme, školské zájazdy musí
doprevádzať aj pedagogický dozor. Dozor,
to nie je žiadna dovolenka, ale náročná
a zodpovedná práca. Preto poskytujeme
miesta zdarma pre dvoch pedagogických
pracovníkov, ktorí sa zájazdu zúčastnia.
Dúfame, že si z našej ponuky vyberiete.
kolektív CK PAXTRAVEL
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Za špeciálne skupinové ceny
pre držiteľov ISIC/EURO<26!

Zľava až

60 Eur

na žiaka,

dvaja učitelia na zájazd zdarma!

Uvedené ceny sú platné pri minimálnom počte
platiacich osôb 40, maximálny počet osôb v zájazde
je 46

Pri odchode autobusu z iného nástupného
miesta sa počíta príplatok za pristavenie
autobusu

Termíny podľa výberu počas celého roka

Pri každom zájazde 2 osoby zdarma

Uvedené ceny platia pri odchode autobusu
z Bratislavy a z okruhu do 90 km od Bratislavy
(s výnimkou zájazdu do Krakova)

V prípade nižšieho počtu platiacich osôb ako
40, Vám urobíme kalkuláciu na požadovaný
počet osôb

CK PAXTRAVEL, ck@paxtravel.sk, 02/55 4242 29 (30), www.paxtravel.sk/skolskyvylet
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Bavorsko a zámky Ľudovíta II.
Krajina: Nemecko, Doprava: autobus
Štandardná cena: 155 €
Skupinová cena pre držiteľov
kariet ISIC/EURO<26:

119 €

1. deň		
Odchod z Bratislavy ráno o 6.00 hod. diaľnicou
popri Viedni a Salzburgu do Nemecka.
Na ostrove Herreninsel, ktorý sa nachádza
na Chiemskom jazere, dal postaviť v rokoch 1878
- 1885 bavorský kráľ Ľudovít II. honosný zámok
HERRENSCHIEMSEE. Ako sídlo kráľa sa zámok
mal stať bavorskou obdobou Versailles. Prehliadka
zámku. Pokračovanie smerom do Schwangau.
Ubytovanie v okolí Schwangau.
2. deň		
Raňajky, návšteva dvoch zámkov pod úpätím
Álp v údolí medzi jazerami Alpsee a Schwansee.
Zámok HOHENSCHWANGAU, kde Ľudovít II.
strávil svoje detstvo a značnú časť mladosti. Zámok
NEUSCHWANSTEIN, romantický rozprávkový
zámok postavený na skalnom útese a prístupný len
peši (asi 30 min. chôdze). Zo zámku sú prekrásne
výhľady do okolia. Krátka zastávka vo Füssene,

stredovekom mestečku
stredisku. Nocľah.

a

známom

zimnom

3. deň
Raňajky, návšteva zámku LINDERHOF, ktorý
dal Ľudovít II. postaviť ako “Kráľovskú vilu”
inšpirovanú francúzskym kráľom Ľudovítom XIV.
Po prehliadke krátka zastávka v Ettale, slávnom
objekte benediktínskeho kláštora, kde sa dodnes
vyrába známy kláštorný likér Ettaler Klosterlikör.
Popoludní návrat domov s príchodom do Bratislavy
v neskorých večerných hodinách.
V cene je zarátané
autobusová doprava, 2x ubytovanie v dvoj
až štvorlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x
raňajky, prehliadky miest podľa programu bez
vstupov, sprievodca zájazdu, 2 osoby zdarma,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z.
V cene nie je zarátané
poistenie – možnosť doplatenia komplexného
cestovného poistenia v cene 5,10 EUR/pobyt,
vstupné do zámkov cca 8 EUR /zámok
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Wieliczka - Krakow - Oswiecim
Krajina: Poľsko, Doprava: autobus
Štandardná cena: 119 €
Skupinová cena pre držiteľov
kariet ISIC/EURO<26:

79 €

1. deň
Odchod z Bratislavy o 6.00 hod. Ďalší možný
nástup účastníkov je v Trnave, Piešťanoch,
Trenčíne a Žiline. Príchod do oblasti Krakowa
popoludní. Prehliadka najväčšej soľnej bane
v Európe - WIELICZKY, kde sa soľ ťažila už
od 12. storočia. Baňa má hĺbku 300 m a okolo
300 km chodieb. V soli sú vytesané sály s kaplnkami,
sochami a freskami. Sú tu podzemné soľné jazerá,
obdivuhodné sály dosahujúce plesových rozmerov.
Ubytovanie v Krakowe.
2. deň
Prehliadka KRAKOWA, niekdajšieho bývalého
hlavného mesta Poľska. Kráľovský zámok Wawel
s katedrálou sv. Václava a sv. Stanislava, Staré
mesto s pokladmi gotickej, renesančnej a barokovej
architektúry, Rynek - najväčšie námestie v strednej
Európe, staré hradby s barbakanom, Mariánsky

kostol s gotickým oltárom od Víta Stvoša,
Sukiennice, Jagelonská univerzita. Voľno. Nocľah.
3. deň
Doobeda prehliadka Kazimierzu - židovskej
štvrte s niekoľkými synagógami. Voľný program
v centre Krakowa. Popoludní návšteva a prehliadka
OSWIECIMU, jedného z najväčších nacistických
koncentračných táborov. Po prehliadke odchod
na Slovensko s návratom v neskorých nočných
hodinách.
V cene je zarátané
autobusová doprava, 2x ubytovanie v dvoj až
štvorlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x raňajky,
prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca
zájazdu, 2 osoby zdarma, povinné zmluvné
poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z
V cene nie je zarátané
poistenie - možnosť doplatenia komplexného
cestovného poistenia v cene 5,10 EUR/pobyt,
Wieliczka
cca 50 PLN (vstupné + miestny
sprievodca), Krakow 17 PLN (katedrála, mariánsky
kostol), Oswiecim cca 14 PLN (miestny sprievodca
+ slúchadlá)

Ženeva – fyzikálne centrum CERN
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Krajina: Švajčiarsko, Doprava: autobus
Štandardná cena: 169 €
Skupinová cena pre držiteľov
kariet ISIC/EURO<26:

139 €

Len pre osoby staršie ako 13 rokov.
Európske laboratórium pre fyziku častíc bolo
založené v roku 1954 a odvtedy sa toto laboratórium
stalo
príkladom
úspešnej
medzinárodnej
spolupráce. V CERNE pracuje okolo 9500 vedcov,
čo je asi polovica všetkých časticových fyzikov
na svete. Laboratórium sa zaoberá čistou vedou a
hľadá odpovede na najprirodzenejšie otázky:

Čo je to hmota?
Ako hmota vznikla?
Ako sú vytvárané zložité hmotné objekty
ako hviezdy, planéty alebo ľudské tvory?
Tým, že laboratórium skúma zloženie hmoty, hrá
aj dôležitú rolu v rozvoji technológie budúcnosti a
v zlepšovaní technickej vzdelanosti. Prehliadky
centra sa uskutočňujú od pondelka do soboty
o 9. hodine alebo o 14. hodine popoludní.
1. deň
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách,
cesta nonstop cez Rakúsko do Švajčiarska.
2. deň
V ranných hodinách príchod do „olympijského“
LAUSANNE, terasovito rozloženého nad Ženevským
jazerom, prehliadka centra mesta, katedrála,
námestie Riponne, radnica, olympijské múzeum.
Pokračovanie do ŽENEVY, prehliadka historickej časti
mesta: anglické záhrady, kvetinové hodiny, katedrála
sv. Petra, radnica, park reformátorov. Ubytovanie.

3. deň
Po raňajkách návšteva najrozsiahlejšieho
výskumného centra časticovej fyziky na svete –
CERNU. Prehliadka trvá asi 3 hodiny a zahŕňa
úvod, po ktorom nasleduje film, návšteva
pokusných plôch a urýchľovača. Večer odchod
zo Ženevy, cesta nonstop jazdou na Slovensko.
4. deň
Predpokladaný
návrat
v popoludňajších hodinách.

na

Slovensko

V cene je zarátané
autobusová doprava, 1x ubytovanie v dvoj až
štvorlôžkových izbách s príslušenstvom, 1x
raňajky, sprievodca zájazdu, 2 osoby zdarma,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z
V cene nie je zarátané
poistenie - možnosť doplatenia komplexného
cestovného poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt
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Klasický Paríž
Krajina: Francúzsko, Doprava: autobus
Štandardná cena: 215 €
Skupinová cena pre držiteľov
kariet ISIC/EURO<26:

169 €

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. 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, Forum les Halles, Place de Concorde,
návšteva múzea LOUVRE. Ubytovanie.
3. deň		
Po raňajkách návšteva zámku VERSAILLES a jeho
záhrad. Popoludní návrat do Paríža. Autokarová
prehliadka Champ - Elysées, Árc de Triomphe,
Opera, moderná štvrť La Defense spojená
s možnosťami nákupov v obchodnom centre. Večer
prechádzka na Montmartre, námestie Pigalle, štvrť
umelcov, bazilika Sacre Coeur. Nocľah.
4. deň
Po raňajkách pokračovanie v prehliadke: Plavba
po rieke Seine, výstup na EIFFELOVU VEŽU,
prehliadka Elyzejských polí, možnosť návštevy
Invalidovne - najrozsiahlejšieho múzea vojenskej
histórie na svete a miesta Napoleonovej hrobky,
múzea d´Orsay, jedinečnej zbierky umenia z rokov
1848-1914, ktorá je umiestnená v bývalej budove
železničnej stanice. Osobné voľno. 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 ubytovanie v dvoj až
štvorlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x
kontinentálne raňajky, prehliadky podľa programu
bez vstupov, sprievodca zájazdu, 2 osoby zdarma,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z
V cene nie je zarátané
poistenie - možnosť doplatenia komplexného
cestovného poistenia v cene 8,50 EUR/pobyt,
orientačné vstupné Louvre, Versailles, Eiffelova
veža, lístky na plavbu po Seine v súhrnnej cene cca
52 EUR (štátne múzeá, ku ktorým patria aj Louvre,
Versailles do 26 rokov zdarma.

Zájazd ponúkame aj v LETECKEJ variante,
ako 4-dňový, v cene od: 419 € / osoba

Rím - Vatikán
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Krajina: Taliansko, Doprava: autobus
Štandardná cena: 215 €
Skupinová cena pre držiteľov
kariet ISIC/EURO<26:

159 €

1. deň
Odchod z Bratislavy o 16.00 hod. Tranzit cez
Rakúsko. Nočná jazda cez Taliansko.
2. deň
V ranných hodinách príchod do metropoly
Talianska RÍMA. Návšteva a prehliadka VATIKÁNU
- Vatikánske múzeá so svetoznámou Sixtínskou
kaplnkou,
Svätopeterské
námestie,
Chrám
sv. Petra, kde je možnosť návštevy kupoly chrámu
vo výške 132 m, z ktorej je nezabudnuteľný výhľad
na mesto. Pokračovanie v prehliadke - Ulica
Zmierenia, Anjelský hrad a most. Ubytovanie.
3. deň
Po raňajkách prehliadka historického centra večného
mesta: Španielske námestie s monumentálnymi
schodmi, Fontana di Trevi, romantické námestia
Piazza Colonna a Piazza Navona, gotický kostol
S. Maria Sopra Minerva, najzachovalejšia antická
budova v Ríme Pantheon, Piazza Venezia. Nocľah.
4. deň
Pokračovanie v prehliadke: Sväté schody,
Lateránska bazilika, Bazilika sv. Klementa
(relikvie sv. Cyrila), baziliky sv. Petra v okovách
a Santa Maria Maggiore, pokračovanie antickým
Rímom: Trajánovo fórum, Kapitol, Fórum
Romanum, Koloseum a nakoniec Bazilika
sv. Pavla za hradbami. Vo večerných hodinách
odchod z Ríma.

5. deň
Cesta späť na Slovensko. Príchod v dopoludňajších
hodinách.
V cene je zarátané
autobusová doprava, 2x ubytovanie v dvoj až
štvorlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x
kontinentálne raňajky, prehliadky podľa programu
bez vstupov, sprievodca zájazdu, 2 osoby zdarma,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z.
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

Zájazd ponúkame aj v LETECKEJ variante,
ako 4-dňový, v cene od: 419 € / osoba

8

Klasický Londýn
Krajina: Anglicko, Doprava: autobus
Štandardná cena: 239 €
Skupinová cena pre držiteľov
kariet ISIC/EURO<26:

199 €

1. deň
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách. Tranzit
cez Nemecko, Belgicko k francúzskemu pobrežiu.
Nočná jazda.
2. deň
Skoro ráno trajekt Calais - Dover (cca 75 min).
Príchod do Londýna v poludňajších hodinách.
Prehliadka mesta: Big Ben, Westministerské
opátstvo, Buckinghamský palác, Picadilly, Národná
galéria, Trafalgárske námestie, Downing Street.
Nocľah.
3. deň		
WINDSOR - prehliadka
kráľovskej rezidencie
(priestory štátnej reprezentácie, St. George
Chapell...). Historické mestečko Windsor. Popoludní
kráľovská pevnosť Tower, most Tower Bridge, Doky
sv. Kataríny a nábrežie Temže. Nocľah.

4. deň
Pokračovanie v prehliadke: London eye, Parlament,
St. James Park, Hyde Park,
Oxford Street.
Vo večerných hodinách odchod z Londýna, prejazd
cez kanál la Manche. Nočná jazda.
5. deň
Tranzit cez Francúzsko, Nemecko.
na Slovensko vo večerných hodinách.

Príchod

V cene je zarátané
autobusová doprava, trajekty cez kanál La Manche,
2x ubytovanie v dvoj až štvorlôžkových izbách
s príslušenstvom, 2x raňajky, prehliadky podľa
programu bez vstupov, sprievodca zájazdu,
2 osoby zdarma, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
V cene nie je zarátané
poistenie - možnosť doplatenia komplexného
cestovného poistenia v cene, orientačné vstupné
počas prehliadok cca 70 GBP

Zájazd ponúkame aj v LETECKEJ variante,
ako 4-dňový, v cene od: 439 € / osoba
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Paríž, Londýn a južné Anglicko
Krajina: Francúzsko, Anglicko, Dopr.: autobus
Štandardná cena: 389 €
Skupinová cena pre držiteľov
kariet ISIC/EURO<26:

329 €

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. Pešia
prehliadka najznámejších historických pamiatok
v centre mesta: Katedrála NOTRE DAME,
Latinská štvrť, Panthéon, univerzita La Sorbonne,
Luxemburské záhrady, Bulvár St. Michel,
St. Chapelle, Kostol sv. Eustacha, Forum les Halles,
návšteva múzea LOUVRE, Place de Concorde.
Ubytovanie.
3. deň
Po raňajkách návšteva zámku VERSAILLES a jeho
záhrad. Popoludní návrat do Paríža. Autokarová
prehliadka Champ - Elysées, Árc de Triomphe,
Opera, výstup na Eiffelovu vežu. Večer prechádzka
na Montmartre, námestie Pigalle, štvrť umelcov,
bazilika Sacre Coeur. Nocľah.
4. deň
Po raňajkách moderná štvrť La Defense spojená
s možnosťami nákupov v obchodnom centre. Okolo
obeda odchod smer LONDÝN. Prejazd cez kanál
La Manche, večer príchod do Londýna. Ubytovanie.
5. deň
WINDSOR– historické mestečko s kráľovským
zámkom, STONEHENGE– unikátna prehistorická
zaujímavosť, SALISBURY– krásna katedrála
z 13. storočia, zaujímavé historické centrum
mesta, WINCHESTER – v tunajšej katedrále bolo
korunovaných 36 anglických panovníkov. Nocľah.

6. deň
Prehliadka LONDÝNA: striedanie stráží pri
Buckinghamskom paláci, White Hall, Westministerské
opátstvo a Big Ben, Parlament, Trafalgarské
námestie, Katedrála sv. Pavla, pevnosť Tower, most
Tower Bridge, Soho. Ubytovanie.
7. deň
Pokračovanie v prehliadke Londýna: HYDE PARK,
Oxford Street, Britské Múzeum, London Eye a
nábrežie Temže. Popoludní odchod z Londýna.
Prejazd cez kanál La Manche, nočná jazda.
8. deň
Tranzit cez Francúzsko, Nemecko.
na Slovensko vo večerných hodinách.

Príchod

V cene je zarátané
autobusová doprava, 5x ubytovanie v dvoj až
štvorlôžkových izbách s príslušenstvom, 5x
kontinentálne raňajky, prehliadky podľa programu
bez vstupov, sprievodca zájazdu, 2 osoby zdarma,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z.
V cene nie je zarátané
poistenie - možnosť doplatenia komplexného
cestovného poistenia v cene 13,60 EUR/pobyt,
orientačné vstupné Paríž cca 40 EUR (štátne múzeá
ku ktorým patria aj Louvre Versailles do 26 rokov
zdarma), vstupné Londýn cca 70 GBP
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Švajčiarsko - Alpská rozprávka
Krajina: Švajčiarsko, Doprava: autobus
Štandardná cena: 249 €
Skupinová cena pre držiteľov
kariet ISIC/EURO<26:

199 €

1. deň
Odchod z Bratislavy o 20.00 hod. Tranzit cez
Rakúsko a Nemecko, nočná jazda.
2. deň
V ranných hodinách prehliadka najväčšieho vodopádu
Európy (RHEINFALL pri Schaffhausene), príchod
do LUZERNU, 9-hodinová bezpečnostná prestávka:
prehliadka historického centra (Kapellbrűcke,
jezuitský kostol, pomník leva, Gletschergarten,
mestské hradby,...), možnosť absolvovať “zlatý
okruh” (plavba loďou do Alpnachstad-u, najstrmšou
ozubnicovou dráhou na svete na horu Pilatus vo výške
2 132 m, zostup kabínkovou a gondolovou lanovkou,
presun autobusom na východisko okruhu). Podvečer
presun do oblasti INTERLAKENU, ubytovanie.

3. deň
Po
raňajkách
výlet
horskou
železnicou
na JUNGFRAUJOCH vo výške 3454 m, kde najvyššie
položená železničná stanica Európy s prekrásnym
výhľadom. V Grindelwalde-Grunt možnosť prehliadky
ľadovcovej tiesňavy, voľný program, ubytovanie.
4. deň
Raňajky, presun do BERNU, hlavného mesta
konfederácie.
Počas 9-hodinovej prestávky
prehliadka mesta (“laubne” - mestské arkády, ktoré
vytvárajú najdlhšiu suchú nákupnú promenádu
v Europe, historické pivnice, ktoré sú dnes súčasťou
nákupnej zóny, Münster - neskorogotická Katedrála
sv.Vincenza s najvyššou vežou vo Švajčiarsku,
Bundeshaus - budova parlamentu, mestské veže
z
ktorých
je
najznámejšia
Zytgloggeturm
s neobyčajným orlojom zo 16. storočia, Medvedia
priekopa, kde sa chovajú erbové zvieratá mesta...),
voľný program, pokračovanie do ZÜRICHU.
Po krátkej večernej prehliadke centra (slávna
Bahnhofstrasse, Münster, jazero,...) návrat domov
s krátkou zastávkou vo VADUZE (Lichtenštajnsko).
5. deň
Tranzit cez Nemecko a Rakúsko,
do Bratislavy v obedňajších hodinách.

príchod

V cene je zarátané
autobusová doprava, 2x ubytovanie v dvoj až
štvorlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x raňajky,
prehliadky miest podľa programu bez vstupov,
sprievodca zájazdu, 2 osoby zdarma, povinné zmluvné
poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
V cene nie je zarátané
poistenie - možnosť doplatenia komplexného
cestovného poistenia v cene 8,50 EUR/pobyt,
železnica na Jungfraujoch cca 135 CHF, “Zlatý okruh”
2. trieda pri skupine od 10 osôb: 72 CHF (ceny z roku
2012).
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Poklady
Francúzskej riviéry
Krajina: Francúzsko, Doprava: autobus
Štandardná cena: 269 €
Skupinová cena pre držiteľov
kariet ISIC/EURO<26:

219 €

1. deň
Odchod z Bratislavy o 16.00 hod. Tranzit cez Rakúsko,
Taliansko do Francúzska. Nočná jazda.
2. deň
V ranných hodinách príchod do MONACA. Prehliadka:
kniežací palác, katedrála, Oceánografické múzeum.
Prechod cez prístav v La Condamine do MONTE
CARLA – kasíno, možnosť kúpania. Pokračovanie
smer Nice so zastávkou v horskej dedinke EZE
s nádherným panoramatickým výhľadom na celú
riviéru. Ubytovanie.
3. deň
Výlet do kaňonu VERDON, ktorý patrí medzi
najkrajšie prírodné scenérie v Európe. Na niektorých
miestach dosahuje hĺbku až 700 m. Romantická cesta
vedie nádhernými vyhliadkovými bodmi k dedinke
MOUSTIERS-STE-MARIE, ktorá je učupená v hlbokej
rokline, nad ktorou sa týčia dva vrcholy, medzi ktorými
je natiahnutá železná reťaz s hviezdou. V strede
dedinky tečú obrovské vodopády a nad ňou v skalách
je kostolík Notre - dame de Beauvois. Po ceste
zastávka v mestečku GRASSE, ktoré je považované
už od 16. storočia za centrum svetovej kozmetiky.
4. deň
Po raňajkách odchod do ST. TROPEZ, mestečka
presláveného svojimi žandármi v podaní legendárneho
Luis de Funes. Prehliadka mesta. Zastávka v PORT
GRIMAUD, v ktorom väčšinu “ulíc” tvoria vodné
kanály a je nazývané aj francúzskymi Benátkami.
Plavba loďou kanálmi. Možnosť kúpania. Presun
do CANNES, presláveného filmovým festivalom,
prehliadka mesta.

5. deň
Po
raňajkách
návšteva
malého
mestečka
s kamennými ulicami, typickej stredovekej pevnosti
na skale ST. PAUL de VENCE, ktoré si zachovalo svoj
stredoveký charakter. Presun do NICE. Prehliadka
mesta, výstup na hradný vŕšok, výhľady na prístav a
celú Promenade de Auglais. Voľný program, pobyt pri
mori. Vo večerných hodinách odchod z Francúzska.
6.deň
Nočná jazda. Príchod do Bratislavy v popoludňajších
hodinách.
V cene je zarátané
autobusová doprava, 3x ubytovanie v dvoj až
štvorlôžkových izbách s príslušenstvom, 3x
kontinentálne raňajky, poplatky za vstup autobusu
do Monaca a St. Paul de Vence, prehliadky miest
podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu,
2 osoby zdarma, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z
V cene nie je zarátané
poistenie – možnosť doplatenia komplexného
cestovného poistenia v cene 10,20 EUR/pobyt,
orientačné vstupné počas prehliadok cca 35 EUR

PAXTRAVEL, cestovná kancelária
Záhradnícka 20, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/55424229, Fax: 02/55424231
e-mail: ck@paxtravel.sk, web: www.paxtravel.sk

