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POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Ponúkame 3 úrovne zájazdov, ktoré sa líšia rozsahom služieb.

ubytotransfery letisko
transfery
slovenský zahraničný
Úroveň vanie strava
-hotel-letisko počas programu sprievodca sprievodca
vstupy
raňajky
KLASIK
raňajky
+PLUS+
polpenzia
balíček vstupov
DELUXE

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

Pre poznávacie a pútnické zájazdy odporúčame komplexné cestovné
poistenie KOMFORT (2,70 €/os./deň) alebo PLUS (3,70 €/os./deň) vrátane
poistenia stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb CK (informácie vo Všeobecných zmluvných podmienkach a v pobočkách CK).
UPOZORNENIE: Zmena programu zájazdu v prípade zmien časov letov,
nepriaznivého počasia, nezjazdnosti niektorých ciest, ako i zmena poradia
dní programu podľa aktuálnej situácie, sú vyhradené.

1. deň: odlet do Paríža, transfer do hotela,
pešia prehliadka centra (Eiffelova veža s výhľadom na Champs – Elysées, Víťazný oblúk,
Trocadero), prechádzka po nábreží Seiny, návrat do hotela, ubytovanie, nocľah.

gerie s celou Márie Antoinetty. Možnosť
návštevy Invalidovne s Vojenským múzeom.
Transfer autobusom na letisko, odllet.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Paríž a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom
centre Paríža.
Stravovanie: 3 x kontinentálne raňajky.
Ostatné: transfer autobusom v Paríži letisko
- hotel a späť, služby sprievodcu CK počas
celého zájazdu, program podľa popisu bez
vstupov a lístkov na MHD a metro, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os. City tax
v hoteloch v Paríži 2 € za osobu a noc.
Príplatky: za 1/1 izbu 150 €, plavba po Seine cca 14 €/os., vstupy cca 35 €/os., transfer
z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

2. deň: raňajky, prehliadka jedinečného
zámku a nádherných záhrad vo Versailles
návšteva svetoznámej galérie Louvre, voľný
program, večer návrat do hotela a nocľah.
3. deň: raňajky, pešiu prehliadku začnete na
Námestí Svornosti, prejdete sa po Latinskej
štvrti, uvidíte Notre Dame, moderné centrum G. Pompidou, uličky umelcov na Montmartre, svetoznámu Baziliku Sacre Coeur,
Place du Tertre a Pigalle s populárnym
kabaretom Moulin Rouge. Možnosť plavby
po Seine, návrat do hotela, nocľah.
4. deň: raňajky, prehliadka centra: radnica,
najstarší most Pont Neuf, väznica Concier-

TERMÍNY A CENY 4-dňových leteckých zájazdov

Paríž

4 -dňový

poznávací
zájazd
letecky

Kód zájazdu

9101

9102

Dátum odletu

15.05.

08.10.

Dátum príletu

18.05.

11.10.

Počet nocí
Cena na osobu

3

3

450

450

1. deň: odlet z Viedne resp. z Budapešti
do Istanbulu - mesta dvoch kontinentov,
ktoré spája Európu s Áziou. Transfer autobusom z letiska do centra mesta, ubytovanie
v hoteli, večera, krátka večerná vychádzka
po centre Istanbulu, nocľah.
2. deň: raňajky, celodenná prehliadka najvýznamnejších pamiatok Istanbulu s miestnym sprievodcom, navštívite Modrú mešitu, Hipodrom, Egyptský obelisk, byzantský
chrám Aghia Sophia. Veľmi atraktívnou
bude tiež plavba loďou (funguje ako MHD)
z Európy do Ázie cez Bospor. Na najvyššom
bode Istanbulu (Camlica) môžete ochutnať
šálku pravého tureckého čaju. Návrat cez
Bosporus Bridge späť do hotela v európskej
časti mesta. Večera a nocľah.
3. deň: raňajky, celodenná prehliadka mesta
s miestnym sprievodcom. Uvidíte slávny sultánsky palácový komplex Topkapi, rozľahlú
podzemnú vodnú nádrž Yerebatanská
cisterna. Panoramatická jazda autobusom
popri Zlatom rohu so zastávkou pri akvadukte rímskeho cisára Valensa. Navštívite múzeum v bývalom kláštore Chora s najkrajšími
byzantskými mozaikami na svete a palác
Dolmabahce s jedinečnými klenotmi. Návrat do hotela, večera. Možnosť individuálnej
prehliadky nočného Istanbulu, nocľah.

4. deň: raňajky, dnes je na programe návšteva Veľkého bazára a Egyptského bazára.
V orientálnej atmosfére tu môžete obdivovať ručne tkané koberce, kožené výrobky,
šperky, hodváb, cukrovinky, rôzne druhy
korenia a iné. To je ideálny záver zájazdu pre
kúpu suvenírov, ktoré budú spomienkou na
výnimočnú metropolu na dvoch kontinentoch. Transfer na letisko a odlet z Istanbulu
do Viedne resp. do Budapešti.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Istanbul a späť
resp. Budapešť - Istanbul a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom
centre európskej časti Istanbulu.
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky, večere).
Ostatné: doprava po Istanbule podľa programu klimatizovaným autobusom, prehliadky s miestnym tureckým sprievodcom,
služby slovenského sprievodcu CK, program
podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 90 €, Balíček vstupov 50 €/os., transfer z Bratislavy na letisko
Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os., transfer
z Košíc na letisko Budapešť a späť 65 €/os.

TERMÍNY A CENY 4-dňových leteckých zájazdov

Istanbul

4 -dňový

poznávací
zájazd
letecky

Kód zájazdu

9181

9182

9183

Dátum odletu

14.05.

08.10.

03.12.

Dátum príletu

17.05.

11.10.

06.12.

Počet nocí
Cena na osobu

3

3

3

399

399

380

t

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

len do 28. 2. 2021

5

získate na všetky poznávacie zájazdy
TOP first minute zľavu 5%

Skvosty
Pobaltia

8-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9381

9382

Dátum odletu

02.06.

22.09.

Dátum príletu

09.06.

29.09.

7

7

950

950

Počet nocí
Cena na osobu

1. deň: odlet z Viedne do Tallinnu, pešia prehliadka
starého mesta (UNESCO): stredoveké mestské opevnenie, opera, hradný vrch Toompea (Dóm, estónsky
parlament, Chrám sv. Alexandra Nevského, Dánske kráľovské záhrady). Obdivovať budeme Kostol sv. Mikuláša,
pôvodné domy rôznych cechov, veže a krásne Radničné námestie. Transfer do hotela, ubytovanie, nocľah.
2. deň: raňajky, navštívime parkový komplex Kadriorg s barokovým palácom postaveným cárom
Petrom Veľkým (v r. 1718). Čaká nás 2. najväčšieho mesto Estónska – Tartu, známe univerzitou založenou v r.
1632 švédskym kráľom Gustávom II. Sprievodca nám
ukáže staré mesto s radnicou, ruiny dómu na vrchu
Toomemägi, Kostol sv. Jána, Diabolský a Anjelský most
a univerzitu. Ubytovanie, večera a nocľah.
3. deň: raňajky, cesta povedie cez národný park Gauja.
Údolie rovnomennej rieky hralo v stredoveku významnú úlohu ako križovatka križiackych ciest a je miestom
s najväčšou koncentráciou hradov vo východnej Európe. Navštívime jeden z najkrajších - Turaida, ktorý
začali stavať v roku 1214 na príkaz rižského biskupa.
Pozrieme si ruiny hradu Sigulda (hrad Livónskeho rádu
Rytierov meča) z roku 1207. Večer príchod do Rigy, ubytovanie v hoteli, večera, nocľah.
4. deň: raňajky, prehliadka Rigy a jej okolia - prechádzka historickým centrom mesta (UNESCO): svetoznámy

Rižský dóm s jedným z najcennejších organov sveta.
Panorámu Rigy budeme obdivovať z vyhliadkovej platformy Kostola sv. Petra. Uvidíme Prašnú bránu, opevnenie, Švédsku bránu, Radničné námestie, rižský hrad,
parlament, fantastickú budovu rižskej Opery. Popoludní
navštívime etnografické múzeum pri jazere Jugla (z
r. 1924, najstaršie a najväčšie múzeum tohto druhu v Európe) s ukážkami historických stavieb, ľudového umenia,
remesiel a vidieckeho života v regiónoch Lotyšska od
16.st. Návrat do Rigy, večera, nocľah.
5. deň: raňajky, pozrieme si najznámejšie lotyšské
kúpeľné mesto Jurmala pri Baltickom mori (33 km
piesočnatých pláží bolo miestom dovolenky Chruščova
a Brežneva). Presunieme sa do Litvy, kde navštívime
barokovo – rokokový palác a park Rundale (z dielne
architekta Rastrelliho – tvorcu Zimného paláca v Petrohrade). Budeme pokračovať k známej Hore krížov, kde
zhromaždili pútnici viac než 100000 krížov. Po príchode
do prístavného mesta Klaipeda nasleduje ubytovanie,
večera a nocľah.
6. deň: raňajky, výlet na polostrov Kuršská kosa
(UNESCO). Preplavíme sa trajektom a budeme obdivovať divokú prírodu, piesočné duny (výška 4 - 70 m) porastené lesmi i nádherné pláže, kde sa pokúsime nájsť jantár. Vrátime sa do Klaipedy a prejdeme autobusom do
hlavného mesta Vilnius. Ubytovanie, večera a nocľah.

7. deň: raňajky, pešia prehliadka centra starého mesta Vilnius (UNESCO) - Katedrála a priľahlé námestie s
prezidentským palácom, radnica, univerzita, veža a
hrad Gediminas, Kostol sv. Kazimíra. Navštívime 30 km
vzdialený národný historický park Trakai na myse
medzi 3 jazerami. Vládne mu hrad spätý so stredovekým hrdinom Gediminasom. Po prehliadke cesta do
lotyšskej metropoly Riga. Ubytovanie, večera, nocľah.
8. deň: raňajky, dopoludnia voľno, alebo možnosť
návštevy famóznej štvrte Art Nouveau ako najkrajšej
ukážky tejto architektúry na svete. Popoludní transfer
na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Tallinn a Riga - Viedeň.
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprcha, WC) v 3* hoteloch.
Stravovanie: 7 x polpenzia (raňajky a večere).
Ostatné: transfery autobusom podľa programu,
program podľa popisu bez vstupov, prehliadky s miestnym sprievodcom, služby sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné
a servisné poplatky 199 €/os., City tax 2 €/os./noc.
Príplatky: za 1/1 izbu 230 €, Balíček vstupov 80 €/
os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwechat a
späť 20 €/os.
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HAIFA

TIBERIAS

NAZARET
GAN HASHLOSHA
BEITSHEAN
TEL AVIV
JERUZALEM

JERICHO
QUMRAN

BETLEHEM

MŔTVE
MORE

MASSADA

IZRAEL

Izrael
a Mŕtve more

8-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9411

9412

Dátum odletu

07.05.

05.11.

Dátum príletu

14.05.

12.11.

7

7

850

850

Počet nocí
Cena na osobu

1.deň: odlet z Viedne do Tel Avivu. Transfer autobusom na sever Izraela do oblasti Galilea, ubytovanie v
hoteli, večera a nocľah.
2.deň: raňajky, na úvod navštívime bývalé rímske
hlavné mesto provincie Beit Shean, ktoré bolo v 1.st.
aj jedným z miest Dekapolisu. Dnes je ťažiskom archeologický národný park, kde dostaneme obraz, ako
vyzeralo rímske mesto pre 30 – 40 tisíc obyvateľov.
Najkrajším objektom je rímsky amfiteáter v Beit Shean
(kandidát UNESCO), ktorý slúži i v súčasnosti. Budeme
pokračovať údolím rieky Jordán ku Genezaretskému
jazeru a ďalej až na Golanské výšiny. Navštívime kibuc, pozrieme si vinárstvo na Golanských výšinách a
ochutnáme miestne víno. Uvidíme mestá Kafarnaum
a Tabgha. Návrat do hotela, večera a nocľah.
3.deň: raňajky, prehliadka Nazaretu a Baziliky Zvestovania, cesta k hore Carmel a popri drúzskych dedinkách do prístavného mesta Haifa na pobreží Stredozemného mora. Očarí vás panoramatický výhľad na
prístav a záhrady Báhai (UNESCO). Navštívime aj staroveké prístavné mesto Acre (UNESCO) a cestou okolo
hory Tabor sa vrátime do hotela, večera a nocľah.
4.deň: raňajky, pozrieme si pravdepodobné miesto
krstu Ježiša Krista – Yardenit a navštívime prírodný
park Gan Hashlosha (Sachne). Najväčšou atrakciou parku sú prírodné bazény, ktoré sú napájané prameňmi

so stálou teplotou vody 28 st. C. Zrelaxovaní v teplých
prameňoch sa presunieme údolím rieky Jordán do
Jericha, ktoré drží dve svetové prvenstvá: je najnižšie
ležiacim mestom sveta a je zároveň najstarším trvalo
obývaným mestom sveta. Okrem iného je mesto známe i produkciou najlepších datlí na svete. Nasledovať
bude zastávka na kúpanie v Mŕtvom mori a transfer
do hotela v Betleheme, večera a nocľah.
5.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema začne na Olivovej hore a v Getsemanskej záhrade. Odtiaľ prejdeme do Starého mesta (UNESCO), ktoré je obohnané
hradbami a má 4 štvrte: židovskú, moslimskú, kresťanskú a arménsku. Pre židov je tým posvätným miestom
Múr nárekov, kde sa i vy môžete pridať k tisícom ľudí,
ktorí doňho vkladajú svoje prosby. Pre moslimov je to
mešita Al-Aksa na Chrámovej hore. A pre kresťanov je
to tajomný Boží hrob v Bazilike Božieho Hrobu na Golgote, ku ktorej vystúpime po trase Ježišovej krížovej
cesty Via Dolorosa. Plní úchvatných dojmov sa vrátime
do hotela v Betleheme, večera a nocľah.
6.deň: raňajky, panoramatická prehliadka nového
Jeruzalema, návšteva pamätníka holokaustu Yad
Vashem. Nádherné exponáty vrátane zvitkov od
Mŕtveho mora sú uchované v Izraelskom múzeu, kde
na záver uvidíme model druhého jeruzalemského
chrámu. Odchod do Betlehema, prehliadka Baziliky

Narodenia Ježiša Krista, Jaskyne Mlieka a Polí pastierov,
návrat do hotela, večera a nocľah.
7.deň: raňajky, prvou zastávkou bude nálezisko historických zvitkov v Qumrane pri Mŕtvom mori. Po jeho
pobreží prídeme k pevnosti Massada (UNESCO), na
ktorú sa vyvezieme lanovkou. Massada je symbolom
odporu židovského ľudu proti rímskej nadvláde. Po zostupe z Massady sa okúpeme v Mŕtvom mori a overíme si tisícročnú pravdu, že tu sa nedá ani utopiť ani
plávať. Návrat do hotela v Betleheme, večera a nocľah
8.deň: raňajky, transfer na letisko, odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Tel Aviv a späť.
Ubytovanie: 7 x v 3* hoteli v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha, WC).
Stravovanie: 7 x polpenzia (švédske stoly).
Ostatné: doprava po Izraeli klimatizovaným autobusom, služby miestneho sprievodcu (slovensky/česky),
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a
servisné poplatky 230 €/os. V Izraeli sa platí obslužné
40 USD/os. a vstupy 150 USD/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 275 €/os., transfer z Bratislavy
na letisko Viedeň – Schwechat a späť 20€/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY
TEL AVIV

7

JERICHO

JERUZALEM
MŔTVE
MORE

BETLEHEM

IZRAEL
JORDÁNSKO
PETRA

EILAT

Izrael
a Petra

8-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9401

9402

9403

9404

Dátum odletu

30.04.

11.06.

08.10.

12.11.

Dátum príletu

07.05.

18.06.

15.10.

19.11.

7

7

7

7

980

980

980

950

Počet nocí
Cena na osobu

1.deň: odlet z Viedne do Tel Avivu.
2.deň: prílet do Tel Avivu krátko po polnoci, transfer
autokarom do Betlehema, ubytovanie v hoteli, nocľah.
Po neskorých raňajkách nasleduje prehliadka Betlehema, počas ktorej navštívime Baziliku narodenia Ježiša
Krista, Jaskyňu Mlieka a Polia pastierov. Popoludní nás
čaká kúpanie v Mŕtvom mori. Vzhľadom na vysoký
obsah minerálov v Mŕtvom mori nežijú žiadne živočíchy. Ani vy si v ňom nezaplávate, ale na vlastnej koži
pocítite jeho slanosť a hustotu. V podvečer návrat do
Betlehema, večera a nocľah.
3.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema. Prvými obyvateľmi mesta boli Kanaánci v dobe bronzovej. Dnes
je Jeruzalem najväčším mestom Izraela a posvätným
mestom troch náboženstiev – kresťanstva, judaizmu
a islamu. V jeho srdci leží hradbami obohnané Staré
mesto (UNESCO). Má štyri štvrte – židovskú, moslimskú, kresťanskú a arménsku. Počas pešej prehliadky
navštívime Getsemanskú záhradu, Olivovú horu i Múr
nárekov, kde môžete vložiť svoje prosby. Prejdeme po
trase Ježišovej krížovej cesty - Via Dolorosa na Kalváriu.
Tu s pokorou v srdci navštívime Baziliku Božieho Hrobu. Návrat do Betlehema, večera, nocľah.
4.deň: raňajky, odchod z Betlehema na pevnosť Massada (UNESCO). Bola postavená Herodesom Veľkým v
1.st. pr. Kr. a počas prvej židovskej vojny sa stala sym-

bolom hrdinského odporu Židov proti Rimanom. Na
Massadu sa vyvezieme lanovkou, z ktorej je krásny výhľad na pevnosť i Mŕtve more. Následne si navštívime
továreň na výrobu kozmetiky Ahava (možnosť nákupu)
a urobíme krátku zastávku v obľúbenom letovisku Eilat
pri Červenom mori. Tu prekročíme hranice Jordánska
a budeme pokračovať v ceste do Petry. Ubytovanie v
hoteli v Petre, večera, nocľah.
5.deň: raňajky, prehliadka Petry s miestnym sprievodcom. Petra bola hlavným mestom Nabatejského
kráľovstva a kvôli farbe skál je nazývaná aj ružovo
- červeným mestom. Prístup do Petry je cez 1,2 km
dlhú roklinu Siq, ktorá vedie k známej klenotnici Al-Khazneh. Tá bola pôvodne postavená ako mauzóleum kráľa Aretasa IV. v 1. st. a od roku 2007 je jedným z
nových 7 divov sveta. Návrat do hotela, večera, nocľah.
6.deň: raňajky, odchod z Petry cez Madabu – známu
byzantskými chrámami a mozaikou mapy Jeruzalema
k vrchu Nebo, odkiaľ Mojžiš po prvýkrát uvidel Zasľúbenú zem a na tomto mieste je pravdepodobne aj
pochovaný. Cez hraničný prechod Allenby Bridge sa
vrátime do Izraela. Zastavíme sa v Jerichu - najnižšie ležiacom meste na Zemi s najstarším osídlením. Transfer
do Betlehema, ubytovanie, večera, nocľah.
7.deň: raňajky, čaká nás prehliadka nového Jeruzalema: izraelský parlament Knesset, Knesset Menorah

(bronzová menora vážiaca 4 tony – v parku Gan Havradim) a Izraelské múzeum, v ktorom sú uložené zvitky
s textami od Mŕtveho mora, ako i množstvo historických a umeleckých exponátov. Napokon si pripomeniete tienistú stránku histórie návštevou múzea holokaustu Yad Vashem. Popoludní zastávka na kúpanie v
Mŕtvom mori. Návrat do Betlehema, večera, nocľah.
8.deň: raňajky, odchod autobusom z Betlehema na
panoramatickú prehliadku Tel Avivu a starobylého
prístavu Jaffa. Transfer na letisko, odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Tel Aviv a späť.
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprcha a WC) v 3* hoteli.
Stravovanie: 7 x polpenzia (švédske stoly).
Ostatné: doprava po Izraeli klimatizovaným autobusom, služby slovensky/česky hovoriaceho miestneho
sprievodcu, program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné
a servisné poplatky 230 €/os. V Izraeli sa platí: obslužné
50 USD/os., izraelské vstupy 50 USD/os., vstup do Petry, víza a obojstranné hraničné vstupné a výstupné
poplatky 150 USD/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 240 €, transfer z Bratislavy na
letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.
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1.deň: odlet z Viedne do Ríma, transfer
autobusom z letiska do hotela (odloženie
batožiny), prehliadka pamätihodností v centre mesta: Španielske námestie so známymi
Španielskymi schodmi vedúcimi k jedinečnému neskororenesančnému kostolu Trinitá
dei Monti, malebná a najznámejšia rímska
fontána - Fontana di Trevi a populárne námestia Piazza di Colonna a Piazza do Popolo.
Večer návrat do hotela, nocľah.

II. Popoludní sa ponoríte do krás antického
Ríma a prezriete si Koloseum a Forum Romanum s Kapitolom. Deň zavŕšite návštevou
Baziliky sv. Petra v okovách a Santa Maria Maggiore, návrat do hotela a nocľah.
4.deň: raňajky, v závislosti od letových časov, dopoludnia dokončenie prehliadky centra, alebo individuálne voľno. Transfer autobusom na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

2.deň: raňajky, dopoludnia prehliadka nádhernej Baziliky svätého Petra vo Vatikáne
s hrobkami mnohých pápežov (napr. i Jána
Pavla II.), popoludní možnosť návštevy Vatikánskych múzeí a prípadne aj svetoznámej
Sixtínskej kaplnky so skvostnými freskami
od Michelangela (najznámejšie sú „Posledný
súd“ a „Stvorenie Adama“). Kaplnka (rozmermi
pripomína Šalamúnov chrám v Jeruzaleme) je
miestom voľby nového pápeža počas konkláve. Prejdeme sa pri nádherných rímskych
fontánach a večer sa vrátime do hotela.

Letecká doprava: Viedeň – Rím a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 2*/3* hoteli v širšom centre Ríma.
Stravovanie: 3 x kontinentálne raňajky.
Ostatné: transfer autobusom v Ríme z letiska do hotela a späť, služby slovenského sprievodcu CK počas celého zájazdu, program
podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os., City tax
v Ríme 4-7 € /os./noc (výška závisí od hotela,
platí sa priamo v hoteli).
Príplatky: za jednolôžkovú izbu 105 €,
transfer z Bratislavy na letisko Viedeň Schwechat a späť 20 €/os.
Poznámka: Prehliadky v rámci programu
sú peši alebo MHD v Ríme za poplatok.

3.deň: raňajky, pokračovanie v prehliadke
pamiatok v centre Ríma: Anjelský hrad (postavený ako mauzóleum, bývalá väznica a kasárne) a most s nádhernými sochami anjelov
od uznávaného sochára Berniniho, Justičný
palác, Piazza Navona, Pantheon, Benátske
námestie s pamätníkom Viktora Emanuela

TERMÍNY A CENY 4-dňových leteckých zájazdov

Rím Klasik

4 -dňový

poznávací
zájazd
letecky

Kód zájazdu

9301

9302

Dátum odletu

07.05.

15.10.

Dátum príletu

10.05.

18.10.

Počet nocí
Cena na osobu

3

3

450

450

1.deň: odlet z Viedne do Ríma, transfer autobusom na prehliadku centra mesta, ktorá
začne v jedinečnej pápežskej Bazilike Santa
Maria Maggiore a bude pokračovať v Lateránskej Baziliky sv. Jána. Odchod na ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.

rímskej fontáne Fontana di Trevi, prejdete na
Španielske schody a námestie Piazza Navona). V závislosti od letových časov individuálne voľno a transfer autobusom na letisko,
odlet z Ríma do Viedne.

2.deň: raňajky v hoteli, transfer autobusom
na prehliadku Vatikánu s návštevou nádhernej Baziliky sv. Petra, popoludní nasleduje
panoramatický okruh po Ríme (Circus Maximus, Kapitol, Konštantínov víťazný oblúk, Bazilika sv. Pavla za hradbami, opátstvo Tre Fontane).
Návrat do hotela, večera a nocľah.

Letecká doprava: Viedeň - Rím a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom
centre Ríma.
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky a večere).
Ostatné: doprava po Ríme klimatizovaným
autobusom, prehliadky so slovensky /česky
hovoriacim miestnym sprievodcom, program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os., City tax
v Ríme 4-7 € /os./noc (výška závisí od hotela,
platí sa priamo v hoteli).
Príplatky: za jednolôžkovú izbu 105 €, Balíček vstupov 80 €/os., transfer z Bratislavy
na letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.
Dôležitá informácia: Zájazd typu De Luxe
je komfortný - presuny v Ríme sú zabezpečené talianskym autokarom. V cene zájazdu sú
zahrnuté prehliadky s miestnym talianskym
sprievodcom a polpenzia.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

3.deň: raňajky, celodenná prehliadka Ríma
s miestnym sprievodcom, kde návštívite
katakomby sv. Kalixta, ležiace pozdĺž Via
Appia. Následne prehliadka Vatikánskych
múzeí a svetoznámej Sixtínskej kaplnky
s freskami od Michelangela, transfer autobusom do hotela, večera a nocľah.
4.deň: raňajky, transfer na prehliadku Baziliky sv. Klementa, kde sú uložené relikvie
sv. Cyrila. Následne pešia prehliadka centra
mesta s miestnym sprievodcom, kde vás
uchvátia najznámejšie pamiatky antického
Ríma: Koloseum a Forum Romanum.
Budete pokračovať na Benátske námestie,
Pantheon, zastavíte sa pri údajne najkrajšej

TERMÍNY A CENY 4-dňových leteckých zájazdov

Rím De Luxe

4 -dňový

poznávací
zájazd
letecky

Kód zájazdu

9311

9312

Dátum odletu

18.06.

08.10.

Dátum príletu

21.06.

11.10.

3

3

695

695

Počet nocí
Cena na osobu

1.deň: odlet z Viedne do Kyjeva, panoramatická prehliadka s miestnym sprievodcom.
Čakajú nás najkrajšie pamiatky mesta (Zlatá
brána z 11.st., Katedrála sv. Sofie, Park Ševčenka,
univerzita, Katedrála sv. Volodymyra, Námestie
nezávislosti, atď.). Prejdeme sa aj po hlavnej
ulici Kreščatik (1,2 km) od Námestia Európy
cez svetoznámy Majdan až k Námestiu Bessarábie a trhu. Ubytovanie, večera v hoteli
alebo v miestnej reštaurácii, nocľah.

3.deň: raňajky, celodennú prehliadku mesta
s miestnym sprievodcom začneme v impozantnej Kyjevsko-pečerskej lavre (UNESCO).
Kláštor bol založený v roku 1051 a jaskyne
začali slúžiť na pochovávanie mníchov. V
komplexe je viac než 100 budov, celkom 23
chrámov, z toho 6 v podzemí. Presunieme
sa k soche Matka Vlasti (súčasť Múzea Veľkej
vlasteneckej vojny). Socha z nerezu meria 62
m (s piedestálom 102 m), celková hmotnosť
je 650 t. Čaká nás plavba po rieke Dneper,
podvečer urobíme vychádzku na „kyjevský
Montmartre“ a prejdeme po historickej štvrti
Podil. Návrat do hotela, večera a nocľah.

2.deň: raňajky, dnes navštívime skanzen vo
voľnej prírode Pyrohiv (múzeum architektúry
a života na Ukrajine v 16.-20.st.) s množstvom
hospodárskych, sakrálnych a obytných stavieb a záhrad. Popoludní prehliadka nádhernej kyjevskej Katedrály sv. Sofie (UNESCO)
z 11.st. Návrat do hotela, večera a nocľah.
Program dňa v termíne*: raňajky, celodenný
výlet na miesto havárie jadrovej elektrárne v
Černobyle. Prídeme na hlavné námestie, pozrieme si pamätník záchranárom a pôjdeme
aj do „mesta duchov“ Pripyat, kde sa prejdeme okolo hotela, školy, škôlky a obchodného
strediska. Uvidíme mesto, ktoré 50000 obyvateľov opustilo za 24 hodín a kde stále cítiť
duch sovietskeho temna ZSSR z 80. rokov.
Urobíme výlet okolo jadrovej elektrárne s fotozastávkou pri reaktore č. 4 (so sarkofágom)
a budeme len 100 m od hlavného objektu
zóny. Návrat ho Kyjeva, večera a nocľah

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

9

4.deň: raňajky, individuálne voľno. Transfer
na letisko a popoludní odlet do Viedne..

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Kyjev a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách v 3* hoteli.
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky, večere).
Ostatné: transfery podľa programu, všetky vstupy podľa programu, plavba loďou
po Dnepri, prehliadky s miestnym sprievodcom, služby sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 105 €, transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

TERMÍNY A CENY 4-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9261

9262*

Dátum odletu

11.06.

24.09.

Dátum príletu

14.06.

27.09.

Počet nocí
Cena na osobu

3

3

550

650

1.deň: odlet z Viedne do Kišineva, transfer
do hotela, ubytovanie, večera, nocľah.

Kyjev
a Černobyľ

4 -dňový
poznávací
zájazd
letecky

Moldavsko a Odesa

5-dňový
poznávací
zájazd
letecky

znanej Pridnesterskej moldavskej republiky
Tiraspol nás zavedie do čias ZSSR. Po obede
si pozrieme pevnosť Tighina (16.st.) a pamätník 2. sv. vojny v meste Bender. Odchod do
Odesy, ubytovanie, večera a nocľah.

2.deň: raňajky, prehliadka Kišineva: socha
vojvodu Štefana Veľkého, zvonica a Katedrála Narodenia Pána, Víťazný oblúk, Centrálne
námestie, vládne budovy, parlament, v Parku Štefana Veľkého Alej klasikov s bustami
osobností Moldavska. Navštívime mladé
ambiciózne vinárstvo Chateau Vartely s kvalitným vínom z regiónu Orhei - ochutnávka
vína a obed. Pokračujeme do kláštora Curchi
(1773-75) - jeden z dôležitých monumentov
moldavskej Bessarábie a centrum duchovného života. Návrat do hotela, nocľah.

5.deň: raňajky, prehliadka Odesy: Primorsky
bulvár, radnica, budova Opery, Palác Voroncova, archeologické múzeum, symbol Odesy - Potemkinove schody. Obed, odeské katakomby - jeden z najdlhších labyrintov dlhý
takmer 2500 km. Transfer na letisko a odlet.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Kišinev a Odesa - Viedeň.
Ubytovanie: 4 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.
Stravovanie: 4 x polpenzia (raňajky a obedy) a 3 x večere.
Ostatné: transfery autobusom podľa programu, všetky vstupy podľa programu,
3 x návšteva vinárstva s ochutnávkou vína,
prehliadky s miestnym sprievodcom, služby
sprievodcu CK, DPH
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 140 €., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

3.deň: raňajky, ochutnávka 4 druhov vína v
„podzemnom vínárskom meste“ Cricova. V
labyrinte ciest a tunelov v podzemí (120 km)
je 1,25 milióna fliaš. Svoje kolekcie tu majú aj
A. Merkelová i V. Putin. Navštívime múzeum
vo voľnej prírode Orhei Vechi - kláštorný a
jaskynný komplex. Posilníme sa obedom v
tradičnom štýle - typické jedlá „mamaliga“,
„zeama“, „placinte“, „sarmale“. V dedine Clisova Noua si pozrieme výrobu kobercov.
Návrat do Kišineva, večera, nocľah.
4.deň: raňajky, návšteva vinárstva Castel
Mimi (zal. 1900) v nádhernom zámku - ochutnávka vína. Prehliadka hlavného mesta neu-

TERMÍNY A CENY 5-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9291

9292

Dátum odletu

27.05.

07.10.

Dátum príletu

31.05.

11.10.

4

4

730

730

Počet nocí
Cena na osobu
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5-dňový
poznávací
zájazd
letecky

Petrohrad

TERMÍNY A CENY 5-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9211*

9212*

9213

Dátum odletu

28.05.

05.06.

11.09.

Dátum príletu

01.06.

09.06.

15.09.

4

4

4

890

1050

850

Počet nocí
Cena na osobu

1. deň: odlet z Viedne do Petrohradu - druhého najväčšieho ruského mesta, ktoré leží na 40 ostrovoch a
spája ho až 300 mostov. Po prílete nasleduje transfer
autobusom do hotela, večera a nocľah. V termíne 9212*
odlet z Viedne do lotyšskej Rigy, prehliadka centra mesta podľa rovnakého programu ako je prvý deň zájazdu
Petrohrad a krásy Karélie.
2. deň: raňajky (v termíne 9212* ráno prelet z Rigy do Petrohradu). Na programe je celodenná prehliadka mesta
s miestnym sprievodcom. Pozriete si výnimočnú galériu Ermitáž, ktorá eviduje viac ako 3 milióny artefaktov
svetového kultúrneho dedičstva. V 400 sálach budete
môcť obdivovať unikátne umelecké diela, ktorých
pôvod siaha od praveku až po súčasnosť. V bezprostrednom susedstve Ermitáže na brehu rieky Neva
uvidíte pamätný Zimný palác. Ten bol niekdajším sídlom ruských cárov, dočasnej ruskej vlády (február 1917) a
symbolom VOSR. Zaujímavou je Kazaňská katedrála postavená v r. 1801 - 1811 a inšpirovaná rímskou
Bazilikou sv. Petra. Počas plavby po rieke Neva vás
nadchnú majestátne paláce, záhrady a monumenty
mesta. Navštívite aj Kostol preliatej krvi, kde bol zavraždený cár Alexander II. Nasleduje návrat do hotela a
večera. Deň ukončíte jedinečným polnočným výletom
spojeným s prechádzkou po nábrežiach, počas ktorej
uvidíte známe otváranie mostov (umožňujúce vplávanie veľkých lodí), návrat do hotela, nocľah.

3. deň: raňajky, celodenná prehliadka s miestnym
sprievodcom, transfer autobusom do mestečka
Puškin, kde navštívite svetoznámu bývalú letnú rezidenciu ruských cárov Carskoje selo. Je to naozaj prenádherný architektonicko-parkový komplex palácov,
záhrad, jazier, fontán, sôch a iných pamätihodností.
Prehliadka jedinečného Paláca Kataríny I. so skvostnou Jantárovou komnatou Petra I. zanechá vo vás
nezabudnuteľné dojmy. Nasleduje návrat do Petrohradu a prehliadka Katedrály sv. Izáka s pozlátenou
kupolou a nádherným výhľadom na mesto. Pokračujeme v panoramatickej prehliadke centra s miestnym
sprievodcom. Jej vyvrcholením bude návšteva unikátnej Petropavlovskej pevnosti a katedrály s hrobkami cárskej rodiny Romanovcov. Návrat do hotela,
večera a nocľah.
4. deň: raňajky, transfer autobusom do Petrodvorca, alebo „Petropaláca“, ktorý si pozriete s miestnym
sprievodcom. Mnohí ho nazývajú „ruským Versailles“.
Ide o úchvatný palácový a parkový komplex. V minulosti bol letnou rezidenciou Petra Veľkého. Navštívite
Veľký palác, ktorý štýlom reprezentuje baroko i nádherný park s fontánami. Najobdivovanejšou je veľká
kaskáda. Tvorí ju 64 fontán, 3 vodopády a 225 sôch. Víťazstvo Petra I. nad Švédmi v roku 1709 v bitke pri Poltave, ktorým získalo Rusko vzácny prístup k Baltskému
moru, pripomína súsošie Samsona, ktorý zabíja leva.

Sám imperátor Peter I. sa spolupodieľal na projektoch
Petrodvorca a dohliadal na práce na svojej rezidencii.
Návrat do hotela v Petrohrade, večera a nocľah.
5. deň: raňajky, transfer na letisko a odlet z Petrohradu
a prílet do Viedne. V termíne 9212* let s prestupom v
Rige

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Petrohrad a späť (v termíne 9212* s prestupom v Rige).
Ubytovanie: 4 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprcha a WC) v 3* /4* hoteli v širšom centre Petrohradu
(v termíne 9212* 1 x v Rige a 3 x v Petrohrade).
Stravovanie: 4 x polpenzia (raňajky a servírované večere vrátane nápojov - minerálka, káva/čaj).
Ostatné: doprava autobusom podľa programu,
prehliadky s miestnym sprievodcom, služby slovenského sprievodcu CK, program bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné
a servisné poplatky vo výške 165 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 250 €. Balíček vstupov 120 €/
os. Vstupné e-víza do Petrohradu sú aktuálne zdarma
- poplatok za vybavenie v CK 20 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
Upozornenie: Počas termínov označených * máte
jedinečnú možnosť zažiť legendárne Biele noci.
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Petrohrad
a Karélia + Riga

5-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 5-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9221*

9222

Dátum odletu

29.05.

28.08.

Dátum príletu

02.06.

01.09.

4

4

950

950

Počet nocí
Cena na osobu

1. deň: odlet z Viedne do Rigy (Lotyšsko), poldenná
prehliadka Starého mesta (UNESCO) s miestnym sprievodcom. Uvidíme Kostol sv. Petra a Kostol sv. Jakuba,
Rižský Dóm so známym organom. Prejdeme okolo
Prašnej brány k hradbám so Švédskou bránou ku Radničnému námestiu, Domu Černohlavcov, parlamentu
a nádhernej Rižskej opere. Ubytovanie, večera, nocľah.
2. deň: skoré raňajky v balíčku a odlet do Petrohradu.
Transfer a prehliadka centra s miestnym sprievodcom
začne na Nevskom prospekte cez Palácové námestie,
navštívime Ermitáž a následne Katedrálu sv. Izáka.
Prejdeme k pamätníku Petra Veľkého (Medený jazdec)
a pochutíme si na skorej večeri. V podvečer nás čaká
vlak Lastočka a po trase Murmanskej železničnej magistrály (cca 5 hod.) prídeme do Petrozavodska (metropola Republiky Karélia), ležiaceho na západnom brehu
Onežského jazera. Ubytovanie v hoteli a nocľah.
3. deň: po raňajkách nás čaká prehliadka centra Petrozavodska a výlet na ostrov Kiži s miestnym sprievodcom. Petrozavodsk založil v roku 1703 cár Peter
Veľký, ktorého socha dotvára atmosféru prístavu a pobrežnej promenády. Tu môžete v stánkoch ochutnať
povestný osviežujúci kvas a pirôžky. Predpoludním sa
preplavíme cez Onežské jazero na ostrov Kiži, kde sa
zachoval vzácny súbor viac než 70 sakrálnych stavieb
(UNESCO). Najznámejším je drevený Kostol Premene-

nia (z roku 1714), ktorý obdivujú milovníci umenia z celého sveta. Unikátnych je jeho 22 cibuľovitých kupol
a tajomná posvätná atmosféra. Môžeme tiež vidieť
skanzen historických stavieb z celej Karélie. Večer návrat loďou do Petrozavodska, večera a nocľah.
4. deň: raňajky, celodenný výlet s miestnym sprievodcom za nádhernou prírodou Karélie. Začneme
pri vodopáde Kivač s poetickým názvom „severský
bohatier“ a prechádzkou po parku a malom skanzene
v čarokrásnej severskej prírode. Po spoločnom obede
budeme pokračovať do letoviska Marcialne Vody
(prvé ruské letovisko založené v roku 1719 Petrom Veľkým)
kde ochutnáme liečivú vodu z 3 prameňov. V Petrozavodsku nás čaká Centrum šungitu (kombinácia
múzea, šungitovej produkcie a oddychu). Tu navšívime
šungitovú jaskyňu a predajňu s výrobkami zo šungitu. Šungit je čierny, lesklý nekryštalický mineraloid,
obsahujúci až 98 % uhlíka a jeho najväčšie ložiská sú
práve v Karélii. Vek šungitu sa odhaduje na 2 miliardy
rokov, jeho vlastnosti nie sú stále dostatočne objasnené a pripisujú sa mu liečebné účinky. Skorá večera v
hoteli a cesta vlakom do Petrohradu (príchod o 23:00).
Ubytovanie a autobusový výlet na nočné otváranie
mostov na rieke Neva. Návrat do hotela a nocľah.
5. deň: raňajky, odchod autobusom na prehliadku
Petrodvorca, ktorý si prezrieme s miestnym sprie-

vodcom. Tento palácový a parkový komplex mnohí
nazývaju „ruským Versailles“ bol letnou rezidenciou
Petra Veľkého. Navštívime barokový Veľký palác a
lahôdkou bude prechádzka v unikátnom parku s
fontánami. Nádherná je Veľká kaskáda pozostávajúca z 225 sôch, 64 fontán a 3 vodopádov. Napoludnie
transfer na letisko a následne odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Riga, Riga – Petrohrad a
Petrohrad – Viedeň (s prestupom v Rige).
Ubytovanie: 4 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprcha a WC), z toho 1 x v 3* hoteli v širšom centre Rigy,
2 x v 4* hoteli na brehu Onežského jazera na okraji Petrozavodska a 1 x v 3* širšom centre Petrohradu.
Stravovanie: 4 x polpenzia (raňajky a večere s nápojmi
– minerálka, káva/čaj) a obed pri vodopáde Kivač.
Ostatné: doprava podľa programu, loď z Petrozavodska na ostrov Kiži a späť, vlak z Petrohradu do Petrozavodska a späť, prehliadky s miestnym sprievodcom,
služby slovenského sprievodcu CK, program podľa
popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a
servisné poplatky 165 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 220 €/os., Balíček vstupov
120 €/os, vstupné víza do Ruska 70 €/os. (expresné vybavenie víz 105 €/os.), transfer z Bratislavy 20 €/os.
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POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Moskva
a Petrohrad+Riga

7-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 7-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9231*

9232

Dátum odletu

10.06.

15.09.

Dátum príletu

16.06.

21.09.

6

6

1370

1270

Počet nocí
Cena na osobu

1.deň: dopoludnia odlet z Viedne do Rigy (hlavné
mesto Lotyšska), transfer do centra, pešia prehliadka
Riga Old Town (UNESCO) s miestnym sprievodcom
(Hlavné námestie, kostol sv. Petra, Švédska brána, Radničné námestie, rižský hrad, opera) a navštívite katedrálu
Rižský Dóm s jedným z najcennejších historických
organov na svete. Návrat do hotela, večera a nocľah.
2.deň: raňajkový balíček, transfer na letisko a odlet
do Moskvy. Autobusová panoramatická prehliadka
mesta, kde uvidíte Park víťazstva s pamätníkom venovaným víťazstvu Červenej armády v II. svetovej
vojne. Jeden z najkrajších pohľadov na Moskvu sa
vám naskytne z vyhliadky Vorobjove Gory (Vrabčie
hory), odkiaľ uvidíte nielen štadión Lužniky, ale aj šesť
zo siedmych „Stalinových sestier“ ako prezývajú mrakodrapy postavené Stalinom. Siedmou sestrou, ktorá
bude priamo za vami, je Lomonosovova univerzita.
Samozrejme neobídete Červené námestie a obchodný dom GUM, pozriete si Katedrálu Krista Spasiteľa a Katedrálu Vasilija Blaženého a prejdete sa
po prospekte Arbat. Transfer do hotela autobusom,
ubytovanie, večera a nocľah.
3.deň: raňajky, celodenná prehliadka unikátneho
moskovského Kremľa (palácový a chrámový komplex, Uspensky sobor, Blagoveščenskij sobor, Katedrála
sv. Archanjela Michala s hrobkami cárskych rodín), naj-

známejšie delo (Car Puška) či 200 tonový zvon (Car
Kolokol), navštívite aj Zbrojnicu s cárskymi pokladmi.
Návrat do hotela, večera a nocľah.
4.deň: raňajky, prehliadka svetoznámej Treťjakovskej galérie. Popoludní návrat do hotela metrom,
pozriete si najkrajšie stanice a budete obdivovať ich
výzdobu. Večera v hoteli, transfer autobusom na vlakovú stanicu a cesta nočným vlakom do Petrohradu.
5.deň: ráno príchod do Petrohradu, raňajky v kaviarni,
panoramatická autokarová prehliadka a ďalej navštívite Petropavlovskú pevnosť a katedrálu s hrobkami cárskej rodiny Romanovcov, Katedrálu sv. Izáka,
Ermitáž a Zimný palác. Plavba po rieke Neva bude
nezabudnuteľným zážitkom a uvidíte nádherné pamiatky mesta z inej perspektívy. Transfer do hotela,
večera a nocľah.
6.deň: raňajky, prehliadka bývalej rezidencie ruských
imperátorov v Petrodvorci, uvidíte barokový Veľký
Palác a nádherný park s fontánami (celkom 134).
Najobdivovanejšou je Veľká kaskáda, ktorú tvorí 64
fontán, 3 vodopády a 225 sôch s ústredným súsoším
Samsona zabíjajúceho leva. Ďalej navštívite Oranienbaum s Čínskym palácom a parkom a opevnené
mesto Kronštadt, ktoré sa nachádza na ostrove vo Fínskom zálive. Návrat do hotela a večera. Výlet na známe nočné otváranie mostov a prechádzka po nábreží.

7.deň: raňajky, prehliadka paláca a parku v Pavlovsku, letného sídla vladárov Carskoje selo, návšteva
Paláca Kataríny I. s Jantárovou komnatou a parku. Transfer na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Riga, Riga - Moskva a Petrohrad - Viedeň .
Ubytovanie: 5 x v izbách s vlastným príslušenstvom
v 3* hoteli, 1 noc vo vlaku (lôžko v štvorlôžkovom kupé
2. triedy).
Stravovanie: 6 x polpenzia (raňajky a večere).
Ostatné: doprava v Lotyšsku a v Rusku klimatizovaným autobusom, plavba po rieke Neva, prehliadky
s miestnym sprievodcom a slovenským sprievodcom,
program bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné
a servisné poplatky vo výške 165 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 300€. Balíček vstupov 145 €/
os., poplatok za vstupné víza do Ruskej federácie 70
€/os. (expresné vybavenie víz 105 €/os.), transfer z Bratislavy na letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os. Na
vyžiadanie dvojlôžkové kupé 1. triedy v nočnom vlaku
- príplatok cca 75 €/os.
Upozornenie: Počas termínu označeného * zažijete
jedinečné Biele noci v Petrohrade.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY
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Moskva a malý
zlatý kruh Ruska

4 -dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 4-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9251

9252

Dátum odletu

24.06.

01.10.

Dátum príletu

27.06.

04.10.

3

3

750

750

Počet nocí
Cena na osobu

1. deň: odlet z Viedne do Moskvy, panoramatický
okruh mestom, kde uvidíte Červené námestie, Kremeľ, Park víťazstva, Biely dom, Novodevičský konvent,
vyhliadku Vrabčie hory, Lomonosovovu univerzitu a
nádhernú Katedrálu Krista Spasiteľa. Prechádzka po
prospekte Arbat a plavba loďou po rieke Moskva,
počas ktorej uvidíte mesto z inej perspektívy a určite
Vás nachne jeho celková malebná panoráma. Transfer
do hotela, ubytovanie, večera a nocľah.
2. deň: raňajky v hoteli, celodenná prehliadka mesta s
miestnym sprievodcom. Prezriete si najznámejší symbol Moskvy - palácový komplex Kremeľ s jeho typickými hradbami z červených tehál a 20 vežami. V súčasnosti je centrom ruskej štátnosti, sídlom prezidenta a
pamiatkou UNESCO (Chrám Zvestovania Panny Márie
– Blagoveščenskij sobor, Katedrála Nanebovzatia Panny
Márie – Uspensky sobor, Katedrála sv. archanjela Michaela s hrobkami cárskych rodín). Uvidíte i najznámejšie
delo Car Puška, zvon Car Kolokol (200 t) a Zbrojnicu
s neoceniteľnou zbierkou cárskych pokladov, korunovačných klenotov, zbraní a šperkov. Očarí Vás návšteva
dominanty Červeného námestia - Katedrály sv. Vasilija Blaženého (postavená v roku 1561 na rozkaz prvého ruského cára Ivana Hrozného). Dnes je v katedrále
múzeum, jedinečné nástenné maľby a pôsobivá zbierka starých ruských ikon. Prechádzkou po Červenom
námestí a prehliadkou niekoľkých staníc metra zná-

mych svojou unikátnou výzdobou zakončíme dnešný
program. Návrat do hotela, večera a nocľah.
3. deň: raňajky, odchod autobusom na dvojdňovú
prehliadku pamätihodností Zlatého kruhu Ruska.
Zahájime ju v jednom z najstarších miest – Vladimir,
ktoré je miestom 3 pamiatok UNESCO. Uvidíte Zlatú
bránu a navštívite Katedrálu sv. Dimitrija s nádherne zdobeným exteriérom. Vrcholom programu bude
prehliadka Katedrály Nanebovzatia Panny Márie
(Uspensky sobor), ktorá je svätyňou pravoslávnej cirkvi
a unikátnou pamiatkou kde sa zachovali fresky slávneho ruského ikonopisca Andreja Rubľova. V neďalekej
dedinke Bogolyubovo sa prejdeme okolo komplexu
budov z roku 1158 vrátane sídla vojvodu a majestátneho kláštora Bogolyubsky. Napokon uvidíte i
skvostný Chrám na Nerli (UNESCO), pravdepodobne
jeden z najkrajších v Rusku s dokonalým tvarom a vonkajšou dekoráciou. Popoludní transfer autobusom do
Suzdalu, ktorý je považovaný za najkrajšie miesto na
ruskom „Zlatom kruhu“. Absolvujete panoramatickú
prehliadku a budete obdivovať pamiatku UNESCO
- suzdaľský Kremeľ s jeho skvostnými pamätihodnosťami (Chrám Premenenia Pána, Katedrála Narodenia
Panny Márie, atď.). Transfer do hotela, večera a nocľah.
4. deň: raňajky, presun autobusom do historického
centra ruského pravoslávia - Sergiev Posad. Po krátkej

panoramatickej prehliadke navštívite najuctievanejší Kláštor Svätej Trojice (Sergieva Lavra - UNESCO),
ktorý bol svedkom mnohých dôležitých historických
udalostí, od krstu Ivana Hrozného až po rôzne vojny.
Popoludní transfer autobusom na letisko do Moskvy a
následne odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Moskva a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprcha a WC), z toho 2 x v 3* hoteli v širšom centre Moskvy a 1 x v 3* hoteli v Suzdale a okolí.
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky a večere).
Ostatné: doprava autobusom počas celého programu, plavba po rieke Moskva, prehliadky s miestnym
sprievodcom, služby slovenského sprievodcu CK, program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné
a servisné poplatky 165 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 120 €, Balíček vstupov 80 €/
os., vstupné víza do Ruskej federácie 70 €/os.(expresné
vybavenie 105 €/os.), transfer z Bratislavy na letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.
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POZNÁVACIE ZÁJAZDY
DELFY

ATÉNY
OLYMPIA

EPIDAVROS

MESSENNE

SPARTA

PYLOS
MONEMVASIA

Mýtický
Peloponéz

8-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9361

9362

Dátum odletu

06.05.

07.10.

Dátum príletu

13.05.

14.10.

7

7

830

830

Počet nocí
Cena na osobu

1. deň: odlet z Viedne do Atén (priamy let), transfer do
oblasti Marathonas a prehliadka miesta bitky Grékov
proti Peržanom v roku 490 pr. Kr. Následne navštívite
mesto Téby - symbol boja za slobodu mestských štátov proti nadvláde Alexandra Macedónskeho. Ubytovanie v hoteli v okolí mesta Delfy, večera a nocľah.

bami veľkého klasického mestského štátu Messene
(UNESCO). Popoludní nasleduje krátka prehliadka
Kalamaty známej produkciou najkvalitnejších olív a
olivového oleja. Cesta na juhovýchod cez malebné letoviská Kardamyli a Stoupa do oblasti Limeni/Areopoli,
ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.

2. deň: raňajky, prehliadka archeologickej lokality
Delfy (UNESCO), miesta panhelénskej svätyne s najvýznamnejšou veštiarňou v starovekom Grécku a miesto
konania Pýthijských hier (umelecká obdoba športových
hier v Olympii). Prechod na polostrov Peloponéz cez
skvostný mostný komplex Antirio – Rio so zastávkou
v prístavnom meste Patras. Ubytovanie v okolí bývalého náboženského, kultúrneho a športového centra
antiky - Olympie, večera a nocľah.

5. deň: raňajky, návšteva nádhernej prímorskej jaskyne Diros vrátane plavby člnom po podzemnej
riečke vlievajúcej sa do mora. Popoludní cesta cez
Gythion do mesta Monemvasia (prezývaného „grécky
Gibraltar“), kde vás očarí historické centrum a jediný
nepretržite obývaný hrad v Európe, postavený na
skalnom masíve v mori, prístupný jediným mostom
z pevniny. Následne transfer na ubytovanie v oblasti
Mystras/Sparta, večera a nocľah.

3. deň: raňajky, prehliadka archeologickej lokality v Olympii (UNESCO) - miesto konania prvých
olympijských hier a múzeum. Popoludní prejdete do
Pylosu na prehliadku Nestorovho paláca, ktorý je
najzachovalejším palácom z mykénskeho obdobia na
Peloponéze a je opísaný v Homérových eposoch Ilias
a Odyssea. Výhľad na nádherné pobrežie Costa Navarino. Transfer na ubytovanie v okolí najdôležitejšieho
mesta oblasti - Kalamata, večera , nocľah.

6. deň: raňajky, prehliadka archeologickej lokality Mystras (UNESCO), ktorá je nádhernou ukážkou
opevneného byzantského mesta z 13.st. Pokračovanie cesty do neďalekej Sparty (bývalý prominentný
mestský štát antického Grécka známy svojim vojenským
„sparťanským“ štýlom života a výcviku), kde si prezriete
zvyšky historického náleziska a hrob spartského
kráľa Leonidasa. Popoludní budete pokračovať do
prvého hlavného mesta moderného Grécka, Nafplia,
ubytovanie v oblasti Nafplio/Tollo, večera a nocľah.

4. deň: raňajky, dopoludnia navštívite archeologický areál s mnohými nádherne zachovanými stav-

7. deň: raňajky, dopoludnia navštívite unikátny am-

fiteáter v Epidaure (UNESCO) a svetoznáme Mykény (UNESCO) ako centrum gréckej civilizácie v rokoch
1600 – 1100 pr. Kr. Popoludní budete nasledovať
apoštola sv. Pavla do antického Korintu a cez Korintský prieplav sa dostanete do hlavného mesta - Atény.
Ubytovanie, večera, večerná prechádzka po historickej
štvrti Plaka a nocľah v hoteli.
8. deň: raňajky, panoramatická prehliadka Atén, transfer na letisko a odlet do Viedne (priamy let).

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Atény a späť.
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprcha a WC) v 3* hoteloch po trase zájazdu.
Stravovanie: 7 x polpenzia (raňajky, večere o 3 chodoch v hoteloch alebo tavernách vrátane vody a miestneho vína v karafe).
Ostatné: doprava klimatizovaným autobusom podľa
programu, diaľničné poplatky, poplatok za prejazd
mostom Antirio – Rio, služby slovensky alebo česky
hovoriaceho miestneho sprievodcu, program podľa
popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a
servisné popl. 165 €/os., City tax v Grécku 2 €/os. a noc
Príplatky: za 1/1 izbu 140 €. Balíček vstupov 100 €/
os., transfer z Bratislavy do Viedne a späť 20 €/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

TERMÍNY A CENY 7-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9281

9282

9283

9284

9285

Dátum odletu

23.06.

28.06.

02.08.

09.08.

25.08.

Dátum príletu

29.06.

04.07.

08.08.

15.08.

31.08.

5

5

5

5

5

Cena na osobu

1220

1220

1220

1220

1220

Ubytovanie

chatky

chatky

chatky

chatky

chatky

Stravovanie v cene

raňajky

raňajky

raňajky

raňajky

raňajky

Počet nocí

1.deň: vo večerných hodinách odlet z Prahy (odlet z
Košíc možný za príplatok). Prílet do Keflaviku v nočných
hodinách. Transfer na ubytovanie a nocľah.
2.deň: raňajky, čaká nás vrchol islandského putovania
- tzv. „zlatý trojuholník“. Navštívime sídlo biskupstva v
osade Skálholt, ďalej oblasť Geysiru s aktívnym gejzírom Strokkur (každých 5 minút vyvrhuje horúcu vodu do
výšky 20 m). Uvidíme impozantný vodopád Gullfoss na
rieke Hvítá, kde voda padá v dvoch stupňoch až do
hĺbky 32 m. Popoludní sa zastavíme v národnom parku Þingvellir (UNESCO), kde sa rozostupuje európska a
americká litosférická doska a v 10. stor. tu bol založený
najstarší parlament sveta Alþing. Popri geotermálnej
elektrárni Nesjavellir sa vrátime na ubytovanie, nocľah.
3.deň: po raňajkách absolvujeme celodenný výlet
loďou na vulkanické Vestmannské ostrovy (ležia 12 km
od Islandu a sú centrom rybolovu). Môžeme tu vystúpiť
na aktívnu sopku Eldfell (naposledy explodovala v roku
1973). Ostrov Heymaey je tiež známy početnými kolóniami vtákov. Návrat na ubytovanie, nocľah.
4.deň: raňajky, následne sa vydáme do atraktívnej
geotermálnej oblasti Landmannalaugar - rozprávkovo
farebná oblasť uprostred divokých hôr je kvôli sviežej
farebnosti prezývaná „dúhové hory“. Zo strediska v
srdci oblasti na okraji lávového poľa sa ponúka pestrá paleta peších výletov rôznej náročnosti. Miestnym

Sedem divov Islandu

unikátom je možnosť kúpeľa a dobitie energie v prírodnej lagúne s termálnou vodou na sútoku horúcej
a chladnejšej riečky. V prípade nezjazdnosti ciest
alebo zlého počasia navštívime namiesto Landmannalaugaru podobne farebnú geotermálnu oblasť pri
Hveragerði vrátane možnosti kúpania v teplej riečke.
Návrat na ubytovanie, nocľah.
5.deň: raňajky, cestou po južnom pobreží uvidíme
zasnežený vrchol sopky Hekla, a pri vychádzke pozdĺž
kaskády vodopádov prídeme až ku 60-metrovému
vodopádu Skógafoss. Na najjužnejšom myse Islandu
Dyrhólaey uvidíme skalnú bránu a pri mestečku Vík
vstúpime na čiernu sopečnú pláž s čadičovou jaskyňou. Cestou späť sa zastavíme pri splaze ľadovca Sólheimajökull a pod sopkou Eyjafjallajökull sa prejdeme
k vodopádu Seljalandsfoss. V tiesňave uvidíme vodopád Gljúfrafoss. Návrat na ubytovanie a nocľah.
6.deň: raňajky, dopoludnia sa môžete zúčastniť plavby za pozorovaním veľrýb, navštíviť expozície vulkanológie, architektonický skvost Islandu – kultúrny dom
Harþa. Popoludní krátka prehliadka hlavného mesta
Islandu – Reykjavik, kde uvidíme radnicu „pri rybníku“,
parlament, moderný kostol Hallgrímskirkja a vodojem
Perlan. Večer kúpanie v termálnych kúpeľoch Modrá
lagúna (vstup je nutné objednať pri prihlásení na zájazd), pre ostatných doporučí sprievodca iný program
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7-dňový
poznávací
zájazd
letecky

podľa počtu záujemcov. Transfer na letisko, okolo polnoci plánovaný odlet do Prahy, za príplatok do Košíc.
7.deň: v ranných hodinách prílet do Prahy, resp. do
Košíc.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Praha - Keflavik a späť, (odlet z Košíc za príplatok).
Ubytovanie: 5 x v izbách s vlastným príslušenstvom
v chatkách, alebo v turistickom hoteli (za príplatok vrátane večerí).
Stravovanie: 5 x raňajky, pri ubytovaní v chatkách
možnosť doobjednať 4 večere (za príplatok).
Ostatné: doprava autobusom alebo mikrobusom na
Islande podľa programu a veľkosti skupiny, trajekt na
Vestmannské ostrovy a späť, služby slovensky alebo
česky hovoriaceho sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné
a servisné poplatky 199 €/os.
Príplatky: vstupné cca 12000 ISK/os. (asi 100 €) vrátane „veľrybieho safari“, Modrá lagúna 79 €/os. (vrátane
uteráku a 1 nápoja), Modrá lagúna pre deti do 13 rokov
(vrátane uteráku) zdarma, 4 x večera o dvoch chodoch
150 €/os (min. 10 osôb), ubytovanie v turistickom hoteli
vrátane 4 večerí 440 €/os., príplatok za 1/1 izbu 100 €.
Letecký prípoj z Košíc je na vyžiadanie.
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1.deň: odlet z Prahy s prestupom do Bergenu, transfer na ubytovanie a nocľah.

a pozrieť sa na vrchol skokanským mostíkov
nad areálom ZOH 1994. Presun do hlavného
mesta Oslo, kde počas prechádzky uvidíme
modernú dominantu mesta - budovu Opery. Pešou zónou Karl Johans Gate, okolo ktorej
sú rozosiate hlavné budovy mesta, prídeme k
parku Frogner, kde je umiestnených 212 sôch
Gustava Vigelanda. Ubytovanie mimo centra
mesta, večera a nocľah.

2.deň: raňajky, prehliadku druhého najväčšieho mesta Nórska začneme na nábreží s
radou hanzovných domov (UNESCO). Záujemcovia budú mať možnosť navštíviť vyhliadku Floyen lanovou dráhou. Odchod na
ubytovanie mimo Bergenu, večera a nocľah.
3.deň: raňajky, deň je v znamení fjordov a
ľadovcov. Začneme plavbou trajektom cez
fjord Sognefjorden a malebnými scenériami
nórskej prírody. Popoludní je možnosť 2-3
hod. vychádzky k vyhliadke na ľadovcový
splaz Briksdalsbreen (súčasť najväčšieho ľadovca európskej pevniny). Podvečer nás čaká
plavba po fjorde Geirangerfjorden (UNESCO)
okolo vodopádov Sedem sestier a Nápadník.
Odchod na ubytovanie, večera a nocľah.

6.deň: raňajky, čaká nás prehliadka Osla s polostrovom múzeí Bygdøy, známou polárnou
loďou Fram, papyrusovou loďou Ra II. Thora
Heyerdahla a tri vikingské lode staré viac než
tisíc rokov. Záverom pobytu sa pozrieme ku
skokanským mostíkov areálu Holmenkollen s
vyhliadkou na Oslo a priliehajúci fjord. Presun
na letisko a odlet do Prahy.

4.deň: raňajky, navštívime prístavné mesto
Alesund ležiace na ostrovoch s možnosťou
vstupu do morského akvária a Centra secesnej archtektúry. Vydáme sa na slávnu cestu trollov (Trollstigen) s modernou vyhliadkou.
Odchod na ubytovanie, večera a nocľah.

Letecká doprava: Praha – Bergen a Oslo Praha.
Ubytovanie: 5 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v turistickom hoteli.
Stravovanie: 5 x raňajky a 4 x večere.
Ostatné: dopravu autobusom v Nórsku
podľa programu, služby slovensky alebo
česky hovoriaceho sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 199 €/os.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

5.deň: raňajky, uvidíme stĺpový kostol v Ringeb nad údolím Gudbrandsdalen, ktorým
prídeme do olympijského Lillehammeru. Tu
môžeme navštíviť najstarší nórsky skanzen

TERMÍNY A CENY 6-dňových leteckých zájazdov

Do srdca
nórskych fjordov

6-dňový

poznávací
zájazd
letecky

Kód zájazdu

9141

9142

Dátum odletu

09.07.

06.08.

Dátum príletu

14.07.

11.08.

5

5

1150

1150

Počet nocí
Cena na osobu

1.deň: odlet z Prahy (Viedne) do Osla, prehliadka polostrova Bygdøy, kde môžeme
uvidieť polárnu loď Fram. Z legendárneho
športoviska Holmenkollen si večer ako na
dlani pozrieme celé Oslo a vody Oslofjorfu.
Ubytovanie mimo centra mesta, nocľah.

hotela, večera a nocľah.
5.deň: raňajky, oblasťou fjordov a nádherných scenérií sa dostaneme k národnému
parku Jostedalsbreen. Vychádzka k ľadovcovému splazu Briksdalsbreen nám zaberie asi
3 hodiny. Za jazerom Strynsvatn vyjdeme cez
serpentíny až na vyhliadku na hore Dalsnibba
a ďalej na ubytovanie. Večera a nocľah.

2.deň: raňajky, prechádzka po parku Frogner
s 212 sochami sochára Vigelanda vrátane
symbolu mesta Sinnataggen. Budeme obdivovať belostnú budovu Opery a popoludní
navštívime dejisko ZOH 1994 v Lillehammeri,
pri najväčšom nórskom jazere Mjøsa. Ubytovanie, možnosť večere za príplatok a nocľah.

6.deň: raňajky, dopoludnia sa zastavíme v
mestečku Lom, kde si pozrieme starobylý
stĺpový kostol Stavkirke a budeme pokračovať na letisko Oslo - Gardermoen. V závislosti
od aktuálnych letových časov odlet do Prahy,
resp. do Viedne.

3.deň: raňajky, atraktívna príroda Nórska
nám dnes ponúkne samé perly. Na východe
národného parku Jotunheimen nás uchváti
ľadovcová rieka Sjoa v tiesňave Ridderspranget a tyrkysové jazero Gjende. Prejdeme
kúsok trasy nórskej národnej túry Besseggen
s výhľadom na horský svet a jazero. Ubytovanie v mestečku Dombas, večera a nocľah.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Praha - Oslo a späť, príp.
Viedeň - Olso a späť.
Ubytovanie: 5 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v turistickom hoteli.
Stravovanie: 5 x raňajky a 3 x večere.
Ostatné: doprava po Nórsku autobusom,
podľa programu, služby slovensky alebo
česky hovoriacieho sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 199 €/os.
Príplatky: za jednolôžkovú izbu 200 €, večera (2 chody) v Lillehammeri 25 €/os.

4.deň: raňajky, zamierime pozdĺž perejí a vodopádov divokej rieky Rauma údolím Romsdalen až ku najvyššej kolmej stene Európy Trollveggen (Trolia stena) a čaká nás stúpanie
11 zákrutami ikonickej cesty Trollstigen. Deň
zavŕšime plavbou po fjorde Geirangerfjord
okolo vodopádov Sedem sestier. Odchod do

TERMÍNY A CENY 6-dňových leteckých zájazdov

Pohodové Nórsko

6-dňový

poznávací
zájazd
letecky

Kód zájazdu

9151

9152

Dátum odletu

15.06.

12.08.

Dátum príletu

20.06.

17.08.

5

5

900

900

Počet nocí
Cena na osobu

1.deň: odlet z Viedne (Prahy) do Keflavíku,
čaká nás nenáročná turistika na sopečnom
polostrove Reykjanes, následne presun na
ubytovanie v okolí a nocľah.

5.deň: raňajky, prehliadka hlavného mesta
Islandu – Reykjavik (radnica, parlament, moderný kostol Hallgrímskirkja a vodojem Perlan),
návrat do hotela a nocľah.

2.deň: raňajky, po ceste južným pobrežím
pod sopkou Eyjafjallajökull sa prejdeme pri
vodopáde Seljalandsfoss, v tiesňave uvidíme
vodopád Gljúfrafoss a do tretice urobíme
vychádzku ku vodopádu Skógafoss. Navštívime čiernu pláž pri mestečku Vík a splaz ľadovca Sólheimajökull. Ubytovanie a nocľah.

6.deň: raňajky, kúpanie v termále Modrá
lagúna (vstup nutné objednať pri prihlásení na
zájazd), resp. individuálne voľno. Transfer na
letisko a popoludní odlet do Viedne (Prahy).

POZNÁVACIE ZÁJAZDY
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V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Keflavik a späť,
pri zájazdoch * Praha - Keflavik a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s príslušenstvom
v 2*/3* turistickom hoteli alebo v chatkách
Stravovanie: 5 x raňajky.
Ostatné: doprava na Islande autobusom
podľa programu, plavba obojživelným člnom po ľadovcovej lagúne, česky alebo slovensky hovoriaci sprievodca CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 199 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 180 €, Modrá lagúna
79 €/os. (vrátane uteráku a 1 nápoja), Modrá
lagúna pre dieťa do 13 rokov zdarma, 4 x
večera o 2 chodoch 160 €/os., transfer Bratislava - letisko Viedeň a späť 20 €/os (len 9161).
Poznámka: Zájazdy označené * sú s odletom z Prahy. Program je rovnaký, ale kvôli
letom cez noc, sú zájazdy * dlhšie o 1 deň.

3.deň: raňajky, výlet do kráľovstva ľadu začne v ľadovcovej lagúne Jökulsárión. Aby zážitok z ľadových krýh, ľadovca a jazera bol čo
najpôsobivejší, zahrnuli sme do ceny jazdu
po jazere obojživelným člnom. Cestou späť
prejdeme národný park Skaftafell a urobíme
si vychádzku k vodopádu Svartifoss s pozadím čiernych čadičových stĺpov. Ubytovanie
na 3 noci v meste Selfoss, nocľah.
4.deň: raňajky, navštívime „zlatý trojuholník“
so sídlom biskupstva v Skálholt, oblasť Geysiru s aktívnym gejzírom Strokkur (každých
5 minút vyvrhuje do výšky 20 m horúcu vodu),
krásny vodopád Gullfoss, kde voda padá do
hĺbky 32 m. Zastavíme sa v NP Þingvellir, kde
sa rozostupuje európska a americká litosférická doska. Návrat na ubytovanie, nocľah.

TERMÍNY A CENY 6/7*-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9161

9162*

9163*

Dátum odletu

01.05.

09.06.

14.06.

Dátum príletu

06.05.

15.06.

20.06.

5

5

5

1150

1150

1150

Počet nocí
Cena na osobu

1.deň: odlet z Prahy (v roku 2021 je priamy let
plánovaný večer, lety s prestupom počas dňa),
transfer na ubytovanie, nocľah.

Island - kráľovstvo
gejzírov

6/7*-dňový

poznávací
zájazd
letecky

sa rozostupuje európska a americká litosférická doska. Návrat na ubytovanie a nocľah.
5.deň: raňajky, dopoludnia absolvujeme
nenáročnú turistiku na sopečnom polostrove Reykjanes a popoludní máme možnosť
kúpania v termálnych kúpeľoch Modrá lagúna (vstup je nutné objednať pri prihlásení na
zájazd). Pre ostatných doporučí sprievodca
iný program podľa počtu záujemcov. Transfer na letisko a odlet do Prahy okolo polnoci.

2.deň: raňajky, prehliadka hlavného mesta
Reykjavík, kde uvidíme radnicu, parlament,
moderný kostol Hallgrímskirkja a vodojem
Perlan. V prípade vhodných poveternostných podmienok je možné v Reykjavíku individuálne uskutočniť plavbu za veľrybami.
Návrat do hotela, nocľah.
3.deň: raňajky, cestou pobrežím uvidíme vrchol sopky Hekla, pod sopkou Eyjafjallajökull
sa prejdeme pri vodopáde Seljalandsfoss, v
tiesňave uvidíme vodopád Gljúfrafoss a napokon urobíme vychádzku k vodopádu Skógafoss. Na najjužnejšom myse Islandu budeme obdivovať skalnú bránu, čiernu pláž pri
mestečku Vík a zastavíme sa pri splaze ľadovca Sólheimajökull. Ubytovanie a nocľah.

6.deň: prílet do Prahy v ranných hodinách,
(priamy let), pri lete s prestupom cez deň.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Praha - Keflavík a späť.
Ubytovanie: 4 x v chatkách alebo penzióne v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC).
Stravovanie: 4 x raňajky.
Ostatné: doprava autobusom na Islande
podľa programu, služby slovensky alebo
česky hovoriaceho sprievodcu CK, DPH
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 199 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 100 €., vstupné cca
6000 ISK/os. (asi 50 €), Modrá lagúna 79 €/os.
(vr. uteráku a 1 nápoja) a pre deti do 13 rokov
zdarma, 3 x večera o 2 chodoch 140 €/os.

4.deň: raňajky, dnes nás čaká vrchol islandského putovania - tzv. „zlatý trojuholník“. Navštívime sídlo biskupstva v osade Skálholt,
potom pôjdeme do oblasti Geysiru s aktívnym gejzírom Strokkur (vyvrhuje každých 5
minút horúcu vodu do výšky 20 m), uvidíme
impozantný vodopád Gullfoss na rieke Hvítá,
kde voda padá do hĺbky 32 m. Zastavíme sa
v národnom parku Þingvellir (UNESCO), kde

TERMÍNY A CENY 6-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9171

9172

Dátum odletu

05.06.

21.08.

Dátum príletu

10.06.

26.08.

4

4

990

990

Počet nocí
Cena na osobu

Pohodový Island

6-dňový
poznávací
zájazd
letecky
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SKÁLHOLT

KEFLAVIK

STROKKUR
GULLFOSS

REYKJAVÍK
HEKLA
EYJAFJALLAJÖKULL

NIGARDSBREEN
SOGNEFJORDEN

SELFOSS
REYKJANES

BERGEN

Klenoty
Nórska a Islandu

OSLO

9-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 9-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9491

9492

Dátum odletu

10.07.

24.07.

Dátum príletu

18.07.

01.08.

7

7

1690

1690

Počet nocí
Cena na osobu

1. deň: odlet z Prahy s prestupom do Bergenu (druhé
najväčšie mesto Nórska). Prehliadka centra (rybí trh, uličky s farebnými domami na nábreží Bryggen - UNESCO).
Na vyhliadku Fløyen možno ísť peši, alebo pozemnou
lanovkou. Ubytovanie v centre, večera a nocľah.
2. deň: raňajky, cestou z Bergenu na severovýchod
sa zastavíme pri vodopáde Tvindefossen a navštívime
vikingskú dedinu pri Gudvangene. Preplavíme sa cez
úzky Naeryofjord a pokračujeme po najdlhšom nórskom fjorde Sognefjorden do prístavu Kaupanger,
kde si pozrieme stĺpový kostol z 12. storočia. Presun na
ubytovanie, večera a nocľah.
3. deň: raňajky, deň bude znamení najdlhšieho pevninského ľadovca Jostedalsbreen. Prídeme do blízkosti ľadovcového splazu Nigarsbreen, preplavíme sa loďkou po ľadovcovom jazere a vystúpime až na dosah
mohutného čela ľadovca. Fjordy opustíme horskou
cestou s nádhernými výhľadmi na najvyššie škandinávske pohorie Jotunheimen. Cesta na ubytovanie do
olympijského Lillehammeru, večera a nocľah.
4. deň: raňajky, presun na prehliadku hlavného mesta
Oslo, začneme na polostrove múzeí Bygdøy, kde má
svoj domov polárna loď Fram. Môžeme si pozrieť plť
Kon Tiki a papyrusovú loď Ra II výskumníka Thora Heyerdahla. Prejdeme po pešej zóne Karl Johans Gate a
budeme obdivovať skvostnú budovu Opery na brehu

Oslofjordu. Navštívime športový areál Holmenkollen s
moderným skokanským mostíkom a fantastickou vyhliadkou na Oslo. Presun do hotela a nocľah.
5. deň: skoré raňajky, odchod na letisko a odlet na
Island. Prehliadka hlavného mesta Reykjavik (radnica,
parlament a moderný kostol Hallgrímskirkja, vodojem
Perlan). Odchod na ubytovanie (3 noci) v dvojlôžkových chatkách v meste Selfoss, večera a nocľah.
6. deň: raňajky, cestou po pobreží možno uvidíme
sopku Hekla a pod svetoznámou sopkou Eyjafjallajökull sa prejdeme pri vodopáde Seljalandsfoss (dá sa
vstúpiť za jeho vodnú stenu). V tiesňave uvidíme vodopád Gljúfrafoss a urobíme vychádzku pozdĺž kaskády
vodopádov na rieke Skóga neďaleko 60-metrového
vodopádu Skógafoss. Na najjužnejšom myse Dyrhólaey nás očarí skalná brána. Pri mestečku Vík navštívime
čiernu sopečnú pláž a zastavíme sa pri splaze ľadovca
Sólheimajökull. Návrat na ubytovanie, večera a nocľah.
7. deň: raňajky, dnes nás čaká tzv. zlatý trojuholník. Navštívime biskupstvo v osade Skálholt. Ďalej pôjdeme
do oblasti Geysir s aktívnym gejzírom Strokkur. Uvidíme vodopád Gullfoss na rieke Hvítá. Popoludní sa zastavíme v národnom parku Þingvellir (UNESCO). V tejto
oblasti sa rozostupuje európska a americká litosférická
doska a tu bol v 10. st. založený najstarší parlament
sveta – Alþing. Návrat na ubytovanie, večera a nocľah.

8. deň: raňajky, dopoludnia vychádzka na sopečný
polostrov Reykjanes, uvidíme geotermálne pole Krísuvík, útesy pri majáku Reykjanesvíti a horúce pramene
Gunnuhver. Na záver sa môžeme vykúpať v svetoznámych termálnych kúpeľoch Modrá lagúna (vstup je
nutné objednať už pri prihlásení na zájazd), pre ostatných doporučí sprievodca iný program podľa počtu
záujemcov. Po polnoci odlet do Prahy.
9. deň: ráno prílet do Prahy.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Praha – Bergen, Oslo – Keflavik,
Keflavik – Praha.
Ubytovanie: 7 x v dvojlôžkových izbách s vlastným
príslušenstvom (sprcha a WC), z toho 4 x v turistických
hoteloch v Nórsku a 3 x v chatkách na Islande.
Stravovanie: 7 x raňajky a 6 x večere (jeden až dva
chody bez nápojov).
Ostatné: doprava autobusom alebo mikrobusom
podľa programu, miestne trajekty, vyhliadková plavba
po fjorde, služby česky alebo slovensky hovoriaceho
sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a
servisné poplatky 199 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 400 €, vstup do Modrej lagúny
79 € /os. (vrátane uteráku a 1 nápoja), vstupné v Nórsku
cca 350 NOK, na Islande cca 3000 ISK/os. (cca 25 €/os.).

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Najkrajšie miesta
a fjordy Nórska
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8-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9481

9482

9483

Dátum odletu

01.07.

15.07.

28.07.

Dátum príletu

08.07.

22.07.

04.08.

7

7

7

1250

1250

1250

Počet nocí
Cena na osobu

1. deň: Odlet z Prahy v podvečer do Osla, nocľah.
2. deň: raňajky, celodenná prehliadka nórskej metropoly (svetoznáma radnica, skvost modernej architektúry
- belostná budova Opery na brehu Oslofjordu). Na polostrove múzeí Bygdøy našla svoj trvalý domov polárna
loď Fram, na ktorej se plavili polárni dobyvatelia Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnému a južnému
pólu. Môžete si prezrieť aj plť Kon Tiki a papyrusovú loď
Ra II. cestovateľa a bádateľa Thora Heyerdahla. Prejdeme sa v parku Frogner, kde je umiestnených 212 sôch
Gustava Vigelanda. Z legendárneho športoviska Hollmenkollen s novým skokanským mostíkom nakoniec
pekne uvidíme celé mesto a vody Oslofjordu. Odchod
na ubytovanie mimo centra, večera a nocľah.
3. deň: raňajky, dnes zamierime do Lillehammeru - dejiska ZOH 1994 ležiaceho pri najväčšom nórskom jazere
Mjøsa., kde navštívime olympijské skokanské mostíky.
Vydáme sa ďalej panoramatickou cestou Peer Gynt
Vegen z ktorej uvidíme siluety národných parkov Rondane a Jotunheimen a krajinu náhornej plošiny. Ubytovanie, večera a nocľah v mestečku Dombas.
4. deň: raňajky, dnes sa vydáme pozdĺž perejí a vodopádov divokej rieky Rauma, vinúcej sa hlbokým
údolím Romsdalen až k najvyššej kolmej steny Európy
– Trollveggen (Trolia stena). Úchvatné zážitky nás čakajú pri stúpaní 11 zákrutami po preslávenej ceste Trollsti-

gen (Trolí rebrík). až do horského sedla (900 m n.m.). Po
prejazde údolím Valldalen s jahodovými plantážami
prídeme medzi pavučiny západonórskych fjordov.
Prvý z nich, Storfjord, preplávame trajektom a prídeme
na miesto ubytovania. Večera a nocľah.
5. deň: raňajky, najskôr sa potešíme vyhliadkovou plavbou po najznámejšom nórskom fjorde Geirangerfjord
(UNESCO). Ak nám bude priať počasie vyjdeme desiatkami serpentín až na vyhliadku na hore Dalsnibba
(1497 m n.m.). Budeme pokračovať do mestečka Lom,
kde si pozrieme starobylý stĺpový kostol Stavkirke. Po
ceste Sognefjellvegen vyjdeme do najvyššie položeného cestného sedla v Nórsku (1440 m n.m.). Odtiaľ sú
fantastické výhľady na najvyššie škandinávske pohorie
Jotunheimen a jeho priľahlé ľadovce. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
6. deň: raňajky, dnes bude v znamení fjordov a najväčšieho ľadovca európskej pevniny Jostedalsbreen.
Proti prúdu ľadovcovej rieky prídeme do blízkosti nádherného ľadovcového splazu Nigardsbreen. Najprv sa
preplavíme loďkou po ľadovcovom jazere a potom
prídeme až na dosah mohutného čela ľadovca. Cez
najdlhší fjord sveta Sognefjorden (204 km) sa preplavíme trajektom. Ubytovanie, večera a nocľah.
7. deň: raňajky, okolo poludnia prídeme do posledného cieľa, ktorým je druhé najväčšie mesto Nórska

- Bergen. Nasleduje prehliadka centra, ktorého neopakovateľnú atmosféru tvorí rybí trh, unikátne hanzovné
domy na nábreží Bryggen (UNESCO), pevnosť Bergenhus a stredoveké kostoly, ako aj stará štvrť drevených
domov Gamle Bergen. Pekný pohľad na mesto poskytuje vyhliadka Fløyen, kam je možné (podobne ako na
Petřín) vyjsť peši alebo sa vyviezť pozemnou lanovkou.
Ubytovanie, večera a nocľah.
8. deň: raňajky, vychutnáme si kľudnú nórsku atmosféru, v závislosti od letových časov transfer na letisko
Bergen a odlet do Prahy (s prestupom).

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Praha - Oslo a Bergen - Praha.
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprcha a WC) v turistických hoteloch po trase zájazdu.
Stravovanie: 7 x raňajky a 6 x večere (jeden až dva
chody bez nápojov).
Ostatné: doprava autobusom podľa programu,
vnútroštátne trajekty, vstupné do múzea Fram, vyhliadková plavba po fjorde Geirangerfjord, služby slovenského alebo českého sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné
a servisné poplatky 199 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 280 €, vstupy cca 800 NOK/os.
(asi 90 €/os.)..
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POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Portugalsko

6-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 6-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9391

9392

Dátum odletu

30.06.

14.10.

Dátum príletu

05.07.

19.10.

5

5

850

850

Počet nocí
Cena na osobu

1. deň: odlet z Viedne do Lisabonu (s prestupom),
prehliadka hlavného mesta začne v Zona de Belém,
uvidíte Mosteiro dos Jerónimos (UNESCO -19. stor.), kde
sú pochovaní králi, princovia, spisovatelia a aj známy
moreplavec Vasco da Gama. Navštívime vežu Torre de
Belém (UNESCO) - súčasť obranného opevnenia mesta
Lisabon. Novším monumentom je Padrão dos Descobrimentos, venovaný portugalským objaviteľom na
čele s Henrichom Moreplavcom. Nevynecháte ani
lietadlo, ktoré prvýkrát preletelo Atlantický oceán z Lisabonu do Rio de Janeiro. Následne sa necháte unášať
krásou vnútornej výzdoby Kostola Sv. Hieronyma.
Transfer do hotela, večera a nocľah.
2. deň: raňajky, presun do mestečka Sintra (UNESCO)
s jeho prekrásnym palácom Palácio da Pena
(UNESCO) - v súčasnosti využívaný vládou na oficiálne
štátne záležitosti. Pokračovať budete do stredovekého mestečka Óbidos známeho vďaka opevnenému
hradu a tradičnému višňovému likéru Ginjinha. V prímorskom Nazaré nás očarí nádherný výhľad z útesov
na Atlantik. Prehliadka gotického kláštora Batalha
(UNESCO) zo 14. st. a následne transfer do pútnického
mesta Fatima, známeho zjavením Panny Márie. Individuálne voľno, možnosť účasti na večernom náboženskom programe. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
3. deň: raňajky, na úvod prehliadka areálu Sanktuária

vo Fatime a oboch bazilík, presun do mesta Coimbra,
kde sa spája študentský život so starovekou dobou.
Navštívime svetoznámu Univerzitu Coimbra – a v
prípade možnosti aj knižnicu Biblioteca Joanina, kde je
250.000 vzácnych exemplárov. Mesto robia zaujímavým i dve katedrály - Sé Velha (12.stor.) a Sé Nova. Deň
ukončíme v meste Aveiro (Portugalské Benátky) plavbou po kanáloch a ochutnávkou tradičného pečiva Ovos Moles. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
4. deň: raňajky, celodenný výlet na sever do kolísky
štátnosti - mesta Guimarães (tu bola podpísaná nezávislosť Portugalska), pozrieme si historické centrum
(UNESCO) a krásny hrad v Guimarães. Presun do majestátneho mesta Braga s nádhernou Katedrálou a
Chrámom Bom Jesus do Monte. Ubytovanie v hoteli v
okolí Porta, večera a nocľah.
5.deň: raňajky, deň je venovaný druhému najväčšiemu portugalskému mestu - Porto. Počas panoramatickej prehliadky centra mesta (UNESCO) uvidíte
mestskú radnicu, železničnú stanicu São Bento (známa modrými kachličkami s historickými udalosťami mesta). Katedrála Sé do Porto (12.stor.), nádherná zvonica
Torre dos Clérigos, barokový Kostol Sv. Františka
- jeho celé vnútro je zdobené pravým zlatom. Zážitkom bude plavba loďou medzi 6 mostami po rieke
Douro, ktorú zavŕšite návštevou portskej pivnice.

Tu sa dozviete o histórii a výrobe vína a na záver bude
pripravená ochutnávka dvoch druhov portského
vína. Návrat do hotela, večera a nocľah.
6. deň: raňajky, v závislosti od letových časov individuálne voľno. Transfer na letisko a odlet z Porta.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Lisabon a Porto - Viedeň.
Ubytovanie: 5 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprcha a WC) v 3* hoteli.
Stravovanie: 5 x polpenzia (raňajky a večere bez nápojov).
Ostatné: doprava klimatizovaným autobusom podľa
programu, plavba po rieke Douro, vstup do portskej
pivnice s ochutnávkou dvoch druhov vína, ochutnávky Ginjinha a Ovos Moles, vstup do univerzity v Coimbre (vstup do knižnice len v prípade kladnej odpovede zo
strany univerzity), prehliadky s miestnym sprievodcom,
služby slovenského sprievodcu CK, program podľa
popisu bez ďalších vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné
a servisné poplatky 199 €/os, City tax v Portugalsku 3
€/os./noc.
Príplatky: za 1/1 izbu 190 €, Balíček vstupov 80 €/
os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Írsky evergreen
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7-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 7-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9371

9372

Dátum odletu

11.07.

08.08.

Dátum príletu

17.07.

14.08.

6

6

1100

1100

Počet nocí
Cena na osobu

1. deň: odlet z Prahy (v termíne 9371 je možný aj odlet z
Viedne za príplatok) do hlavného mesta Írskej republiky - Dublin, ležiaceho pri ústí rieky Liffey do Írskeho
mora. Transfer autobusom smerom na západ ostrova, ubytovanie v hoteli a nocľah.
2. deň: raňajky, prehliadka bývalého kráľovského
mesta Clonmacnoise s ruinami katedrály a kostolov s
vysokými keltskými krížmi a snáď najznámejšieho írskeho kláštora zo 6. stor. Prejazd cez Galway do prístavu
Rossaveel, výlet loďou na Aranské ostrovy. Navštívime
ostrov Inos Mór s veľkou šikmou kamennou plošinou
s obrovskými útesmi na jednej strane a piesočnatými plážami na strane opačnej. Možnosť zapožičania
bicykla, alebo prehliadky mikrobusom s miestnym
sprievodcom. Po návrate do prístavu odchod na ubytovanie, večera a nocľah.
3. deň: raňajky, pozrieme si oblasť Connemara s
úžasne rozľahlou a divokou krajinou, ktorej dominujú dva horské hrebene národného parku.
Navštívime opátstvo Kyllemore Abbey, romantickú stavbu na brehu jazera, s krásnymi záhradami
obohnanú hradbami. Na programe je i prechádzka
v národnom parku Connemara. Presun do mesta
Galway, ktoré je považované za centrum kultúry a
zábavy západného pobrežia Írska. Krátka prehliadka
mesta, odchod na ubytovanie, večera a nocľah.

4. deň: raňajky, presun oblasťou Burren, tvorenou
zvrásneným vápencovým povrchom k jednému z
najznámejších miest Írska - ikonickým útesom Cliffs
of Moher (týčia sa do výšky 200 m v dĺžke asi 8 km).
Neďaleko Limericku, pri ústí rieky Shannon, navštívime stredovekú pevnosť Bunratty Castle s malým
skanzenom. Presun na ubytovanie, večera a nocľah.
5. deň: raňajky, uskutočníme okružnú jazdu „Ring
of Dingle“ po pobreží rovnomenného polostrova s
krásnymi výhľadmi na more, úžasnými scenériami,
strmými pastvinami a divokými útesmi. Počas dňa
sa zastavíme v malebnom rybárskom mestečku
Dingle, na nádhernej piesočnatej pláži Inch navštívime najlepšie zachované ranokresťanské oratórium v Írsku Gallarus Oratory (staré viac než 1000 rokov a tvarom pripomínajúce obrátenú loď). Následne
uskutočníme nenáročnú prechádzku po okolí. Návrat na ubytovanie, večera a nocľah.
6. deň: raňajky, ráno sa prejdeme krásnym parkom
a záhradami opátstva Mucross House na brehu jazera Lough Leane, kde dôjdeme k malému vodopádu Torc Waterfall. Bude možnosť pozrieť si aj zaujímavý skanzen Mucross Farm. Vrcholom dňa bude
návševa najzachovalejšieho románskeho chrámu
Rock of Cashel (korunovačné miesto írskych kráľov v
10. st.) v grófstve Tipperary. Je pamätný aj tým, že

ho už v roku 450 navštívil sv. Patrick – patrón Írska.
Odchod na ubytovanie, večera a nocľah.
7. deň: raňajky, prehliadka írskej metropoly Dublin.
Navštívime národnú katedrálu írskej protestantskej
cirkvi – St. Patrick´s Cathedral (dokončená v rokoch
1220 – 1259). Je najväčším chrámom a vďaka veži o
výške 43 m je aj najvyšším kostolom celého Írska.
Uvidíme tiež ďalšie známe miesta, írsku univerzitu
Trinity College (s jej slávnou knižnicou), nábrežie rieky
Liffey, O´Connell Street ako i malebnú štvrť Temple
Bar (nové kultúrne centrum mesta). Individuálne voľno, transfer na letisko a popoludní odlet do Prahy
(v termíne 9371 je možný prílet do Viedne za príplatok).

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Praha (Viedeň) - Dublin a späť.
Ubytovanie: 6 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 2*/3* hoteloch.
Stravovanie: 6 x raňajky a 5 x večere (bez nápojov).
Ostatné: podľa programu doprava po Írsku autobusom, trajekt na Aranské ostrovy, služby slovensky
alebo česky hovoriaceho sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a
servisné poplatky 199 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 240 €, vstupné cca 80 €/os.
transfer Bratislava - Viedeň a späť 20 €/os. (len 9371).
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POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Uzbekistan

8-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9441

9442

Dátum odletu

15.05.

11.10.

Dátum príletu

22.05.

18.10.

7

7

1290

1290

Počet nocí
Cena na osobu

1. deň: odlet z Viedne (s prestupom) do uzbeckej metropoly Taškent s históriou už takmer 2000 rokov.

van Makhmud, mešita a minaret Islam Khodja s nádherným výhľadom. Návrat do hotela, večera, nocľah.

2. deň: prílet v nočných hodinách, transfer do hotela, ubytovanie, oddych a neskoré raňajky. Prehliadka
Taškentu - snúbi sa tu čaro orientu so súčasnosťou komplex na námestí Khast Imam s madrasou Barak
Khan s múzeom islamskej literatúry a najstarším Koránom na svete, Piatková mešita Tellya Sheikh a madrasa
Muyi Mubarak (kde je podľa legendy uložená časť vlasov
proroka Mohameda), mauzóleum Kaffal Shashi (jeden
z prvých imámov a učiteľ islamu), bazár Chorsu. Presun
metrom do novej časti mesta, kde uvidíte novú mešitu
Minor z r. 2014 (kapacitou 2400 osôb najväčšia v Strednej
Ázii). Prejdete sa po Námestí nezávislosti a Amir Timur,
uvidíte pamätník zemetrasenia z roku 1967. Večera v
reštaurácii, návrat do hotela, nocľah.

4. deň: raňajky, cesta autobusom alebo vlakom po
trase Veľkej hodvábnej cesty, ktorá spájala Khivu a
Bucharu cez púšť Kyzyl Kum. V prípade autobusu zastávka na brehu rieky Amu Darya, (oddeľuje Kyzyl Kum
od púšte Kara Kum v Turkmenistane). Obed vo forme
pikniku po trase, alebo po príchode vlaku do Buchary.
Príchod do Buchary, ubytovanie, večera a nocľah.

3. deň: raňajky, transfer z hotela na letisko, odlet do
mesta Urgench. Cesta do Khivy, v minulosti rozdelenej
na 3 časti (citadela Kunya Ark, predmestie Dishan Kala a
vnútorné mesto Ichan Kala). Pešia prehliadka komplexu
pamiatok, mešít, minaretov, madras a palácov. Ichan
Kala je múzeum pod otvoreným nebom, kde aj dnes
žije 300 rodín. Je tu viac než 60 monumentov - najznámejšie sú madrasa Kelte Minar a Muhammad Amin
Khan, mešita Juma (s unikátnou akustikou s 212 stĺpmi),
palác Tash Khauli (bývalý hárem), mauzóleum Pakhla-

5.deň: raňajky, prehliadka Buchary - plnej historických
skvostov. Najpôvabnejším je komplex Poi Kalyan s
mešitou Kalyan, unikátny rezervoár vody Lyabi Khauz,
madrasa Kukeldash, mauzóleum Ismaila Samaního,
starý bazár Tok-i-Zargaron, madrasa Chor Minor so 4
minaretmi a pevnosť Ark. Večera v tradičnej miestnej
rodine. Návrat do hotela, nocľah.
6. deň: raňajky, cesta autobusom do mesta Shakhrisabz - rodisko dobyvateľa Timura - palác Ak Saray, Dorut
Tillavat komplex a mešita Kok Gumbaz. Ďalej cesta do
Samarkandu. Večera v reštaurácii, ubytovanie, nocľah.
7. deň: raňajky, prehliadka Samarkandu - „raja Orientu“. Prechádzka po námestí Registan - je vraj najkrajším
námestím sveta s 3 madrasami: Sher Dor s majolikou a
citátmi z Koránu, Tillya Kari so zlatom dekorovanou fasádou a observatórium Timurovho astronóma Ulugh

Beka. Uvidíte mauzóleum Timurovych synov a vnukov
– Gur Emir a mešitu Bibi Khanuma, nekropolis kráľov a
vládcov Shakhi Zinda s pomyselným hrobom Kusam
ibn Abbása (bratranca proroka Mohameda). Je málo
miest na svete, kde sa spolu modlia židia, moslimovia
a kresťania a jedným z nich je hrob starozákonného
proroka Daniela v Samarkande. Večera v reštaurácii,
návrat do hotela, nocľah.
8. deň: skoré ľahké raňajky (alebo raňajkový balíček),
transfer na letisko a odlet do Viedne (s prestupom).

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Taškent, Taškent - Urgench a Samarkand - Viedeň.
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprcha a WC) v 3* hoteloch.
Stravovanie: 7 x polpenzia (7 x raňajky, 6 x večere a 1 x
obed formou pikniku).
Ostatné: doprava autokarom podľa programu, všetky vstupy podľa programu, prehliadky s miestnym
sprievodcom, služby slovenského sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné
a servisné poplatky 199 €/os, obslužné 40 €/os. (platí
sa v Uzbekistane).
Príplatky: za 1/1 izbu 180 €, transfer Bratislava - letisko
Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Libanon

Švajčiarsko
Blízkeho východu
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8-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9271

9272

Dátum odletu

29.05.

09.10.

Dátum príletu

05.06.

16.10.

6

6

1190

1190

Počet nocí
Cena na osobu

1. a 2. deň: popoludní odlet z Viedne do Bejrútu
(s prestupom), po polnoci prílet do hlavného mesta
Libanonu, transfer do hotela, nocľah. Po neskorých
raňajkách prehliadka centra Bejrútu: námestie Nejme,
kde leží budova parlamentu i ikonická hodinová veža
z r. 1930. Malebný je pohľad na dve skalné formácie
v mori nazývané „holubie skaly“. Uvidíte Libanonské
národné múzeum, novopostavenú mešitu Mohamad
Al-Amin aj Katedrálu sv. Juraja (1894), ktorej stavba je
inšpirovaná rímskou Bazilikou Santa Maria Maggiore.
Prechádzka po promenáde pri zálive Zaytouna, kde je
vybudovaná moderná obchodno – prístavná a oddychová zóna. Návrat do hotela, večera a nocľah.
3. deň: raňajky, prehliadka nádhernej krasovej jaskyne Jeita (dĺžka 2,2 km), ktorá bola finalistom pri voľbe
7 prírodných divov sveta. Z mesta Jounieh sa vyvezieme za 9 minút lanovkou do dedinky Harissa k soche
Panny Márie – patrónky Libanonu. Je tu úžasný výhľad
na Jounieh a Stredozemné more. Návšteva jedného z
najstarších obývaných miest sveta – Byblos (UNESCO).
Pred 5000 rokmi bolo centrom obchodu s papyrusom, jeho slávu pripomínajú zvyšky pohanských chrámov, kráľovské hrobky, mestské hradby. Pokračovať
budeme do Annanya - „Lurd Blízkeho východu“ ku
hrobu sv. Charbela. Návrat do hotela, večera, nocľah.
4. deň: raňajky, celodenný výlet začne v bývalom

centre ummájovských kalifov - Anjar (UNESCO), kde
uvidíte zachované pozostatky palácového mesta z
8.st. Prejdete údolím Bekaa a navštívite najzachovanejší rímsky antický chrámový komplex v Baalbeku
(UNESCO) z 1.-3.st. Po ochutnávke vína vo vinárskej oblasti Ksara návrat do hotela. Večera, nocľah.
5. deň: raňajky, prechod cez údolie Kadisha (UNESCO).
Sú tu jedny z najstarších kresťanských kláštorov na svete. Nádherné cédrové lesy, ktorých drevo bolo použité
na stavbu jeruzalemských chrámov, budete obdivovať pri Bshare (UNESCO). Navštívite rodnú dedinku sv.
Charbela - Bekaa Kafra i kláštor maronitov sv. Antona z
Kozhaya. Návrat do hotela, večera, nocľah.
6. deň: raňajky, návšteva prírodnej oblasti Chouf,
ktorú nezasiahol stavebný rozmach a uchováva libanonskú prírodu v plnej kráse. V rezervácii rastie 20% z
celkového počtu cédrov v krajine, z ktorých mnohé
majú aj 2000 rokov. V Beiteddine - bývalom sídle emirátu, uvidíte palác z 18. st. emira Bashira II., ktorý sa stal
neskôr letnou prezidentskou rezidenciou. Pokračujete
do Deir al-Qamar, mestečka s horským šarmom, ktoré
symbolizuje náboženskú diverzitu Libanonu. Mešita,
kresťanský chrám i synagóga ležia neďaleko seba na
hlavnom námestí. Návrat do hotela, nocľah.
7. deň: raňajky, objavíte dva starobylé fénické prístavy a perly histórie krajiny. Tretie najväčšie libanonské

mesto Sidon (kandidát UNESCO) je známe svojim morským križiackym hradom. Navštívite Tyre, kde je najvýznamnejším svedkom histórie hipodrom zaradený
do zoznamu UNESCO. Mesto je známe z mytológie
ako rodisko Európy, fénickej ženy, ktorú uniesol Zeus v
podobe bieleho býka. Zastavíte sa v Maghdouche pri
veži Panny Márie z Mantary, kde čakala na Ježiša, keď
učil v Sidone a Tyre. Návrat do hotela, večera.
8. deň: po polnoci transfer na letisko a odlet z Bejrútu
(s prestupom) do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Bejrút a späť.
Ubytovanie: 6 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprch, WC) v 3* hoteloch.
Stravovanie: 6 x polpenzia (raňajky a večere bez nápojov).
Ostatné: doprava autokarom podľa programu, program podľa popisu vrátane všetkých vstupov,
prehliadky s miestnym sprievodcom, služby slovenského sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné
a servisné poplatky 199 €/os., obslužné 50 €/os. (platí
sa sprievodcovi na mieste)
Príplatok: za 1/1 izbu 250 €, transfer z Bratislavy na
letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
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POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Azerbajdžan krajina ohňa

8-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9471

9472

Dátum odletu

14.05.

08.10.

Dátum príletu

21.05.

15.10.

7

7

1050

1050

Počet nocí
Cena na osobu

1.-2. deň: popoludní odlet z Viedne, po polnoci prílet do Baku, transfer do hotela, ubytovanie, nocľah.
Po neskorých raňajkách prehliadka Baku: starobylé
centrum mesta Icheri sheher (UNESCO), kde leží očarujúci palácový komplex Shirvanshakhs, symbol mesta
Dievčenská veža, Kervansaray a zaujímavé múzeum
miniatúrnych kníh. Z parku Upland sa budeme kochať
v nádhernej panoráme mesta a dominánt celého zálivu vrátane 3 ikonických mrakodrapov v tvare plameňa
Flame Towers. Večera, návrat do hotela, nocľah.

položil už v 1.storočí apoštol Eliseus. Na priľahlom pohrebisku uvidíte pod sklenou kupolou zvyšky kostier
nezvyčajne vysokých ľudí (2 – 2,2 m) nekaukazskej rasy.
Návrat do Gabaly, večera a nocľah.

3. deň: raňajky, vydáme sa na západ cez vinársku oblasť Shamakhi kde si pozrieme mešitu Juma (najstaršia
v Azerbajdžane i na celom Kaukaze), uvidíme mauzóleum šejka Diri Baba (r. 1402), prejdeme sa po starobylom
meste Lahij (známe výrobky z medi). Čaká nás cesta na
jednej z najdlhších lanoviek sveta z Gabaly, obdivujúc
nádherné kaukazské scenérie, do strediska Tufandag.
Ubytovanie v hoteli v Gabale, večera, nocľah.

6.deň: raňajky, dnes sa vypravíme pozdĺž Kaspického mora do archeologickej lokality Gobustan, kde sa
zachovalo asi 6000 skalných kresieb a rytín, z ktorých
väčšina je datovaná do mladšej doby kamennej a
doby medenej. Toto unikátne skalné umenie a pamiatky osídlenia v Gobustane sú zapísané na zozname
svetového dedičstva UNESCO. V prípade priaznivého
počasia sa na off-road vozidlách prepravíme k prírodnému fenoménu - „bahenným vulkánom“. Ďalej navštívime „chrám ohňa“ Ateshgah, ktorý bol miestom
zoroastriánskych bohoslužieb. Napokon nás čakajú
„horiace hory“ - ďalšia prírodná zvláštnosť - miesta kde
horí večným plameňom plyn prirodzene unikajúci z
hornín. Návrat do hotela, večera a nocľah.

4. deň: raňajky, dnes sa vydáme na celodenný výlet
do okolia Sheki (najstaršie mesto krajiny a obchodné
centrum na Hodvábnej ceste, známe špeciálnou halvou).
Upúta vás letný palác Shaki Khans (kandidát UNESCO) s
nádhernou fasádou zdobenou mozaikami a freskami,
interiérovou výzdobou a okennými vitrážami. Pokračujeme do dedinky Kish na prehliadku starobylého
chrámu kaukazsko - albánskej cirkvi, ktorého základy

5. deň: raňajky, transfer autobusom do Baku, ubytovanie v hoteli. Popoludní si urobíme fotografovanie pri
Centre Heydara Alijeva, ktoré je vďaka svojmu mimoriadne atraktívnemu modernému dizajnu jedným zo
symbolov Baku. Večera a nocľah.

7. deň: raňajky, celodenný výlet na sever krajiny začneme v nádhernej oblasti Guba známej produkciou
jabĺk. Ďalej uvidíme zaujímavé skalné útvary Beshbar-

mag, vodopád Masdargah, kaňon Qudyalchay a v prípade dobrej viditeľnosti aj lietajúce orly nad severným
Kaukazom. Cieľom cesty je dedinka Khinalug, ktorá je
nielen jedným z najstaršie obývaných regiónov na
svete (viac než 5000 rokov), ale aj jednou z európskych
najvyššie položených usadlostí (viac než 2350 m n.m.).
Budeme stáť v úcte nad skromnými kamennými obydliami tejto malebnej dedinky a v pokore rozjímať nad
úchvatnou horskou scenériou tohto regiónu. Návrat
autobusom do Baku, večera a nocľah.
8. deň: raňajky, v závislosti od letových časov transfer
na letisko a odlet z Baku

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Baku a späť (s prestupom).
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprcha a WC) v 4* hoteloch po trase zájazdu.
Stravovanie: 7 x raňajky a 6 x večere vrátane vody.
Ostatné: doprava autobusom podľa programu,
program podľa popisu vrátane všetkých vstupov,
prehliadky s miestnym sprievodcom, služby slovensky
alebo česky hovoriaceho sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné
a servisné poplatky 199 €/os.
Príplatky: 1/1 izba 220 €, vstupné víza do Azerbajdžanu 35 €/os., Bratislava - Viedeň a späť 20 €/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Gruzínsko
a Arménsko

25

10-dňový

poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 10-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9461

9462

9463*

Dátum odletu

06.06.

14.09.

28.09.

Dátum príletu

15.06.

23.09.

07.10.

9

9

9

1050

1050

1050

Počet nocí
Cena na osobu

1. - 2.deň: odlet z Viedne (v termíne 9463* aj z Košíc) do
metropoly Gruzínska – Tbilisi. Prílet po polnoci, transfer do hotela, ubytovanie, nocľah. Raňajky, prehliadka
Tbilisi kde uvidíme kostol Metekhi so sochou V. Gorgasali, Katedrálu Najsvätejšej Trojice (Sameba), vyvezieme sa lanovkou na pevnosť Narikala a peši zídeme do
starej štvrte Abanotubani so sírnymi kúpeľmi, Shota
Rustaveli Avenue a veľa iných. Popoludnie venujeme
jednému z najstarších miest Gruzínska - Mtskheta, kde
navštívime Katedrálu Svetitskhoveli (11.stor.) a kláštor
Jvari (6. stor.). Návrat do hotela, večera, nocľah.
3. deň: raňajky, dnes nás čaká horská etapa: prehliadka hradného komplexu Ananuri na rieke Aragvi, cesta
do Kazbegi cez horský priesmyk Jvari (2379 m n.m.) a
jazda na terénnych vozidlách (4x4) na prehliadku Chrámu Svätej Trojice v Gergeti vo výške 2170 m pod horou
Kazbegi (5047 m). Návrat do Tbilisi, večera a nocľah.
4. deň: raňajky, vydáme sa do rodného mesta J.V.
Stalina - Gori, kde si prezrieme jeho múzeum a ďalej
navštívime prehistorické jaskynné a skalné mesto
Uplistsikhe. Prehliadka mesta Kutaisi, návšteva dvoch
najkrajších pamiatok UNESCO v západnom Gruzínsku:
Katedrály Bagrati (11.st.) nad riekou Rioni a kláštora Gelati založeného kráľom Davidom IV. v 12. st. Ubytovanie v kúpeľnom mestečku Tskaltubo, večera a nocľah.
5. deň: raňajky, cesta do Borjomi, prechádzka v parku

s ochutnávkou svetoznámej minerálnej vody priamo z
prameňov. Pokračujeme prehliadkou pevnosti Rabati
(12. st), opustíme Gruzínsko a ubytujeme sa v druhom
najväčšom meste Arménska - Gyumri, večera, nocľah.
6. deň: raňajky, prehliadka Gyumri a pôjdeme ďalej za
UNESCO pokladmi Arménska. Navštívime Katedrálu
Etchmiadzin (tu je uložená kopija, ktorou prebodli ukrižovaného Krista) a pozostatky „chrámu nebeských anjelov“ Zvartnots. Ubytovanie v Jerevane, večera, nocľah.
7. deň: raňajky, prehliadka centra mesta (Námestie
republiky, pamätník Matka Armenia, parlament, prezidentský palác, pamätník obetiam genocídy v roku 1915,
Matenadaran - depozitár starovekých manuskriptov) a
unikátne Cascade so sochami, fontánami a výhľadom
na horu Ararat. Uvidíme pohanský chrám a úžasný kaňon v Garni ako i unikátny skalný chrám sv. Gegharda.
Obed v typickej dedine, kde sa pri sledovani prípravy
arménskeho chleba „lavaš“ posilníme autentickým arménskym jedlom. Navštívime destilérku svetoznámeho arménskeho brandy Ararat (degustácia dvoch druhov, možnosť nákupu). Návrat do hotela, večera, nocľah
8. deň: raňajky, prejdeme údolím pri biblickej hore
Ararat k posvätnému kláštoru Khor Virap, zastavíme sa
na ochutnávku vína v Areni (tradícia vinárstva na území Areni trvá 6000 r.) a cez malebný kaňon do kláštora
Noravank (13. st). Návrat do Jerevanu, večera a nocľah.

9. deň: raňajky, navštívime kláštor Sevanavank ležiaci
na brehu malebného jazera Sevan (jedno z najväčších
jazier Euroázie) s úchvatnou panorámou, atmosférou
a výhľadom. Prejdeme hornatou oblasťou Dilijan („arménske Švajčiarsko“) k tajomnému kláštoru Haghartsin,
ukrytému v hustých lesoch. Prechod do Gruzínska,
ubytovanie v Tbilisi, večera, nocľah.
10. deň: raňajky, voľno, v závislosti od letových časov
transfer na letisko a odlet z Tbilisi do Viedne (príp. Košíc).

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Tbilisi a späť, v termíne
9463* Košice - Tbilisi a späť (za príplatok 30 €/os.).
Ubytovanie: 9 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprch, WC) v 3* hoteloch.
Stravovanie: 9 x polpenzia (9 x raňajky, 7 x večera
vrátane vody, 1 x gala večera s folklórnym programom a
vínom v Gruzínsku a 1 x obed s lavašom v Arménsku).
Ostatné: doprava klimatizovaným autobusom podľa
programu, všetky vstupy podľa programu, prehliadky s miestnym gruzínskym/arménskym sprievodcom, služby slovenského sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné
a servisné poplatky vo výške 199 €/os.
Príplatok: za 1/1 izbu 250 €, transfer z Bratislavy na
letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
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POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Gruzínsko
všetkými
zmyslami

8-dňový
poznávací
zájazd
letecky

TERMÍNY A CENY 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9451

9452

Dátum odletu

27.06.

22.08.

Dátum príletu

04.07.

29.08.

7

7

899

899

Počet nocí
Cena na osobu

1. deň: odlet z Viedne do hlavného mesta Gruzínska
- Tbilisi, transfer do hotela, ubytovanie, večera v miestnej reštaurácii, návrat do hotela a nocľah.
2. deň: raňajky, výlet do vinárskeho regiónu Kakheti.
začneme v dedinke Badiauri ochutnávkou syra a gruzínskeho chleba priamo z pece. Pokračujeme prehliadkou Kláštora sv. Nino v Bodbe s úžasným výhľadom
na údolie Alazani a cyprusové lesy. Rajom pre zaľúbených je mestečko Signaghi, kde možno uzavrieť sobáš
v ktorýkoľvek deň i hodinu. Navštívime vinárstvo Kindzmarauli (ochutnávka vína a ukážka prípravy gruzínskeho jedla „khachapuri“). Prehliadka kráľovskej citadely
v Gremi. Návrat do Tbilisi, večera a nocľah.
3. deň: raňajky, výlet za krásami severného Gruzínska a Kaukazu začneme prehliadkou kláštora Jvari
(UNESCO). Ďalšou zastávkou bude okolie vodného rezervoáru Jinvali a pevnosti Ananuri, lyžiarske stredisko
Gudauri a fotozastávka pri Oblúku priateľstva vo výške
viac než 2300 m. Vrcholom cesty bude návšteva Chrámu Svätej Trojice v Gergeti ležiacom vo výške 2170
m (jazda na vozidlách 4x4) pod majestátnou horou
Kazbegi (5047 m), kde bol podľa gruzínskej povesti pripútaný Prometheus. Návrat po ceste spájajúcej Rusko
s Arménskom a Iránom do Tbilisi, večera v miestnej
reštaurácii, návrat do hotela a nocľah.

4. deň: raňajky, odchod na návštevu múzea gruzínskeho rodáka J.V. Stalina v Gori. Prehliadka unikátneho
jaskynného mesta Uplistsikhe (UNESCO). Cesta do druhého najväčšieho mesta Kutaisi, kde navštívime stredoveký kláštorný komplex Gelati (UNESCO) a Katedrálu
Bagrati (UNESCO). Ubytovanie v hoteli v kúpeľnom
mestečku Tskaltubo, večera v hoteli a nocľah.
5.deň: raňajky, návšteva Prometheovej jaskyne, prehliadka skvele zrekonštrovaného hradného komplexu
Rabati (pôvodne z 9. st.) pri Akhaltsikhe. Ubytovanie v
hoteli v lyžiarskom stredisku Bakuriani, večera a nocľah.
6. deň: raňajky, návšteva kúpeľného mestečka Borjomi, kde pri prameni ochutnáme svetoznámu minerálnu vodu (gruzínsky exportný artikel č.1). Pozveme vás do
sveta Chateau Mukhrani, zámku, záhrady a vínnych
pivníc najstaršej kráľovskej dynastie sveta – Bagrationi. Prehliadka s ochutnávkou vína a ukážkou prípravy gruzínskeho jedla „khinkali“ a sladkej pochúťky
„churchkhela“. Deň zakončíme prehliadkou bývalého
hlavného mesta Mtskcheta a Katedrály Svetitskhoveli
(UNESCO), večera v reštaurácii a nocľah.
7. deň: raňajky, prehliadka centra Tbilisi, Katedrála Sameba (jeden z najväčších ortodoxných chrámov sveta) a
chrám Metekhi, lanovkou sa vyvezieme na starobylú

pevnosť Narikala, prejdeme sa po historickej štvrti
Abanotubani so známymi sírnymi kúpeľmi. Nebude
chýbať ani prehliadka továrne a ochutnávka brandy
prémiovej značky Sarajishvili, návšteva miestneho trhu
a večera s folklórnou show. Návrat do hotela a nocľah.
8. deň: raňajky, voľno, v závislosti od letových časov
transfer na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Tbilisi a späť.
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprcha a WC) v 3* hoteloch po trase zájazdu
Stravovanie: 7 x polpenzia (raňajky, večere a voda).
Ostatné: doprava autobusom v Gruzínsku, program
podľa popisu vrátane všetkých vstupov, ochutnávky vín v Kindzmarauli a Chateau Mukhrani, ochutnávka brandy Sarajishvili, ukážky prípravy 3 tradičných
jedál a pochúťok, ochutnávka chleba a syra v Badiauri,
prehliadky s miestnym sprievodcom, služby slovensky
alebo česky hovoriaceho sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a
servisné poplatky 199 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 180 €, transfer z Bratislavy na
letisko Viedeň a späť 20 €/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Madeira -
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8-dňový
poznávací
zájazd
letecky

ostrovný raj
s turistikou

TERMÍNY A CENY 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9191

9192

9193

Dátum odletu

21.02.

23.07.

10.09.

Dátum príletu

28.02.

30.07.

17.09.

7

7

7

1100

1100

1100

Počet nocí
Cena na osobu

1. deň: odlet z Prahy priamym letom na portugalský
ostrov Madeira, ktorý je pre mnohých rajom s večne
príjemnou klímou, nádhernou a rozmanitou krajinou
plnou endemických rastlín. Ubytovanie na 4 noci v
hoteli na severozápadnom cípe v Porto Moniz.
2. deň: raňajky, niekoľkohodinová vychádzka v okolí
dedinky Lamaceiros. Vďaka tunajšej hustej vegetácii a
terasovitým políčkam plným zelene sa Madeira niekedy nazýva aj „európske Bali“. V Porto Moniz budeme
mať možnosť vyskúšať kúpanie vo svetovo známych
lávových bazénoch, relaxovať na pobrežnej promenáde a možnosť turistiky. Návrat do hotela a nocľah.
3. deň: raňajky, prejdeme sa atraktívnou cestou plnou nádherných vyhliadok po divokom severnom
pobreží a vydáme sa na kráľovskú Levadu do Rei, ktorá
nás prevedie vavrínovým pralesom v okolí mestečka
Sao Jorge. Návrat do hotela a nocľah.
4. deň: raňajky, výjazd na náhornú plošinu Paúl de
Serra, kde si prezrieme najstaršie vavríny na ostrove v
„rozprávkovom lese“ v oblasti Fanalu. Budeme pokračovať do Rabacalu, kde prejdeme pozdĺž niektorej z
levád v okolí vodopádu Risco. Za svitu bateriek prekonáme 900 m dlhý tunel a vrátime sa cez najzápadnejší
výbežok ostrova Ponta do Pargo do hotela, nocľah.

5. deň: raňajky, presunieme sa do vnútra madeirského centrálneho masívu, kde sa nám za priaznivého
počasia otvoria nádherné výhľady do všetkých strán.
Z Achady do Teixeira (1592 m n.m.) sa pohodovou cestou vo vysokohorskom prostredí vydáme na Pico Ruivo, ktorý je najvyšším vrchom Madeiry (1862 m n.m.).
Ďalej prejdeme do oblasti Curralu das Freiras - „Údolie
mníšok“, ktoré si najskôr prezrieme z vyhliadky Eira do
Serrado a potom v samotnej dedinke môžeme ochutnať niektorú z miestnych preslávených gaštanových
špecialít. Transfer na ubytovanie v hoteli v hlavnom
meste Funchal a nocľah.
6. deň: raňajky, na výlete nás prekvapí úplne iná krajina. Prejdeme sa polostrovom Sao Lourenco, ktorý sa
okrem suchomilnej kveteny pýši svojimi farebnými
lávovými stenami príkro padajúcimi do oceánu. Popoludnie môžeme využiť k pobytu a prehliadke Funchalu, prípadne sa vydať do štvrte Monte s kostolom, kde
odpočíva posledný český kráľ Karol I. Môžeme navštíviť tropickú záhradu (vstup 13 €), múzeum minerálov a
dopriať si ochutnávku skvelého madeirského vína. K
návratu možno využiť zjazd na saniach (carro de cesto
- miestna svetoznáma atrakcia, od 30 € ), alebo lanovku
(jednosmerne cca 11 €). Návrat do hotela a nocľah.
7. deň: raňajky, prejdeme sa po Caldeirao Verde („zele-

ný kotol“), ktorá je jednou z najkrajších levádových trás
na Madeire, pre zdatnejších aj s možnosťou predĺženia na levádu Caldeirao do Inferno. Pozdĺž levády sa
ide rovnakou trasou tam i späť, možno sa teda prejsť
v podmanivej bujnej vegetácii madeirského severu
podľa vašich preferencií. Návrat cez mestečko Santana, kde si pozrieme typické trojuholníkové farebné
domčeky „casa de colmo“. Návrat do hotela a nocľah.
8. deň: raňajky, voľno, záverečný relax vo Funchale, v
závislosti od letových časov transfer na letisko a predpokladaný odlet popoludní z Madeiry do Prahy.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Praha - Funchal a späť.
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom
(sprcha, WC), z toho 4 x v 2*/3* hoteli v Porto Moniz a
3 x v 3* hoteli v hlavnom meste Funchal.
Stravovanie: 7 x raňajky.
Ostatné: doprava autobusom alebo mikrobusom po
Madeire podľa programu, slovensky alebo česky hovoriaci sprievodca CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné
a servisné poplatky vo výške 199 €/os.
Príplatok: za 1/1 izbu 180 €, 5 x večera 220 €..
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1. a 2.deň: popoludní odlet z Viedne (s
prestupom), po polnoci prílet do Bejrútu.
Transfer do hotela, ubytovanie, nocľah. Raňajky, prehliadka krasovej jaskyne Jeita. Návšteva
pútnického miesta Harisa, kde si uctíte Pannu
Máriu – patrónku Libanonu - pri jej soche
nad mestom Jounieh pri Stredozemnom
mori. Príchod do jedného z najstarších obývaných miest sveta – Byblos. Pokračujete do
Annanya - Lurdy Blízkeho východu ku hrobu
sv. Charbela. Návrat do hotela, večera, nocľah

6.deň: po polnoci transfer na letisko a odlet
z Bejrútu (s prestupom) do Viedne.
Informácia: Youssef Antoun Makhlouf sa
narodil 8.5.1828 v Bekaa Kafra. Prijal meno
Charbel, žil 16 rokov ako rehoľník a 23 rokov
ako pustovník v modlitbách a tichu. Zomrel
24.12.1898 a je pochovaný na cintoríne kláštora v Annanya. Ľudia sa k nemu utiekajú s
prosbami o uzdravenie tela i duše. Je preukázaných niekoľko zázrakov na jeho príhovor.
Počas zájazdu 9882 sa zúčastníme oficiálneho programu 22.10.2021 v maronitskom kláštore Annanya - na mieste spätom s rehoľným
životom sv. Charbela.

3.deň: raňajky, v Anjare (UNESCO) uvidíte príklad mestského plánovania v 8. st., prejdete
údolím Bekaa, navštívite rímsky antický chrámový komplex v Baalbeku (UNESCO). Zastávka vo vinárskej oblasti Ksara, ochutnávka vína,
návrat do hotela. Večera, nocľah.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Bejrút a späť.
Ubytovanie: 4 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha., WC) v 3* hoteloch.
Stravovanie: 4 x polpenzia.
Ostatné: doprava klimatizovaným autobusom podľa programu, program podľa popisu vrátane všetkých vstupov, prehliadky
s miestnym sprievodcom, služby sprievodcu
CK/doprovod kňaza, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky vo výške 199 €/os.,
obslužné 50 €/os. (platí sa sprievodcovi priamo v Libanone).

4.deň: raňajky, cesta cez údolie Kadisha s
množstvom kláštorov k nádherným cédrovým lesom (oboje UNESCO), pri Bshare až do
rodnej dedinky sv. Charbela - Bekaa Kafra.
Uvidíte tiež kláštor maronitov sv. Antona z
Kozhaya. Návrat do hotela, večera a nocľah.
5.deň: raňajky, prehliadka prístavu Sidon (s
jedinečným morským križiackym hradom) a
Tyre - antický hipodrom. Na Pannu Máriu si
spomeniete v Mantare, kde čakala na Ježiša,
keď učil v Sidone. Návrat do hotela, večera.

TERMÍNY A CENY 6-dňových leteckých zájazdov

Sv. Charbel a Libanon

6-dňový

pútnický
zájazd
letecky

Kód zájazdu

9881

9882

Dátum odletu

04.05.

19.10.

Dátum príletu

09.05.

24.10.

Počet nocí
Cena na osobu

4

4

770

730

1.deň: odlet v popoludňajších hodinách
z Viedne do Bari, panoramatická autobusová prehliadka centra Bari (Duomo of San
Sabino, jedinečná Bazilika Sv. Mikuláša, v ktorej
je od roku 1087 svätcov hrob). Popoludní transfer autobusom do mestečka San Giovanni
Rotondo - pôsobiska sv. pátra Pia, slovenská
svätá omša. Ubytovanie v hoteli, večera a
nocľah.

pápežmi a svätcami. Transfer autobusom
späť do hotela, večera a nocľah.
4.deň: raňajky, slovenská svätá omša v San
Giovanni Rotondo, osobné voľno, v závislosti
od letových časov transfer na letisko v Bari
a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Bari a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha, WC) v 3* hoteli v oblasti
San Giovanni Rotondo.
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky formou
švédskych stolov, večere servírované formou
menu s tromi chodmi).
Ostatné: transfery a doprava podľa programu klimatizovaným autobusom, náboženský program podľa popisu, panoramatická
autobusová prehliadka Bari, návšteva Monte
Sant´Angelo, služby slovenského sprievodcu/kňaza počas zájazdu, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 120 €, transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

2.deň: raňajky, prehliadka areálu, kde pôsobil v rokoch 1916 - 1968 sv. páter Pio – charizmatický kapucínsky kňaz, ktorý mal vyše 50
rokov na svojom tele ustavične stigmy. Celodenný náboženský program v San Giovanni
Rotondo, počas ktorého uvidíte miesta spojené so životom a pôsobením sv. pátra Pia
(prehliadka Baziliky Santa Maria delle Grazie
a Baziliky sv. Pia, návšteva hrobu sv. pátra Pia).
V Bazilike sv. pátra Pia bude náš kňaz celebrovať slovenskú svätú omšu a vo vonkajšom
areáli absolvujete Krížovú cestu. V podvečer
návrat do hotela, večera, nocľah.
3.deň: raňajky, dopoludnie v San Giovanni
Rotondo, kde bude čas na osobné rozjímanie. Popoludní výlet autobusom do Monte
Sant´Angelo (pamiatka UNESCO). Slovenská
svätá omša v jaskyni, kde sa v rokoch 490,
492, a 1656 zjavil archanjel Michal. Toto miesto bolo v minulosti navštívené tiež viacerými

PRI KÚPE ZÁJAZDU DO 31.03.2021,
TRANSFER Z BRATISLAVY NA LETISKO
VO VIEDNI ZDARMA!

TERMÍNY A CENY 4-dňových leteckých zájazdov

Po stopách
svätého pátra Pia

4 -dňový

pútnický
zájazd
letecky

Kód zájazdu

9821

9822

Dátum odletu

28.05.

15.10.

Dátum príletu

31.05.

18.10.

3

3

450

450

Počet nocí
Cena na osobu

1. deň: pri zájazdoch 9712* a 9715* je odlet
z Bratislavy do Lúrd, pri ostatných je odlet z
Viedne do Toulouse, transfer autobusom
do hotela Lurdách, ubytovanie, prehliadka
areálu (baziliky, podzemná bazilika, kaplnky
a Jaskyňa Zjavenia), účasť na náboženskom
programe, večera, ružencová pobožnosť a
sviečkový mariánsky sprievod, nocľah.

hnaním chorých, večera, ružencová pobožnosť a večerný sviečkový sprievod, nocľah.
Pri zájazdoch 9712* a 9715* je v podvečerných hodinách odlet z Lúrd do Bratislavy.

2. deň: slovenská svätá omša v Jaskyni Zjavenia, raňajky, individuálna návšteva bazénov s lurdskou vodou. Premietanie o živote
sv. Bernadety, ktorá v 14 rokoch zažila 18 zjavení Panny Márie oficiálne uznaných cirkvou.
Zvesť o zjaveniach pritiahla do Lúrd pútnikov
a boli zaznamenané zázračné uzdravenia.
Mnohé boli uznané lekárskymi kapacitami ako vedecky nevysvetliteľné. Slovenská
pobožnosť Krížovej cesty (výjavy a sochy v
nadživotnej veľkosti), Eucharistická procesia s
požehnaním, večera, ružencová pobožnosť,
večerný sviečkový sprievod, nocľah.

Letecká doprava: Viedeň – Toulouse
a späť. Zájazdy * sú s odletom z Bratislavy.
Ubytovanie: 2 x (zájazdy 9712* a 9715*), resp.
3 x (ostatné zájazdy) v 3* hoteli v centre Lúrd.
Stravovanie: 2x (zájazdy 9712* , 9715*), resp.
3x (ostatné zájazdy) polpenzia (raňajky a večere s vínom a vodou) formou švédskych stolov.
Ostatné: služby sprievodcu a sprievod kňaza, transfery autobusom z letiska do Lúrd a
späť, náboženský program podľa popisu.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os., City tax v
hoteloch v Lurdách 3 €/os./noc.
Príplatky: za 1/1 izbu 75 €.
Poznámky: Možnosť doplatenia obedov
vrátane vody a vína v cene 7 €/obed. Na vyžiadanie zaistíme aj ubytovanie v 4* hoteli.

PÚTNICKÉ ZÁJAZDY
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4. deň: slovenská svätá omša, raňajky, voľno,
transfer do Toulouse a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

3. deň: ranná slovenská svätá omša, raňajky, možnosť účasti na medzinárodnej svätej
omši v podzemnej Bazilike Pia X. Prechádzka
po stopách sv. Bernadety na miesta spojené
s jej životom (mlyn, Cachot, hospic a farský
kostol). Možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou a návštevy hradu týčiaceho sa
nad mestom. Eucharistická procesia s pože-

PRI KÚPE DO 31.03.2021, TRANSFER
Z BRATISLAVY DO VIEDNE ZDARMA!

TERMÍNY A CENY 3*/4-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9711

9712*

9713

9714

9715*

Dátum odletu

07.05.

28.05.

18.06.

23.07.

24.09.

Dátum príletu

10.05.

30.05.

21.06.

26.07.

26.09.

3

2

3

3

2

430

430

430

430

430

Počet nocí
Cena na osobu

1.deň: odlet z Viedne do Tel Avivu, transfer autobusom na sever Izraela, ubytovanie
v hoteli v oblasti Galilea, večera a nocľah.
2.deň: raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) a Kány Galilejskej (miesto prvého zázraku - premenenie
vody na víno - obnovenie manželských sľubov),
Kafarnaum, Hora Blahoslavenstiev a Tabgha,
večera v hoteli, nocľah.
3.deň: raňajky, výstup na vrch Tabor, prehliadka Kostola Premenenia Pána a miesta krstu Yardenit v rieke Jordán. Zastávka v Jerichu
(najstaršie trvalo osídlené a najnižšie položené
miesto na Zemi) a ubytovanie v hoteli v Betleheme, večera a nocľah.
4.deň: raňajky, návšteva kresťanských pamiatok a posvätných miest v Betleheme (Bazilika Narodenia, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka),
popoludní kúpanie v Mŕtvom mori a uvidíte
Ain Karem (miesto narodenia Jána Krstiteľa
a Navštívenia Panny Márie u Alžbety). Návrat
do Betlehema, večera a nocľah.
5.deň: raňajky, celodenná pešia prehliadka
Jeruzalema počas ktorej navštívite Olivovú
horu, Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemanskú záhradu, Kostol Hrobu Panny Márie,
Večeradlo a zastavíte sa pri Múre nárekov.
Návrat do Betlehema, večera a nocľah.

Lurdy

3*/4 -dňový

pútnický
zájazd
letecky

6.deň: raňajky, prehliadka Betánie – Lazarov
hrob. Prechod Júdskou púšťou k Mŕtvemu
moru (kúpanie). Možnosť výletu na Massadu
a do Qumranu. Večera a nocľah.
7.deň: raňajky, dopoludnia prehliadka Jeruzalema - Via Dolorosa (Krížová cesta so zastaveniami) a Bazilika Božieho hrobu na Golgote. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori,
večera a nocľah.
8.deň: raňajky, odchod autobusom na letisko do Tel Avivu a následne odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Tel Aviv a späť.
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.
Stravovanie: 7 x polpenzia (raňajky a večere
formou švédskych stolov).
Ostatné: transfery a doprava po Izraeli klimatizovaným autobusom, služby sprievodcu - kňaza, náboženský program, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky vo výške 230 €/os.
Priamo v Izraeli sa platí obslužné 40 USD/os.
a vstupy 40 USD/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 260 €, transfer z Bratislavy na letisko Viedeň - Schwechat a späť
20 €/os.

TERMÍNY A CENY 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9511

9512

9513

9514

Dátum odletu

07.05.

11.06.

15.10.

12.11.

Dátum príletu

14.05.

18.06.

22.10.

19.11.

7

7

7

7

690

690

690

650

Počet nocí
Cena na osobu

Izrael a Mŕtve more

8-dňový
pútnický
zájazd
letecky

30
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1.deň: odlet z Viedne do malebného chorvátskeho Dubrovnika, transfer autobusom
do Medžugoria na území Bosny a Hercegoviny. Prehliadka Kostola sv. Jakuba a jeho
areálu. Ubytovanie v hoteli a večera. Večerný
náboženský program v Kostole sv. Jakuba
s poklonou Svätému krížu. Návrat do hotela
a nocľah.

ším mestom Bosny a Hercegoviny a svoje
meno dostalo po „mostaroch“ - strážcoch
mosta (Stari most) cez rieku Neretva. Návrat
autobusom do Medžugoria, večera v hotel
a nocľah.
4.deň: raňajky, slovenská svätá omša, transfer do Dubrovnika a odlet do Viedne. Pri zájazde 9852 transfer do Splitu so zastávkou pri
lurdskej jaskyni vo Veprici neďaleko Makarskej. Odlet zo Splitu do Viedne.

2.deň: raňajky, slovenská svätá omša, výstup na vrch zjavenia Podbrdo, kde sa 6
deťom v júni 1981 zjavila Panna Mária. Vďaka
týmto zjaveniam sa z malej dedinky stalo
jedno z najväčších modlitebných mariánskych centier v Európe. Nespočetné množstvo ľudí práve tu našlo svoju vieru a získali
pokoj do svojho života. Popoludní návšteva
komunity Cenacolo. V prípade prítomnosti
niektorého z vizionárov v Medžugorí, sa pokúsime zabezpečiť stretnutie. Návrat do hotela a večera. Večerný náboženský program,
svätý ruženec, požehnanie, adorácia pred
najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Návrat
do hotela a nocľah.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Dubrovnik
a späť, pri zájazde 9852 Viedeň – Dubrovnik
a Split – Viedeň.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom v 2*/3* hoteli v Medžugorí.
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky a večere
vrátane vína, vody, káva/čaj).
Ostatné: transfery a autobusová doprava podľa programu, náboženský program
organizovaný v Medžugorí, služby slovenského sprievodcu/sprievod kňaza, program
podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 50 €, transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

3.deň: raňajky, v ranných hodinách výstup
na vrch Križevac, kde už v roku 1934 miestni
farníci postavili kríž. Slovenská Krížová cesta, návrat do Medžugoria a slovenská svätá
omša. Popoludní návšteva mesta Mostar
(pamiatky UNESCO), ktoré je piatym najväč-

TERMÍNY A CENY 4-dňových leteckých zájazdov

Medžugorie

4 -dňový

pútnický
zájazd
letecky

Kód zájazdu

9851

9852

Dátum odletu

28.05.

01.10.

Dátum príletu

31.05.

04.10.

Počet nocí
Cena na osobu

3

3

350

350

1.deň: odlet z Viedne do Izmiru (s prestupom), transfer autobusom do hotela v oblasti
Egejskej riviéry - letoviska Kusadasi, ubytovanie, večera a nocľah.

bami sú Hadriánov chrám, Celziova knižnica
a amfiteáter. Efez bol jednou zo siedmych
cirkví v Ázii, ktoré sú citované v Knihe Zjavenia a predpokladá sa, že tu Ján napísal svoje Evanjelium. Pozrieme si zvyšky Chrámu
bohyne Artemis (jeden zo 7 divov antického
sveta), mešitu Issu Bey (14. stor.) a pozostatky
Baziliky sv. Jána postavenej nad hrobom
apoštola. Návrat do hotela, večera, nocľah.

2.deň: raňajky, celodenný výlet na významné pútnické miesto Turecka – Dom Panny
Márie. V zmysle Kristovho odkazu z kríža si
sv. Ján vzal Pannu Máriu k sebe, odišiel s ňou
a postavil pre ňu dom neďaleko Efezu, v ktorom bývala do konca pozemského života.
Dom Panny Márie navštívili v rámci svojich
pastoračných ciest viacerí pápeži Pavol VI.
(1967), Ján Pavol II. (1979) i Benedikt XVI. (2006).
Toto miesto je uctievané kresťanmi i moslimami ako Meryem Ana Evi – Dom Márie
matky proroka Ježiša. V areáli bude náš kňaz
celebrovať svätú omšu v slovenčine. Popoludní zastávka pri jaskyni „7 usnutých“, kde
sa v r. 250 počas prenasledovania za vlády
Trajana Decia zamurovalo 7 mladých mužov,
zaspali a zázračne sa prebudili až okolo roku
435. Následne navštívime dedinku Sirince,
odkiaľ, podľa tradície, bola Panna Mária vzatá
do neba. Transfer do hotela, večera, nocľah.

4.deň: raňajky, prehliadka pamätihodností
Izmiru (kresťanskej Smyrny). Transfer na letisko
a odlet do Viedne (s prestupom).

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Izmir a späť.
Ubytovanie: : 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 4* hoteli v oblasti
Egejskej riviéry - Kusadasi.
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky, večere).
Ostatné: transfery a doprava podľa programu klimatizovaným autobusom, prehliadky
s miestnym tureckým sprievodcom, služby
slovenského sprievodcu CK/sprievod kňaza,
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky vo výške 165 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 90 €, Balíček vstupov 35 €/os., transfer z Bratislavy na letisko
Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

3.deň: raňajky, celodenný výlet na archeologické nálezisko v Efeze s nádhernými
dláždenými ulicami lemovanými po oboch
stranách pozostatkami obchodov, domov,
kúpeľov a chrámov. Najzachovalejšími stav-

TERMÍNY A CENY 4-dňových leteckých zájazdov

Za Pannou Máriou
a svätým Jánom do Efezu

4 -dňový

pútnický
zájazd
letecky

Kód zájazdu

9871

9872

Dátum odletu

21.05.

17.09.

Dátum príletu

24.05.

20.09.

3

3

490

490

Počet nocí
Cena na osobu

1.deň: odlet z Viedne do Santiago de Compostela (s prestupom), panoramatická prehliadka mesta vrátane Katedrály s hrobom
sv. apoštola Jakuba, transfer do hotela,
ubytovanie, večera a nocľah.

a domy vizionárov v Aljustrel. Pokračujeme
do Santarém na prehliadku Kostola Eucharistického zázraku. Nasleduje Lisabon a jeho
najkrajšie pamiatky v Zone Belém, Mosteiro
de Jerónimos, Torre de Belém, Padrao dos
Descobrimentos, Kostol sv. Antona Paduánskeho postavený nad rodným domom
svätca. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.

2.deň: raňajky, prehliadka centra Santiago
de Compostela s miestnym sprievodcom,
účasť na medzinárodnej „pútnickej“ svätej
omši v Katedrále sv. Jakuba. Presun do Bragy, kde navštívime nádhernú Katedrálu
a uvidíme aj Chrám Bom Jesus do Monte.
Príchod do Porta, panoramatická prehliadka
mesta a návšteva portskej pivnice spojená s ochutnávkou portského vína.
Transfer do hotela, večera a nocľah.

PÚTNICKÉ ZÁJAZDY
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5.deň: raňajky, v závislosti od letových časov
transfer na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Santiago de
Compostela a Lisabon – Viedeň.
Ubytovanie: 4 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.
Stravovanie: 4 x polpenzia (raňajky a večere
bez nápojov).
Ostatné: transfery klimatizovaným autobusom podľa programu, program podľa
popisu bez vstupov, prehliadky s miestnym
sprievodcom, služby sprievodcu CK/doprovod kňaza, DPH
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 199 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 140 €, Balíček vstupov 25 €/os., transfer z Bratislavy na letisko
Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.

3.deň: raňajky, odchod na prehliadku najkrajšieho barokového monumentu Portugalska - kláštora Batalha (UNESCO) s
hrobkami kráľov. Presun na ubytovanie vo
Fatime. Prehliadka areálu Sanktuária a dvoch
dominánt (Bazilika Ružencovej Panny Márie
a podzemná Bazilika Najsvätejšej Trojice). Slovenská svätá omša, večera, účasť na večernom náboženskom programe a nocľah.
4.deň: ranná slovenská svätá omša v Kaplnke Zjavenia, raňajky. Počas prechádzky do
Valinhos sa pomodlíme pobožnosť Krížovej
cesty v prírode. Navštívime rodnú dedinku

TERMÍNY A CENY 5-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9731

9732

Dátum odletu

26.06.

06.11.

Dátum príletu

30.06.

10.11.

Počet nocí
Cena na osobu

4

4

660

620

1. - 2. deň: let do Tbilisi, prílet v noci, transfer do hotela, ubytovanie, nocľah. Raňajky,
prehliadka mestai: kostol Metechi, pevnosť
Narikala, štvrť Abanotubani, synagóga a Katedrála Najsvätejšej Trojice a Shota Rustaveli
Avenue. Návrat do hotela, večera a nocľah.

Fatima a Santiago
de Compostela

5-dňový
pútnický
zájazd
letecky

na Ararat), degustácia arménskeho brandy v
destilérke. Návrat do hotela, večera a nocľah.
8. - 9. deň: raňajky, prehliadka arménskej
histórie: Katedrála Etchmiadzin (s kopijou,
ktorou prebodli ukrižovaného Krista), kostol
sv. Hripsima, chrám „nebeských anjelov“
Zvartnots, obed v typickej dedine (tradičné
arménske jedlo, „lavaš“, ochutnávka ovocnej
vodky). Výhľad na Ararat a návšteva Chrámu
sv. Gegharda zo 4. stor. Večera v reštaurácii
s folklórnou show. Návrat do hotela, nocľah.

3. - 4. deň: raňajky, návšteva starého mesta
Mtskheta: Katedrála Svetitskhoveli a kláštor
Jvari (6. stor.). Cesta do Gori (rodisko Stalina a
jeho múzeum), pokračujete ďalej k jaskynnému a skalnému mestu Uplistsikhe. Ubytovanie v Kutaisi, večera a nocľah. Raňajky, prehliadka Kutaisi, návšteva pamiatok UNESCO:
Katedrály Bagrati a kláštora Gelati. Návrat na
ubytovanie v hoteli v Tbilisi, večera a nocľah.

10. deň: raňajky, voľno. V závislosti od letových časov transfer do Tbilisi a odlet.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

5. - 7. deň: raňajky, prehliadka hradného
komplexu Ananuri, cesta cez horský priesmyk Jvari (2379 m) a jazda na terénnych
vozidlách ku Chrámu Svätej Trojice v Gergeti
pod horou Kazbegi. Návrat do Tbilisi, večera a nocľah. Raňajky, prechod do Arménska
a návšteva stredovekých kláštorov Haghpat
(UNESCO) a Haghartsin. Cesta k jazeru Sevan
s krásnymi scenériami na polostrove Akhtamar. Ubytovanie v Jerevane, večera a nocľah.
Raňajky, prehliadka mesta - Námestie republiky, pamätník Matka Armenia, parlament,
prezidentský palác, pamätník obetiam genocídy v r. 1915, komplex Cascade (výhľad

Letecká doprava: Viedeň – Tbilisi a späť.
Ubytovanie: 9 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.
Stravovanie: 9 x polpenzia (9 x raňajky, 8 x
večera a 1 x obed).
Ostatné: doprava podľa programu, všetky
vstupy podľa programu, prehliadky s miestnym sprievodcom, služby slovenského sprievodcu, doprovod kňaza, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 199 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 250 €, transfer Bratislava- letisko Viedeň a späť 20 €/os.

TERMÍNY A CENY 10-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu

9861

9862

Dátum odletu

25.05.

03.10.

Dátum príletu

03.06.

12.10.

9

9

999

999

Počet nocí
Cena na osobu

Gruzínsko a Arménsko
kolísky kresťanstva

10-dňový

pútnický
zájazd
letecky

