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ZĽAVY

Využite dni voľna!
V roku 2015 nás čaká až šesť predĺžených víkendov, ktoré môžete stráviť
napríklad aj na niektorom z našich
zájazdov. Ich prehľad:
03. 04. – 06. 04. 2015

Veľkonočný Rím (odchod štvrtok 15.00). .  .  . 2
Veľkonočný Rím letecky. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Veľkonočný Paríž (odchod štvrtok 15.00). 2
Veľkonočný Paríž letecky. .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Veľká noc na Francúzskej riviére
(odchod štvrtok 14.30) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Veľká noc v Toskánsku
(odchod štvrtok 19.00).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Veľkonočné Belgicko a Holandsko
(odchod štvrtok 15.00). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Veľkonočný Salzburg a Bavorsko.  .  . 4
Na Veľkú noc cez tri krajiny .  .  .  .  .  .  . 4
01. 05. – 03. 05. 2015

Rím Vatikán (odchod štvrtok 16.00).  .  .  .  .  .  . 5
Klasický Paríž (odchod streda 14.00).  .  .  .  .  . 9
Bavorsko a zámky Ľudovíta II. .  .  .  . 17
Mikulov - Valtice - Lednice .  .  .  .  .  .  .  . 20
Wieliczka - Krakow - Oswiecim .  .  .  . 21

Na väčšinu našich zájazdov ponúkame zľavu
za VČASNÝ NÁKUP.
Výška zľavy je nasledovná:
10% 	na zájazdy s odchodom po 10.04.2015 pri zakúpení zájazdu do 31.01.2015
8% 	na zájazdy s odchodom po 01.06.2015 pri zakúpení zájazdu do 31.03.2015
5% 	na zájazdy s odchodom po 01.06.2015 pri zakúpení zájazdu do 31.05.2015
Zľava sa vzťahuje na základnú cenu zájazdu.
Našim verným zákazníkom poskytujeme počas celého roka
vernostnú zľavu 3% z ceny zájazdu. Vernostnú zľavu nie je
možné kumulovať so zľavou za včasný nákup.
Zľava za včasný nákup sa nevzťahuje na nasledovné zájazdy:
Normanské ostrovy, Škótsko, To najlepšie z Andalúzie, Izrael
– Svätá Zem, Izrael s návštevou Petry, Polárny okruh, Petrohrad a Helsinky, Moskva a Petrohrad

CESTUJ Z CELÉHO SLOVENSKA!
V spolupráci so spoločnosťou
RegioJet sme pre Vás pripravili
možnosť zakúpiť si priamo v našej cestovnej kancelárií lístok na
prípoj práve k Vášmu zájazdu.

08. 05. – 10. 05. 2015
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Klasický Paríž (odchod streda). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Letecky do Paríža (odchod štvrtok ráno). 9
Klasický Londýn (odchod streda).  .  .  .  .  .  .  . 13
Belgicko a Holandsko (odchod streda). . 15
Výstava kvetín Keukenhof. .  .  .  .  .  .  . 15
Letecky do Madridu (odchod štvrtok). 18
Krásy južných Čiech .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
29. 08. – 01. 09. 2015 (1 deň dovolenky)
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14. 11. – 17. 11. 2015 (1 deň dovolenky)
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Tešíte sa do Ríma alebo na čarokrásne Capri, či idete do Švajčiarska zažiť Alpskú rozprávku?
Vlaky spoločnosti RegioJet Vás
bezpečne privezú priamo k nášmu
autobusu.
Cestujte bez stresov a pohodlne priamo z Vášho domova. Lístok
na prípoj si pýtajte pri kúpe zájazdu u Vášho predajcu.
Podmienky prípojov vlakmi RegioJet
K vybraným termínom našich zájazdov ponúkame prípoj vo forme vlakov spoločnosti RegioJet.
Kúpa cestovného lístka spolu so zájazdom poskytuje komfort bezproblémovej dopravy na miesto odchodu zájazdu. Pokyny k zájazdu budú mimo iného obsahovať kontakt na
sprievodcu a návod, ako sa dostať na miesto, kde sa so sprievodcom stretnete. Ak je príchod
vlaku do Bratislavy vo väčšom časovom predstihu pred odchodom zájazdu, v pokynoch Vám
odporučíme reštauráciu, či kaviareň, v ktorej môžete do odchodu zájazdu počkať. V prípade
meškania vlaku Vás skupina počká. Vlaková stanica v Bratislave nie je uspôsobená na parkovanie autobusov. Naše tradičné miesto odchodov, Trnavské mýto, sa nachádza v blízkosti
vlakovej stanice.
Preprava vlakmi je závislá od cestovného poriadku prepravcu a cestovná kancelária nezodpovedá za jeho zmenu. Predaj cestovných lístkov je doplnková služba a preto zmena cestovného
poriadku prepravcu nie je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu. V prípade
zmeny cestovného poriadku má zákazník právo rozhodnúť sa pre dopravu na miesto odchodu
zájazdu iným spôsobom a na vrátenie ceny cestovného lístka.
Cestovná kancelária PAXTRAVEL nezodpovedá za škodu spôsobenú nenastúpením na zájazd
kvôli nemožnosti uskutočniť prepravu vlakom v stanovenom čase v dôsledku pôsobenia vyššej
moci (vis maior), napríklad z dôvodu nepriazne počasia, nešťastia alebo technickej poruchy.
Cestovná kancelária PAXTRAVEL sa pre takéto prípady zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie
a súčinnosť pre nájdenie alternatívneho riešenia. Limitujúcim faktorom je čas odchodu zájazdu
z Bratislavy v časovom horizonte, ktorý neohrozuje realizáciu programu zájazdu.
Aktuálnu ponuku vlakových lístkov k našim zájazdom sa dozviete v našej cestovnej
kancelárií.

1 / PAXTRAVEL

VEĽKONOČNÝ RÍM
 5 dní

Program:
1. deň (Zelený štvrtok):
Zelený štvrtok: Odchod z Bratislavy o 15.00
hod. Tranzit cez Rakúsko nonstop jazdou do
Talianska.
2. deň (Veľký piatok):
V ranných hodinách príchod do RÍMA, prehliadka mesta (Španielske námestie s monumentálnymi schodmi, Fontána di Trevi,
Pantheon, Piazza Navona, Námestie a Bazilika sv. Petra vo Vatikáne). Popoludní ubytovanie skupiny. Večer účasť na slávnostnej
Krížovej ceste v Koloseu. Nocľah.
3. deň (Biela sobota): Raňajky, prehliadka
ďalších pamätihodností mesta: Chrám sv.
Pavla za hradbami, Lateránska bazilika, Sväté schody, Chrám sv. Klementa, S. Pietro in
Vincoli / Chrám sv. Petra v okovách, Bazilika S. Maria Maggiore. V podvečer návšteva
Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila
a Metoda s účasťou na veľkonočnej vigílii,
slávnosti Vzkriesenia. Nocľah.
4. deň (Veľkonočná nedeľa):
Po raňajkách odchod na Námestie sv. Petra, kde je tradičná veľkonočná sv. omša so
slávnostným požehnaním Svätého Otca Urbi
et Orbi. Po skončení sv. omše pokračovanie
v prehliadke mesta: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol. Vo večerných hodinách odchod
z Ríma.
5. deň (Veľkonočný pondelok):
V poludňajších hodinách príchod do Bratislavy.
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, kupola Baziliky sv. Petra 5 EUR / výťahom 7 EUR, Koloseum, Palatinum, Forum Romanum 12 EUR,
dolná Bazilika sv. Klementa 5 EUR, mestská
daň 3 až 6 EUR/osoba/noc
Doprava v Ríme: 1 lístok 1,50 EUR, 1-dňový
lístok 6 EUR, 3- dňový lístok 16,50 EUR
Zájazd

Termín

Cena

001

02. 04. - 06. 04. 2015

215 €

Možné nástupné miesta po celom Slovensku
nájdete na strane 29 katalógu.

VEĽKONOČNÝ RÍM letecky
 4 dni
Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do RÍMA. Po prílete transfer
z letiska do hotela. Ubytovanie. Popoludňajšie
a večerné historické centrum mesta: Piazza
Barberini s Berniniho fontánami Fontana delle
Api a Fontana del Tritone, Via Veneto, Piazza
di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza di Colonna a Piazza del Popolo. Nocľah.
2. deň:
Návšteva a prehliadka VATIKÁNU - 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, Justičný palác, romantické námestie Piazza Navona, najzachovalejšia antická budova v Ríme Pantheon, Piazza
Venezia, antický Rím - Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. Nocľah
3. deň:
Pokračovanie v prehliadke: Bazilika sv. Pavla
za hradbami, Sväté schody, Lateránska bazilika, Bazilika sv. Klementa (relikvie sv. Cyrila),
baziliky sv. Petra v okovách a Santa Maria
Maggiore. Nocľah.
4. deň:
Návšteva Vatikánskych múzeí so svetoznámou Sixtínskou kaplnkou. Popoludní transfer
na letisko. Odlet do Viedne.

V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za batožinu v batožinovom priestore
lietadla 1 ks/osoba, transfery letisko - hotel - letisko, 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.
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 99 EUR
Príplatok za transfer Bratislava – letisko
Viedeň - Bratislava: 30 EUR/osoba
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného
poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt, orientačné
vstupné – Vatikánske múzeá 15 EUR, dolná
Bazilika sv. Klementa 5 EUR, kupola Baziliky
sv. Petra 5 EUR / výťahom 7 EUR, Koloseum,
Forum Romanum, Palatinum 12 EUR, mestská daň 3 až 6 EUR/osoba/noc
Doprava v Ríme: 1 lístok 1,50 EUR, 1-dňový
lístok 6 EUR, 3-dňový lístok 16.50 EUR
Zájazd
002

Termín

Cena

03. 04. - 06. 04. 2015

419 €
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VEĽKONOČNÝ PARIŽ
 5 dní

Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 15.00 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, 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
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 - 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), lístok
na metro 1,70 EUR, carnet (10 kusov) 13,30
EUR
Zájazd

Termín

Cena

003

02. 04. - 06. 04. 2015

219 €

Možné nástupné miesta po celom Slovensku
nájdete na strane 29 katalógu.

VEĽKONOČNÝ PARIŽ letecky
 4 dni

VEĽKÁ NOC V TOSKÁNSKU
 5 dní

Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do PARÍŽA, transfer z letiska
do hotela.Ubytovanie. Popoludňajší a večerný Paríž, nocľah.
2. deň:
Po raňajkách pešia prehliadka najznámejších
historických pamiatok centra 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. Večerná vyhliadková plavba po Seine, nocľah.
3. deň:
Po raňajkách odchod rýchlovlakom do VERSAILLES (kráľovský zámok a záhrady). Po
návrate pokračovanie v prehliadke: Champ Elysées, Árc de Triomphe, Opera, moderná
štvrť La Defense spojená s možnosťami nákupov v obchodnom centre. Večer prechádzka po Montmartre, námestie Pigalle, štvrť
umelcov, bazilika Sacre Couer. Nocľah.
4. deň:
Dopoludnia výstup na EIFFELOVU VEŽU,
pre záujemcov Invalidovňa s Napoleonovou
hrobkou, osobné voľno. Transfer z hotela na
letisko, odlet do Viedne. Následný transfer do
Bratislavy.

Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 19.00 hod. Tranzit cez
Rakúsko. Nočná jazda cez Taliansko.
2. deň:
V ranných hodinách príchod do FLORENCIE, starobylej metropoly Toskánska, mesta talianskej renesancie. Prehliadka mesta:
Michelangelova vyhliadka, Palazzo Vecchio,
Dóm, Kampanila, Baptistérium, Galéria Uffizi,
Palazzo Pitti, Santa Croce, kaplnka Medicejských, Ponte Vecchio. Ubytovanie.
3. deň:
Zájazd pokračuje prehliadkou SIENY, historického stredovekého mesta, ktorého paláce
a kostoly vytvárajú pôsobivý architektonický komplex. Pokračovanie cesty do SAN
GIMIGNANO, jedného z najatraktívnejších
miest Toskánska, ktorého hradby a historické
veže dokresľujú malebný obraz stredovekého
mesta. VOLTERRA – mestečko vzdialené 65
km od Pisy. Je známe výrobou a spracovaním alabastru. Pozoruhodné je námestie so
stredovekými palácmi a Dóm z 12. storočia.
Nocľah.
4. deň:
Prehliadka mesta LUCCA – s množstvom
historických pamiatok. Pokračovanie cesty
do mesta PISA – unikátna katedrála so svetoznámou šikmou vežou. Vo večerných hodinách odchod z Talianska.
5. deň:
Príchod do Bratislavy v dopoludňajších hodinách.

V cene je zarátané: letecká doprava, transfery letisko - hotel - letisko, poplatok za umiestnenie batožiny v batožinovom priestore lietadla 1 ks/osoba, 3x hotelové 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
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR
Príplatok za transfer Bratislava – letisko
Viedeň – Bratislava: 30 EUR/osoba
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného
poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt, orientačné
vstupné - Louvre, Versailles (vrátane vlakovej
dopravy), Eiffelova veža, lístky na plavbu po
Seine v súhrnnej cene cca 60 EUR (štátne
múzeá ku ktorým patria aj Louvre, Versailles
do 26 rokov zdarma)
Doprava v Paríži: 1 lístok na metro 1,70
EUR, carnet (10 lístkov) 12,70 EUR
Zájazd
004

Termín

Cena

03. 04. - 06. 04. 2015

439 €

V cene je zarátané: autobusová doprava, 2x
ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x kontinentálne raňajky, prehliadky miest podľa programu bez vstupov, 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, Volterra, Pisa od 17 EUR do 40 EUR/osoba (spolu za vstup do všetkých miest) - presná suma
je závislá 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 / Bazilika St. Croce 6 EUR,
galéria Uffizi 12 EUR, kumulatívny vstup Baptistérium, Bazilika S. M. Del Fiore, Kupola,
Zvonica, kryptym Dómske múzeum 10 EUR,
Pisa / Šikmá veža 18 EUR + 2 EUR cez internet, Dóm 2 EUR, Baptistérium 5 EUR, Lucca
/ Dóm 4 EUR, San Gimignano / Dóm 4 EUR
Zájazd

Termín

Cena

005

02. 04. - 06. 04. 2015

219 €

Možné nástupné miesta po celom Slovensku
nájdete na strane 29 katalógu.
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VEĽKÁ NOC NA
FRANCÚZSKEJ RIVIÉRE
 6 dní

Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 15.00 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. 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. Je to mesto
umelcov a galérií, kde je na miestnom cintoríne pochovaný Marc Chagall. Prekrásne výhľady na prímorské Alpy a okolité udolia. Presun
do NICE. Prehliadka mesta, výstup na hradný
vŕšok, výhľady na prístav a celú Promenade de
Anglais. Prehliadka starého historického centra,
paláce, Katedrála sv. Reparaty Vo večerných
hodinách odchod z Francúzska. Nočná jazda.
6. deň:
Príchod do Bratislavy v popoludňajších hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 3x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových 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,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie – možnosť
doplatenia komplexného cestovného pois-

tenia v cene 10,20 EUR/pobyt, orientačné
vstupné počas prehliadok cca 35 EUR
Zájazd
006

Termín

Cena

02. 04. - 07. 04. 2015

269 €

VEĽKONOČNÉ BELGICKO
A HOLANDSKO
 5 dní

Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 15.00 hod. Tranzit cez
Rakúsko a Nemecko. Nočná jazda.
2. deň:
V ranných hodinách príchod do BRUSSELU.
Deväťhodinová bezpečnostná prestávka,
prehliadka mesta (Atómium, Manneken Pis,
námestie Grand Place, kráľovský palác, katedrála Saint Michel, ...). Popoludní odchod
do Holandska, ubytovanie.
3. deň:
Návšteva kráľovského sídelného mesta
HAAG. Prehliadka mesta: Parlament, medzinárodný súdny dvor, historická časť mesta.
Zastávka v mestečku DELFT, ktoré je známe
predovšetkým výrobou svetoznámeho porcelánu. Hlavné námestie spolu s radnicou patria
medzi najstaršie a najkrajšie v Holandsku.
Popoludní návšteva KEUKENHOFU – najväčšieho kvetinového parku a kvetinovej výstavy
v Holandsku. Nocľah.
4. deň:
Návšteva dedinky „živého“ skanzenu ZAANSE
SCHANS s obchodíkmi, obytnými domami,
ukážkou výroby syrov a drevákov. AMSTERDAM – prehliadka historického centra mesta
s námestím Dam, múzeum voskových figúr
Madame Tussaud’s, možnosť plavby loďou
po amsterdamských grachtoch, brusiareň diamantov, umelecké múzeum podľa výberu (múzeum Vincenta van Gogha, Rijksmuseum). Vo
večerných hodinách odchod na Slovensko.
5. deň:
Tranzit cez Nemecko a Rakúsko, príchod na
Slovensko v popoludňajších hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 2x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 2x raňajky, prehliadky miest
podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 59 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 8,50 EUR/pobyt, vstupné do navštívených objektov (jeden vstup medzi 7 až 9
EUR), kvetinový park Keukenhof 16 EUR
Zájazd

Termín

Cena

007

02. 04. - 06. 04. 2015

229 €

Možné nástupné miesta po celom Slovensku
nájdete na strane 29 katalógu.

VEĽKONOČNÝ SALZBURG
A BAVORSKO
 4 dni
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 07.00 hod. Príchod
do Salzburgu okolo obeda. Návšteva vyše
400 ročného zámku HELLBRUNN, ktorý sa
nachádza na predmestí Salzburgu. Okrem
samotnej budovy zámku Vás určite upúta
prekrásny zámocký park a vodné hry. Zaujímavosťou je mechanické divadlo s 200 figúrkami poháňanými vodou. Krátka prehliadka
samotného mesta SALZBURG. Ubytovanie
v blízkosti Mníchova.
2. deň:
Raňajky, prehliadka MNÍCHOVA, krátka zastávka v Ettale, slávnom benediktínskom
kláštore, kde sa dodnes vyrába známy kláštorný likér, pokračovanie do Linderhofu – návšteva romantického zámku LINDERHOF obklopeného prekrásnou záhradou. Ubytovanie
v okolí Schwangau.
3. 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 na
okolie. Návšteva jedného z najkrajších rokokových kostolov sveta WIESKIRCHE (pamiatka
UNESCO) v blízkosti mestečka Stengaden. Pri
návrate krátka zastávka vo FÜSSENE, stredovekom mestečku a známom zimnom stredisku.
Nocľah.
4. deň:
Raňajky, krátka zastávka v GARMISCH-PARTENKIRCHENE – známom alpskom
zimnom stredisku ležiacom pod najvyšším
vrcholom Nemecka Zugspitze. Pokračovanie
do BERCHTESGADENU, malebného mestečka, ktorého dominantou je námestie s románskym kostolom sv. Petra a Jána z 12.
storočia a zámok, ktorý bol letným sídlom
Wittelsbachovcov. Aj keď v Bavorsku dominuje pivo, mestečko je známe aj pálenicou,
kde pripravujú destiláty z horského enciánu.
Dnešná ponuka predstavuje okolo 30 rôznych
horských špecialít – bylinných a ovocných likérov. V popoludňajších hodinách odchod na
Slovensko, s príchodom v neskorých večerných hodinách.

V cene je zarátané: autobusová doprava, 3x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 3x raňajky, prehliadky miest
podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 59 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie – možnosť
doplatenia komplexného cestovného poiste-
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nia v cene 6,80 EUR/pobyt, vstupné do zámkov cca 8 EUR/zámok (súhrnné vstupné vo
výške cca 58 EUR)
Zájazd

Termín

Cena

008

03. 04. - 06. 04. 2015

199 €

NA VEĽKÚ NOC CEZ
TRI KRAJINY
 4 dni

Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 06.00 hod. Príchod do
SALZBURGU v predpoludňajších hodinách.
Prehliadka mesta: historické centrum mesta, Mozartov dom, pevnosť Hohensalzburg,
história „pravých a originálnych Mozartových
guliek“. Dozviete sa, prečo len v Salzburgu
dostať pravé „Mozartkugel“. Ubytovanie.
2. deň:
Po raňajkách odchod do jedného z najvyhľadávanejších zimných stredísk v Tirolsku do lyžiarskeho raja v KITZBÜHELI. Prehliadka historického centra, možnosť výjazdu lanovkou
na Kizbüheler Horn do výšky 1996 m n. m.,
odkiaľ sú prekrásne výhľady do širokého okolia. Pokračovanie do hlavného mesta Tirolska
INNSBRUCKU, ktorý je obkolesený ohromujúcou kulisou veľhôr. Prehliadka mesta: Vládne sídlo Hofburg, Dom sv. Jakuba, najfotografovanejší dom v meste, gotický arkierový
Goldenes Dachl ozdobený reliéfmi a freskami
a s 2567 pozlátenými medenými škridlami na
streche. Vyvezieme sa na BERGISEL, miesto
konania skokanských disciplín počas konania Zimných olympijských hier v rokoch 1964
a 1976. Dnes tu môžeme vidieť fascinujúcu
kruhovú nástennú maľbu na ploche 1000 m2
Tirol Panorama, futuristickú stavbu skokanského mostíka, ktorá má na vrchole kaviareň
s panoramatickým výhľadom. Nocľah na rakúsko-švajčiarskom pomedzí.
3. deň:
Jeden z najmenších štátov sveta – Lichtenštajnské kniežactvo. Prehliadka malebného
hlavného mesta VADUZ: jazda historickým
mestským vlakom, honosný hrad Hohenliechtenstein, Kunstmuseum ako jedna z najväčších súkromných zbierok sveta, poštové
múzeum, prípadne múzeum lyžovania. Pokračovanie do Švajčiarska. Zastávka v STEIN
AM RHEIN romantické stredoveké mestečko
s hrázdenými domami, ktoré sú vyzdobené
freskami. Ďalej navštívime RHEINFALL pri
Schaffhausene, kde je najväčší európsky vodopád. Návrat na ubytovanie.
4. deň:
Pri ceste späť sa zastavíme v jednom z najznámejších rakúskych kúpeľných miest BAD
ISCHL, ktoré bolo obľúbeným letným sídlom
predposledného rakúsko-uhorského cisára
Františka Jozefa I. Cisárska vila, kúpeľné
parky sú len malou ukážkou malebnosti tohto
kúpeľného mesta. Ďalšia zastávka je v HALL-

STATTE. Toto idylické mestečko sa nachádza
na brehu rovnomenného jazera a na úpätí
známeho ľadovca Dachstein (2995 m n. m.).
Úzke kľukaté uličky, romantické stavby zabezpečili Hallstattu zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Priamo nad mestom
sa v podzemí ukrýva jedna z najstarších soľných baní na svete SALZWELTEN. Pokračovanie v ceste s príchodom do Bratislavy vo
večerných hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava,
3x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x raňajky, mestský vlak vo
Vaduze, prehliadky miest podľa programu
bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné
zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 69 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 8,50 EUR / pobyt, vstupné cca 35
EUR
Zájazd
009

Termín

Cena

03. 04. - 06. 04. 2015

259 €

RÍM - VATIKÁN
 5 dní
Program:
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
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, mest-

fer na letisko. Odlet do Viedne / Krakowa.

ská daň 3 až 6 EUR/osoba/noc
Doprava v Ríme: 1 lístok 1.50 EUR, 1-dňový
lístok 6 EUR, 3-dňový lístok 16.50 EUR
Zájazd

Termín

Cena

011

12. 03. - 16. 03. 2015

189 €

012

30. 04. - 04. 05. 2015

215 €

013

07. 05. - 11. 05. 2015

215 €

014

11. 06. - 15. 06. 2015

215 €

015

09. 07. - 13. 07. 2015

215 €

016

06. 08. - 10. 08. 2015

215 €

017

11. 09. - 15. 09. 2015

215 €

018

08. 10. - 12. 10. 2015

215 €

019

13. 11. - 17. 11. 2015

189 €

020

04. 12. - 08. 12. 2015

189 €

LETECKY DO RÍMA
 4 dni
Program:
1. deň:
Odlet do RÍMA. Po prílete transfer z letiska do
hotela. Ubytovanie. Popoludňajšie a večerné
historické centrum mesta: Piazza di Spagna,
Fontana di Trevi, Piazza Colonna a Piazza del
Popolo. Nocľah.
2. deň:
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,
Justičný palác, romantické námestie Piazza
Navona. Nocľah
3. deň:
Pokračovanie v prehliadke: Bazilika sv. Pavla
za hradbami, Sväté schody, Lateránska bazilika, Bazilika sv. Klementa (relikvie sv. Cyrila),
Baziliky sv. Petra v okovách a Santa Maria
Maggiore. Nocľah.
4. deň:
Prehliadka antického Ríma: Najzachovalejšia
antická budova v Ríme Pantheon, Trajanovo
forum, Kapitol, Forum Romanum,, Koloseum.
V neskorých popoludňajších hodinách trans-

V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za batožinu v batožinovom priestore
lietadla 1 ks/osoba, transfery letisko - hotel - letisko, 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.
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 99 EUR
Príplatok za transfer Bratislava - letisko
Viedeň - Bratislava: 30 EUR/osoba
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného
poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt, orientačné
vstupné – Vatikánske múzeá 16 EUR, dolná
Bazilika sv. Klementa 5 EUR, kupola Baziliky
sv. Petra 5 EUR / výťahom 7 EUR, Koloseum,
Forum Romanum, Palatinum 12 EUR, mestská daň 3 až 6 EUR/osoba/noc
Doprava v Ríme: 1 lístok 1,50 EUR, 1-dňový
lístok 6 EUR, 3-dňový lístok 16,50 EUR
Odlety z VIEDNE:
Zájazd

Termín

Cena

021

12. 03. - 15. 03. 2015

339 €

022

07. 05. - 10. 05. 2015

389 €

023

11. 06. - 14. 06. 2015

389 €

024

09. 07. - 12. 07. 2015

389 €

025

27. 08. - 30. 08. 2015

389 €

026

17. 09. - 20. 09. 2015

389 €

027

15. 10. - 18. 10. 2015

339 €

028

12. 11. - 15. 11. 2015

339 €

029

03. 12. - 06. 12. 2015

339 €

Odlety z KRAKOWA:
Zájazd

Termín

Cena

182

14. 05. - 17. 05. 2015

429 €

183

13. 08. - 16. 08. 2015

429 €

LETECKY DO RÍMA
S AUDIENCIOU U SV. OTCA
 4 dni

Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do RÍMA. Po prílete transfer
z letiska do hotela. Ubytovanie. Popoludňajšie
a večerné historické centrum mesta: Piazza
di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Colonna
a Piazza del Popolo. Nocľah.
2. deň:
Návšteva a prehliadka VATIKÁNU - Svätopeterské námestie, Chrám sv. Petra, kde je možnosť návštevy kupoly chrámu vo výške 132 m,
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z ktorej je nezabudnuteľný výhľad na mesto.
Pokračovanie v prehliadke - Ulica Zmierenia,
Anjelský hrad a most, Justičný palác, romantické Námestie Piazza Navona, najzachovalejšia antická budova v Ríme Pantheon,
Piazza Venezia, antický Rím - Kapitol, Forum
Romanum, Koloseum. Nocľa
3. deň:
Po raňajkách stretnutie na Námestí sv. Petra.
Audiencia u Svätého Otca s jeho pápežským
požehnaním. Pokračovanie v prehliadke: Bazilika sv. Pavla za hradbami, Sväté schody,
Lateránska bazilika, Bazilika sv. Klementa (relikvie sv. Cyrila), Baziliky sv. Petra v okovách
a Santa Maria Maggiore. Nocľah.
V termíne 16.03. - 19.03. a 16.11. - 19.11.je
zájazd obohatený o jeden deň.
4. deň:
Návšteva Vatikánskych múzeí so svetoznámou Sixtínskou kaplnkou. Popoludní transfer
na letisko. Odlet do Viedne. Následný transfer
do Bratislavy.
V cene je zarátané:
3-dňový zájazd: letecká doprava, poplatok
za batožinu v batožinovom priestore lietadla
1 ks/osoba, transfery letisko - hotel - letisko,
2x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom v meste, 2x kontinentálne raňajky, prehliadky podľa programu bez vstupov,
sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
4-dňový zájazd: letecká doprava, poplatok
za batožinu v batožinovom priestore lietadla
1 ks/osoba, transfery letisko - hotel - letisko,
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.
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 69 EUR / 3 dni,
99 EUR / 4 dni
Poplatok za transfer Bratislava – letisko
Viedeň – Bratislava: 30 EUR/osoba
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 5,10 EUR/ 3 dni alebo 6.80 EUR /
4 dni, orientačné vstupné – Vatikánske múzeá
16 EUR, dolná Bazilika sv. Klementa 5 EUR,
kupola Baziliky sv. Petra 5 EUR / výťahom 7
EUR, mestská daň 3 až 6 EUR/osoba/noc
Doprava v Ríme: 1 lístok 1,50 EUR, 1-dňový
lístok 6 EUR, 3-dňový lístok 16,50 EUR
Zájazd

Termín

Cena

030

16. 03. - 19. 03. 2015

339€

031

12. 05. - 14. 05. 2015

299€

032

16. 06. - 18. 06. 2015

299€

033

20. 10. - 22. 10. 2015

299 €

034

16. 11. - 19. 11. 2015

339 €

CAPRI - RÍM - BENÁTKY

S PREHLIADKOU POMPEJÍ A VEZUVU

 6 dní
Program:
1. deň:
Odchod o 10.00 hod. z Bratislavy cez Graz,
Klagenfurt, Benátky, Rím do Sorrenta nonstop
jazdou s krátkymi prestávkami.

2. deň:
Ráno príchod do Sorrenta. Výlet na čarokrásny ostrov CAPRI. V prípade priaznivého počasia možnosť kúpania. Podvečer návrat na
pevninu. Ubytovanie v okolí Sorrenta.
3. deň:
Po raňajkách celodenný program. Návšteva
a prehliadka POMPEJÍ. V prípade vhodného
počasia výstup na horu VEZUV. Odchod do
RÍMA. Ubytovanie.
4. deň:
Raňajky, návšteva a prehliadka VATIKÁNSKYCH MÚZEÍ so svetoznámou Sixtínskou
kaplnkou, Svätopeterské námestie, Chrám
sv. Petra, kde je možnosť návštevy kupoly
vo výške 132 m, z ktorej je nezabudnuteľný
výhľad na mesto. Pokračovanie v prehliadke: Anjelský hrad, Justičný palác, romantické
námestie Piazza Navona, najzachovalejšia
antická budova v Ríme Pantheon, Fontána di
Trevi, Španielske námestie. Ubytovanie.
5. deň:
Po raňajkách celodenná prehliadka RÍMA: baziliky S. Maria Maggiore a S. Pietro in Vincoli,
Antický Rím: Koloseum, Fórum Romanum,
Kapitol. Popoludní podľa časových možností
prehliadka niektorých ďalších pamätihodností mesta (Chrám sv. Klementa, Lateránska
bazilika, Sväté schody, Chrám sv. Pavla za
hradbami).Vo večerných hodinách odchod
z Ríma. Nočná jazda.
6. deň:
V ranných hodinách príchod do BENÁTOK,
pešia prehliadka mesta. Popoludní odchod
späť do Bratislavy. Predpokladaný návrat
v neskorých nočných hodinách / po polnoci.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 3x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 3x kontinentálne raňajky,
prehliadky miest podľa programu bez vstupov,
sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 75 EUR

V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 10,20 EUR/pobyt, orientačné
vstupné – Vatikánske múzeá 15 EUR, dolná
Bazilika sv. Klementa 5 EUR, kupola Baziliky
sv. Petra 5 EUR / výťahom 7 EUR, Koloseum,
Forum Romanum, Palatinum 12 EUR, lodný
lístok na ostrov Capri 28 až 34 EUR v závislosti od spoločnosti a typu lode, Pompeje 11
EUR, poplatok za výstup na Vezuv 8 EUR,
loďka do / z Benátok 16 EUR, mestská daň
v Ríme 3 až 6 EUR/osoba/noc
Doprava v Ríme: 1 lístok 1 EUR, 1-dňový
lístok 4 EUR, 3-dňový lístok 11 EUR
Zájazd

Termín

Cena

035

28. 05. - 02. 06. 2015

259 €

036

25. 06. - 30. 06. 2015

259 €

037

23. 07. - 28. 07. 2015

259 €

038

27. 08. - 01. 09. 2015

259 €

039

24. 09. - 29. 09. 2015

259 €

6 / PAXTRAVEL

PRÁZDNINY V RÍME
 7 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 16.00 hod. Tranzit cez
Rakúsko, nonstop jazda s krátkymi bezpečnostnými prestávkami do Ríma.
2. deň:
Príchod do RÍMA v ranných hodinách. Prehliadka historického centra večného mesta: Piazza del Popolo, 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.
3. deň:
Pokračovanie v prehliadke: Bazilika sv. Pavla
za hradbami, 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. Nocľah.
4. deň:
Návšteva archeologického komplexu ANTICKEJ OSTIE. Prehliadka miestneho hradu, niekdajšieho pápežského sídla pápeža Júliusa
II. (druhé Pompeje). Možnosť kúpania v mori
alebo pre záujemcov návšteva Kapitolských
múzeí. Atmosféra večerného a nočného Ríma
- Fontána di Trevi, Španielske námestie. Nocľah.
5. deň:
Návšteva historického mestečka TIVOLI,
nachádzajúceho sa nad Rímom. Tivoli bolo
v cisárskych dobách obľúbeným letným sídlom rímskych velikánov. Pozrieme si letovisko
cisára Hadriána Villa Adriana, ďalej vilu Villa
d´ Este, ktorá patrí k najkrajším renesančným
stavbám tohto druhu v Taliansku. V oboch
komplexoch sa nachádza množstvo fontán,
vodopádov a parkov.
6. deň:
Celý deň venujeme jednému z najmenších
štátov sveta - 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. Popoludní osobné voľno. Vo večerných hodinách odchod z Ríma.
7. deň:
Návrat do Bratislavy v poludňajších hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 4x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 4x 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: 99 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 11,90 EUR/pobyt, orientačné
vstupné – Vatikánske múzeá 15 EUR, dolná
Bazilika sv. Klementa 5 EUR, kupola Baziliky
sv. Petra 5 EUR / výťahom 7 EUR, Koloseum,

Forum Romanum, Palatinum 12 EUR, Kapitolské múzeá 8,50 EUR, Antická Ostia 6,50
EUR, Tivoli - Ville Adriana 4 EUR, Villa d´Este
8 EUR, mestská daň 3 až 6 EUR/osoba/noc
Doprava v Ríme: 1 lístok 1 EUR, 1-dňový
lístok 4 EUR, 3-dňový lístok 11 EUR, týždenný lístok 16 EUR
Zájazd

Termín

Cena

040

01. 07. - 07. 07. 2015

279 €

041

03. 08. - 09. 08. 2015

279 €

KLENOTY TOSKÁNSKA
 5 dní

nia v cene 8,50 EUR/pobyt, orientačné vstupné – Florencia / Bazilika St. Croce 6 EUR,
galéria Uffizi 12 EUR, kumulatívny vstup Baptistérium, Bazilika S. M. Del Fiore, Kupola,
Zvonica, kryptym Dómske múzeum 10 EUR,
Pisa / Šikmá veža 18 EUR + 2 € cez internet, Dóm 2 EUR, Baptistérium 5 EUR, Lucca
/ Dóm 4 EUR, San Gimignano / Dóm 4 EUR
Zájazd

Termín

Cena

042

06. 05. - 10. 05. 2015

225 €

043

10. 06. - 14. 06. 2015

225 €

044

15. 07. - 19. 07. 2015

225 €

045

19. 08. - 23. 08. 2015

225 €

046

23. 09. - 27. 09. 2015

225 €

LETECKY DO FLORENCIE
 4 dni

Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 19.00 hod. Tranzit cez
Rakúsko. Nočná jazda cez Taliansko.
2. deň:
V ranných hodinách príchod do FLORENCIE, starobylej metropoly Toskánska, mesta talianskej renesancie. Prehliadka mesta:
Michelangelova vyhliadka, Palazzo Vecchio,
Dóm, Kampanila, Baptistérium, Galéria Uffizi,
Palazzo Pitti, Santa Croce, kaplnka Medicejských, Ponte Vecchio. Ubytovanie.
3. deň:
Zájazd pokračuje prehliadkou SIENY, historického stredovekého mesta, ktorého paláce
a kostoly vytvárajú pôsobivý architektonický komplex. Pokračovanie cesty do SAN
GIMIGNANO, jedného z najatraktívnejších
miest Toskánska, ktorého hradby a historické
veže dokresľujú malebný obraz stredovekého
mesta. VOLTERRA – mestečko vzdialené 65
km od Pisy. Je známe výrobou a spracovaním alabastru. Pozoruhodné je námestie so
stredovekými palácmi a dóm z 12. storočia.
Nocľah.
4. deň:
Prehliadka mesta LUCCA – s množstvom
historických pamiatok. Pokračovanie cesty
do mesta PISA – unikátna katedrála so svetoznámou šikmou vežou. Vo večerných hodinách odchod z Talianska.
5. deň:
Príchod do Bratislavy v dopoludňajších hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 2x
ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x kontinentálne raňajky, prehliadky miest podľa programu bez vstupov, 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, Volterra, Pisa od 17 EUR do 40 EUR/osoba (spolu za vstup do všetkých miest) - presná suma
je závislá 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 poiste-

Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do FLORENCIE. Prehliadka
mesta, v ktorom sa zrodila renesancia. Prehliadka historického centra, ktoré je zapísané
do zoznamu svetového dedičstva UNESCO:
Palazzo Vecchio na Piazza della Signoria
s freskou Bratislavy, Dóm, Kampanila, Baptistérium, Danteho dom, Bazilika Santa Croce,
kde sú pochované mnohé známe osobnosti
talianskej histórie ako: Michelangelo, Galileo,
Machiavelli, Rossini a iní a prehliadka zastavaného mosta Ponte Vecchio cez rieku Arno.
Nocľah.
2. deň:
Návšteva PISY, mesta presláveného kultúrnymi pamiatkami svetového dedičstva UNESCO
na námestí Piazza del Duomo: Dóm, šikmá
veža - Kampanila, Baptistérium a historický
cintorín Campo Santo. Návšteva románskeho
mesta LUCCA, rodisko Pucciniho a obľúbené
sídlo Karla IV, ktoré si uchovalo mestské hradby a mnohé historické stavby. Nocľah.

3. deň:
Možnosť návštevy galérii: GALÉRIA UFFIZI,
jedna z najznámejších galérii na svete; GALÉRIA ACCADEMIA s originálom Michelangelovho Dávida; pre milovníkov sochárskych diel
múzeum Bargello; najväčší florentský palác
PALAZZO PITTI s bohatou umeleckou zbierkou a záhradami Boboli; Medicijská kaplnka
alebo návšteva trhov a obchodov s kvalitnými
koženými výrobkami. Nocľah.
4. deň:
Osobné voľno, možnosť návštevy niektorého
z múzeí. Transfer na letisko a odlet do Viedne.
V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za batožinu v batožinovom priestore
lietadla 1 ks/osoba, transfery letisko - hotel - letisko, 3x ubytovanie v dvojlôžkových
izbách s príslušenstvom v meste, 3x konti-
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nentálne raňajky, prehliadky podľa programu
bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné
zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z.
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za transfer Bratislava - letisko
Viedeň – Bratislava: 30 EUR/osoba
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 99 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného
poistenia v cene 8,50 EUR/pobyt, orientačné vstupné – Florencia / Bazilika St. Croce
6 EUR, galéria Uffizi 12 EUR, kumulatívny
vstup Baptistérium, Bazilika S. M. Del Fiore,
Kupola, Zvonica, Dómske múzeum 10 EUR,
Pisa / Šikmá veža 18 EUR, Dóm 2 EUR, Baptistérium 5 EUR, vlak Florencia – Pisa – Lucca
– Florencia 16,50 EUR
Zájazd

Termín

Cena

047

04. 06. - 07. 06. 2015

449 €

048

27. 08. - 30. 08. 2015

449 €

BENÁTKY - historická regata
s návštevou VERONY A PADOVY

 5 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 23.00 hod., nočná
jazda cez Rakúsko a Taliansko.
2. deň:
V ranných hodinách príchod do talianskeho
mesta TERST, kde sa v jeho blízkosti nachádza zámok MIRAMARE, vypínajúci sa na
skalnom útese s výhľadom na more a pekne
upraveným romantickým parkom. Zámok dal
postaviť arcivojvoda Maximilián Habsburský
pre svoju manželku belgickú princeznú Charlottu. Po prehliadke zámku pokračovanie do
prímorského letoviska LIDO DI JESOLO,
kde je ubytovanie. Oddych, možnosť kúpania
v mori. Nocľah.
3. deň:
Prehliadka VERONY, mesta bohatého na
umelecké pamiatky, mesta Rómea a Júlie.
Pokračovanie do PADOVY, mesta, ktorému
ulice starých štvrtí, starobylé mosty a byzantské chrámové kupoly dodávajú zvláštny
stredoveký ráz. Prehliadka mesta so známou
Bazilikou sv. Antona Paduánskeho. Návrat na
miesto ubytovania. Nocľah.
4. deň:
Plavba do BENÁTOK. Krátka prehliadka
mesta (Námestie sv. Marka, Chrám sv. Marka, Zvonica, Dóžov palác). Účasť na slávnostnej historickej regate gondol na Canal
Grande, ktorá sa koná raz ročne, vždy prvú
septembrovú nedeľu. Prezentujú sa historické
gondoly s gondoliermi poobliekanými do historických kostýmov. Vo večerných hodinách
odchod z Benátok. Nočná jazda.

5. deň:
Príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách
V cene je zarátané: autobusová doprava, 2x
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 počas prehliadok vrátane zámku Miramare
a loďky do/z Benátok cca 38 EUR
Zájazd

Termín

Cena

049

03. 09. - 07. 09. 2015

169 €

NAJKRAJŠIE JAZERÁ na pomedzí
TALIANSKA a ŠVAJČIARSKA

 5 dní
Program:
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.
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 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.
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. 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.
4. deň:
Raňajky, presun do švajčiarskeho mesta
LOCARNO na severnom konci jazera Lago
Maggiore s južnou vegetáciou. Možnosť individuálne navštíviť loďou ostrov BRISSAGO
s botanickou záhradou alebo lanovkou na
kopec s pútnickým kostolom MADONNA DEL
SASSO, individuálne voľno v meste, vo večerných hodinách odchod na Slovensko.
5. deň:
Návrat na Slovensko v dopoludňajších hodinách.
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.

Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 66 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 8,50 EUR/pobyt, orientačné vstupné - Sirmione: okružná plavba loďkou 7 EUR,
Lago di Orta: okružná plavba so zastávkou na
ostrove San Giulio a na opačnej strane jazera
v mestečku Orta 7 EUR, Boromejské ostrovy:
plavba loďkou na ostrov Bella + vstup do paláca + terasovité záhrady + ostrov Pescatori
20 EUR Lugano: mestský vláčik 7,50 EUR
Brissago: plavba loďkou na ostrov 24 EUR +
vstup do botanickej záhrady 6, 50 EUR, Locarno – pozemná lanovka na kopec Madonna
del Sasso: 8 CHF (Cardada do výšky 1340 m:
28 CHF, Cimetta – do výšky 1670 m: 25 EUR)
Zájazd

Termín

Cena

050

13. 05. - 17. 05. 2015

259 €

051

12. 09. - 16. 09. 2015

259 €

VEĽKÝ OKRUH TALIANSKOM
 10 dní

5. deň:
Po raňajkách návšteva kedysi bohatého mesta POMPEJE, ktoré bolo zničené a zasypané
lávou zo sopky Vezuv v roku 79. V prípade
vhodného počasia výstup na horu VEZUV.
Prehliadka historických pamiatok NEAPOLA
(Castel Nuovo - niekdajšia rezidencia neapolských kráľov, Piazza Municipio...). Nocľah.
6. deň:
Po raňajkách presun autobusom na polostrov
GARGANO. Návšteva mestečka SAN GIOVANNI ROTONDO, miesta pôsobenia Pátra
Pia. Prehliadka kapucínskeho kláštorného
komplexu S. Maria delle Grazie s hrobom
Pátra Pia. Pokračovanie do historicky zaujímavého mestečka MONTE S. ANGELO. Ubytovanie.
7. deň:
Prehliadka zaujímavostí polostrova, návšteva
TREMITSKÝCH OSTROVOV. Ide o vápencové ostrovy ešte takmer nedotknuté civilizáciou, s mnohými prírodnými krásami. Nocľah.
8. deň:
Presun do oblasti známeho prímorského strediska RIMINI. Návšteva a prehliadka jedného
z miništátov Európy SAN MARÍNA. Ubytovanie.
9. deň:
Presun do BENÁTOK. Plavba loďkou a prehliadka najvýznamnejších pamiatok mesta.
Vo večerných hodinách odchod.
10. deň:
Príchod na Slovensko v ranných hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 7x
ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 7x 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: 135 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 17 EUR/pobyt, vstupné počas
celého programu cca 120 EUR, mestská daň
v Ríme 3 až 6 EUR/osoba/noc
Doprava v Ríme: 1 lístok 1.50 EUR, 1-dňový
lístok 6 EUR, 3-dňový lístok 16.50 EUR
Zájazd

Termín

Cena

052

22. 05. - 31. 05. 2015

389 €

053

12. 09. - 21. 09. 2015

389 €

RIMINI, poznávanie a kúpanie

Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 18.00 hod. Tranzit cez
Rakúsko. Nočná jazda cez Taliansko.
2. deň:
V ranných hodinách príchod do FLORENCIE,
starobylej metropoly Toskánska, mesta talianskej renesancie. Prehliadka mesta: Michelangelova vyhliadka, palazzo Vecchio, Dóm,
Kampanila... Po prehliadke odchod do Ríma.
Ubytovanie.
3. deň:
Celodenná prehliadka historických pamätihodností centra mesta RÍMA: Španielske námestie s monumentálnymi schodmi, Fontána
di Trevi, romantické námestia Piazza Colonna
a Piazza Navona, najzachovalejšia antická
budova v Ríme Pantheon, kostol Chiesa del
Gesu, Piazza Venezia. Nocľah.
4. deň:
Po raňajkách návšteva VATIKÁNU. Prehliadka
Vatikánskych múzeí so Sixtínskou kaplnkou.
Svätopeterské námestie, Chrám sv. Petra, kde
je možnosť návštevy kopule chrámu vo výške
132 m, z ktorej je nezabudnuteľný výhľad na
mesto. Popoludní presun do oblasti neapolského zálivu. Ubytovanie v oblasti Sorrenta.
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Rimini – Gradara – San Marino – Urbino Ravena

 6 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 07.00 hod. Trasa cez
Rakúsko do Talianska s krátkymi prestávkami. Príchod do Rimini v podvečerných hodinách. Ubytovanie.
2. deň:
RIMINI, dnes známe skôr ako najväčšie prímorské stredisko na talianskej riviére, má
vďaka svojmu antickému pôvodu veľa zaujímavých pamiatok: Námestie Piazza tre Martiri – staré latinské fórum, brána Montanara,
jeden z najkrajších zachovaných antických
oblúkov Arco di Augosto, antický most di Tiberio, pochádzajúci z roku 21 pred Kr. Ďalej je
to františkánsky kostol Tempio Malatestiano,
ktorý je považovaný za jednu z najvýznamnejších renesančných pamiatok v krajine. Popoludní presun autobusom do neďalekého mestečka GRADARA, ktoré sa pýši podtitulom
hlavné mesto stredoveku. Pevnosť GRADARA z 12. storočia, so svojimi vysokými hrad-

nými múrmi, padacím mostom a elegantným
antickým nádvorím, sa stala dominantou tejto
oblasti. Prehliadka stredovekej pevnosti, následne individuálne voľno v centre malebného
mestečka. Návrat do hotela vo večerných hodinách. Nocľah.
3. deň:
Celodenný oddych pri mori, kúpanie.
4. deň:
Po raňajkách presun do SAN MARINA, tretieho najmenšieho štátu v Európe, rozkladajúceho sa na východných svahoch Apenín.
Prehliadka miništátika, následne individuálne
voľno. Po návrate do hotela možnosť kúpania.
Nocľah.
5. deň:
Po raňajkách odchod na poldenný výlet do URBINA, mestečka, ktoré očarí spleťou stredovekých a renesančných uličiek, nad ktorými sa
týči pýcha mesta – PALAZZO DUCALE, najkrajší renesančný palác v Taliansku. Palác dal
postaviť v rokoch 1444 – 1482 vojvoda Frederico III. z rodu Montrefeltov, a tento pompézne
riešený palác vzdáva hold umeleckým ideálom
renesancie. Popoludní návrat do Rimini, oddych pri mori, možnosť kúpania. Nocľah.
6. deň:
Po raňajkách odchod do RAVENY, ktorá je
vyhľadávaná hlavne kvôli skvostným byzantským mozaikám. Ravena sa v polovici 4. storočia stala hlavným mestom Západorímskej
ríše a toto postavenie si udržala vyše 250
rokov. Väčšina pamätihodností si zachovala
svoj byzantský štýl. Medzi najvýznamnejšie
patrí Theodorichova hrobka, ktorá je celá
z mramoru. Ďalej je to mauzóleum di Galla
Placidia z roku 430, Baptistérium z 5. storočia, ale aj hrob známeho Dante Alighieriho. Za
zmienku stojí aj stredoveké námestie Piazza
dei Popolo. V popoludňajších hodinách návrat
na Slovensko. Predpokladaný príchod do Bratislavy v neskorých nočných hodinách
V cene je zarátané: autobusová doprava, 5x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 5x polpenzia, prehliadky
podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 90 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 10,20 EUR/pobyt, orientačné
vstupné cca 40 EUR
Zájazd

Termín

Cena

054

07. 07. - 12. 07. 2015

289 €

PADO VA - VERONA

s návštevou operného predstavenia AIDA

 4 dni
Program:
1. deň:
Odchod v skorých ranných hodinách z Bratislavy, cez Rakúsko do Talianska. Popoludní
príchod do PADOVY, mesta, ktorému ulice

starých štvrtí, starobylé mosty a byzantské
chrámové kupoly dodávajú zvláštny stredoveký ráz. Prehliadka mesta so známou Bazilikou
sv. Antona Paduánskeho a s najstaršou európskou univerzitou. Nocľah.
2. deň:
Po raňajkách prehliadka VERONY, mesta
bohatého na umelecké pamiatky, mesta Rómea a Júlie. Pri prehliadke mesta presláveného milostným príbehom uvidíte hrad Castel
Vecchio, Dom Júlie, hrobku rodu Scaligerov,
či antickú Arénu. Práve v nej Vás večer čaká
nezabudnuteľný zážitok - Verdiho svetoznáme dielo opera AIDA.
3. deň:
Po raňajkách odchod k najväčšiemu talianskemu jazeru LAGO DI GARDA. Návšteva
perly jazera, mestečka SIRMIONE, s mohutným vodným hradom rodiny Scaligera z 12.
storočia, archeologický park, sírne kúpele.
Plavba loďou okolo polostrova, možnosť kúpania, či ochutnávka miestnych kvalitných
vín. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.
4. deň:
Príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.

V cene je zarátané: autobusová doprava, 2x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 2x kontinentálne raňajky,
prehliadky miest podľa programu bez vstupov,
sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1 - lôžkovú izbu: 30 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 6.80 EUR/pobyt, vstupenka na
operu AIDA 32 EUR, Veronská karta 15 EUR
(platí pre všetky navštívené objekty), vyhliadková plavba loďou na jazere 8 EUR
Zájazd

Termín

Cena

055

29. 08. - 01. 09. 2015

199 €

KLASICKÝ PARÍŽ
 5 dní

se 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
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 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

Termín

Cena

056

26. 02. - 02. 03. 2015

169 €

057

29. 04. - 03. 05. 2015

219 €

058

06. 05. - 10. 05. 2015

219 €

059

04. 06. - 08. 06. 2015

219 €

060

01. 07. - 05. 07. 2015

219 €

061

30. 07. - 03. 08. 2015

219 €

062

28. 08. - 01. 09. 2015

219 €

063

11. 09. - 15. 09. 2015

219 €

064

08. 10. - 12. 10. 2015

199 €

065

13. 11. - 17. 11. 2015

169 €

066

03. 12. - 07. 12. 2015

169 €

tradične vynikajúci

Program:
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, 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 Defen-
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LETECKY DO PARÍŽA
 4 dni
Program:
1. deň:
Odlet do PARÍŽA, transfer z letiska do hotela. Ubytovanie, popoludňajší a večerný Paríž,
nocľah.
2. deň:
Po raňajkách pešia prehliadka najznámejších
historických pamiatok centra mesta : Katedrála NOTRE DAME, Latinská štvrť, Panthéon,
univerzita La Sorbonne, Luxemburské zá-

hrady, Bulvár St. Michel, Centre Pompidou,
Kostol sv. Eustacha, Place de Concorde, návšteva múzea LOUVRE. Večerná vyhliadková
plavba po Seine, nocľah.
3. deň:
Po raňajkách odchod rýchlovlakom do VERSAILLES (kráľovský zámok a záhrady). Po
návrate pokračovanie v prehliadke: Champ Elysées, Árc de Triomphe, Opera, moderná
štvrť La Defense spojená s možnosťami nákupov v obchodnom centre. Večer prechádzka po Montmartre, námestie Pigalle, štvrť
umelcov, bazilika Sacre Couer. Nocľah.
4. deň:
Dopoludnia výstup na EIFFELOVU VEŽU,
pre záujemcov Invalidovňa s Napoleonovou
hrobkou, osobné voľno. Transfer z hotela na
letisko, odlet do Viedne / Krakowa.

V cene je zarátané: letecká doprava, transfery letisko – hotel - letisko, poplatok za umiestnenie batožiny v batožinovom priestore lietadla 1 ks/osoba, 3x hotelové 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
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za transfer Bratislava – letisko
Viedeň – Bratislava: 30 EUR/osoba
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného
poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt, orientačné
vstupné - Louvre, Versailles (vrátane vlakovej
dopravy), Eiffelova veža, lístky na plavbu po
Seine v súhrnnej cene cca 60 EUR (štátne
múzeá ku ktorým patria aj Louvre, Versailles
do 26 rokov zdarma),
Doprava v Paríži: 1 lístok na metro 1,70
EUR, carnet (10 lístkov) 13,30 EUR
Odlety z VIEDNE:
Zájazd

Termín

Cena

067

12. 03. - 15. 03. 2015

349 €

068

07. 05. - 10. 05. 2015

419 €

069

11. 06. - 14. 06. 2015

419 €

070

09. 07. - 12. 07. 2015

419 €

071

27. 08. - 30. 08. 2015

419 €

072

17. 09. - 20. 09. 2015

419 €

073

15. 10. - 18. 10. 2015

419 €

074

12. 11. - 15. 11. 2015

349 €

075

03. 12. - 06. 12. 2015

349 €

PARÍŽ A ZÁBAVNÉ PARKY
 5 dní

PARÍŽ - DISNEYLAND letecky
 4 dni

Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy 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, Place de Concorde. Ubytovanie.
3. deň:
Celodenná návšteva zábavného parku DISNEYLAND. Ponorte sa do rozprávkových
svetov a vychutnajte si viac ako 30 atrakcii
v oboch parkoch. Preskúmajte svet Pirátov
z Karibiku, Robinsonov ostrov, loď kapitána
Hooka, zdolajte horskú dráhu Indiana Jonesa,
horu zlatokopov, či vesmírny svet.
4. deň:
Celodenná návšteva zábavného parku ASTERIX. V Asterix Parku môžete pokoriť horské
dráhy, z ktorých niektoré patria k najväčším
v Európe. Ak uprednostňujete trošku menej
adrenalínu, určite Vás nadchnú vodné atrakcie, ako i show delfínov. V žiadnom prípade by
ste nemali obísť legendárny Menhir Express.
Vo večerných hodinách odchod z Paríža nočnou jazdou do Nemecka.
5. deň:
Pokračovanie v ceste cez Rakúsko s príchodom do Bratislavy v popoludňajších hodinách.

Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do PARÍŽA, transfer z letiska
do hotela. 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.
2. deň:
Po raňajkách celodenný pobyt v zábavných
parkoch DISNEYLAND PARK a WALT DISNEY STUDIOS. Nocľah.
3. deň:
Po raňajkách sa opäť na celý deň presunieme
do zábavných parkov DISNEYLAND PARK
a WALT DISNEY STUDIOS. Alternatívne je
možné navštíviť zábavný park ASTERIX.
Nocľah.
4. deň:
Dopoludnia výstup na EIFFELOVU VEŽU,
pre záujemcov Invalidovňa s Napoleonovou
hrobkou, osobné voľno. Transfer z hotela na
letisko, odlet do Viedne. Následný transfer do
Bratislavy.

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 Disneyland park cca 62 EUR / dospelá
osoba, 56 EUR / dieťa od 3 do 11 rokov, Asterix park 44 EUR / dospelá osoba, 33 EUR /
dieťa od 3 do 11 rokov
Zájazd

Termín

Cena

076

08. 07. - 12. 07. 2015

219 €

077

19. 08. - 23. 08. 2015

219 €

Termín

Cena

184

25. 06. - 28. 06. 2015

439 €

185

20. 08. - 23. 08. 2015

439 €

Zájazd

Termín

Cena

078

20. 08. - 23. 08. 2015

419 €

PARÍŽ - DISNEYLAND LETECKY
PARÍŽ PLUS
 7 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 14.00 hod. Tranzit cez
Rakúsko a Nemecko. Nočná jazda do Francúzska.
2. deň:
Príchod do PARÍŽA v dopoludňajších hodinách. 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. Ubytovanie.

Odlety z KRAKOWA:
Zájazd

V cene je zarátané: letecká doprava, transfery letisko – hotel - letisko, poplatok za umiestnenie batožiny v batožinovom priestore lietadla 1 ks/osoba, 3x hotelové 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
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny),
Príplatok za transfer Bratislava - letisko
Viedeň - Bratislava: 30 EUR/osoba
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného
poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt, orientačné
vstupné - Louvre, Eiffelova veža cca 30 EUR
(štátne múzeá ku ktorým patrí aj Louvre do 26
rokov zdarma), 2- dňové vstupné do Disneyland Park a Walt Disney Studios cca 122 EUR
/ osoba, 109 EUR / dieťa od 3 do 11 rokov
Doprava v Paríži: 1 lístok na metro 1,70
EUR, carnet (10 lístkov) 13,30 EUR
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PARÍŽ A ZÁMKY NA LOIRE
 6 dní

3. deň:
Po raňajkách návšteva zámku VERSAILLES
a jeho záhrad. Popoludní prehliadka zámku vo FONTAINEBLEAU, ktorý predstavuje
ohromnú zmes štýlov z rôznych období. Večerná plavba po rieke Seine. Ubytovanie.
4. deň:
Autokarová prehliadka Champ - Elysées, Árc
de Triomphe, Opera, moderná štvrť La Defense spojená s možnosťami nákupov v obchodnom centre. Popoludní výstup na EIFFELOVU
VEŽU s prekrásnym výhľadom na celý Paríž.
Večer prechádzka na Montmartre, námestie
Pigalle, štvrť umelcov, bazilika Sacre Coeur.
Nocľah.
5. deň:
Prehliadka baziliky ST. DENIS korunovačného kostola všetkých francúzskych kráľovien a miesto posledného odpočinku väčšiny
francúzskych panovníkov. Prehliadka INVALIDOVNE - najrozsiahlejšieho múzea vojenskej histórie na svete a miesta Napoleonovej
hrobky. Popoludní múzeum D´ORSAY, kde sa
nachádza jedinečná zbierka umenia z rokov
1848 - 1914, ktorá je umiestnená v bývalej
budove železničnej stanice. Pre záujemcov
návšteva jedného z najznámejších cintorínov
na svete PÉRE LACHAISE. Nocľah.
6. deň:
Celý deň je k dispozícii na návštevu a prehliadku zbierok múzea LOUVRE (Louvre je
otvorený do 21.30 hod.). Odchod z Paríža vo
večerných hodinách.
7. deň:
Pokračovanie v ceste cez Nemecko, Rakúsko
s príchodom do Bratislavy v popoludňajších
hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 4x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 4x 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: 99 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 11,90 EUR/pobyt, orientačné
vstupné - Louvre, Fontainebleau, Versailles,
Eiffelova veža, lístky na plavbu po Seine, Invalidovňa, múzeum d´Orsay v súhrnnej cene
cca 75 EUR (štátne múzeá, ku ktorým patria
aj Louvre, Versailles do 26 rokov zdarma),
lístky na metro 1,70 EUR/lístok, carnet (10
kusov) 13,30 EUR

Program:
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, 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:
Okruh po zámkoch na Loire. Podľa časových
možností návštevy zámkov BLOIS, CHEVERNY, CHAMBORD, nocľah.
5. 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.
6. deň:
Pokračovanie v ceste cez Rakúsko s príchodom do Bratislavy v popoludňajších hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 3x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 3x kontinentálne raňajky,
prehliadky miest podľa programu bez vstupov,
sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 10,20 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), vstupné do zámkov cca 10 EUR / zámok, doprava
v Paríži lístok na metro 1,70 EUR, carnet (10
lístkov) 13,30 EUR
Zájazd

Termín

Cena

085

28. 05. - 02. 06. 2015

249 €

086

09. 07. - 14. 07. 2015

249 €

087

06. 08. - 11. 08. 2015

249 €

POKLADY FRANCÚZSKEJ RIVIÉRY

 6 dní

Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 15.00 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. 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. 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
Anglais. 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
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových 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,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie – možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 10,20 EUR/pobyt, orientačné
vstupné počas prehliadok cca 35 EUR

Zájazd

Termín

Cena

079

17. 04. - 23. 04. 2015

279 €

080

15. 05. - 21. 05. 2015

279 €

081

12. 06. - 18. 06. 2015

279 €

089

11. 06. - 16. 06. 2015

279 €

082

17. 07. - 23. 07. 2015

279 €

090

09. 07. - 14. 07. 2015

279 €

083

14. 08. - 20. 08. 2015

279 €

091

06. 08. - 11. 08. 2015

279 €

084

18. 09. - 24. 09. 2015

279 €

092

10. 09. - 15. 09. 2015

279 €

Zájazd
088
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Termín
07. 05. - 12. 05. 2015

Cena
279 €

NORMANDIA A BRETÓNSKO
 6 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 16.00 hod. Cesta cez
Rakúsko, Nemecko do Francúzska. Nočná
jazda.
2. deň:
Ráno príchod do ROUENU – hlavného mesta
hornej Normandie. Je to jedno z najzaujímavejších francúzskych miest, ktoré patrí Francúzsku vďaka zásluhe Johanky z Arku, ktorá
bola na námestí Place du Vieux – Marché
upálená. Gotická katedrála Notre Dame patrí
k najkrajším vo Francúzsku. Ubytovanie.
3. deň:
Návšteva oblasti vylodenia spojeneckých
vojsk v roku 1944. Značný úsek pobrežia sa
stal miestom unikátnej vojenskej operácie
spojencov. Rada bunkrov a pozostatky rôznych vojenských zariadení i početné cintoríny
naznačujú, čo sa tu muselo odohrať. Navštívime mys POINTE DU HOC, cintorín v COLLEVILLE-SUR-MER, mestečko ARROMANCHES, kde je múzeum celej vojenskej akcie.
Mesto CAEN, hlavné mesto Normandského
vojvodstva za Wiliama Dobyvateľa. Nocľah.
4. deň:
Po raňajkách prehliadka LE MONT SAINT
MICHEL, jedno z najnavštevovanejších miest
Francúzska. Kláštor vybudovaný v 8. storočí na osamelom skalnom útese a opevnený
hradbami patrí medzi unikáty svetovej architektúry. Ďalej pokračujeme do bretónskeho
mestečka SAINT MALO – bývalého prístavu korzárov. Cez hrádzu najväčšej prílivovej
elektrárne na svete na rieke Ranie sa dostaneme na CAP FREHEL, kde je zo 70 metrových útesov nádherný výhľad ďaleko do Atlantiku. Ubytovanie v Rennes.
5. deň:
Po raňajkách krátka prehliadka RENNES, ktoré bolo po dlhé stáročia hlavným mestom Bretónskeho vojvodstva. Odchod späť cez územie Francúzska. Deväťhodinová bezpečnostná prestávka v PARÍŽI spojená s prehliadkou
mesta. Odchod z Paríža vo večerných hodinách. Nočná jazda.
6. deň:
Návrat do Bratislavy v popoludňajších hodinách.

PÚTNICKÉ LURDY
MONACO – LURDY - TURÍN
 6 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 18.00 hod. nonstop jazdou cez Rakúsko do Talianska. Nočná jazda.
2. deň:
Ráno príchod do MONACA. Povinná deväťhodinová bezpečnostná prestávka. Prehliadka Monaca, kniežací palác, katedrála, kasíno,
Oceánografické múzeum. Popoludní pokračovanie v ceste do Lúrd.
3. deň:
V dopoludňajších hodinách príchod do LÚRD
- jedného z najvýznamnejších pútnických
miest sveta, rodiska sv. Bernadetty, ubytovanie.
4. deň:
Raňajky, prehliadka mesta spojená s návštevou rodného domu sv. Bernadetty, komplexu
bazilík, jaskyne zjavenia, podzemnej baziliky
Pia X. Účasť na krížovej ceste a popoludňajšej eucharistickej procesii. Večer sviečková
procesia, večera, nocľah.
5. deň:
Raňajky, program v Lurdoch, možnosť vaňového kúpeľa. Popoludní odchod z Lúrd. Po
ceste krátka zastávka v CARCASSONNE,
jedno z najzachovalejších stredovekých miest
Francúzska, pýšiace sa svojimi mohutnými
hradbami a romantickými uličkami.
6. deň:
Ráno príchod do TURÍNA, deväťhodinová
bezpečnostná prestávka. Prehliadka mesta,
návšteva saleziánskeho strediska Valdocco,
ktoré bolo miestom pôsobenia Dona Bosca,
prehliadka Dómu so svetoznámym turínskym
plátnom. Pokračovanie v ceste s príchodom
do Bratislavy v ranných hodinách nasledujúceho dňa.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 2x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 2x raňajky, 2x večera,
sprievodca zájazdu, poplatok za vstup autobusu do Monaca, prehliadky podľa programu
bez vstupov, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 49 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 10,20 EUR/pobyt, orientačné
vstupné v Monacu (kniežací palác 8 EUR,
Oceanografické múzeum 13 EUR)
Zájazd

Termín

Cena

096

26. 05. - 31. 05. 2015

249 €

097

18. 08. - 23. 08. 2015

249 €

V cene je zarátané: autobusová doprava, 3x
ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 3x raňajky, prehliadky miest podľa
programu bez vstupov, sprievodca zájazdu,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 10,20 EUR/ pobyt, orientačné
vstupné počas prehliadok cca 35 EUR
Zájazd

Termín

Cena

093

14. 07. - 19. 07. 2015

279 €

094

18. 08. - 23. 08. 2015

279 €

095

15. 09. - 20. 09. 2015

279 €

PARÍŽ, LONDÝN
A JUŽNÉ ANGLICKO
 8 dní

Program:
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,
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. Príchod
na Slovensko vo večerných hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 5x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 5x 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: 110 EUR
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

12 / PAXTRAVEL

Zájazd

Termín

Cena

098

05. 07. - 12. 07. 2015

379 €

099

09. 08. - 16. 08. 2015

379 €

PARÍŽ - LONDÝN LETECKY
 6 dní
Program:
1. deň:
Prílet do PARÍŽA, transfer z letiska do hotela,
ubytovanie. Pešia prehliadka najznámejších
historických pamiatok centra mesta: Katedrála NOTRE DAME, Latinská štvrť, Panthéon,
univerzita La Sorbonne, Luxemburské záhrady, Bulvár St. Michel, Centre Pompidou, Kostol sv. Eustacha, Place de Concorde. Večerná
vyhliadková plavba po Seine, nocľah.
2. deň:
Po raňajkách odchod rýchlovlakom do VERSAILLES (kráľovský zámok a záhrady). Po
návrate pokračovanie v prehliadke: Champ Elysées, Árc de Triomphe, Opera, moderná
štvrť La Defense spojená s možnosťami nákupov v obchodnom centre. Večer prechádzka po Montmartre, námestie Pigalle, štvrť
umelcov, bazilika Sacre Couer. Nocľah.
3. deň:
Po raňajkách výstup na Eiffelovu vežu, podľa časových možností návšteva múzea LOUVRE. Preprava vysokorýchlostným vlakom
EUROSTAR, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť
až 250 km za hodinu, z Paríža do LONDÝNA.
Cesta trvá iba 2,5 hodiny. Spoločný transfer
do hotela. Nocľah.
4. deň:
Po raňajkách objavovanie londýnskych zaujímavostí a pamiatok na sever od rieky Temže: Oxford Street, St James´s park, BUCKINGHEMSKÝ PALÁC, Hyde Park, Churchill
War Rooms, Kráľovské stajne, Trafalgarske
námestie, Národná Galéria (vstup), Leicester Square, Picadilly Circus, Downing Street
(sídlo premiéra). Nocľah.
5. deň:
Pokračovanie v prehliadke na juh od rieky Temže: atrakcia Londýna LONDON EYE, Parlament,
Westministerské Opátstvo (podľa časových možností vstup do Parlamentu alebo Westministerského Opátstva), Big Ben, hvezdáreň v Greenwich,
jeden z najslávnejších mostov sveta Tower Bridge,
pevnosť Tower of London, Shekespeare Globe
Theatre, galéria Tate Modern. Nocľah.
6. deň:
Osobné voľno, možnosť návštevy niektorých
múzeí alebo pamiatok. Spoločný transfer na
letisko. Odlet do Bratislavy.
V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za umiestnenie batožiny v batožinovom
priestore lietadla 1 ks/osoba, transfery letisko – hotel - letisko, vlaková preprava Paríž
– Londýn, 5x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom v meste,
5x kontinentálne raňajky, prehliadky podľa
programu bez vstupov, sprievodca zájazdu,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z.

Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 129 EUR
Príplatok za transfer Bratislava - letisko
Viedeň: 20 EUR/osoba
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 10,20 EUR/pobyt, vstupné Paríž
- Louvre, Versailles (vrátane vlakovej dopravy), 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), vstupné Londýn - vstupné počas prehliadok cca 70 GBP
Doprava: Paríž - 1 lístok na metro 1,70 EUR,
carnet (10 lístkov) 13,30 EUR; Londýn - celodenný lístok vlak/metro 7 GBP
Zájazd

Termín

Cena

100

21. 05. - 26. 05. 2015

759 €

101

10. 09. - 15. 09. 2015

759 €

PARÍŽ - BRUSEL LONDÝN letecky
 8 dní

Program:
1. deň:
Prílet do Paríža, transfer z letiska do hotela,
ubytovanie. Pešia prehliadka najznámejších
historických pamiatok centra mesta: Katedrála NOTRE DAME, Latinská štvrť, Panthéon,
univerzita La Sorbonne, Luxemburské záhrady, Bulvár St. Michel, Centre Pompidou, Kostol sv. Eustacha, Place de Concorde. Večerná
vyhliadková plavba po Seine, nocľah.
2. deň:
Po raňajkách odchod rýchlovlakom do VERSAILLES (kráľovský zámok a záhrady). Po
návrate pokračovanie v prehliadke: Champ Elysées, Árc de Triomphe, Opera, moderná
štvrť La Defense spojená s možnosťami nákupov v obchodnom centre. Večer prechádzka po Montmartre, námestie Pigalle, štvrť
umelcov, bazilika Sacre Couer. Nocľah.
3. deň:
Po raňajkách výstup na Eiffelovu vežu, podľa
časových možností návšteva múzea LOUVRE. Podvečer preprava vysokorýchlostným
vlakom THALYS do BRUSELu. Cesta trvá iba
1,5 hodiny. Spoločný transfer do hotela.
4. deň:
Po raňajkách prechádzka historickým centrom, prehliadka kostola sv. Mikuláša, neoklasicistickej budovy BURZY, hlavného námestie
GRAND PLACE – jedného z najkrajších námestí na svete, s gotickou radnicou, cechovými domami, mestským múzeom a množstvom
kaviarní, reštaurácií a čokoládovní. Prehliadka preslávenej bronzovej sošky MANNEKEN-PIS, ktorá sa stala symbolom mesta,
a skvostného renesančného kostola NOTRE
DAME de SABLON. Možnosť návštevy múzea starého umenia s neoceniteľnou zbierkou
flámskeho a európskeho umenia. Nocľah.
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5. deň:
Pokračovanie v prehliadke Bruselu: ATÓMIUM, veža postavená pri príležitosti svetovej výstavy Expo Brussel 1958. Návrat do
centra mesta, prehliadka oficiálnej rezidencie
belgických kráľov PALAIS ROYAL, budov Európskeho parlamentu a parku Cinquantenaire
s jeho Triumfálnym oblúkom. Presun rýchlovlakom do LONDÝNa. Cesta trvá okolo 2 hodín. Ubytovanie.
6. deň:
Po raňajkách objavovanie londýnskych zaujímavostí a pamiatok na sever od rieky Temže: Oxford Street, St James´s park, BUCKINGHAMSKÝ PALÁC, Hyde Park, Churchill
War Rooms, Kráľovské stajne, Trafalgarske
námestie, Národná Galéria (vstup), Leicester Square, Picadilly Circus, Downing Street
(sídlo premiéra). Nocľah.
7. deň:
Pokračovanie v prehliadke na juh od rieky
Temže: atrakcia Londýna LONDON EYE, Parlament, Westministerské Opátstvo (podľa časových možností vstup do Parlamentu alebo
Westministerského Opátstva), Big Ben, jeden
z najslávnejších mostov sveta Tower Bridge,
pevnosť Tower of London, Shekespeare Globe Theatre, galéria Tate Modern. Nocľah.
8. deň:
Osobné voľno, možnosť návštevy niektorých
múzeí alebo pamiatok. Spoločný transfer na
letisko. Odlet do Bratislavy.
V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za umiestnenie batožiny v batožinovom
priestore lietadla 1 ks/osoba, transfery letisko
– hotel - letisko, vlaková preprava Paríž – Brusel a Brusel – Londýn, 7x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom
v meste, 7x kontinentálne raňajky, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca
zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 179 EUR
Príplatok za transfer Bratislava - Viedeň:
20 EUR/osoba
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 13,60 EUR/pobyt, Paríž - Louvre,
Versailles (vrátane vlakovej dopravy), 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), vstupné Brusel – Atómium 11 EUR,
vstupné Londýn - vstupné počas prehliadok
cca 70 GBP
Doprava: Paríž - metro lístok 1,70 EUR, carnet (10 lístkov) 13,30 EUR; Brusel - metro
lístok 1,70 EUR, denný 4,50 EUR; Londýn celodenný lístok vlak/metro 7 GBP
Zájazd

Termín

Cena

102

18. 08. - 25. 08. 2015

890 €

KLASICKÝ LONDÝN
S NÁVŠTEVOU WINDSORU
 5 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 11.00 hod. Tranzit cez
Nemecko, Belgicko k francúzskemu pobrežiu.
Nočná jazda.
2. deň:
Skoro ráno trajekt Calais - Dover (cca 75 min).

4. deň:
Osobné voľno, možnosť návštevy niektorých
múzeí alebo pamiatok. Spoločný transfer na
letisko. Odlet do Bratislavy.

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. Príchod
na Slovensko vo večerných hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, trajekty cez kanál La Manche, 2x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x 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: 90 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 8,50 EUR/pobyt, orientačné vstupné počas prehliadok cca 70 GBP, Londýn - celodenný lístok vlak/metro 7 GBP
Zájazd

Termín

Cena

103

06. 05. - 10. 05. 2015

249 €

104

08. 07. - 12. 07. 2015

249 €

105

12. 08. - 16. 08. 2015

249 €

LETECKY DO LONDÝNA
 4 dní
Program:
1. deň:
Odlet z Bratislavy do LONDÝNA. Spoločný
transfer do hotela. Ubytovanie. Ukážka typickej londýnskej štvrte. Nocľah.
2. deň:
Objavovanie londýnskych zaujímavostí a pamiatok na sever od rieky Temže: Oxford Street, St James´s park, BUCKINGHAMSKÝ PALÁC, Hyde Park, Churchill War Rooms, Trafalgarske námestie, Národná Galéria (vstup),
Leicester Square, Picadilly Circus, Downing
Street (sídlo premiéra). Nocľah.
3. deň:
Pokračovanie v prehliadke na juh od rieky Temže: atrakcia Londýna LONDON EYE, Parlament,
Westministerské Opátstvo, Big Ben, jeden z najslávnejších mostov sveta TOWER BRIDGE,
pevnosť Tower of London, Shekespeare Globe
Theatre, galéria Tate Modern. Nocľah.

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: letiskové a bezpečnostné
poplatky 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, orientačné vstupné počas prehliadok cca 70 GBP, celodenný
lístok metro/vlak 7 GBP
Zájazd

Termín

Cena

106

05. 06. - 08. 06. 2015

399 €

107

16. 08. - 19. 08. 2015

399 €

108

12. 09. - 15. 09. 2015

399 €

BRITÁNIA – NORMANSKÉ
OSTROVY JERSEY A GUERNSEY
 7 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 10.00 hod., jazda cez
Rakúsko, Nemecko do Francúzska. Nočná
jazda.
2. deň:
Príchod na francúzske pobrežie do mestečka
korzárov SAINT MALO. Nalodenie na trajekt
a prejazd na ostrov JERSEY. Normanské
ostrovy sú britským závislým územím, nie sú
však súčasťou Spojeného kráľovstva a nie sú
členmi Európskej únie. Každý ostrov má vlastné zákony, samosprávu, menu a má vlastného správcu – bailifa. Ubytovanie v hlavnom
meste ostrova SAINT HÉLIER.
3. deň:
Ostrov JERSEY sa vyznačuje britským šarmom a francúzskou originalitou. Je ovplyvňovaný Golfským prúdom, preto sa tu stretneme
so stredomorskými kvetinami ako sú mimózy,
kamélie, palmy. Mimoriadne sa tu darí aj viniču. Na severnej časti ostrova nás ohromia vysoké morské zrázy a divoké pobrežie, na juhu
veľké zátoky s jemným pieskom a nádherné
pláže. Prehliadka hlavného mesta ostrova.
Elisabetin hrad, ktorý pôvodne bránil ostrov
pred nepriateľmi (rozdiel hladiny pri tunajšom
prílive a odlive je viac ako 5 metrov, jedná
sa o najväčší príliv v Európe), Fort Regent,
Kráľovské námestie, krytá tržnica, Námorné
múzeum, Coronation Park – nádherne udržia-
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vaný park, založený v roku 1937 na počesť
korunovácie Juraja VI. otca Alžbety II. Nocľah.
4. deň:
Výlet po východnom pobreží ostrova. Malebná zátoka Gorey Pier, hrad Montorgueil, ktorý
je skutočným skvostom a patrí medzi najfotografovanejšie atraktivity ostrova, hrad ponúka
krásne výhľady na široké okolie. Mestečko
SAINT MARTIN s malebným kostolíkom zo
14. storočia, zámok Manor Samarés s pôvabnými záhradami. Nocľah.
5. deň:
Výlet na ostrov GUERNSEY. Navštívime
srdce ostrova hlavné mesto SAINT PETER
PORT so strmými uličkami lemovanými stredovekými domami. Toto mesto je považované
za najkrajší európsky prístav. Mestu dominuje
hrad Cornet, kde je dnes múzeum. V dome
nazvanom Hauteville žil vo vyhnanstve so
svojou rodinou francúzsky prozaik Victor
Hugo, ktorý tu napísal také diela ako Bedári
či Robotníci mora. Návrat na ostrov Jersey.
Nocľah.
6. deň:
Severné pobrežie ostrova. Strmé skaly, efektné scenérie, úžasné výhľady. Nachádza sa tu
svetoznáme safari a zoologická záhrada Geralda Durella ktorá sa venuje chovu ohrozených druhov zvierat. Prekrásna zátoka Bouley
Bay, vidiecke farmy, vinárske stredisko La
Mare Vineyards. Neskoro popoludní transfer
trajektom do Saint Malo. Návrat nočnou jazdou na Slovensko.
7. deň:
Príchod na Slovensko v poludňajších hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava,
trajekt na/z ostrova Jersey, doprava na ostrovoch, 4x ubytovanie s raňajkami, trajekt na
ostrov Guernsey, sprievodca zájazdu, prehliadky miest podľa programu bez vstupov,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z
Príplatok za 1 - lôžkovú izbu: 220 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 11,90 EUR/pobyt, vstupné cca 60
GBP

Zájazd

Termín

Cena

109

19. 07. - 25. 07. 2015

890 €

ŠKÓTSKO
 8 dní
Program:
1. deň:
Prílet do Edinburghu vo večerných hodinách.
Transfer do hotela. Ubytovanie.
2. deň:
Po raňajkách prejazd Forth Road Bridge
a scenéria zálivu FIRTH OF FORTH s ne-

všednými edinburskými mostami, prechádzka
prestížnym rodiskom golfu - najstarším univerzitným centrom St. Andrews, pohľad na
SCONE PALACE, miesto korunovácií škótskych kráľov, sídlo rodu Mansfieldov. Nocľah
3. deň:
PITLOCHRY - návšteva romantickej paliarne
whisky s príbehom, autobusový okruh škótskou vysočinou: prejazd malebnými dedinkami Aberfeldy, Killin, Callander, národný park
The Trossachs, kde zbojničil populárny Rob
Roy a horská scenéria impozantného jazera
Loch Lomond, najväčšie vresoviská Rannoch
Moor a pohľadnicové údolie strmých svahov
a čistej vody Glencoe. Na koniec Fort William
- na brehu Loch Linnhe, pod najvyššou horou
Spojeného kráľovstva - Ben Nevis. Nocľah.
4. deň:
Trhlina Corrieshalloch Gorge: najhlbšia
priepasť v Británii, rybárske mestečko ULLAPOOL, krásne svojou jednoduchosťou,
Inverness - tzv. brána škótskej vysočiny, 38
km dlhé a 200 metrov hlboké jazero s nevyriešenou záhadou - Loch Ness, so zastávkou
pri ruinách Urquhart Castle, až k malebnému
záveru Caledonského kanálu, pri výtvarne pôsobivých plavebných komorách - nazývaných
Neptúnove schody Fort Augustus. Nocľah.
5. deň:
Prekrásna scenéria vodného hradu EILEAN
DONAN CASTLE - rodinného sídla klanu
McRae, jedného z najkrajších hradov Škótska, perlou dňa bude prejazd najväčším
ostrovom Vnútorných Hebríd - SKYE – cestou pôsobivých panorám, návšteva mestečka
Portree s farebným prístavom, záhrady hradu Dunvegan a možno aj lodičkou do zálivu
tuleňov. Ak vám dvíhajú tlak romantické filmy
Rosamunde Pilcher - máte sa na čo tešiť...
Nocľah.
6. deň:
GLASGOW najväčšie škótske mesto, katedrála sv. Munga, múzea, galérie, cez územie
slávnej bitky Bannockburn, ku historickému
Stirlingu , druhému najväčšiemu hradu Škótska v nádhernej prírodnej scenérii, Falkirk
Wheel - fascinujúci vynález: rotujúci lodný
výťah. Nocľah.
7. deň:
EDINBURGH - polohou i architektúrou jedno
z najpôsobivejších sídel Európy. Prehliadka
pamiatok - slávna ulica Royal Mile, Edinburghský hrad (škótske korunovačné klenoty),
St. Giles Cathedral, Holyroodhouse - sídlo
britskej kráľovnej. Nocľah.
8. deň:
ROSSLYN CHAPEL návšteva kaplnky známej
z DaVinciho kódu, bohato zdobenej a mysticky tajomnej, transfer na letisko v Edinburghu,
odlet domov.
V cene je zarátané: letecká doprava do Edinburghu, poplatok za batožinu v batožinovom
priestore lietadla, 7x ubytovanie s raňajkami,
doprava autobusom po Škótsku, sprievodca
zájazdu, prehliadky miest podľa programu
bez vstupov, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 390 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 13.60 EUR/pobyt, vstupné

Zájazd

Termín

Cena

Zájazd

Termín

Cena

110

02. 07. - 09. 07. 2015

1090 €

112

06. 05. - 10. 05. 2015

229 €

112

06. 08. - 13. 08. 2015

1090 €

113

08. 07. - 12. 07. 2015

229 €

114

11. 09. - 15. 09. 2015

229 €

BELGICKO A HOLANDSKO
 5 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 15.00 hod. Tranzit cez
Rakúsko a Nemecko. Nočná jazda.
2. deň:
V ranných hodinách príchod do BRUSSELU.
Deväťhodinová bezpečnostná prestávka,
prehliadka mesta (Atómium, Manneken Pis,
námestie Grand Place, kráľovský palác, katedrála Saint Michel, ...). Popoludní odchod
do Holandska, ubytovanie.
3. deň:
Návšteva kráľovského sídelného mesta
HAAG. Prehliadka mesta: Parlament, Medzinárodný súdny dvor, historická časť mesta.
Zastávka v mestečku DELFT, ktoré je známe
predovšetkým výrobou svetoznámeho porcelánu. Hlavné námestie spolu s radnicou patria
medzi najstaršie a najkrajšie v Holandsku.
Pokračovanie do MADURODAMU (miniatúrne mesto, celé Holandsko na jednom mieste v mierke 1:25) a prímorského kúpeľného
strediska SCHEVENINGEN. Mesto ALKMAAR, ktoré je známe usporadúvaním syrových
trhov. Návšteva mestečka VOLENDAM s typickou holandskou architektúrou. Návrat na
miesto ubytovania. Nocľah.

4. deň:
Návšteva dedinky „živého“ skanzenu ZAANSE SCHANS s obchodíkmi, obytnými domami, ukážkou výroby syrov a drevákov. AMSTERDAM – prehliadka historického centra
mesta s námestím Dam, múzeum voskových
figúr Madame Tussaud’s, možnosť plavby loďou po amsterdamských grachtoch, brusiareň
diamantov, umelecké múzeum podľa výberu
(múzeum Vincenta van Gogha, Rijksmuseum). Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.
5. deň:
Tranzit cez Nemecko a Rakúsko, príchod na
Slovensko v popoludňajších hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 2x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 2x raňajky, prehliadky miest
podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 59 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 8,50 EUR/pobyt, vstupné do navštívených objektov (jeden vstup medzi 7 až
9 EUR)
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HOLANDSKO - VÝSTAVA KVETÍN
KEUKENHOF
 3 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy v ranných hodinách. Večer príchod do Nemecka, ubytovanie na nemecko – holandskom pohraničí.
2. deň:
Celodenná návšteva kvetinovej výstavy KEUKENHOF v blízkosti mestečka Lisse, ktorá sa
koná každoročne na jar. Na viac ako 32 hektároch historického parku založeného roku
1857 zakvitne jarná záhrada s miliónmi tulipánov, narcisov, hyacintov a iných cibuľovitých
kvetín. Témou roka 2015 je 125. výročie smrti
najvýznamnejšieho holandského umelca
Vincenta van Gogha. Výstava vzdáva poctu
tomuto významnému umelcovi. K dispozícii
je množstvo atrakcií ako je kvetinové korzo,
hudobné produkcie... Môžete si vychutnať
typické gastronomické špeciality v atraktívnych reštauráciách. Pre zachovanie súzvuku
s prírodou, ktorý táto výstava symbolizuje, sú
všetky jedlá pripravované len zo sezónnych
produktov. Odchod na Slovensko vo večerných hodinách. Nočná jazda.
3. deň:
Tranzit cez Nemecko, príchod na Slovensko
v dopoludňajších hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava,
1x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 1x raňajky, sprievodca zájazdu,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 25 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 5,10 EUR/pobyt, vstupenka na
výstavu: dospelá osoba 16 EUR, skupina viac
ako 20 osôb 13,50 EUR, deti 4 až 11 rokov 6
EUR, študenti 12 až 17 rokov 9,50 EUR
Zájazd

Termín

Cena

115

24. 04. - 26. 04. 2015

159 €

116

18. 05. - 20. 05. 2015

159 €

LETECKY DO AMSTERDAMU
 4 dni
Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do AMSTERDAMU. Prílet
do Amsterdamu v dopoludňajších hodinách,
transfer do hotela, ubytovanie. Pešia prehliadka centra mesta: Námestie Dam, kostol Saint
Nicolaas - symbol Amsterdamu, Kráľovský
palác, mestská radnica, kostol Nieuwe Kerk,
trieda Damerak, nákupná ulica Kalverstraat.
Nocľah.
2. deň:
Pokračovanie v prehliadke: pešia prehliadka
starým mestom Princengracht, Herengracht,
Begijnhof - nádvorie s úzkymi domami, Nieuwmarkt so starožitným trhom, budova Waag,
Rembrandtov dom, brusiareň diamantov,
Rijksmuseum, van Goghovo múzeum. Nocľah.
3. deň:
Návšteva dedinky "živého skanzenu" ZAANSE SCHANS s obchodíkmi, veternými mlynmi, obytnými domami zo 17 a 18. storočia,
ukážkou výroby syrov a drevákov. Návrat do
Amsterdamu. Individuálne voľno. Nocľah.
4. deň:
Kvetinový trh semien a cibúľ v Singli, plavba
po kanáloch a grachtoch, návšteva niektorého z múzeí (múzeum voskových figurín alebo
námorného múzea Scheepvaatmuseum). Popoludní transfer na letisko, odlet do Viedne.
V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za umiestnenie batožiny 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: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za transfer Bratislava - letisko
Viedeň - Bratislava: 30 EUR/osoba
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 6,80 EUR /pobyt, doprava a vstupné do skanzenu Zaanse Schans 15 EUR,
plavba po kanáloch a grachtoch 8 až 12 EUR,
Rijksmuseum 15 EUR, múzeum Vincenta van
Gogha 15 EUR, múzeum voskových figúr 23
EUR, námorné múzeum 5 EUR, lístok na metro 1,60 EUR
Zájazd

Termín

Cena

117

28. 05. - 31. 05. 2015

439 €

118

27. 08. - 30. 08. 2015

439 €

LETECKY DO BRUSSELU
S NÁVŠTEVOU ANTVERP
 4 dni

Program:
1. deň:
Odlet z Viedne/Bratislavy do BRUSSELU,
hlavného mesta Belgického kráľovstva i celej
Európskej únie. Po transfere z letiska do hotela a ubytovaní sa začneme spoznávať mesto
nielen po stránke architektonickej , ale aj gastronomickej. Čaká nás monumentálna gotická
katedrála sv. Michala a Guduly, cechové domy
a gotická radnica na Grand Place - jednom
z najkrajších námestí Európy, nákupná galéria Hubert, ďalej cikajúci chlapček Manneken
Pis ako najfotografovanejšia atrakcia mesta
i jeho sestrička Jeanneke Pis. Popri budove
burzy sa ponoríme do atmosféry rušného bulváru Anspach po námestie Place de Broukére
s rôznorodou historickou architektúrou. Večer
si môžu prísť na svoje milovníci piva (neľahká
úloha vybrať si z vyše 400 druhov pív...), praliniek, hranoliek či vaflí.
2. deň:
Po raňajkách si nenecháme ujsť zhliadnuť
Atómium, symbol mesta zo Svetovej výstavy EXPO 1958, a navštíviť park Mini Európa
s miniatúrami významných budov členských
krajín Európskej únie. Po návrate do centra
mesta neobídeme ani architektúru kráľovského paláca, kostola Notre-Dame du Sablon
a moderné budovy Európskeho parlamentu.
Medzitým trochu pookrejeme v niektorom
z miestnych parkov.
3. deň:
Tento deň venujeme ANTVERPÁM, druhému najväčšiemu mestu Belgicka. Dopravíme
sa tam po raňajkách vlakom. S mestom sa
spájajú prívlastky ako Rubensovo mesto vďaka flámskemu maliarovi, mesto diamantov,
mesto módy či mesto významného prístavu.
V prvom rade nemôžeme vynechať prehliadku Rubensovho domu. Podobne Hlavné námestie s radnicou, ktorá je pýchou mesta,
a so sochou Silvia Braba. Neďaleká katedrála
Panny Márie je najväčšia v krajine. Veľkým
ťahákom sú v nej štyri Rubensove obrazy.
K mestu neodmysliteľne patrí rieka Šelda,
stačí k nej pár minút chôdze od Hlavného námestia. Návštevu mesta ukončíme po širokej
a živej obchodnej ulici Meir smerom k hlavnej
železničnej stanici. Predtým než budeme obdivovať toto architektonické dielo, sa aspoň
trochu pokocháme výkladmi diamantových
obchodov. Večer návrat vlakom do Bruselu.
4. deň:
Po raňajkách osobné voľno, pre záujemcov
návšteva čokoládovne s ochutnávkou, resp.
baziliky Sacré-Coeur (piaty najväčší chrám na
svete). Popoludní transfer na letisko, odlet do
Viedne/Bratislavy.
V cene je zarátané: letecká doprava, transfery letisko – hotel - letisko, poplatok za umiestnenie batožiny v batožinovom priestore lietadla 1 ks/osoba, 3x ubytovanie v dvojlôžkových
izbách s príslušenstvom, 3x raňajky, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca
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zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za transfer Bratislava – letisko
Viedeň - Bratislava: 30 EUR / osoba
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt, vstupné Brussel Atómium + Mini Európa 23,50 EUR, Múzeum
kakaa a čokolády 4,50 EUR, Múzeum starého
umenia 9 EUR, metro lístok 2 EUR, carnet (10
lístkov) 12,50 EUR, vlak Brussel - Antverpy Brussel 15 EUR, vstupné Antverpy – Rubensov dom 8 EUR, katedrála 6 EUR
Zájazd

Termín

Cena

119

04. 06. - 07. 06. 2015

419 €

120

10. 09. - 13. 09. 2015

419 €

ŠVAJČIARSKO
ALPSKÁ ROZ PRÁVKA
 5 dní
Program:
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, doobeda voľno, možnosť výjazdu na
niektorý z okolitých štítov. Okolo obeda presun
do BERNU, hlavného mesta konfederácie.
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...),  pokračovanie do ZÜRICHU. Po prehliadke centra mesta(slávna Bahnhofstrasse, Münster,
jazero,...) návrat domov s krátkou zastávkou
vo VADUZE (Lichtenštajnsko).
5. deň:
Tranzit cez Nemecko a Rakúsko, príchod do
Bratislavy v obedňajších hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 2x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 2x raňajky, prehliadky miest
podľa programu bez vstupov, sprievodca zá-

jazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR
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
2014).
Zájazd

Termín

Cena

121

03. 06. - 07. 06. 2015

229 €

122

08. 07. - 12. 07. 2015

229 €

123

28. 08. - 01. 09. 2015

229 €

V cene je zarátané: autobusová doprava,
3x hotelové ubytovanie, 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: 69 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie – možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia 10,20 EUR/pobyt, Gornergrat – Bahn tam
a späť 76 CHF, vlak Glacier Express - 2. trieda cestovné + miestenka (minimálne 10 osôb)
dospelý 115 EUR, dieťa 6-16 rokov 70 EUR,
vstup Olympijské múzeum 15 CHF
UPOZORNENIE: v prípade záujmu je potrebné cenu lístka na Glacier Express uhradiť
s cenou zájazdu
Zájazd

Termín

Cena

124

04. 08. - 09. 08. 2015

259 €

BAVORSKO
A ZÁMKY ĽUDOVÍTA II.
 3 dní

ŠVAJČIARSKO
A GLACIER EXPRESS
 6 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 18.00 hod. Tranzit cez
Rakúsko a Nemecko, nočná jazda.
2. deň:
V ranných hodinách príchod do ST. MORITZU, prehliadka jedného z najznámejších lyžiarskych stredísk sveta, voľný program, ubytovanie.
3. deň:
Po raňajkách presun GLACIER EXPESS-om
(najpomalším rýchlikom na svete) do Zermattu (pre tých čo nechcú cestovať Glacier
Expressom paralelný presun autobusom do
Täschu, potom železnicou do Zermattu), prehliadka Zermattu, voľný program, ubytovanie.
4. deň:
ZERMATT, vláčikom na Gornergrat priamo do
sveta 4-tisícoviek (MATTERHORN) alebo lanovkou na Malý Matterhorn resp. na Rothorn,
poobede presun železnicou do Täschu, cesta
autobusom smer Sion, ubytovanie.
5. deň:
Po raňajkách presun cez Montreaux a Vevey
do LAUSANNE. Deväťhodinová prestávka,
prehliadka mesta (štvrť Ouchy, jazerná promenáda, katedrála, Place de la Riponne,
radnica, Olympijské múzeum), vo večerných
hodinách odchod na Slovensko.
6. deň:
Tranzit cez Nemecko a Rakúsko, príchod na
Slovensko v dopoludňajších hodinách.

Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 06.00 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 s prekrásnymi výhľadmi do
okolia. Návšteva jedného z najkrajších rokokových kostolov sveta (pamiatka UNESCO)
v blízkosti mestečka Stengaden. Podľa časových možností ponuka pre odvážnych prejsť
sa po najdlhšom pešom visutom moste na
svete, ktorý sa nachádza v obci Reutte. Je vo
výške 110 m nad zemou, dlhý 403 m.
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
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 2x raňajky, prehliadky miest
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podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 49 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie – možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 5,10 EUR/pobyt, vstupné do zámkov cca 8 EUR /zámok
Zájazd

Termín

Cena

125

01. 05. - 03. 05. 2015

155 €

126

12. 06. - 14. 06. 2015

155 €

127

10. 07. - 12. 07. 2015

155 €

128

07. 08. - 09. 08. 2015

155 €

129

13. 09. - 15. 09. 2015

155 €

130

16. 10. - 18. 10. 2015

155 €

POTULKY BAVORSKOM
 4 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 06.00 hod. cez Rakúsko, Nemecko. Príchod do Berchtesgadenu – Kehlsteinu, kde sa miestnym autobusom
a výťahom presunieme na vrchol známeho
Hitlerovho ORLIEHO HNIEZDA – pevnosti Kehlsteinhaus. Prehliadka. Pokračovanie
k jazeru KÖNIGSSEE v národnom parku
Berchtesgaden. Plavba loďou k polostrovu
Sv. Bartolomeja. Ubytovanie v blízkosti Mníchova.
2. deň:
Raňajky, prehliadka MNÍCHOVA, krátka zastávka v ETTALE, slávnom benediktínskom
kláštore, kde sa dodnes vyrába známy kláštorný likér, pokračovanie do Linderhofu – návšteva romantického zámku LINDERHOF obklopeného prekrásnou záhradou. Ubytovanie
v okolí Schwangau.
3. 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 na okolie. Návšteva jedného z najkrajších
rokokových kostolov sveta WIESKIRCHE (pamiatka UNESCO) v blízkosti mestečka Stengaden. Pri návrate krátka zastávka vo FÜSSENE, stredovekom mestečku a známom
zimnom stredisku. Nocľah.
4. deň:
Raňajky, krátka zastávka v GARMISCH-PARTENKIRCHENE – známom alpskom zimnom
stredisku ležiacom pod najvyšším vrcholom

Nemecka Zugspitze. Pokračovanie do SALZBURGU. Prehliadka mesta. V popoludňajších hodinách odchod na Slovensko, s príchodom v neskorých večerných hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 3x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 3x raňajky, prehliadky miest
podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 69 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie – možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt, vstupné do zámkov cca 8 EUR/zámok (súhrnné vstupné vo
výške cca 58 EUR)
Zájazd

Termín

Cena

131

23. 07. - 26. 07. 2015

179 €

132

29. 08. - 01. 09. 2015

179 €

LETECKY DO MADRIDU
 4 dni
Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do MADRIDU. Po prílete
transfer z letiska do hotela. Ubytovanie. Popoludňajšie a večerné historické centrum mesta:
Puerta del Sol - brána Slnka, Plazza Mayor,
Colegiata de San Isidro, Plaza de San Miguel, Plazza de la Villa, radnica - Ayuntamiento,
veža Torre de los Lujanes. Nocľah
2. deň:
Pokračovanie v prehliadke: Iglesia de San
Nicolás, prehliadka kráľovského paláca Palacio Real, katedrála Catedral de la Almudena s kryptou, Plaza de Oriente, Teatro Real,
Campo del Moro, Plaza de España so sochou
Miguela Cervantesa. Nocľah.
3. deň:
V tento deň sa budeme venovať prehliadke
Bourbonskeho Madridu. Puerta de Alcalá,
Plaza de Cibeles s krásnym palácom Palacio de Comunicaciones, Hotel Ritz. V popoludňajších hodinách prehliadka najväčšieho
Madridského múzea MUSEO DEL PRADO
s parkom Pase odel Prado, prehliadka botanickej záhrady Real Jardin Botanico. Nocľah.
4. deň:
Dopoludnia prehliadka futbalového štadiónu
Real Madrid - Stadio di calcio Santiago Bernabeu. Pre účastníkov, ktorí sa nezúčastnia
prehliadky futbalového štadiónu možnosť voľného programu a časový priestor k nákupom.
Transfer na letisko. Odlet do Viedne.
V cene je zarátané: letecká doprava, transfery letisko – hotel - letisko, poplatok za umiestnenie batožiny v batožinovom priestore lietadla 1 ks/osoba, 3 x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom v meste,
3 x kontinentálne raňajky, prehliadky podľa

programu bez vstupov, sprievodca zájazdu,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za transfer Bratislava - letisko
Viedeň - Bratislava: 30 EUR / osoba
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 6,80 EUR / pobyt, vstupné cca 30
EUR
Zájazd

Termín

Cena

133

07. 05. - 10. 05. 2015

489 €

134

10. 09. - 13. 09. 2015

489 €

LETECKY DO BARCELONY
 4 dni
Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do BARCELONY, transfer do
hotela. Na úvod nášho pobytu v srdci Katalánska sa vyvezieme funicularom (zubačkou) na
vrch Montjuïc, z ktorého je prekrásny výhľad
na celé mesto. Montjuïc bol v roku 1992, kedy
sa v Barcelone konali Olympijské hry, centrom
športového diania. Na kopci sa nachádza
väčšina olympijských športovísk, vrátane majestátneho Olympijského štadióna. Neďaleko
štadióna sa nachádza krásny palác, v ktorom sídli Museu Nacional d'Art de Catalunya.
V blízkosti paláca sa nachádza jedna z najkrajších fontán Barcelony Zázračná fontána.
Pokračovanie na Plaza Espaňa. Nocľah.
2. deň:
Prehliadku mesta začneme na hlavnej turistickej tepne mesta, známej ulici LA RAMBLA.
Prehliadka gotickej štvrte s Katedrálou sv.
Eulálie, kráľovské námestie Plaza Reial, kráľovský palác, radnica, Palau Musica i úžasná
stará tržnica Mercat Boqueria. Pokračovanie
do múzea a na štadión futbalového klubu FC
Barcelona NOU CAMP. Multimediálne múzeum nadchne nie len futbalového fanúšika.
Múzeum predstaví históriu klubu, najkrajšie
futbalové momenty a prejdete sa aj uličkou,
ktorou vybiehajú na trávnik hviezdy FC Barcelona. Podvečer návrat do historického centra
mesta, rekreačná zóna vytvorená v prístave,
nad ktorým sa týči pamätník so sochou Krištofa Kolumba. Návrat na hotel.
3. deň:
Prehliadka staviteľských skvostov architekta
Gaudího: Casa Batlló, Casa Milá prezývaná
tiež La Pedrera, SAGRADA FAMILIA – chrám
svätej rodiny, ktorý je symbolom mesta, prekrásny park Güell, odkiaľ sa návštevníkom
naskytne nádherný výhľad na Barcelonu. Vo
večerných hodinách možnosť návštevy temperamentného Flamenca. Návrat na hotel.
4. deň:
Možnosť návštevy Picassovho a Námorného múzea alebo jedného z najlepších múzeí
vedy v Európe CosmoCaixa. Transfer na letisko, odlet do Viedne.
V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za umiestnenie batožiny v batožinovom
priestore lietadla 1 ks/osoba, transfery letisko – hotel - letisko, 3x hotelové 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.
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Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 89 EUR
Príplatok za transfer Bratislava - letisko
Viedeň - Bratislava: 30 EUR/osoba
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 6,80 EUR, vstupné cca 50 EUR,
lístok na metro 10 EUR / 10 jázd
Zájazd

Termín

Cena

135

28. 05. - 31. 05. 2015

469 €

136

24. 09. - 27. 09. 2015

469 €

BARCELONA - MONAKO - AVIGNON

 7 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 16.00 hod. Tranzit cez
Rakúsko a Taliansko do Francúzska. Nočná
jazda.
2. deň:
V ranných hodinách príchod do MONACA,
druhého najmenšieho štátu na svete. Deväťhodinová bezpečnostná prestávka autobusu.
Prehliadka: kniežací palác, katedrála, Oceánografické múzeum. Prechod cez prístav v La
Condamine do MONTE CARLA – kasíno,
možnosť kúpania. Odchod na ubytovanie.
3. deň:
Po raňajkách odchod do starobylého mesta
AVIGNON, ktoré bolo sídlom pápežov v rokoch 1309-1376. V starom meste uvidíme
Pápežský palác, katedrálu Notre-Dame-des-Doms i známy avignonský most. Odjazd do
Barcelony. V neskorých večerných hodinách
ubytovanie.
4. deň:
BARCELONA, mesto Gaudího. Prehliadka
staviteľských skvostov katalánskeho architekta: Casa Batlló, Casa Milá prezývaná tiež La
Pedrera, SAGRADA FAMILIA – chrám svätej
rodiny, ktorý je symbolom mesta, prekrásny
park Güell, odkiaľ sa návštevníkom naskytne
nádherný výhľad na Barcelonu. Vo večerných
hodinách možnosť návštevy temperamentného Flamenca. Nocľah.
5. deň:
Po raňajkách sa presunieme na hlavnú turistickú tepnu mesta, známu ulicu LA RAMBLA.
Prehliadka gotickej štvrte s Katedrálou sv.
Eulálie, kráľovské námestie Plaza Reial, krá-

ľovský palác, radnica, Palau Musica i úžasná
stará tržnica Mercat Boqueria. Pokračovanie
do múzea a na štadión futbalového klubu FC
Barcelona NOU CAMP. Multimediálne múzeum nadchne nie len futbalového fanúšika.
Múzeum predstaví históriu klubu, najkrajšie
futbalové momenty a prejdete sa aj uličkou,
ktorou vybiehajú na trávnik hviezdy FC Barcelona. Podvečer návrat do historického centra
mesta, rekreačná zóna vytvorená v prístave,
nad ktorým sa týči pamätník so sochou Krištofa Kolumba. Návrat na hotel.
6. deň:
Po raňajkách osobné voľno. Možnosť návštevy Picassovho a Námorného múzea alebo
jedného z najlepších múzeí vedy v Európe
CosmoCaixa. Poobede sa vyvezieme funicularom (zubačkou) na vrch Montjuïc, z ktorého
je prekrásny výhľad na celé mesto. Montjuïc
bol v roku 1992, kedy sa v Barcelone konali
Olympijské hry, centrom športového diania.
Na kopci sa nachádza väčšina olympijských
športovísk, vrátane majestátneho Olympijského štadióna. Neďaleko štadióna sa nachádza
krásny palác, v ktorom sídli Museu Nacional
d'Art de Catalunya. V blízkosti paláca sa nachádza jedna z najkrajších fontán Barcelony
Zázračná fontána. Pohľadom na fontánu sa
rozlúčime s Barcelonou a vydáme sa na cestu
smerom na Slovensko.
7. deň:
Dopoludnia príchod do MILÁNA, v ktorom
uvidíme prekrásny Dóm (najväčšiu gotickú
stavbu Talianska), najslávnejšie talianske divadlo Teatro alla Scala, či starobylú obchodnú
pasáž Galleria Vittorio Emanuelle II. Pokračovanie v ceste s príchodom do Bratislavy v neskorých nočných hodinách / po polnoci.

RU, na výsostné územie Anglicka, rozkladajúce sa na vysokom skalnatom výbežku. Najjužnejší výbežok Gibraltaru s mešitou, výjazd
na vrchol masívu k jaskyniam sv. Michala.
Fototermín s makakmi, miestnymi divoko žijúcimi opicami. Pri jazde sa otvárajú nádherné výhľady na samotný Gibraltar, na pevninu
i neďalekú Afriku. Pešia prechádzka po Main
street, hlavnej obchodnej tepne Gibraltaru.
Neskoro popoludní návrat na ubytovanie.
3. deň:
Po raňajkách návšteva a prehliadka MALAGY,
preslávenej tunajším rodákom, slávnym maliarom Pablom Picassom, ale aj veľmi lahodným vínom. Prechádzka historickým centrom,
katedrála, mestská radnica, okúzľujúca mestská promenáda, ktorá sa začína v prístave
jácht a pozvoľna sa tiahne celým historickým
centrom mesta. Popoludní možnosť kúpania.
Nocľah.
4. deň:
Po raňajkách výlet do GRANADY, mesta lemovaného pohorím Sierra Nevada, ktoré patrilo v dobe arabskej nadvlády k najbohatším
na Iberskom polostrove. Návšteva najznámejšieho skvostu Granady – kráľovná medzi
stavbami maurského dedičstva v Granade
ALHAMBRA (UNESCO). Hovorí sa, že keď
raz navštívite Alhambru, zvyšok života strávite túžbou vrátiť sa znova a znova. Podnet
pre vznik tohto monumentálneho komplexu
dalo 23 sultánov z rodu Nasridov. Ide o komplex červených pevnostných hradieb, veží,
niekoľkých obytných palácov, mešít a nádherných záhrad zdobených množstvom fontán. Popoludní prehliadka historického centra
mesta – katedrála, hrobka katolíckych kráľov,
Alcaicería – bývalá arabská tržnica. Návrat na
ubytovanie.
5. deň:
Po raňajkách výlet do starobylého mestečka
RONDA, typickej pueblo blanco a zároveň
kolísky novodobých býčích zápasov. Ronda
je vsadená v skalnatom teréne nad hlbokým
kaňonom, cez ktorý vedie 98 metrov vysoký
most Puente Nuevo. V popoludňajších hodinách návrat na miesto ubytovania.
6. deň:
V závislosti od letových časov osobné voľno,
možnosť kúpania. Odlet do Viedne s následným transferom do Bratislavy.

V cene je zarátané: autobusová doprava, 4x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 4x kontinentálne raňajky,
poplatok za vstup autobusu do Monaca, prehliadky miest podľa programu bez vstupov,
sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 109 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie – možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 11,90 EUR/pobyt, orientačné
vstupné počas prehliadok cca 85 EUR
Zájazd

Termín

Cena

138

03. 10. - 09. 10. 2015

399 €

TO NAJLEPŠIE Z ANDALÚZIE
 6 dní
Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do Malagy. Ubytovanie v Malage alebo v blízkom okolí. Osobné voľno, možnosť kúpania. Nocľah.
2. deň:
Po raňajkách celodenný výlet do GIBRALTA-

V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za batožinu v batožinovom priestore lietadla 1 ks/osoba, doprava autobusom podľa
programu, 5x ubytovanie v dvojlôžkových
izbách s príslušenstvom, 5x polpenzia, prehliadky podľa programu, vstupné Alhambra
a Gibraltár, sprievodca zájazdu, povinné
zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z.
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 140 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
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Príplatok za transfer Bratislava - letisko
Viedeň - Bratislava: 30 EUR/osoba
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 129 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 10,20 EUR / pobyt, ostatné vstupy
cca 25 EUR
Zájazd

Termín

Cena

137

02. 10. - 07. 10. 2015

930 €

IZRAEL – SVÄTÁ ZEM
 8 dní
Program:
1. deň:
Odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom na
miesto ubytovania. Večera a nocľah.
2. deň:
Po raňajkách odchod ku GENEZARETSKÉMU JAZERU: hora Blahoslavenstiev, KAFARNAUM - dom sv. Petra, TABGHA - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto
Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva
Jardenitu (rieka Jordán) - obnovenie krstných
sľubov, miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej. Večera a nocľah.
3. deň:
Po raňajkách prehliadka NAZARETA - Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní
výjazd taxíkmi na horu Tábor, prehliadka Kostola Premenenia Pána. Pri návrate krátka zastávka v JERICHU. Večera a nocľah.
4. deň:
Po raňajkách prehliadka BETLEHEMA - Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov,
jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah.
5. deň:
JERUZALEM - prehliadka mesta - Betfage,
návšteva Olivovej hory - prehliadka Kostola
Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus
Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie (smrteľného zápasu Pána
Ježiša), Kostola Hrobu Panny Márie. Prechod
k Múru nárekov, Hory Sion – Večeradla a Baziliky Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah.
6. deň:
Prechod Júdskou púšťou k MASADE, lanovkou sa vyvezieme na jedno z najzaujímavejších historických miest Izraela. Návšteva
výrobcu kozmetiky z Mŕtveho mora. Na ceste
späť zastávka pri MŔTVOM MORI s možnosťou kúpania. Popoludní prehliadka BETÁNIE kde sa nachádza Lazarov hrob, známy z Biblie. Večera a nocľah.
7. deň:
Pokračovanie prehliadky JERUZALEMA Staré mesto, Krížová cesta - Via Dolorosa,
Bazilika Božieho hrobu na Kalvárii - Golgote.
8. deň:
Odchod autobusom do Tel Avivu s následným
odletom.
V cene je zarátané: letecká doprava, letiskové poplatky, doprava podľa programu, 7x
ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 7x polpenzia, prehliadky podľa
programu bez vstupov, sprievodca zájazdu,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 220 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného
poistenia v cene 13,60 EUR/pobyt, obslužné
(bakšiš) 50 USD (platí sa priamo na mies-

te v hotovosti sprievodcovi), vstupné podľa
programu 30 USD (platí sa priamo na mieste
v hotovosti sprievodcovi), vstup na Masadu
(vstupné + lanovka) 22 USD
Vzhľadom na skutočnosť, že odletové časy do
Izraela sa často menia, odletové letisko Vám
oznámime cca 2 mesiace pred odletom (Budapešť alebo Viedeň).
Nepovinný doplatok za transfer: Bratislava – odletové letisko – Bratislava: Viedeň 30
EUR/osoba, Budapešť 60 EUR/osoba
Zájazd

Termín

Cena

139

14. 04. - 21. 04. 2015

790 €

140

06. 10. - 13. 10. 2015

790 €

IZRAEL S NÁVŠTEVOU PETRY
 8 dní
Program:
1. deň:
Odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom na
miesto ubytovania. Večera a nocľah.
2. deň:
Po raňajkách odchod ku GENEZARETSKÉMU JAZERU: hora Blahoslavenstiev, KAFARNAUM - dom sv. Petra, TABGHA - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto
Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva
Jardenitu (rieka Jordán) - obnovenie krstných
sľubov, miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej. Večera a nocľah.
3. deň:
Po raňajkách prehliadka NAZARETA - Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní
výjazd taxíkmi na horu Tábor, prehliadka Kostola Premenenia Pána. Pri návrate krátka zastávka v JERICHU. Večera a nocľah.
4. deň:
Po raňajkách prehliadka BETLEHEMA - Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov,
jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah.
5. deň:
Prehliadka BETÁNIE - kde sa nachádza Lazarov hrob, známy z Biblie. Prechod Júdskou
púšťou k MASADE, lanovkou sa vyvezieme
na jedno z najzaujímavejších historických
miest Izraela. Návšteva výrobcu kozmetiky
z Mŕtveho mora, zastávka pri MŔTVOM MORI
s možnosťou kúpania. Cez hraničný priechod
Arava Border presun do Jordánska. Ubytovanie v PETRE.
6. deň:
Návšteva jedného zo starovekých divov sveta, kráľovnú púšte skalné mesto PETRA. Do
skál vytesané chrámy, kolonády, hrobky, amfiteáter tvoria nezabudnuteľnú farebnú kulisu.
Obed. Popoludní presun cez hraničný prie-

chod späť do Izraela. Návrat na miesto ubytovania.
7. deň:
JERUZALEM - prehliadka mesta: Návšteva Olivovej hory - prehliadka Kostola Pater
Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit,
miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, Getsemanská záhrada, Kostol Hrobu
Panny Márie, Múr nárekov, Hora Sion – Večeradlo, Bazilika Usnutia Panny Márie, Staré
mesto, Krížová cesta - Via Dolorosa, Bazilika
Božieho hrobu na Kalvárii - Golgote. Večera,
nocľah.
8. deň:
Odchod autobusom do Tel Avivu s následným
odletom.
V cene je zarátané: letecká doprava, letiskové poplatky, doprava podľa programu, 7x
ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 7x polpenzia + 1x obed v Petre,
prehliadky podľa programu bez vstupov, Petra – (vstupné víza do Jordánska, hraničný poplatok, vstupné do Petry, miestny sprievodca,
jazda na koňoch), sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 220 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného
poistenia v cene 13,60 EUR/pobyt, obslužné
(bakšiš) 50 USD (platí sa priamo na mieste v hotovosti sprievodcovi), vstupné podľa
programu 30 USD (platí sa priamo na mieste
v hotovosti sprievodcovi), vstup na Masadu
(vstupné + lanovka) 22 USD
Vzhľadom na skutočnosť, že odletové časy do
Izraela sa často menia, odletové letisko Vám
oznámime cca 2 mesiace pred odletom (Budapešť alebo Viedeň).
Nepovinný doplatok za transfer: Bratislava
- odletové letisko - Bratislava: Viedeň 30 EUR/
osoba, Budapešť 60 EUR/osoba
Zájazd

Termín

Cena

141

26. 05. - 02. 06. 2015

990 €

142

10. 11. - 17. 11. 2015

990 €

MIKULOV - VALTICE – LEDNICE
 2 dni
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 07.00 hod. 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
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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. storočia, 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.
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.
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.
Zájazd

Termín

Cena

143

01. 05. - 03. 05. 2015

79 €

144

13. 09. - 15. 09. 2015

79 €

KRÁSY JUŽNÝCH ČIECH
 3 dni
Program:
1. deň:
Odchod zo Slovenska o 6.00 hod. Prvá zastávka je v historickom mestečku TELČ - prehliadka historického centra a zámku s parkom
– pamiatka UNESCO. Pokračovanie do malebného mestečka JINDŘICHUV HRADEC.
Prehliadka historického centra mesta, Krýzovy jesličky - najväčší pohyblivý ľudový betlehem na svete, sieň Emmy Destinovej, kostol
sv. Jána Krstiteľa. Ubytovanie.
2. deň:
Po raňajkách návšteva zámku ČERVENÁ
LHOTA. Po prehliadke pokračovanie do HLUBOKEJ NAD VLTAVOU, kde sa nachádza jeden z najkrajších zámkov v Českej republike.
Presun do blízkych HOLAŠOVÍC - jedinečný
komplex vidieckych domov - pamiatka UNESCO. Po prehliadke krátky presun do 10 km
vzdialenej metropoly Južných Čiech, ČESKÝCH BUDĚJOVIC, krátka prehliadka centra
– historické námestie, osobné 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.

3. deň:
Po raňajkách odchod do ČESKÉHO
KRUMLOVA, jedného z najznámejších historických miest – pamiatka UNESCO. Prehliadka historického centra s hradom, romantické
uličky, divadlo s otáčavým hľadiskom, záhrady. Popoludní cesta späť na Slovensko, príchod vo večerných hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava,
2x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x 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: 24 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie – možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 5,10 EUR/pobyt, vstupné cca 600
CZK
Zájazd

Termín

Cena

145

08. 05. - 10. 05. 2015

159 €

146

28. 08. - 30. 08. 2015

159 €

V cene je zarátané: autobusová doprava,
2x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x 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: 40 EUR
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)
Zájazd

Termín

Cena

147

01. 05. - 03. 05. 2015

115 €

148

19. 06. - 21. 06. 2015

115 €

149

17. 07. - 19. 07. 2015

115 €

150

28. 08. - 30. 08. 2015

115 €

Zájazd

Termín

Cena

151

13. 09. - 15. 09. 2015

115 €

152

16. 10. - 18. 10. 2015

115 €

WIELICZKA - KRAKOW - OSWIECIM

 3 dni
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 06.00 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

ŠKANDINÁVSKE METROPOLY
 8 dní
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy v skorých ranných hodinách, transfer cez Česko a Nemecko. Podľa
dopravnej situácie prehliadka Drážďan počas
povinnej prestávky vodičov. Nalodenie na trajekt v Nemecku, preprava do Švédska. Ubytovanie v kajutách.
2. deň:
Vylodenie v Švédsku, pokračovanie do STOCKHOLMU. Stockholm leží na mnohých ostrovoch a ostrovčekoch. Vďaka tomu je mesto
nazývané aj Benátkami severu. S množstvom
kultúrno-historických pamiatok patrí dnes
k najkrajším mestám sveta. Pripojenie sa
skupiny s kombinovanou dopravou, ktorá po
leteckej preprave Bratislava – Stockholm absolvuje transfer do hotela. Prehliadka mesta:
Stadhus, staré mesto s úzkymi starobylými
uličkami, kostoly, vyhliadková plavba. Hotelové ubytovanie.
3. deň:
Po raňajkách pokračovanie v prehliadke
mesta: múzeum Vasa, ktorého dominantou
je zreštaurovaná vojnová loď Vasa, ktorá sa
potopila v 17. storočí a po 300 rokoch bola
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vytiahnutá z morského dna, kráľovský palác s expozíciou korunovačných klenotov,
mestská tržnica, individuálny program. Vo
večerných hodinách preprava trajektom zo
Stockholmu do fínskeho Turku. Ubytovanie
v kajutách.
4. deň:
Raňajky, vylodenie v Turku, pokračovanie
do HELSÍNK. Prehliadka Helsínk. Uvidíte
modernú architektúru i stavby ovplyvnené
cárskym Ruskom. V programe prehliadky
je historické centrum so Senátskym námestím, ktorému dominuje jedinečný Dóm, Uspenská pravoslávna katedrála, prezidentský
palác, prístav, tržnica, originálny Sibeliov
monument, kostol Temppeliaukio. Preprava
trajektom z Helsínk do Stockholmu. Ubytovanie v kajutách.
5. deň:
Po raňajkách vylodenie v Stockholme. Dokončenie prehliadky Stockholmu, odjazd do univerzitného mestečka UPPSALA, prehliadka
katedrály, zámku a univerzity. Prejazd Švédskom smerom k nórskym hraniciam, hotelové
ubytovanie.
6. deň:
Raňajky, odchod do OSLO. Prehliadka toho
najkrajšieho z nórskej metropoly, ležiacej pri
pôvabnom Oslofjorde. Návšteva múzeí Fram
a KonTiki, ktoré Vám priblížia námorné a bádateľské umenie Nórov, kráľovského paláca,
modernej radnice a ojedinelého parku so sochami Gustava Vigelanda. Preprava trajektom do Kodane. Ubytovanie v kajutách.
7. deň:
Raňajky, vylodenie v KODANI. Prehliadka
mesta (radnica, kráľovský palác Amalienborg,
starobylý prístav Nyhavn, zámok Rosenborg
s expozíciou korunovačných klenotov, Malá
morská víla - symbol Kodane, pešia zóna
Stroget). V nočných hodinách nalodenie na
trajekt, plavba do Nemecka.
8. deň:
Návrat cez Nemecko a Česko. Príchod do
Bratislavy.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 6
x ubytovanie (4x štvorlôžkové kajuty, 2x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom), 6x raňajky, trajekty, prehliadky
podľa programu bez vstupov, sprievodca
zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z,
Príplatok za 1-lôžkovú izbu (4x kajuta, 2x
hotel): 350 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 13,60 EUR/pobyt, možnosť doplatenia ubytovania v 2-lôžkových kajutách
(4x) – 100 EUR/osoba, možnosť doplatenia
ubytovania v 3-lôžkových kajutách (4x) – 50
EUR/osoba, 4 x večera (trajekty) 140 EUR/
osoba, vstupné: Vasa múzeum Stockholm 10
EUR, múzeá v Osle (KonTiki, Fram) 17 EUR,
Rosenborg a Amelienborg v Kodani 16 EUR
Zájazd

Termín

Cena

153

13. 07. - 19. 07. 2015

599 €

ŠKANDINÁVSKE METROPOLY
A POBALTIE
 10 dní
pridali sme Rigu

Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy v skorých ranných hodinách, nočnou jazdou cez Česko a Nemecko.
Preprava trajektom do Kodane.

2. deň:
Príchod do KODANE. Pešia prehliadka mesta (radnica, kráľovský palác Amalienborg,
starobylý prístav Nyhavn, zámok Rosenborg
s expozíciou korunovačných klenotov, Malá
morská víla - symbol Kodane, pešia zóna
Stroget). Nalodenie na trajekt a ubytovanie
v kajutách.
3. deň:
Raňajky, vylodenie v OSLO. Prehliadka toho
najkrajšieho z nórskej metropoly, ležiacej pri
pôvabnom Oslofjorde. Návšteva múzeí Fram
a KonTiki, ktoré Vám priblížia námorné a bádateľské umenie Nórov, kráľovského paláca,
modernej radnice a ojedinelého parku so sochami Gustava Vigelanda. Prejazd Nórskom
smerom ku švédskym hraniciam, hotelové
ubytovanie.
4. deň:
Raňajky, cestou do Stockholmu navštívime
univerzitné mestečko UPPSALA, prehliadka katedrály, zámku a univerzity. Príchod
do STOCKHOLMU. Stockholm leží na mnohých ostrovoch a ostrovčekoch. Vďaka tomu
je mesto nazývané aj Benátkami severu.
S množstvom kultúrno-historických pamiatok
patrí dnes k najkrajším mestám sveta. Večerná prehliadka mesta: Stadhus, staré mesto
s úzkymi starobylými uličkami, kostoly. Hotelové ubytovanie.
5. deň:
Po raňajkách pokračovanie v prehliadke mesta: múzeum Vasa, ktorého dominantou je
zreštaurovaná vojnová loď Vasa, ktorá sa potopila v 17. stor. a po 300 rokoch bola vytiahnutá z morského dna, kráľovský palác s expozíciou korunovačných klenotov, mestská
tržnica, individuálny program. Vo večerných
hodinách preprava trajektom zo Stockholmu
do fínskeho Turku. Ubytovanie v kajutách.
6. deň:
Raňajky, vylodenie v Turku, pokračovanie do
HELSÍNK. Prehliadka Helsínk. Uvidíte modernú architektúru i stavby ovplyvnené cárskym
Ruskom. V programe prehliadky je historické
centrum so Senátskym námestím, ktorému
dominuje jedinečný Dóm, Uspenská pravoslávna katedrála, prezidentský palác, prístav,
tržnica, originálny Sibeliov monument, kostol
Temppeliaukio. Preprava trajektom z Helsínk
do Tallinu. Hotelové ubytovanie v Talline.
7. deň:
Po raňajkách krátka prehliadka centra estónskej metropoly TALLIN. Okolie radničného námestia, katedrála Alexandra Nevského, Kostol sv. Mikuláša, stredoveké kupecké a meštiacke domy, mestské opevnenie a hradné
veže. Popoludní odjazd do Rigy, hlavného
mesta Lotyšska. Ubytovanie.
8. deň:
Raňajky, RIGA, najväčšie mesto celého Pobaltska s výraznou architektúrou. Rížsky dóm
je najväčším chrámom Pobaltia. Historickému
jadru dominuje impozantná radnica a gotický
cechový dom Černohlavých. Žltý dom Čierna
mačka, najstarší goticko-renesančný obytný
komplex Traja bratia, tehlový kostol sv. Petra
a secesia svetovej úrovne. Popoludní odjazd
smer Litva, cestou pútnické miesto HORA
KRÍŽOV s desiatkami tisíc krížov ako dojímavý cieľ pútnikov z celého sveta. Večer ubytovanie vo Vilniuse.

9. deň:
Raňajky, VILNIUS. Stará časť mesta patrí k najrozsiahlejším mestským jadrám v Európe. Jeho
srdcom je Gediminasov hrad na 48 metrov vysokej zámockej hore a námestie s katedrálou.
Neďaleko námestia sa nachádza kostol sv. Petra a Pavla s hrobkou sv.Casimierasa a univerzita založená v roku 1579. V blízkosti sa nachádza palác cárskych miestodržiteľov – najkrajšia
klasicistická pamiatka v Litve. Vo večerných hodinách odchod smerom na Slovensko.
10. deň:
Návrat cez Poľsko. Príchod na Slovensko
v skorých doobedňajších hodinách. Transfer cez Prešov, Poprad, Liptovský Mikuláš,
Ružomberok, Banskú Bystricu, Zvolen, Nitru
a Trnavu do Bratislavy.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 8x ubytovanie (6x hotelové ubytovanie
v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x
štvorlôžkové kajuty), 8x raňajky, 1x večera na
trajekte, trajekty, prehliadky podľa programu
bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné
zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu (6x hotel, 2x
kajuta): 280 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 17 EUR/pobyt, možnosť doplatenia
ubytovania v dvojlôžkových kajutách (2x) – 50
EUR / osoba, možnosť doplatenia ubytovania v trojlôžkových kajutách (2x) – 25 EUR /
osoba, 6x večera - 130 EUR/osoba, vstupné
Vasa múzeum Stockholm 10 EUR, múzeá
v Osle (KonTiki, Fram, Viking Ships) 17 EUR,
Rosenborg a Amelienborg v Kodani 16 EUR
Zájazd

Termín

Cena

154

17. 08. - 26. 08. 2015

699 €

NA SEVERNÝ POLÁRNY KRUH
LOFOTY A VESTERÁLY
 5 dní
Program:
1. deň:
Vo večerných hodinách prílet do BODŐ, ubytovanie.
2. deň:
Po raňajkách prejazd cez FAUSKE – nezabudnuteľnú krajinu severného Nórska do prístavného mestečka Skutvik. Nalodenie na loď
a dvojhodinová plavba cez Vestfjord do mestečka SVOLVAER – hlavné mesto Lofotských
ostrovov. Prehliadka mesta, nocľah.
3. deň:
Po raňajkách odchod na celodenné putovanie po Lofotských ostrovoch. Lofoty tvorí
sedem hlavných a mnoho ďalších drobných
ostrovov. Návšteva akvária v KABELVÅGU,
prehliadky typických rybárskych dediniek –
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HENNINGSVAER a NUSFJORD, ktoré sú na
zozname UNESCO. Putovanie medzi jednotlivými ostrovčekmi, ktoré sú spájané mostmi
alebo tunelmi až na úplný koniec, na ostrov
MOSKENESOYA do dedinky s najkratším názvom Å. Návrat späť do Svolvaeru, nocľah.
4. deň:
Po raňajkách odchod do prístavu vo Fiskebole, loďou cez Hadselfjord do Melbu, nasleduje poznávanie ostrovov Vesterály. Zástavka
v mestečku SORTLAND, prehliadka rybárskej
dedinky LODINGEN. Popoludní prejazd cez
most na pevninu do NARVIKU. Narvik leží
na brehu Ofotfjordu, významne sa zapísal do
dejín 2.svetovej vojny a je veľmi dôležitým
obchodným prístavom. Dominuje mu hora
FAGERNESFJELL, odkiaľ je neopakovateľný
výhľad na okolitú krajinu. Ubytovanie.
5. deň:
Odlet do Viedne.
V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za batožinu v batožinovom priestore
lietadla 1 ks/osoba, transfery letisko - hotel - letisko, 4x ubytovanie v dvojlôžkových
izbách s príslušenstvom v meste, 4x kontinentálne raňajky, prehliadky podľa programu
bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné
zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z.
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 200 EUR
Príplatok za transfer Bratislava - letisko
Viedeň – Bratislava: 30 EUR/osoba
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 8,50 EUR/pobyt
Zájazd

Termín

Cena

155

27. 07. - 31. 07. 2015

990 €

LETECKY DO STOCKHOLMU
 4 dni

Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do STOCKHOLMU. Transfer
autobusom do hotela. Ubytovanie. Večerný
Stockholm. Nocľah.
2. deň:
Prehliadka najzaujímavejších pamätihodností
"Benátok severu", ako je kozmopolitné hlavné
mesto Švédska nazývané. Prekrásne Staré
mesto (Gamla Stan), Kráľovský palác, Parlament, budova Opery, svetovo známa radnica
City Hall, kde každoročne odovzdávajú Nobelovu cenu, najstarší Skanzen sveta, zastávka
na Fjaellagatan, odkiaľ je úžasný výhľad na
mesto ostrovov a kanálov. Nocľah.
3. deň:
Hodinová vyhliadková plavba po kanáloch
Stockholmu, kde je možné obdivovať celé
mesto z vody. Športová hala Globen s možnosťou výstupu vyhliadkovou lanovkou na
kupolu haly, odkiaľ je prekrásny výhľad na
mesto. Prehliadka kostola Riddarholmskyr-

ken s hrobkami kráľov. Návšteva DROTTNINGHOLMU, ležiaceho na ostrove na jazere
Mälaran na predmestí Stockholmu, kde je od
roku 1981 oficiálna rezidencia švédskej kráľovskej rodiny. Návšteva barokového paláca
a Kráľovských Apartmánov. Nocľah.
4. deň:
Návšteva múzea VASA (vojnová loď zo 17.
storočia, ktorá sa potopila na svojich cestách).
Spoločný transfer autobusom na letisko. Odlet do Viedne.
V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za umiestnenie batožiny v batožinovom
priestore lietadla 1 ks/osoba, transfery letisko – hotel - letisko, 3x hotelové ubytovanie
v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom
v meste, 3x raňajky, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné
zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 99 EUR
Príplatok za transfer Bratislava - letisko
Viedeň - Bratislava: 30 EUR/osoba
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt, Vasa múzeum
cca 11 EUR, mestská doprava celodenný
lístok 10 EUR
Zájazd

Termín

Cena

156

28. 05. - 31. 05. 2015

439 €

157

16. 07. - 19. 07. 2015

439 €

LETECKY DO OSLA
 4 dni
Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do OSLO. Transfer autobusom
do hotela. Ubytovanie. Večerné Oslo. Nocľah.
2. deň:
Celodenná prehliadka najzaujímavejších
miest modernej nórskej metropoly, ktorá má
vynikajúcu polohu na Oslofjorde. Historické
centrum s kráľovským palácom, univerzitou,
parlamentom, katedrálou, radnicou, pevnosťou a zámkom AKERHUS, moderne prestavanou prístavnou časťou AKKERBRYGGE
a supermodernou budovou opery. Prehliadka najväčšej nórskej zbierky malieb, kresieb
a sôch v Národnej galérii, prípadne prehliadka Historického múzea. Presun na vrch
HOLMENKOLLEN, odkiaľ je krásny výhľad
na mesto a Oslofjord. Nachádza sa tu pýcha
mesta Oslo – nový skokanský mostík postavený pre MS v lyžovaní 2011.
3. deň:
Lodný výlet na polostrov BYGDOY a návšteva múzea vikingských lodí, múzea Fram

s expozíciami dokumentujúcimi úspechy nórskych polárnikov, múzea lodí Thor Heyerdala
(Kon-Tiki), námorného múzea, múzea výroby člnov a známeho skanzenu susediaceho
s kráľovskou rezidenciou. Nocľah.
4. deň:
Dopoludnia návšteva parku s obdivuhodnou kolekciou sôch GUSTÁVA VIGELANDA.
Transfer na letisko, odlet do Viedne.
V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za batožinu v batožinovom priestore
lietadla 1 ks/osoba, transfery letisko - hotel - letisko, 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.
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 99 EUR
Príplatok za transfer Bratislava - letisko
Viedeň - Bratislava: 30 EUR/osoba
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt, vstupné cca 35
EUR / osoba
Zájazd

Termín

Cena

158

11. 06. - 14. 06. 2015

449 €

159

30. 07. - 02. 08. 2015

449 €

LETECKY DO KODANE
 4 dni

z miestnych múzeí: Múzea voskových ﬁgurín, Glyptotéky alebo rozprávkového múzea
H.Ch. Andersena. Transfer na letisko. Odlet
do Viedne.
V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za batožinu v batožinovom priestore
lietadla 1 ks/osoba, transfery letisko - hotel - letisko, 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.
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 99 EUR
Príplatok za transfer Bratislava - letisko Viedeň - Bratislava: 30 EUR/osoba
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt, vstupné cca 40
EUR
Zájazd

Termín

Cena

160

18. 06. - 21. 06. 2015

419 €

161

20. 08. - 23. 08. 2015

419 €

ŠKANDINÁVIA KRÍŽOM KRÁŽOM
Ponuka zaujímavých trás s odchodom z Prahy
Trasa / termín

Cena

* Nórske fjordy a škandinávske metropoly / bus /
10 dní
03.07. - 12.07. 2015

430 €

31.07. - 09.08. 2015

430 €

* Nórske fjordy / bus / 10 dní

Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do KODANE. Transfer do hotela. Prehliadka večernej dánskej metropoly.
Ubytovanie.
2. deň:
Po raňajkách prehliadka mesta: kráľovský palác Amalienborg, Mramorový kostol, prístav,
časť Nyhavn, palác CHRISTIANBORG, Katedrála, Radnica, Národné múzeum, Kruhová
veža s krásnym výhľadom na mesto, symbol
mesta Malá morská víla, zámok ROSENBORG s expozíciou korunovačných klenotov,
pevnosť Kastellet. Fakultatívna vyhliadková
plavba po kanáloch mesta.
3. deň:
Raňajky, transfer do HILLERODU – návšteva
najkrajšieho dánskeho zámku Frederiksborg,
ktorý obklopuje jazero a zámocký park. Prehliadka zámku, kostola, múzea s unikátnou
zbierkou a parku. Transfer do ROSKILDE, prehliadka bývalého hlavného mesta Dánska: Katedrála, Múzeum vikingských lodí, radnica a prístav. Vo večerných hodinách návrat do hotela.
4. deň:
Raňajky. Podľa záujmu prehliadka niektorého
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26.06. – 05.07.2015

520 €

10.07. – 19.07.2015

500 €

17.07. – 26.07.2015

520 €

23.07. – 01.08.2015

500 €

07.08. – 16.08.2015

520 €

14.08. – 23.08.2015

500 €

* Nórsko – veľký polárny okruh / bus / 13 dní
02.07. – 14.07.2015

610 €

06.08. – 18.08.2015

590 €

* Veľký okruh Škandináviou / bus / 15 dní
06.07. – 20.07.2015

850 €

21.07. – 04.08.2015

910 €

* Nórsko – do srdca nórskych fjordov / letecky / 7 dní
19.07. – 25.07.2015

1 230 €

27.07. – 02.08.2015

1 230 €

* Južné Švédsko a Dánsko / bus / 10 dní
27.06. - 06.07.2015

600 €

* Fínsko – krajina tisícich jazier / bus / 9 dní
15.08. – 23.08.2015

500 €

Uvedené programy nájdete podrobne rozpísané na www. paxtravel.sk

PETROHRAD A HELSINKI
letecky a bez víz!
 5 dní

Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do Helsínk. Po prílete transfer z letiska do centra, autobusová prehliadka
mesta. Večer trajekt do PETROHRADU. Ubytovanie v kajutách.
2. deň:
Raňajky na trajekte, po vylodení (o 09:30)
prehliadka druhého najväčšieho mesta v Rusku rozkladajúceho sa na 40 ostrovoch spojených 300 mostmi. Návšteva Petropavlovskej
pevnosti s katedrálou Petra a Pavla, budovy
Admirality, Alexandrovho stĺpa, Kazanského
chrámu, Izakijevského chrámu, chrámu Kristovho narodenia. Nocľah.
3. deň:
Po raňajkách výlet s miestnym sprievodcom
do CÁRSKEHO SELA (Puškina), reprezentačného sídla ruských panovníkov. Prehliadka Jekaterinského paláca s rekonštruovanou
svetoznámou Jantárovou komnatou a Alexandrovho paláca. Popoludní návšteva s miestnym sprievodcom 30 km vzdialeného PETERGOFU (Petrodvorec) - ruského Versailles, letného sídla ruských panovníkov, obklopeného
nádherným parkom a unikátnymi fontánami.
Prehliadka paláca Petra I., paláca Montplaisir
a pavilónu Ermitáž. Nocľah.
4. deň:
Návšteva svetoznámej obrazárne ERMITÁŽ.
Osobné voľno. O 17:00 transfer z hotela do
prístavu. O 19:00 odchod trajektu späť do
Helsínk. Ubytovanie v kajutách.
5. deň:
Ráno príchod do HELSÍNK. Prehliadka centra
mesta s modernou architektúrou i stavbami
ovplyvnenými cárskym Ruskom: historické
centrum so Senátskym námestím, ktorému
dominuje jedinečný Dóm, Uspenská pravoslávna katedrála, prezidentský palác, tržnica, originálny Sibeliov monument, kostol
Temppeliaukio. Popoludní transfer na letisko,
odlet do Viedne.
V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za umiestnenie batožiny v batožinovom
priestore lietadla 1 ks/osoba, trajekty, transfery podľa programu, registračný poplatok za
vstup do Ruska, 4x ubytovanie (2x štvorlôžkové kajuty, 2x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom), 4x raňajky,
prehliadka Petrohradu podľa programu so
vstupmi a miestnym česky alebo slovensky
hovoriacim sprievodcom, ďalšie prehliadky
podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)

V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 8,50 EUR/pobyt, možnosť doplatenia ubytovania v 2-lôžkových kajutách (2x)
– 75 EUR/osoba, možnosť doplatenia ubytovania v 3-lôžkových kajutách (2x) - 30 EUR/
osoba, 4x večera (2x trajekt, 2x hotel) - 95
EUR (cena platí pri min. počte 10 osôb)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu (2x hotel, 2x
kajuta): 280 EUR
Príplatok za 2-lôžkovú kajutu (2x): 75 EUR
/ osoba
Príplatok za 3-lôžkovú kajutu (2x): 30 EUR
/ osoba
Príplatok za transfer Bratislava - letisko Viedeň - Bratislava: 30 EUR/osoba
Upozornenie: napriek tomu, že ruské víza
nie sú pre účasť na zájazde potrebné, pre
vstup do Ruskej federácie je potrebné mať
cestovný pas platný ešte minimálne 6 mesiacov po skončení zájazdu.
Zájazd

Termín

Cena

162

29. 05. - 02. 06. 2015

870 €

163

07. 08. - 11. 08. 2015

870 €

MOSKVA A PETROHRAD
 7 dní

Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do Moskvy, po prílete transfer
do hotela, ubytovanie.
2. deň:
Dopoludnia okružná jazda po MOSKVE –
Červené námestie, Manéžové námestie, Park
víťazstva, Víťazný oblúk, ulička Arbat, chrám
Krista spasiteľa a iné. Popoludní návšteva
KREMLU, kde je možné vidieť najlepšie ukážky ruskej cirkevnej aj svetskej architektúry –
katedrálu Nanebovzatia Panny Márie, Chrám
Zvestovania aj Chrám Archaniela Michaela
s hrobkami ruských panovníkov. Veľký Kremeľský palác, Teremský palác so súkromnými komnatami ruských cárov a ďalšie paláce,
v ktorých sú vystavené poklady Ruskej ríše.
Návšteva kremelskej Zbrojnice - ORUŽEJNAJA PALATA, najstaršieho ruského múzea
s unikátnymi zbierkami pokladov ruských cárov. Po prehliadke prechádzka po Červenom
námestí a jeho okolí – Chrám Vasila Blaženého (vstup), Leninovo mauzoleum, obchodné
centrum GUM a ďalšie. Navečer odchod do
hotela.
3. deň:
Výlet do SERGIEV POSADU, malebného
starobylého mesta umelcov a drevorezbárov
s TROJICKOSERGEJEVSKÝM KLÁŠTOROM, ktorý patrí medzi najstaršie a najuctievanejšie v Rusku. Toto miesto sa stalo nielen
centrom ruského pravoslávia, ale aj jedným
z najväčších múzeí s bohatými zbierkami od
14. do 20. storočia. Po prehliadke návrat do
Moskvy a voľno na individuálne prechádzky,
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nákupy alebo návštevu ďalších zaujímavostí.
Večer návrat do hotela.
4. deň:
Po raňajkách transfer na železničnú stanicu
a odchod rýchlovlakom z Moskvy do PETROHRADU. Po príjazde okružná jazda na zoznámenie sa s Petrohradom – Nevský prospekt,
Kazanská katedrála, Palácové námestie so
Zimným palácom, Katedrála sv. Isaka, Vasiljevski ostrov, Marsovo pole a iné. Popoludní
návšteva PETROPAVLOVSKEJ PEVNOSTI
postavenej na prvom osídlenom ostrove mesta. Súčasťou pevnosti je množstvo múzeí dokumentujúcich históriu Petrohradu a katedrály
sv. Petra a Pavla, najväčšej budovy v meste
s hrobkami ruských cárov vrátane Petra Veľkého. Možnosť návštevy kazematov, múzea
miniatúr, múzea mučenia alebo prechádzky
rozsiahlym areálom pevnosti. Po prehliadke
prechod k rieke Neve, kde kotví slávny krížnik
AURORA. Večer odchod do hotela, ubytovanie.
5. deň:
Po raňajkách sa vydáme na prehliadku
grandiózneho paláca a parku PETRODVOREC, letnej rezidencie Petra Veľkého, ktorej
srdcom je Veľká kaskádová vodná trieda.
V parku na útese nad Fínskym zálivom sa
nachádza najimpozantnejšia sústava vodotryskov na svete, ktorými strieka 30 000 litrov vody za sekundu. Paláce dokumentujú
bohatstvo a okázalosť ruských cisárov. Uvidíme interiéry bohato zdobené zlatom, mramorom a zrkadlami. Po prehliadke paláca
a parku návrat do Petrohradu, prechádzka
centrom Petrohradu k chrámu Spasiteľa na
krvi (vstup) s nádhernými farebnými kupolami, pozdĺž kanálov pretínajúcich mesto a po
najvýznamnejšej triede mesta, Nevskom prospekte. Večer návrat do hotela.
6. deň:
Dopoludnia návšteva jedného z najslávnejších svetových múzeí, ERMITÁŽE. Rozsiahle
zbierky sa nachádzajú v piatich historických
budovách, z ktorých najvýznamnejšie je bývalé sídlo ruských cisárov ZIMNÝ PALÁC.
V bohatej obrazárni nechýbajú ani diela Leonarda da Vinci, Raphaela alebo zbierka francúzskych impresionistov. Popoludní návrat do
hotela a individuálne voľno na rozlúčenie sa
s Petrohradom. V nočných hodinách sa môžu
záujemcovia vydať na otváranie mostov na
rieke Neve.
7. deň:
Osobné voľno, transfer na letisko, odlet do
Viedne.
V cene je zarátané: letecká doprava, letiskové poplatky, poplatok za batožinu v batožinovom priestore lietadla 1 ks/osoba, transfery podľa programu, doprava rýchlovlakom
Sapsan z Moskvy do Petrohradu, 6x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom
v meste, 6x raňajky, prehliadky podľa programu so zvýraznenými vstupmi, sprievodca zájazdu, miestny českay alebo slovensky hovoriaci sprievodca, 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 11,90 EUR
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 160 EUR
Príplatok za večere (6x večera v hoteli):
120 EUR
Príplatok za transfer Bratislava - letisko
Viedeň - Bratislava: 30 EUR/osoba
Príplatok za skupinové turistické vízum do
Ruska: cca 75 EUR (odvíja sa od počtu osôb,
ktorým sa budú vybavovať víza)
Zájazd

Termín

Cena

164

13. 08. - 19. 08. 2015

1190 €

deň - Bratislava: 30 EUR / osoba
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 99 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt, vstupy do pamiatok cca 35 EUR

LETECKY DO ISTANBULU
 4 dni
Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do ISTANBULU, najväčšieho mesta Turecka, ktoré je spojnicou medzi
Európou a Áziou. Transfer do hotela a pešia
prehliadka - Mešita sultána Sülyemanova,
najväčšia istanbulská mešita na najvyššom
bode starého mesta, s jeho neďalekou hrobkou ako najvýznamnejšieho osmanského sultána. Nocľah.
2. deň:
Prehliadka historického centra starého Istanbulu a jeho najvýznamnejších pamiatok:
Rímsko-byzantský HIPPODROM - dejisko
pretekov vozov, neskôr hlavné námestie starého Istanbulu, Egyptský obelisk. Komplex
MODREJ MEŠITY so šiestimi minaretmi
a hrobkou sultána Ahmeda I. K úchvatnému
chrámu Božej múdrosti, HAGIA SOFIA, sa
dostaneme parkom, v ktorom sa nachádza
zrekonštruovaná stavba tureckých kúpeľov
(Hürremsultan Hammam), ktoré boli postavené pre najznámejšiu ženu osmanského obdobia Roxelanu/Hürremsultan. HAGIA SOFIA
je jedna z najznámejších sakrálnych stavieb
sveta postavená v rokoch 532-537 východorímským cisárom Justinianom I. Dodnes ohromuje svojou krásou, elegantnou architektúrou
a prepracovanými detailmi. Nakoniec navštívime skvost svetskej architektúry palác TOPKAPI, rezidenciu osmanských sultánov. Palácový komplex sa skladá zo štyroch nádvorí,
krásnych záhrad a nachádza sa tu množstvo
umeleckých pokladov. Nocľah.
3. deň:
Po raňajkách okružná jazda mestom s prejazdom na ázijskú časť mesta. Akvadukt cisára
Valensa, palác Dolmabahce so svojimi expozíciami, vyhliadka Büyük Camlica, odkiaľ je prekrásny výhľad na Staré mesto, Bospor a Marmarské more. Popoludní možnosť previesť sa
historickou električkou po obchodnej ulici Istiklal
Caddesi na námestie Taksim, ktoré je dnes považované za centrum Istanbulu. Nocľah.
4. deň:
Po raňajkách návšteva VEĽKÉHO BAZÁRU.
Na ploche viac než 20 000 metrov štvorcových je rozsiahla sieť uličiek s viac než 4500
obchodmi, reštauráciami a kaviarňami. Je to
raj pre milovníkov nákupov, kde si môžete vyskúšať svoje schopnosti zjednávať. Popoludní transfer na letisko a odlet do Viedne.
V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za batožinu v batožinovom priestore
lietadla 1 ks/osoba, transfery letisko - hotel letisko, 3x ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom v meste, 3x raňajky, prehliadky podľa programu bez vstupov, autobusová prehliadka mesta, sprievodca zájazdu,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z.
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za transfer Bratislava - letisko Vie-

Zájazd

Termín

Cena

165

21. 05. - 24. 05. 2015

439 €

166

15. 10. - 18. 10. 2015

439 €

AUTOSALÓN ŽENEVA 2015
 4 dni
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 17.00 hod., 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 celodenná účasť na autosalóne
INTERNATIONAL MOTOR SHOW (výstavný areál PALEXPO neďaleko letiska). Večer
odchod zo Ženevy, cesta nonstop jazdou na
Slovensko.
4. deň:
Predpokladaný návrat do Bratislavy v popoludňajších hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava,
1x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 1x raňajky, sprievodca zájazdu,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 22 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt, vstup Olympijské
múzeum 15 CHF
Vstupenka na autosalón / 1 deň (ceny platné v roku 2014): 16 CHF dospelá osoba, 9
CHF deti do 16 rokov a dôchodcovia, 11 CHF
dospelá osoba (pri skupine nad 20 osôb)
Zájazd

Termín

Cena

167

05. 03. - 08. 03. 2015

155 €

AUTOSALÓN PARÍŽ
 4 dni
Program:
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. Alternatívna možnosť výberu programu:
1/ Celodenná návšteva Autosalónu
2/ Pešia prehliadka najznámejších historických pamiatok v centre mesta: katedrála
NOTRE DAME, Latinská štvrť, Panthéon, univerzita La Sorbonne, Luxemburské záhrady,
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Bulvár St. Michel, Centre Pompidou, kostol
Sv. Eustacha, Place de Concorde, výstup na
EIFFELOVU VEŽU. Ubytovanie.
3. deň:
Celodenná návšteva autosalónu. Na ploche
180 000 m2 vystavuje takmer 300 vystavovateľov z viac než 20 krajín sveta. Každoročne
sú k dispozícii osobitné tematické pavilóny
(elektromobily, autá a reklama, ...). Vo večerných hodinách odchod z Paríža nočnou jazdou cez Nemecko.
4. deň:
Pokračovanie v ceste cez Rakúsko s príchodom do Bratislavy v popoludňajších hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 1x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 1x 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: 25 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie – možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt, Eiffelova veža
– 14 EUR, vstupenka na Autosalón 12 EUR
(dieťa do 7 rokov zdarma)
Zájazd

Termín

Cena

168

01. 10. - 04. 10. 2015

159 €

MAĎARSKO - BÉKÉSCSABA
KLOBÁSOVÝ FESTIVAL
 3 dni
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 07.30 hod. Zastávka
v hlavnom meste Maďarska BUDAPEŠTI.
Krátka prehliadka mesta: Citadela s prekrásnymi výhľadmi na mesto, Parlament (bez
vstupu), Bazilika sv. Štefana, Vörösmartyho
námestie so známou Gerbeaud Cafe a milleniovou zástavkou metra, slávna Váciho ulica.
Popoludní pokračovanie do kúpeľného mesta
GYULA, vzdialeného 15 km od Békéscsaby.
Ubytovanie v Gyule alebo v blízkom okolí.
2. deň:
BÉKÉSCSABA - „hlavné mesto“ svetoznámej čabajskej klobásy. Práve tu sa koná každoročne klobásový festival - tradičná oslava

chutí a vôní. Čaká vás hudba, tanec, a samozrejme, množstvo jedla a pitia. Odolať sa
jednoducho nedá a určite si domov odnesiete
nielen skvelý zážitok, ale aj nejakú pochúťku.
Festival má veľa sprievodných programov:
ukážky tradičnej zabíjačky, súťaže vo výrobe
klobás, príprava rôznych jedál, ochutnávky,
tomboly, aukcie vín a klobás, bohatý kultúrny
program, koncerty, programy pre deti. Nocľah.
3. deň:
Po raňajkách buď opätovná návšteva klobásového festivalu alebo pobyt v termálnych
kúpeľoch GYULA (možnosť zvoliť si alternatívu). Kúpele s ôsmimi krytými a otvorenými bazénmi vo veľkom parku o rozlohe 34
hektárov majú vodnú plochu 2 500 metrov
štvorcových. Bazény obsahujú liečivú vodu
s veľkým obsahom minerálnych solí. V kúpeľoch sa nachádza napríklad 50 metrový športový bazén, cvičný bazén, zážitkový bazén

s umelým vlnobitím a ďalšie atrakcie. Okolo
14.00 hod. odchod späť na Slovensko. Príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava,
2x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x raňajky, 1 x večera, 2x vstup
do termálnych kúpeľov, sprievodca zájazdu,
povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle
zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 33 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie – možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 5,10 EUR/pobyt, vstupné na klobásový festival 1000 HUF
Zájazd

Termín

Cena

169

23. 10. - 25. 10. 2015

159 €

ZÁJAZDY DO ÁZIE

Ponúkame Vám veľký výber zaujímavých zájazdov po Ázii. K dispozícii je osobitný katalóg s podrobnými
programami jednotlivých zájazdov.
Žiadajte vo svojej CK.

ADVENTNÉ A NOVOROČNÉ ZÁJAZDY 2014/2015
PREDVIANOČNÝ SALZBURG
A KÚPELE GASTEIN
 2 dni

né do termálnych kúpeľov 27,50 EUR/osoba/
celý deň, vstupné na pevnosť Hohensalzburg
9,60 EUR/osoba.
Zájazd

Termín

Cena

170

21. 11. - 22. 11. 2015

99 €

171

05. 12. - 06. 12. 2015

99 €

VIANOČNÁ ROMANCA
po stopách piesne
Tichá noc, svätá noc

 2 dni
Program:
1. deň:
Odchod o 6.30 hod z Bratislavy diaľnicou cez
Rakúsko do SALZBURGU. Príchod do Salzburgu pred obedom. Prehliadka vianočne
vyzdobeného historického centra mesta, Mozartov dom, história „pravých a originálnych
Mozartových guliek“ – prečo len v Salzburgu
dostať pravé „Mozartkugel“. Návšteva vianočných trhov na najväčšej stredovekej pevnosti
v Európe - hrade Hohensalzburg a pred salzburským dómom. Večer odchod na ubytovanie, nocľah.
2. deň:
Po raňajkách návšteva termálnych kúpeľov
BAD HOFGASTEIN, ktoré ponúkajú množstvo vonkajších a vnútorných bazénov s teplou termálnou vodou a nachádzajú sa priamo
pod dvojtisícovými štítmi hôr. Kúpele ponúkajú tobogány, vodné kino, vírivky, divokú rieku
a dokonalý relax. Po pobyte v kúpeľoch (cca
6 hodín) návrat na Slovensko, s príchodom vo
večerných hodinách.

Program:
1. deň:
Odchod o 6.30 hod z Bratislavy diaľnicou cez
Rakúsko do SALZBURGU. Príchod do Salzburgu pred obedom. Prehliadka vianočne
vyzdobeného historického centra mesta, Mozartov dom, história „pravých a originálnych
Mozartových guliek“ – prečo len v Salzburgu
dostať pravé „Mozartkugel“. Návšteva vianočných trhov na najväčšej stredovekej pevnosti
v Európe - hrade Hohensalzburg a pred salzburským dómom. Večer odchod na ubytovanie, nocľah.
2. deň:
Po raňajkách návšteva dedinky HOCHBURG,
kde je rodný dom Franza Xavera Grubera, autora hudby piesne Tichá noc, svätá
noc“. V jeho rodnom dome je dnes múzeum
a v blízkosti prírodný park s názvom „Pieseň,
ktorá obletela celý svet“. Pokračovanie do
neďalekej dedinky ARNSDORF, kde Franz
Xaver Gruber skomponoval melódiu slávnej
piesne. Malé múzeum ukazuje jeho byt a naj-

staršiu rakúsku školu. Návšteva OBERNDORFU, kde sa vianočná pieseň hrala prvýkrát roku 1818 verejne v kostole sv. Mikuláša.
Podľa legendy mali pieseň predstaviť v sprievode miestneho orgánu. Krátko pred konaním
omše sa ale orgán pokazil a preto „núdzovo“
pieseň sprevádzali na gitare. Pôvodný kostol
vzala veľká voda a dnes je na jeho mieste
pamätná kaplnka „Stille Nacht“. Pri návrate zastávka v mestečku STEYR, ktoré patrí
medzi najkrajšie stredoveké mestá a má neopakovateľnú predvianočnú atmosféru. Neďaleký CHRISTKINDL – svetový unikát – len
vo vianočnom období otvorený poštový úrad
4411, odkiaľ môžete potešiť svojich blízkych
nefalšovaným „nebeským“ pozdravom. Je tu
mechanický betlehem s 300 figúrkami, ktorý
zhotovovali 40 rokov. Predvianočná atmosféra v meste, vianočné trhy. Návrat do Bratislavy vo večerných hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 1x
ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 1x raňajky, služby sprievodcu, prehliadky podľa programu bez vstupov, 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 cca 18 EUR
Zájazd

Termín

Cena

172

28. 11. - 29. 11. 2015

99 €

ADVENTNÝ KRAKOW
 2 dni
Program:
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 06.00 hod. Ďalší možný nástup je v Trnave, Piešťanoch, Trenčíne
a Žiline. Prehliadka kráľovského mesta KRAKOW: Kráľovský zámok WAWEL s katedrálou sv. Václava a sv. Stanislava, RYNEK
GLOWNY – Hlavné námestie, ktoré je najväčším námestím v strednej Európe, Mariánsky
kostol s gotickým oltárom od Vita Stvoša, JA-

V cene je zarátané: autobusová doprava, 1x
hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom, 1x raňajky, prehliadka mesta podľa programu bez vstupov, sprievodca
zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 22 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie – možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 3,40 EUR/pobyt, orientačné vstup-
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SILVESTER A NOVÝ ROK V RÍME
 5 dní

GELONSKA UNIVERZITA, Sukiennice. Návšteva VIANOČNÝCH TRHOV na hlavnom
námestí. Ubytovanie.
2. deň:
Pokračovanie v prehliadke mesta, návšteva
židovskej štvrte KAZIMIERZ, individuálne voľno. Cestou na Slovensko zastávka v mestečku WADOWICE, rodisku pápež Jána Pavla II.
Návrat na Slovensko v neskorých večerných
hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava, 1x
ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 1x raňajky, služby sprievodcu, prehliadky podľa programu bez vstupov, povinné
zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 18 €
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 3,40 EUR/pobyt, vstupné cca 20
PLN
Zájazd

Termín

Cena

173

28. 11. - 29. 11. 2015

85 €

174

12. 12. - 13. 12. 2015

85 €

Zájazd

Termín

Cena

175

28. 11. 2015

39 €

176

12. 12. 2015

39 €

NA ADVENT DO VIEDNE
 1 deň
Program:
Vo VIEDNI nájdete všetky chute a vône adventu. Adventné trhy sú tu hneď na niekoľkých
miestach. Najväčší na Rathausplatz (Radničnom námestí) hostí okolo 150 stánkov, kde
nájdete vianočné darčeky, ozdoby, tradičné
sladkosti a nápoje, ktoré zahrejú. Druhým trhom je vianočná dedinka na Maria-Theresien-Platz (Námestí Márie Terézie), kde ponúkajú
výborný punč a rôzne domáce ručne vyrobené výrobky. Ďalšie sú staré vianočné trhy na
Freyungu, ktoré sa nachádzajú v samotnom
srdci Viedne a majú tradíciu už od roku 1772.
Posledné sú trhy pred Schönbrunnským palácom, ktoré taktiež lákajú množstvom maškŕt
a dobrôt.

ADVENTNÝ MARIAZELL
 1 deň
Program:
MARIAZELL - je najvýznamnejším pútnickým miestom Rakúska. Centrom je nádherná
trojvežová bazilika Wallfahrtskirche zo 14.
storočia. Kostol v dnešnej podobe je dielom
talianskeho staviteľa zo 17. storočia Domenica Sciassia. Hlavný oltár, ktorý je darom cisára Karola VI., bol postavený podľa plánu J.
B. Fischera von Erlach. Kostol bol roku 1907
povýšený na baziliku. V kaplnke kostola sa
nachádza socha Panny Márie, nazývaná tiež
Veľká Matka Rakúska.
1. deň:
Odchod z Bratislavy o 07.30 hod. Po príchode prehliadka nádhernej trojvežovej baziliky
WALLFAHRTSKIRCHE. Návšteva POHYBLIVÝCH JASLIČIEK, ktoré sa nachádzajú v súkromnom dome v blízkosti Kalvárie.
Predstavujú 12 scén z Nového zákona so 130
pohybujúcimi sa figúrkami na betlehemskom
kopci. Prehliadka miestnej rodinnej fabriky
špecializujúcej sa na výrobu známych BYLINKOVÝCH MARIAZELLSKÝCH LIKÉROV.
Návšteva pôsobivých VIANOČNÝCH TRHOV
na hlavnom mariazellskom námestí. Návrat
do Bratislavy vo večerných hodinách.
V cene je zarátané: autobusová doprava,
služby sprievodcu, prehliadky podľa programu bez vstupov, 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 1,70 EUR/pobyt, vstupné cca 15 EUR

Odchod z Bratislavy o 8.00 hod. Samotnú
prehliadku Viedne začneme proti novodobých
architektonických skvostoch Viedne, Hundertwasserovych domoch. Potom sa prejdeme čarovne vyzdobeným centrom mesta od
Námestia Márie Terézie cez Hofburg, Kärtnerstrasse k Dómu sv. Štefana na Svätoštefánskom námestí. Podľa záujmu bude možné
navštíviť buď cisárske apartmány v Hofburgu,
múzeum cisárovnej Alžbety „Sissi“ alebo Klenotnicu. Popoludní sa necháme zlákať atrakciami vianočných trhov Radničnom námestí
a na Námestí Márie Terézie. Návrat do Bratislavy okolo 19.30 hod
V cene je zarátané: autobusová doprava,
služby sprievodcu, prehliadky podľa programu bez vstupov, 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 1,70 EUR/pobyt, vstupné cca 15 EUR
Zájazd

Termín

Cena

177

05. 12. 2015

21 €
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Program:
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. Ubytovanie.
3. deň, Silvester:
Po raňajkách prehliadka historického centra
večného mesta: Lateránska bazilika, Sväté schody, Bazilika sv. Klementa, Bazilika
sv. Petra v okovách, Bazilika S.M. Maggiore
s betlehemskými jasličkami, popoludní Koloseum, Forum Romanum, Kapitol. Okolo 18.00
silvestrovská večera, potom atmosféra posledného dňa v roku v uliciach večného mesta
- Anjelský hrad a most, Justičný palác, špeciálne vyzdobené barokové námestie Piazza
Navona, Pantheon, Fontána di Trevi, Španielske námestie a hlavné oslavy na PIAZZA del
POPOLO. Po polnoci návrat do hotela.
4. deň, 01.01. 2016 Nový rok:
Po raňajkách pre záujemcov účasť na slávnostnej novoročnej svätej omši v Bazilike sv.
Petra celebrovaná pápežom, Nový rok na
Španielskom námestí, Fontána di Trevi, Piazza Venezia, barokový ozdobný Chrám Gesú,
gotický Kostol S.M. sopra Minerva, osobné
voľno. Odchod z Ríma vo večerných hodinách.
5. deň 02.01. 2016:
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, Forum Romanum, Palatinum, 12 EUR,
mestská daň 3 až 6 EUR/osoba/noc, večera
na SILVESTRA 30 EUR - v prípade záujmu
o večeru, je nutné si ju objednať spolu so zájazdom.
Doprava v Ríme: 1 lístok 1 EUR, 1-dňový
lístok 4 EUR, 3- dňový lístok 11 EUR
Zájazd

Termín

Cena
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29. 12. - 02. 01. 2016

219 €

SILVESTER A NOVÝ ROK V RÍME
LETECKY
 5 dní
Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do RÍMA. Po prílete transfer
z letiska do hotela. Ubytovanie. Popoludňajšie a večerné historické centrum mesta: Piazza Barberini s Berniniho fontánami Fontana
delle Api a Fontana del Tritone, Via Veneto,
Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Piazza
di Colonna, Fontana di Trevi. Svoj návrat do
Ríma si môžete „poistiť“ vhodením mince práve do tejto krásnej fontány. Nocľah.
2. deň:
Po raňajkách celodenná návšteva pápežského štátu VATIKÁN. Svätopeterské námestie,
Chrám sv. Petra, možnosť návštevy kupoly
Chrámu sv. Petra, pre záujemcov možnosť
návštevy Vatikánskeho múzea so Sixtínskou
kaplnkou. Pokračovanie v prehliadke – ulica
Zmierenia, Anjelský hrad s mostom a Justičný
palác. Nocľah.
3. deň, Silvester:
Po raňajkách prehliadka historického centra
Ríma s neobyčajnou koncentráciou antických pamiatok ako je Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Piazza Venezia, Pantheon
a Námestie Piazza Navona s Fontánou štyroch riek. Prehliadka Baziliky sv. Pavla za
hradbami, Sväté schody a Lateránska bazilika. Po prehliadke silvestrovská večera, potom
atmosféra posledného dňa v roku v uliciach
večného mesta - Anjelský hrad a most, Justičný palác, špeciálne vyzdobené barokové
Námestie Piazza Navona, Pantheon, Fontána
di Trevi, Španielske námestie a hlavné oslavy
na PIAZZA del POPOLO,
4. deň, 01.01. 2016 Nový rok:
Po raňajkách pre záujemcov účasť na slávnostnej novoročnej svätej omši v Bazilike
sv. Petra celebrovaná pápežom. Popoludní
prehliadka židovskej štvrti. Návrat do hotela,
nocľah.
5. deň 02.01. 2016:
Dopoludnia voľný program. Popoludní transfer na letisko a odlet do Viedne.
V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za batožinu v batožinovom priestore
lietadla 1ks/osoba, transfery letisko - hotel letisko, 4x ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom v meste, 4x kontinentálne
raňajky (teplé nápoje, pečivo, maslo, džem),
prehliadky podľa programu bez vstupov, služby sprievodcu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné poplatky 120 EUR (vyhradzujeme si právo
zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 120 EUR
Príplatok za transfer Bratislava - letisko
Viedeň - Bratislava: 30 EUR/osoba
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, Forum Romanum, Palatinum 12 EUR,
mestská daň 3 až 6 EUR/osoba/noc , večera
na SILVESTRA 30 EUR - v prípade záujmu
o večeru, je nutné si ju objednať spolu so zájazdom.
Doprava v Ríme: 1 lístok 1 EUR, 1-dňový
lístok 4 EUR, 3-dňový lístok 11 EUR

SILVESTER A NOVÝ ROK
V PARÍŽI
 5 dní

Program:
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:
Raňajky, prehliadka zámku VERSAILLES, modernej štvrti La Defense, štvrti Montmartre, námestia
Pigalle, baziliky Sacre Coeur. Okolo 18.00 hod silvestrovská večera v reštaurácii. Silvestrovská noc
v uliciach Paríža - Elyzejské polia, silvestrovský
program pri Víťaznom oblúku, na Námestí Svornosti - Place de la Concorde, prípadne pri Eiffelovej veži. Po polnoci návrat späť do hotela.
4. deň:
Raňajky, novoročný Champ - Elysées, výstup
na Eiffelovu vežu, plavba po Seine. Osobné
voľno. Vo večerných hodinách odchod z Paríža nočnou jazdou do Nemecka.
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: 40 EUR
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 8,50 EUR, vstupné Versailles,
Eiffelova veža, Louvre, plavba po Seine v súhrnnej cene cca 52 EUR (štátne múzeá, ku
ktorým patria aj Louvre, Versailles do 26 rokov zdarma), večera na SILVESTRA 30 EUR
- v prípade záujmu o večeru, je nutné si ju
objednať spolu so zájazdom.

Zájazd

Termín

Cena

Zájazd

Termín

Cena
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29. 12. - 02. 01. 2016

479 €
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29. 12. - 02. 01. 2016

219 €
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SILVESTER A NOVÝ ROK
V PARÍŽI LETECKY
 5 dní
Program:
1. deň:
Odlet z Viedne do PARÍŽA, transfer z letiska
do hotela. Ubytovanie, večerný Paríž, nocľah.
2. deň:
Po raňajkách pešia prehliadka najznámejších
historických pamiatok centra 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. Večerná výhliadková plavba po Seine, nocľah.
3. deň:
Po raňajkách odchod rýchlovlakom do VERSAILLES (kráľovský zámok a záhrady). Po
návrate centrum mesta, okolo 18.00 silvestrovská večera v reštaurácii. Silvestrovská noc v uliciach Paríža – Elyzejské polia,
silvestrovský program pri Víťaznom oblúku,
na Námestí svornosti – Place de la Concorde,
prípadne pri Eiffelovej veži. Po polnoci návrat
späť do hotela.
4. deň:
Raňajky, novoročný Champ – Elysées, Árc de
Triomphe, Opera, výstup na Eiffelovu vežu. Večer prechádzka po Montmartre, námestie Pigalle, štvrť umelcov, bazilika Sacre Couer. Nocľah.
5. deň:
Dopoludnia moderná štvrť La Defense spojená s možnosťou nákupov v obchodnom centre. Pre záujemcov Invalidovňa s Napoleonovou hrobkou, osobné voľno. Transfer z hotela
na letisko, odlet do Viedne.
V cene je zarátané: letecká doprava, poplatok za batožinu v batožinovom priestore
lietadla 1 ks/osoba, 4x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom v meste, 4x
kontinentálne raňajky (teplé nápoje, pečivo,
maslo, džem), prehliadky podľa programu bez
vstupov, sprievodcu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č.281/2001 Z.z.
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné
poplatky cca 120 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR
Príplatok za transfer - Bratislava - Viedeň Bratislava: 30 EUR/osoba
V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť
doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 8,50 EUR/pobyt, vstupné Versailles (vrátane vlakovej dopravy), Eiffelova veža,
Louvre, plavba po Seine v súhrnnej cene cca
52 EUR (štátne múzeá, ku ktorým patria aj Louvre, Versailles do 26 rokov zdarma), večera
na SILVESTRA 30 EUR - v prípade záujmu
o večeru, je nutné si ju objednať spolu so zájazdom.
Zájazd

Termín

Cena
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29. 12. - 02. 01. 2016

479 €

Nástupné miesta
na zájazdy CK
PAXTRAVEL
V sezóne 2015 Vám pre vybrané termíny
niektorých zájazdov z našej ponuky ponúkame za príplatok nástupné miesta po celom Slovensku. Pri ostatných zájazdoch
ponúkame nástupné miesto Bratislava,
ak to v pokynoch nie je uvedené inak.
Upozorňujeme však na možnosť prípojov
k našim zájazdom vlakmi RegioJet. Bližšie informácie na strane 1 katalógu.
Nástupné miesta (abecedne) a príplatky
za nástupné miesta:
Miesto
Príplatok
Banská Bystrica
22 €
Košice
44 €
Levoča
38 €
Liptovský Mikuláš
32 €
Martin
26 €
Nitra
12 €
Piešťany
12 €
Poprad
36 €
Považská Bystrica
20 €
Prešov
40 €
Ružomberok
28 €
Trenčín
18 €
Trnava
6€
Zvolen
20 €
Žilina
24 €
Vybrané zájazdy s ponukou nástupných
miest po celom Slovensku:
Veľkonočný Rím
Veľkonočný Paríž
Veľkonočné Belgicko a Holandsko
Veľká noc v Toskánsku
Klient je povinný uviesť záujem o nástupné
miesto mimo Bratislavy pri objednaní zájazdu
a nahlásené nástupné miesto je pre klienta
záväzné. Príplatok za nástupné miesto sa
platí sprievodcovi pri odchode zájazdu. CK
PAXTRAVEL nenesie zodpovednosť za škody spôsobené svojvoľnou zmenou nástupného miesta zo strany klienta a zároveň je CK
PAXTRAVEL oprávnená domáhať sa úhrady
vzniknutej škody, ak náhlou zmenou nástupného miesta zo strany klienta škoda vznikla.
Zvozové nástupné miesta sú doplnkovou platenou službou a môžu byť zabezpečené ľubovoľným dopravným prostriedkom v závislosti od
počtu klientov v danom nástupnom mieste, či po
trase zvozu. V prípade, že v danom nástupnom
mieste bude počet klientov menší ako štyri, má
CK PAXTRAVEL právo zmeniť zvozové nástupné miesto (klientovi bude ponúknuté iné), alebo
úplne zrušiť dané nástupne miesto, a to do 7 dní
pred plánovaným odchodom zájazdu. Ubezpečujeme Vás, že budeme robiť všetko preto aby
takáto situácia nenastala a aby sme Vám umožnili nastúpiť na zájazd v mieste, ktoré si želáte.
Z dôvodu logistickej náročnosti zvozov má CK
PAXTRAVEL právo zlúčiť zvozy k viacerým autobusovým destináciám. Z uvedeného dôvodu
nemusí zvoz, respektíve odvoz bezprostredne
nadväzovať na odchod, respektíve príchod
daného zájazdu z/do Bratislavy. Zvozy samozrejme plánujeme tak, aby čakanie ani vo
výnimočných situáciách nepresiahlo prijateľnú
dobu a aby sa preprava uskutočnila k spokojnosti Vás, našich zákazníkov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Podmienkou účasti na zájazde je uzatvorenie zmluvy obstaraní zájazdu. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie PAXTRAVEL, s. r. o.
uvedené v prílohe zmluvy. Dobrá informovanosť o zmluvných podmienkach, o rozsahu
a obsahu ponúkaných služieb je jedným
z predpokladov spokojnosti zákazníka. Prosíme Vás, aby ste sa zoznámili so všetkými
informáciami a zmluvnými podmienkami.
Potvrdením zmluvy prehlasujete, že sú Vám
tieto informácie a podmienky známe a súhlasíte s nimi.
Zakúpenie zájazdu
Ponúkame Vám na výber niektorý z nasledovných spôsobov zakúpenia si našich zájazdov:
- osobne priamo v našej kancelárii
- elektronickou objednávkou na www.paxtravel.sk
- písomnou objednávkou, faxom, mailom
- u niektorej z našich viac ako 500 partnerských cestovných kancelárií a cestovných
agentúr na Slovensku
Ubytovanie
Typ ubytovania je uvedený pri každom zájazde. V prevažnej miere zabezpečujeme
hotelové ubytovanie na úrovni troch hviezdičiek s kúpeľňou a WC na izbe. Ceny zájazdov sú stanovené na osobu za ubytovanie
v dvojlôžkovej izbe. Ak je klient sám a požaduje jednolôžkovú izbu, príplatok za ubytovanie je uvedený pri každom zájazde. Ak
súhlasí s ubytovaním s iným klientom, cestovná kancelária sa pokúsi nájsť partnera.
Ak sa to nepodarí, klient je povinný doplatiť
príplatok za 1-lôžkovú izbu.
Ubytovací poplatok
Väčšina európskych miest postupne zavádza miestny ubytovací poplatok, kde sa
vyžaduje, aby ho klient zaplatil v hotovosti
po príchode alebo pri odchode z ubytovacieho zariadenia. Jeho výška je rôzna, závisí
od triedy ubytovania, prípadne počtu nocí.
Spravidla sa môže pohybovať v rozmedzí
0,80 EUR až 6 EUR/noc/osoba. Pretože sa
jeho výška môže v jednotlivých mestách počas roka priebežne meniť, konkrétnu výšku
v konkrétnom meste sa Vám budeme snažiť
uviesť v Pokynoch na zájazd.
Stravovanie
Pri každom zájazde sú uvedené informácie
o rozsahu stravovania. Pri hotelovom ubytovaní sú vždy v cene raňajky. Prevažne ide
o kontinentálne raňajky, ktoré pozostávajú
z teplého nápoja, pečiva, masla a džemu.
V prípade rozšírených kontinentálnych raňajok je k dispozícii naviac syr, šunka alebo
iný typ údeniny. Ak je možnosť doobjednania
večerí, je to uvedené pri konkrétnom zájazde.
Doprava
Letecká doprava je zabezpečovaná formou
pravidelných liniek alebo charterových letov renomovaných leteckých spoločností.
V dôsledku zaťaženia vzdušných koridorov
môže dôjsť k meškaniu letov.
Autobusovú dopravu zabezpečujeme dopravnými prostriedkami spoľahlivých prepravných spoločností. Naša cestovná kancelária používa výhradne zájazdové autobusy - s klimatizáciou, teplé a chladené
nápoje, tónované sklá, video, individuálne
osvetlenie. Niektoré typy autobusov majú
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WC. Ich používanie s hygienických dôvodov
neodporúčame, autobus má pravidelné zastávky po každých cca 2,5 hodinách jazdy.
V prípade účasti nižšieho počtu osôb môžeme využiť zájazdové autobusy s nižšou
kapacitou miest, napríklad 18 miestny, 26
miestny alebo 30 miestny.
Odchody autobusov sú uvedené z Bratislavy. Spravidla je možnosť nástupu aj na
iných nástupných miestach. O tomto cestovná kancelária informuje klienta v pokynoch,
kde ponúkne uvedenú možnosť. Nástupné
miesta okrem Bratislavy sú za poplatok.
V prípade účasti minimálne 15 klientov
z jedného miesta, je možné autobus pristaviť za poplatok na ktorékoľvek miesto na
Slovensku. Klienti v pokynoch dostávajú aj
číslo sedadla v autobuse. Tieto sa prideľujú
v poradí, ako cestovná kancelária dostala
jednotlivé prihlášky. Počas samotnej prepravy sa uskutočňujú len technické prestávky,
ktoré sú samozrejme ovplyvnené dopravnou
situáciou a prepravnými predpismi.
Ceny služieb
Čo je a čo nie je v cene, je uvedené pri každom type zájazdu. Našou snahou je realizácia čo najväčšieho počtu zájazdov. Minimálny
počet účastníkov pre vypísané poznávacie
autobusové zájazdy je stanovený na 35 osôb
a pre letecké zájazdy na 15 osôb. V prípade
menšieho počtu prihlásených osôb, o možnosti uskutočnenia zájazdu rozhodneme na
základe konkrétnych ekonomických ukazovateľov. Informáciu, či sa zájazd uskutoční
alebo nie, sa snažíme klientovi oznámiť bez
zbytočného odkladu, ale spôsob a priebeh
predaja nám to niekedy umožní len v lehote
7 dní pred začiatkom zájazdu.
Ceny vstupov
Ceny uvádzané v katalógu sú orientačné.
Katalóg je pripravovaný s časovým predstihom a preto sa uvedené ceny môžu behom
roka zmeniť.
Poistenie
V cene každého zájazdu je zahrnuté poistenie pre prípad insolventnosti organizátora
zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Toto zákonné poistenie je zárukou istoty
a bezpečnosti Vami vynaložených finančných prostriedkov.
Zároveň Vám za príplatok ku každému zájazdu ponúkame komplexné cestovné poistenie Union poisťovne:
poistenie storno poplatku * poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb * poistenie batožiny * poistenie nákladov v prípade
choroby dieťaťa * poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku * poistenie
oneskoreného nástupu na zájazd * poistenie
liečebných nákladov v zahraničí * poistenie
zodpovednosti za škodu * úrazové poistenie *
asistenčné služby * právnu pomoc
Tento rozsah poistného je vzhľadom na
cenu veľmi výhodný. Zvlášť dôležité je napríklad poistenie stornopoplatku, zodpovednosti za škodu a poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb. Preto Vám zakúpenie tohto balíka poistenia odporúčame
aj v prípade, že máte poistenie liečebných
nákladov ako súčasť životnej poistky alebo
platobnej karty.

Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie PAXTRAVEL, s. r. o.
I. Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy o obstaraní
zájazdu medzi cestovnou kanceláriou PAXTRAVEL s.r.o. (ďalej CK PAXTRAVEL) a objednávateľom a vzťahujú sa na obstaranie zájazdov
organizovaných cestovnou kanceláriou, ktoré ponúka v katalógu formou osobitných ponukových
listov alebo prostredníctvom svojich webstránok.
Vzťahujú sa aj na doobjednané služby k zájazdu,
pokiaľ sa na obstaranie týchto služieb neuzatvorila
osobitná zmluva. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy
o obstaraní zájazdu sú taktiež „Informácie o spracúvaní osobných údajov“ uverejnené na internetovej stránke CK PAXTRAVEL.
II. Vznik zmluvného vzťahu
CK PAXTRAVEL vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlastného predajného miesta,
predajného online systému alebo prostredníctvom
zmluvných obchodných zástupcov, ktorí sú oprávnení v jej mene uzatvárať zmluvu o obstaraní zájazdu.
Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou
a objednávateľom vzniká na základe uzatvorenej
zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorou sa cestovná
kancelária zaväzuje, že objednávateľovi obstará
zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.
Zmluva musí mať písomnú formu. Zmluva môže
mať elektronickú podobu. Zmluva je platne uzavretá aj v prípade, keď prihláška zaslaná zo strany
objednávateľa faxom alebo v elektronickej podobe
je preukázateľne potvrdená CK PAXTRAVEL a doručená do dispozičnej sféry objednávateľa.
V prípade objednania služieb, ktoré nie sú súčasťou katalógov, ponukových listov alebo webstránok CK PAXTRAVEL vzniká zmluvný vzťah
zaslaním záväznej objednávky na základe ponuky
predloženej CK PAXTRAVEL alebo jej obchodným
zástupcom za predpokladu, že sa ponuka a objednávka navzájom kryjú.
III. Cenové a platobné podmienky
Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou
písomne medzi CK PAXTRAVEL a objednávateľom
v zmluve o obstaraní zájazdu. CK PAXTRAVEL má
právo na zaplatenie ceny zájazdu ako aj všetkých
doobjednaných služieb pred ich poskytnutím.
Zo zliav, poskytovaných CK PAXTRAVEL, má
objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti
ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí
aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. Pri poskytovaní zliav, resp. cenového zvýhodnenia pre deti, je rozhodujúci vek dieťaťa k prvému
dňu zájazdu, resp. začatia čerpania služieb.
CK PAXTRAVEL je oprávnená vyžadovať od
objednávateľa zálohu vo výške 50 % ceny zájazdu
a 50 % ceny prípadne doobjednaných služieb k
zájazdu. Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť
najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu, pokiaľ nie
je v zmluve dohodnuté inak. V prípade uzavretia
zmluvy v čase kratšom ako 30 dní pred začatím
zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100 %

celkovej ceny zájazdu a doobjednaných služieb
k zájazdu. Pre prípad uzavretia zmluvy o poistení
v mene poisťovne, predmetom ktorej je cestovné
poistenie (čl. X), ktoré ako služba nie je súčasťou
zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť poistné
vo výške 100 % ihneď pri uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu.
CK PAXTRAVEL môže vo výnimočných prípadoch (oneskorená objednávka, early booking a
pod.) a pri prezentovaných akciách (first moment a
pod.) určiť, že cena zájazdu alebo služby je splatná
ihneď jednou čiastkou.
V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom, je CK PAXTRAVEL oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa stornopoplatok vo výške určenej v článku
VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok.
CK PAXTRAVEL je v prípade odstúpenia od
zmluvy povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne doposiaľ uhradenú časť ceny zájazdu zníženú
o stornopoplatok pokiaľ nie je ďalej stanovené, prípadne dohodnuté, inak.
CK PAXTRAVEL je oprávnená najneskôr 21 dní
pred začatím zájazdu jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v týchto prípadoch:
a) v dôsledku zvýšenia dopravných nákladov
vrátane cien pohonných látok,
b) pri zmene kurzu eura použitého na stanovenie ceny v priemere viac ako o 5 % o rozdiel
medzi cenou stanovenou zvýšeným a pôvodným kurzom
c) pri zavedení alebo zmene výšky vízových poplatkov a iných poplatkov zahraničných destinácií o rozdiel medzi cenou novou a cenou
použitou pri kalkulácií pôvodnej ceny zájazdu
Oznámenie o zvýšení ceny CK PAXTRAVEL
odošle objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Objednávateľ je povinný doplatiť
vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote
určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v
opačnom prípade má CK PAXTRAVEL právo od
zmluvy odstúpiť.
Ak je CK PAXTRAVEL nútená zmeniť cenu z
iných dôvodov, ako sú uvedené v článku III. môže
navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy podľa
podmienok uvedených v článku VI. ods. 1. týchto
všeobecných zmluvných podmienok.
IV. Práva a povinnosti CK PAXTRAVEL
CK PAXTRAVEL je povinná pred uzatvorením
zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a úplne
informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej
známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
CK PAXTRAVEL nie je povinná poskytnúť účastníkovi zájazdu plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
CK PAXTRAVEL je povinná mať uzatvorenú
zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu
podľa podmienok uvedených v článku IX., na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie, resp. plnenie z poistnej zmluvy.
CK PAXTRAVEL je povinná najneskôr 7 dní
pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi
vhodnou formou ďalšie podrobnejšie informácie a
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to hlavne: meno, miesto pobytu alebo kontaktnú
adresu a telefónne číslo zástupcu CK PAXTRAVEL, na ktorého sa účastník zájazdu v ťažkostiach
v priebehu zájazdu môže obrátiť o pomoc a ktorý je
oprávnený vybavovať prípadné reklamácie počas
zájazdu a tiež poskytnúť potrebné doklady.
CK PAXTRAVEL má právo v prípade závažného
porušenia zmluvných podmienok odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu a tým odoprieť účastníkovi
zájazdu poskytnutie objednaných služieb v čiastočnom alebo celom rozsahu, pred i počas trvania zájazdu. Objednávateľovi uvedeným závažným porušením zmluvných podmienok nevzniká nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby.
Závažným porušením zmluvných podmienok treba
rozumieť také konanie ako napr. aj neoznámenie
alebo zatajenie skutočností objednávateľom, ktoré
znemožňujú alebo sťažujú plnenie zo strany CK
PAXTRAVEL (vyhostenie, zákaz vstupu, zákaz
pobytu, zadržanie, resp. zatknutie bezpečnostnými
orgánmi hostiteľskej krajiny v súvislosti s protiprávnym konaním objednávateľa a pod.).
CK PAXTRAVEL má právo jednostranne zvýšiť
cenu zájazdu v prípadoch uvedených v článku III.
CK PAXTRAVEL si vyhradzuje právo v prípade
prijatia elektronickej objednávky prostredníctvom
predajného online systému odstúpiť od zmluvy
v lehote troch pracovných dní, ak z technických príčin, ktoré nie je možné dopredu predvídať, prijala
objednávku, ktorú by za iných okolností odmietla
(napríklad v krátkom časovom úseku realizácia
viacerých elektronických objednávok pri predaji
posledných voľných miest zájazdu).
CK PAXTRAVEL si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť zvozové miesta k zájazdom ak počet
účastníkov zájazdu platiacich za zvoz je menší ako
15. Zvoz k zájazdom je doplnková služba, ktorej
zrušenie neoprávňuje objednávateľa k zrušeniu
zájazdu bez storno poplatku.
V. Práva a povinnosti objednávateľa
K základným právam objednávateľa patrí:
a) právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých a
zaplatených služieb
b) právo na ochranu osobných údajov, ktoré v
súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej kancelárii, za podmienok stanovených zákonom
a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami,
c) právo na dodatočné informácie, ktoré neboli
uvedené v katalógu, a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú cestovnej kancelárii známe
d) právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu
poskytovaných služieb a ceny
e) právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy v súlade a za podmienok
stanovených článkom VII. týchto všeobecných
zmluvných podmienok
f) právo na reklamáciu služieb v súlade s článkom VIII. týchto všeobecných zmluvných podmienok
g) právo najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu
písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že sa
na miesto neho zúčastní na zájazde iná osoba. Uvedené platí za podmienky uhradenia

všetkých oprávnených nákladov, ktoré zmenou
účastníka zájazdu CK PAXTRAVEL vznikli.
h) právo dostať najneskôr 7 dní pred začiatkom
zájazdu ďalšie podrobné informácie, ktoré sú
pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK PAXTRAVEL známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v
zmluve o zájazde alebo v katalógoch, cenníkoch
a ponukových listoch. Tieto podrobné informácie
– pokyny na zájazd – posiela CK PAXTRAVEL
emailom alebo poštou len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. Ak objednávateľ 7 dní
pred začiatkom zájazdu sám neoznámi cestovnej kancelárii, že nedostal pokyny na zájazd, CK
PAXTRAVEL má zato, že objednávateľ pokyny
dostal včas a úplné. Ak objednávateľ oznámi CK
PAXTRAVEL, že pokyny nedostal, CK PAXTRAVEL zabezpečí nápravu.
i) právo dostať doklad o zákonnom zmluvnom
poistení zájazdu alebo inej forme ochrany
objednávateľa zájazdu pre prípad úpadku,
vystavený poistiteľom, ktorý obsahuje najmä
označenie poistiteľa, podmienky povinného
zmluvného poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti
K základným povinnostiam objednávateľa patrí:
a) povinnosť poskytnúť CK PAXTRAVEL nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne
zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä
pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje a
predložiť všetky potrebné doklady podľa požiadavky cestovnej kancelárie
b) zaplatiť v plnom rozsahu cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto všeobecných zmluvných podmienok
c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
ktorí si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt
d) dostaviť sa v stanovenom termíne na určené
miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah
služieb; v prípade omeškania z vlastnej viny
s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb,
dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb bez nároku
na vrátenie sumy zodpovedajúcej nečerpaným
službám z dôvodov na strane objednávateľa
e) riadiť sa pokynmi CK PAXTRAVEL, jej zodpovedného zástupcu počas zájazdu, dodržiavať
stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu,
a to najmä ubytovací poriadok a prepravný
poriadok, správať sa v súlade s dobrými mravmi, uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil
v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom
prostriedku počas trvania zájazdu
f) mať u seba cestovný doklad, rozsah platnosti
ktorého je stanovená hostiteľskou krajinou, ako
aj platné vízum, ak sa prípadne vyžaduje; dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých
cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša účastník zájazdu
g) zdržať sa konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov zájazdu
h) bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod.
pre účely naplnenia zmluvných záväzkov
i) bezodkladne a preukázateľne oznámiť CK
PAXTRAVEL, príp. jeho splnomocnenému
zástupcovi skutočnosti podmieňujúce alebo

znemožňujúce, prípadne negatívne ovplyvňujúce plnenie CK PAXTRAVEL vyplývajúce z
uzavretej zmluvy, najmä zdravotné, dietetické,
právne - bezpečnostné (vyhostenie, zákaz
vstupu, zákaz pobytu a pod.). V prípade nesplnenia tejto povinnosti znáša akúkoľvek zodpovednosť objednávateľ.
K povinnostiam objednávateľa – právnickej
osoby, ktorá je účastníkom zmluvného vzťahu ďalej patrí:
- oboznámiť všetkých účastníkov zájazdu s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami
a ďalšími informáciami, ktoré dostane od cestovnej kancelárie, najmä ich však informovať o
rozsahu a kvalite služieb
- odovzdať cestovnej kancelárii menný zoznam
účastníkov zájazdu s údajmi podľa jej požiadaviek
- zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné
povinnosti účastníkov zájazdu, ktoré vyžadujú
ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť
iba jednotlivý účastník
VI. Zmeny dohodnutých podmienok
Ak je CK PAXTRAVEL nútená pred začiatkom
zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy,
navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny
zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou
zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez
zaplatenia stornopoplatku. Svoje rozhodnutie musí
písomne oznámiť CK PAXTRAVEL v lehote ňou
stanovenou. Ak objednávateľ svoje rozhodnutie
neoznámi CK PAXTRAVEL do konca stanovenej
lehoty, má sa za to, že odstupuje od zmluvy bez zaplatenia stornopoplatku. Pre účely zmluvy, a v súlade so zákonom, sa zmenou podstatnej podmienky
zmluvy rozumie zmena skutočností týkajúca sa
tých údajov, ktoré zmluva o obstaraní zájazdu musí
obsahovať (§ 741b ods. 1 OZ).
CK PAXTRAVEL má právo zrušiť zájazd, ktorý
je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi
cestovnou kanceláriou a objednávateľom, ak nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu
alebo v iných prípadoch, ak uskutočnenie zájazdu
je pre CK PAXTRAVEL ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov pre vypísané autobusové
zájazdy je stanovený na 35 účastníkov a pre letecké
zájazdy na 15 účastníkov, pokiaľ nie je v katalógu
uvedené inak. Ak CK PAXTRAVEL zruší zájazd, je
povinná túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote
do 7 dní pred začiatkom zájazdu.
Ak CK PAXTRAVEL odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo
ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou
zmluvy podľa ods. 1., má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK PAXTRAVEL na základe novej
zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite,
ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej
zmluve, ak CK PAXTRAVEL môže takýto zájazd
ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby
uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, CK
PAXTRAVEL je povinná tento rozdiel bezodkladne
objednávateľovi vrátiť.
Ak je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie
povinnosti CK PAXTRAVEL určené zmluvou, resp.
týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, ale-
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bo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa
odseku 1., je CK PAXTRAVEL povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho
dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej
zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť
CK PAXTRAVEL stornopoplatok. Za porušenie povinnosti CK PAXTRAVEL sa nepovažuje pre účel
tohto ustanovenia zmena miesta a ubytovacieho
zariadenia za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej
triede a v podobnej oblasti; zmena poradia navštívených miest; zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov;
zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky,
že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto; zmena ceny zájazdu o menej ako
10% v zmysle bodu III. týchto podmienok; zmena
trasy zájazdu, čas odletu, alebo príletu, zrušenie
autobusovej dopravy z a na letisko, zmena nástupného miesta.
CK PAXTRAVEL je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných
služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných
orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré cestovná kancelária nemá možnosť ovplyvniť, nie je
možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK PAXTRAVEL
povinná zabezpečiť náhradný program a služby v
rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom s pôvodnými službami. V prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej triedy) sú všetky
ďalšie nároky objednávateľa vylúčené.
CK PAXTRAVEL si vyhradzuje právo okamžite
zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je
možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia
alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných
okolností (vis major) a ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie zájazdu, bezpečnosť účastníkov a pod.
Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK PAXTRAVEL pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o obstaraní zájazdu. Vykonanie týchto zmien je
podmienené zaplatením všetkých nevyhnutných
nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so
zmenami vzniknú.
VII. Podmienky odstúpenia od zmluvy objednávateľom a stornopoplatky
Ak uplatní objednávateľ svoje právo kedykoľvek
pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy a dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy nie je
porušenie povinnosti CK PAXTRAVEL, ktoré sú určené zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym
predpisom a nejedná sa ani o prípad podľa prvého
odseku článku VI. týchto všeobecných zmluvných
podmienok, alebo ak CK PAXTRAVEL odstúpi od
Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK PAXTRAVEL stornopoplatok, ktorý má právnu povahu
zmluvnej pokuty, a to za nasledujúcich podmienok:
1. objednávateľ je povinný doručiť CK PAXTRAVEL
oznámenie o odstúpení od zmluvy (storno) v písomnej
forme, pričom deň kedy bolo toto písomné oznámenie
o odstúpení od zmluvy CK PAXTRAVEL doručené, je
rozhodujúci pre určenie výšky stornopoplatku
2. objednávateľ je povinný zaplatiť stornopoplatok vo výške, ktorá je odstupňovaná podľa času

uskutočneného storna, stanoveného počtom dní
pred začatím zájazdu: Ak objednávateľ odstúpi od
zmluvy je povinný uhradiť cestovnej kancelárii za
každú prihlásenú a stornovanú osobu tieto zmluvné pokuty (stornopoplatky):
- do 60 kalendárnych dní pred dňom odchodu
zájazdu 20 EUR
- od 59 do 45 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 20 % z celkovej ceny zájazdu
- od 44 do 30 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 30% z celkovej ceny zájazdu
- od 29 do 20 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 50% z celkovej ceny zájazdu
- od 19 do 10 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 70% z celkovej ceny zájazdu
- od 9 do 3 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 90% z celkovej ceny zájazdu
a 100% z ceny zvozu, ak bol objednaný
- v dobe kratšej ako 3 kalendárne dni pred dňom
odchodu zájazdu 100 % z celkovej ceny zájazdu a 100% z ceny zvozu, ak bol objednaný
Stornopoplatok nevylučuje právo na náhradu škody, ak škoda spôsobená odstúpením objednávateľa
od zmluvy je vyššia ako dohodnutá zmluvná pokuta.
V prípade, že klient je nútený zrušiť, resp. stornovať účasť na zájazde z mimoriadnych a dokladovateľných dôvodov, uplatní si náhradu zaplateného
stornopoplatku v poisťovni, pokiaľ na takéto poistenie v súvislosti s uzavretím zmluvy o obstaraní
zájazdu uzavrel platnú poistnú zmluvu (čl. X).
Pri určení počtu dní pred začatím zájazdu pre
výpočet stornopoplatkov sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, v ktorom bolo CK PAXTRAVEL storno doručené a nezapočítava sa deň
začiatku zájazdu (odletu, odchodu, či nástupu na
zájazd), ktorý je dohodnutý v zmluve.
Ak sa objednávateľ nedostaví na zájazd alebo zmešká z vlastnej viny odchod dopravného
prostriedku alebo počas zájazdu z vlastného rozhodnutia alebo z vlastnej viny nečerpá niektoré z
dohodnutých a zaplatených služieb, nemá od CK
PAXTRAVEL nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby.
Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu zájazdu alebo destinácie/hotelového komplexu uvedeného v uzatvorenej Zmluve, nezakladá dôvod
zbavenia sa povinnosti zo strany objednávateľa
zaplatiť stornopoplatok za zrušenie Zmluvou objednaného zájazdu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

VEL riadne vybaviť. V prípade, že reklamácia bude
neúplná alebo nezrozumiteľná, CK PAXTRAVEL
vyzve objednávateľa, aby reklamáciu v lehote 10
dní doplnil alebo opravil, pričom ho súčasne poučí,
ako má chybnú reklamáciu doplniť alebo opraviť.
Tým nie je dotknutá povinnosť CK PAXTRAVEL vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia.
Ak nesplní CK PAXTRAVEL povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, je objednávateľ
povinný uplatniť svoje právo písomne v CK PAXTRAVEL bezodkladne, najneskôr však do troch
mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade,
že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal
zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na
uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam vyhotovený
podľa odseku 2.
Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované inou
cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou,
platia lehoty podľa odseku 3., ak si objednávateľ
uplatnil svoje práva v sprostredkujúcej cestovnej
kancelárii alebo v cestovnej agentúre.
Prvý a posledný deň zájazdu sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie, resp.
odhlásenie v ubytovacom zariadení; lety môžu v
niektorých prípadoch presiahnuť aj polnoc, kedy
sa transfer zabezpečí na druhý deň zájazdu. Podľa
medzinárodných zvyklostí sú klienti v deň príchodu
ubytovaní najskôr o 14 hodine a v deň odchodu
musia opustiť izby do 10 hodiny Včasný príchod či
neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. Tieto skutočnosti preto nie je možné
posudzovať ani reklamovať ako zmenu alebo skrátenie zájazdu.
CK PAXTRAVEL neručí za úroveň služieb, ktoré
si zákazník objedná počas zájazdu na mieste v hoteli alebo u iného poskytovateľa služieb nad rámec
zmluvne dohodnutých služieb.
CK PAXTRAVEL nezodpovedá objednávateľovi
za škody a nedodanie objednaných služieb spôsobené výskytom mimoriadnych okolností (vis maior)
bez zavinenia CK PAXTRAVEL, ktoré nebolo možné predpokladať ani pri dodržaní primeranej miery
opatrnosti.
Každý objednávateľ je osobne zodpovedný
za dodržiavanie pasových, colných, devízových,
tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších
predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov,
zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp.
cez ňu tranzituje.

VIII. Reklamačné konanie
CK PAXTRAVEL zodpovedá objednávateľovi
za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej
zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť
CK PAXTRAVEL alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú počas zájazdu.
Objednávateľ uplatní právo na odstránenie
chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u
dodávateľa služby alebo u sprievodcu, delegáta,
zahraničného partnera CK PAXTRAVEL ( ďalej
poverený zástupca CK PAXTRAVEL) “) tak, aby
mohla byť okamžite zjednaná náprava. O uplatnení
tohto práva je potrebné vyhotoviť písomný záznam
v spolupráci s povereným zástupcom CK PAXTRAVEL. Ak objednávateľ z vlastnej viny nepoukáže
na nedostatok včas alebo neposkytne potrebnú
súčinnosť pri vybavení reklamácie a pri vystavení
záznamu (reklamačného protokolu), oneskorené a
nedoložené reklamácie nebude môcť CK PAXTRA-

IX. Povinné zmluvné poistenie zájazdu
CK PAXTRAVEL má uzatvorenú zmluvu s poisťovňou, na základe ktorej vzniká objednávateľovi
právo na plnenie v prípade, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho prípadného úpadku.
- neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky,
ak je táto doprava súčasťou zájazdu
- nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok
alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd
neuskutočnil
- nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol
poskytnutý sčasti
Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli voči
CK PAXTRAVEL v dôsledku neplnenia zmluvy,
prechádzajú na poisťovňu a to len do výšky, ktoré
mu poisťovňa poskytla. Ak si zákazník zabezpečí
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dopravu a ďalšie nevyhnutné služby (ubytovanie
a stravovanie) na vlastné náklady, poskytne mu
poisťovňa peňažné plnenie len do výšky, akú by
musela vynaložiť, pokiaľ by dopravu, ubytovanie
a stravovanie zabezpečovala zmluvná cestovná
kancelária, stanovená v uzatvorenej zmluve medzi
poisťovňou a cestovnou kanceláriou.
X. Cestovné poistenie objednávateľa
CK PAXTRAVEL ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré
pokrýva rôzne riziká (zdravotné, úrazové, strata
batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu
a pod.), spojené s účasťou na zájazde.
Zmluvný vzťah na základe poistnej zmluvy,
uzatvorenej pre krytie rizík v zmysle odseku 1. vzniká priamo medzi objednávateľom a príslušnou poisťovňou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamom právnom vzťahu k objednávateľovi. CK PAXTRAVEL poskytuje len nevyhnutnú
súčinnosť, pričom nie je oprávnená sa vyjadrovať
k podmienkam vzniku poistnej udalosti ani k výške
nárokov objednávateľa. Prípadné nároky si objednávateľ uplatňuje priamo v príslušnej poisťovni.
XI. Osobné údaje
Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia, rodné číslo, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu, e-mail) sa získavajú v súlade
s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov, keďže ich spracúvanie
je nevyhnutné na plnenie zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov vyplývajúcich pre CK PAXTRAVEL s objednávateľom za účelom zabezpečovania
a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre
plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv
a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov
medzi objednávateľom a CK PAXTRAVEL, vrátane
sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom
CK PAXTRAVEL a cezhraničného toku osobných
údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu výlučne za
účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa.
Objednávateľ vyhlasuje, že je splnomocnený
účastníkmi zájazdu, ktorých osobné údaje sú uvedené v zmluve, na uvedenie ich osobných údajov
do zmluvy a na ich spracovanie. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov,
ktoré poskytol za účelom uzavretia zmluvy.
XII. Všeobecné a záverečné ustanovenia
V prípade nevyhnutnosti uplatnenia výkladového pravidla, príp. rozporu medzi dokumentmi
predstavujúcimi režim zmluvného vzťahu, je primárna zmluva o obstaraní zájazdu, potom všeobecné zmluvné podmienky, následne zákon,
ďalej pokyny zaslané 7 (sedem) dní pred začatím
zájazdu, a až naposledy katalóg.
Tieto všeobecné zmluvné podmienky CK
PAXTRAVEL nadobúdajú platnosť dňa 1.12.2014.
Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok sú aktuálne ku
dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo
skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania
a CK PAXTRAVEL si vyhradzuje právo ich zmeny
do doby uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu
s objednávateľom.
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