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S nami máte o nezabudnuteľné zážitky postarané

Prečo si vybrať Cestovnú kanceláriu DAKA?
S NAMI VŽDY PRESNE VIETE, ČO KUPUJETE:
 poznáte hotel, v ktorom budete ubytovaní a môžete si prezrieť fotografie daného hotela
 pri autobusových zájazdoch viete akým autobusom pôjdete a môžete si zvoliť presné miesto sedenia
 pri leteckých zájazdoch poznáte leteckú spoločnosť ktorou poletíte a presné odletové časy
K dispozícii máte vždy kompletné informácie a fotografie.
NAŠE ĎALŠIE SKVELÉ VÝHODY PRI AUTOBUSOVÝCH ZÁJAZDOCH:
 ponúkame nástupné miesta z veľkej časti Slovenska
 zadarmo welcome drink počas cesty v autobuse
 na viacdňových zájazdoch zadarmo cestovateľská sada - vankúšik, kryt na oči a štuple do uší
 bezplatné zapožičanie dáždnika pre každého počas zájazdu
Spolupracujeme len s profesionálnymi a overenými sprievodcami, ktorí spĺňajú náročné kritéria a ktorí sú členmi Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu.
VÝHODNÁ CENA:
 zájazdy sú nielen zaujímavé, profesionálne, ale aj cenovo výhodné a dostupné pre každého
NAŠI DODÁVATELIA SÚ PRE NÁS KĽÚČOVÍ:
 hotel, autobus a sprievodca je to, čo tvorí našu kvalitu
 svojich partnerov si starostlivo vyberáme a našim cieľom je dlhodobá spolupráca
 za ich služby im zaplatíme vždy PRED zájazdom, čo im dáva istotu v nás ako ich obchodného partnera a ISTOTU VÁM, že sa
zájazd určite uskutoční

Darčekové poukážky

-3%

Možnosť zakúpiť na www.daka.sk

-4%

SKUPINOVÁ ZĽAVA 10+

(Platí pre skupinu objednávateľov
objednávajúcich zájazd pre minimálne
10 platiacich osôb)

SKUPINOVÁ ZĽAVA 20+

(Platí pre skupinu objednávateľov
objednávajúcich zájazd pre minimálne
20 platiacich osôb)

-5%
SENIORI A DETI DO 12 ROK.
(Paušálna jednorazová zľava pre
klienta 65+ rokov a menej ako 12
rokov)

Zľavy nie sú kumulovateľné a vzťahujú sa len na cenu zájazdu (nie sumu príplatkov).
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VYSKÚŠAJTE NAŠE SLUŽBY A SAMI SA PRESVEDČÍTE O NAŠICH VÝHODÁCH.

Vážení klienti,
s veľkou radosťou Vám predstavujeme nový katalóg Cestovnej kancelárie DAKA na rok 2018, v ktorom Vám prinášame
hneď niekoľko veľmi zaujímavých noviniek v našej ponuke. Značne sme rozšírili ponuku leteckých zájazdov o také
zaujímavé destinácie ako je napr. Izrael, Dubaj, Lisabon, či Marrakesh. Ďalej sme letecký zájazd do Paríža, jeden z našich
najobľúbenejších zájazdov, predĺžili o jeden deň za nezmenenú cenu.
V ponuke nájdete aj nové autobusové zájazdy, či už 1-dňové alebo viacdňové. Samozrejme nechýbajú naše najobľúbenejšie
zájazdy do Francúzska, Talianska, Maďarska, Poľska, Rakúska, či Českej republiky. Pre veľkú úspešnosť organizujeme
naďalej pobytové zájazdy do Chorvátska a Talianska. Samozrejme všetky zájazdy ponúkame neustále za tie najlepšie
ceny, pri zachovaní veľmi vysokej kvality.
Sme veľmi radi, že sa môžeme pochváliť priemernou známkou 1,35 od našich klientov z viac ako 2 000 vyplnených
dotazníkov. Stále sa budeme snažiť zlepšovať a v našej kvalite nepoľavovať. Neustále sa snažíme skvalitňovať naše služby
a tešíme sa zo stále sa zvyšujúceho počtu verných zákazníkov. Naši najvernejší klienti vyskúšali už viac ako 10 zájazdov z
našej ponuky.
Veríme, že sa k spokojným zákazníkom zaradíte
aj Vy a spolu s nami budete objavovať stále viac
veľmi zaujímavých miest.
Radi by sme upriamili Vašu pozornosť aj na
našu internetovú stránku www.daka.sk, kde
nájdete vždy aktuálne, presné počty voľných
miest vo Vami vybranom termíne zájazdu a
môžete realizovať svoju objednávku. Nájdete tu
aj veľmi prehľadný kalendár zájazdov a rovnako
praktickú mapu.
Nakoniec budeme veľmi radi, ak akýkoľvek
zájazd

budeme

môcť

pripraviť

na

mieru

pre Vašu skupinu, napr. pre firmu, školu, či
klub dôchodcov. Sme otvorení akejkoľvek
spolupráci, stačí nás iba kontaktovať a veríme,
že Vám ponúkneme atraktívne riešenie Vašich
cestovateľských nápadov.
Tešíme sa na spoločné stretnutia a prajeme Vám
len tie najkrajšie zážitky na našich zájazdoch.

DAvid Gavaľa a KAtarína Gavaľová
majitelia Cestovnej kancelárie DAKA

LEGENDA VÝRAZOV




Letecky
Autobusom
Autom





S ubytovaním
S raňajkami
So sprievodcom

Letecké zájazdy
Autobusové viacdňové zájazdy
Autobusové jednodňové zájazdy
Adventné zájazdy
Silvestrovské zájazdy

Poistenie cestovnej kancelárie
Cestovná kancelária DAKA je poistená proti úpadku v zmysle zákona č.281/2001 Z.z. v poistovni Kooperativa

4-12
13-29
30-35
36-41
42-43
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5-dňový letecký zájazd do Paríža

699,00 €

399,00 €

   
04.04 - 08.04.2018

09.05 - 13.05.2018

20.06 - 24.06.2018

18.07 - 22.07.2018

22.08 - 26.08.2018

26.09 - 30.09.2018

1. deň: Odlet z Viedne v stredu o 15:25 hod. a prílet na letisko ORLY v Paríži popoludní o 17:40 hod. Následne presun do hotela, ubytovanie sa, zloženie
batožiny a odchod do historického centra mesta rýchlovlakom. Hovorí sa, že kto nebol na „Eiffelovke“, nebol v Paríži. Prehliadku Paríža teda začneme
večerným výstupom na Eiffelovu vežu. Večer návrat na ubytovanie.
2. deň: Po raňajkách presun na l´Ile de la Cité, kde sa už okolo roku 300 pred Kr. na ostrove v Seine usadili Galovia z kmeňa Parisov, ktorí založili
oppidum nazvané Lutetia (po slovensky Lutécia, po francúzsky Lutèce; čiže „barinaté miesto“), respektíve Lutetia Parisiorum. Za tento ostrov býva
považovaný ostrov Cité. Večer návrat na hotel, ubytovanie, nocľah.
3. deň: Raňajky, po raňajkách presun metrom a rýchlodráhou do kráľovského zámku vo Versailles – sídla Kráľa Ľudovíta XIV., ktorý sa sám nazýval Kráľ
Slnko, individuálna prehliadka zámku, zámockých záhrad, prípadne cesta vláčikom po záhradách a parku až k Veľkému a Malému Trianonu.
4. deň: Po raňajkách presun do Invalidovne, najväčšieho vojenského múzea vo Francúzsku, prehliadka Dómu s hrobom Napoleona I a jeho syna Orlíka
a Kaplnky Sv. Ľudovíta. Po prehliadke Invalidovne sa prejdeme cez most Alexandra III a prídeme na najslávnejšiu triedu v Európe, na Champs Elysées.
5. deň: Po raňajkách presun na Champs-Ellysée, naslávnejší a najdlhší bulvár, ktorý vedie až k námestiu Place de l´Etoile (námestie Hviezdy), na ktorom
stojí slávny Napoleonov L´Arc de Triomphe - Víťazný oblúk. Počas individuálneho voľna sa budeme môcť pokochať výstavnými priestormi svetových
automobilových značiek, či módnymi hitmi v butikoch alebo jednoducho v kaviarni sledovať čulý ruch veľkomesta.

Letecký zájazd do Londýna

669,00 €

399,00 €

   
11.01 - 14.01.2018

02.03 - 05.03.2018

05.04 - 08.04.2018

12.07 - 15.07.2018

09.08 - 12.08.2018

20.09 - 23.09.2018

26.04 - 29.04.2018

17.05 - 20.05.2018

14.06 - 17.06.2018

1. deň: Odlet letom Ryanair z Bratislavy, presun z letiska na hotel. Následne presun do blízkeho mestečka Windsor, kde uvidíte druhý najväčší hradný
areál na svete. Možnosť návštevy hradu prípadne prechádzka po mestečku, zámockom parku či po malej tržnici. Návrat na hotel a nocľah.
2. deň: Po raňajkách presun do centra Londýna, ukážka výmeny stráže pred Buckinghamským palácom, kde býva britská kráľovná, presun širokou
ulicou The Mall až na Trafalgárske námestie, kde sa týči socha generála Nelsona, ktorý bol porážkou pre Napoleona. Možnosť návštevy Národnej galérie
zdarma, zastávka pri jazdeckej kavalérií a prejdeme sa cez vládnu štvrť Whitehall, kde sa nachádza známa Downing street, ktorá je sídlom britských
premiérov až k dominante Londýna - hodinová veža Big Ben. Následne prejdeme okolo sídla parlamentu k Westminister abbey, ktoré je miestom
korunovací a svadieb britských monarchov.
3. deň: Po raňajkách začneme prehliadku v Tower, ktorý slúžil ako sídlo, väzenie a klenotnica. Nachádzajú sa tam havrany, o ktorých sa hovorí, že ak
odletia, tak Anglicko stratí monarchiu. Hneď vedľa sa nachádza Tower bridge, ktorý sa už otvára výnimočne, keď prechádza nejaká veľká loď. Potom
návšteva časti Southwark a City okolo Shakespearovmu divadlu Globe cez Millenium bridge, vystavený most k roku 2000 až ku katedrále St. Paul. Po
obedňajšej prestávke možnosť nákupov na Piccadally cicuis, Oxfordstreet.
4. deň: Po raňajkách voľný program a následne transfer z hotela na letisko a odlet letom Ryanair, prílet na Slovensko.
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TEL. KONTAKT: 0948 / 479 714

E-MAIL: INFO@CKDAKA.SK

Letecký zájazd do Ríma

669,00 €

399,00 €

   
10.03 - 13.03.2018

20.04 - 23.04.2018

11.05 - 14.05.2018

25.05 - 28.05.2018

08.06 - 11.06.2018

06.07 - 09.07.2018

20.07 - 23.07.2018

03.08 - 06.08.2018

31.08 - 03.09.2018

21.09 - 24.09.2018

22.06 - 25.06.2018

1. deň: Odlet letom Ryanair z Bratislavy v obedňajších hodinách, príchod na hotel, následne po ubytovaní presun do mesta, kde uvidíme pomník Victora
Emanuela, Kapitol, kde sa nachádza aj socha vlčice, ktorá vychovala Romula a Réma.
Potom prejdeme na Benátske námestie a uvidíme večerne vysvietený Rím aj s jeho dominantou Koloseom. Následne návrat na hotel.
2. deň: Po raňajkách navštívime najväčší amfiteáter antického sveta a to Koloseum a tiež Forum romanum. V poobedňajších hodinách si hodíte svoju
mincu do najznámejšej fontány v Taliansku a to do Fontány di Trevi.
Prehliadku zakončíme pri Španielských schodoch, kde uvidíte pravých Talianov, pretože je to ich obľubené miesto na stretávanie. Možnosť nákupov na
Via del Corso. Následne odchod na hotel.
3. deň: Po raňajkách začneme návštevou Vatikánskeho námestia, kde navštívime baziliku Svätého Petra, kde sa údajne nachádza hrob apoštola Petra
a Vatikánske múzeá, kde sa nachádza známa Sixstínska kaplnka, ktorú maľoval Michelangelo ako v stoji, tak aj v leže.
Okolo Anjelského hradu cez anjelsky most prejdeme na Piazza Navona, na nádherné barokové námestie, za nim úzkymi uličkami prejdeme až k
Pantheonu, antickému chrám, ktorý bol venovaný božstvám. Nakoniec sa presunieme na hotel.
4. deň: Po raňajkách odlet letom Ryanair späť do Bratislavy.

Letecký zájazd do Barcelony

669,00 €

399,00 €

   
16.03 - 19.03.2018

06.04 - 09.04.2018

31.08 - 03.09.2018

28.09 - 01.10.2018

20.04 - 23.04.2018

25.05 - 28.05.2018

29.06 - 02.07.2018

27.07 - 30.07.2018

1. deň: Odlet letom Ryanair z Bratislavy, prílet v obedňajších hodinách, transfer na hotel a ubytovanie, odchod na námestie fontán, kde sa nachádza
hlavná fontána Canaletes a údajne, keď sa z nej napijete tak si Barcelonu zamilujete navždy.
Cez populárnu rušnú ulicu Las Rambas sa dostaneme až k prístavu, kde sa nachádza socha Krištofa Kolomba a v prístave replika jeho lode ako aj
aquarium, ktoré budete môcť navštíviť. Následne návrat na hotel.
2. deň: Po raňajkách začneme na kráľovskom námestí s kráľovským palácom, kde sa nachádza aj historická gotická štvrť. Prejdeme na námestie Sant
Jaume, navštívite legendárnu katedrálu Sv. Eulálie. V blízkosti sa nachádza múzeum Picasso.
Poobede sa poprechádzame po parku Ciutadella, kde sa nachádza víťazný oblúk. Jeden z hlavných parkov v Barcelone. Potom sa vrátime na hotel.
3. deň: Po raňajkách presun do centra, kde sa Vám predstavia skvosty architekta Gaudího, Casa Batlló, La Pedrera a hlavne jeho najväčší skvost - chrám
svätej rodiny Sagrada Familia, poobedňajší odpočinok si doprajete v prekrásnom parku Guell.
Pre vyznávačov futbalu si vo svojom osobnom voľne môžu ísť pozrieť štadión Camp nou. Nakoniec presun na hotel.
4. deň: Transfer na letisko a odlet letom Ryanair do Bratislavy.

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA
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Letecký zájazd do Škótska

699,00 €

399,00 €

   
10.05 - 13.05.2018

21.06 - 24.06.2018

13.09 - 16.09.2018

1. deň: Odlet letom Ryanair z Bratislavy, prílet na letisko vo večerných hodinách do Edinburgu, transfer na hotel miestnou dopravou, ubytovanie,
možnosť prechádzky so sprievodcom vo večerných hodinách po centre mesta - Royal mille.
2. deň: Po raňajkách sa vydáme na hrad, z ktorého budete mať nádherný výhľad na celé mesto. Možnosť návštevy zbrojnice a múzea zbraní, klenotnice,
kde sa nachádzajú korunovačné klenoty či kaplnku Sv. Margaréty, ktorá je najstaršou časťou hradu, ktorý stojí na mieste bývalej sopky a láva, ktorá z nej
vytekala vytvorila dnešnú kráľovskú míľu. Po návšteve hradu budete môcť spoznať výrobu whisky a jej chute v múzeu whisky, kde Vás prevezú v sude.
Poobede navštívite múzeum Whisky a návšteva sídla škótskych kráľov, Hollyrood palace, ktoré vzniklo na mieste bývalého opátstva, prechádzka cez
Princess street s možnosťou nákupov v Princess shopping Mall.
3. deň: Možnosť návštevy jazera Lochness so známou Lochnesskou príšerou Nessy pri výlete spoznáte krásne škótske vysočiny a na ceste naspäť
uvidíte známy železničný most cez rieku Forth, prípadne individuálne voľný čas v Edinburgu alebo návšteva blízkeho mestečka Roslyn s jeho kaplnkou,
ktorá je preslávená vďaka knihe Davinčiho kód,
4. deň: Po raňajkách presun na letisko miestnou dopravou a odlet letom Ryanair na Slovensko.

Letecký zájazd do Barcelony a na Montserrat

699,00 €

399,00 €

   
15.06 - 18.06.2018

07.09 - 10.09.2018

1. deň:
Odlet z Bratislavy a prílet do Barcelony - Girony, transfér na hotel. Návšteva podvečerného mesta - začneme na Katalánskom námestí s fontánami.
prejdeme sa cez známu Ramblu, rušnú ulicu, kde uvidíte farebný trh so všetkými možnými surovinami. Prejdeme sa až k prístavu a obchodnému
centru, po blízku sa nachádza stĺp so sochou Kolomba, kt. ukazuje na Ameriku.
Nocľah na hoteli.
2. deň:
Po raňajkách sa vydáme pozrieť Sagradu famíliu, neopísateľné dielo A. Gaudího. Prejdeme okolo domov Cása Millá a Cása Battló. Po obede sa vydáme
do gotickej štvrti, kde sa nachádza kráľovský palác, chrám Sv. Eulálie, ktorá je patrónkou Barcelony, navštívime mestský park Citadella. Možnosť návštevy
futbalového štadiónu Camp No a západ Slnka si môžete vychutnať z parku Guell..
Návrat na hotel a nocľah.
3. deň:
Po raňajkách presun do Monseratu, presláveného vďaka čiernej soške Madony. Presun do Barcelony na Španielske námestie, návšteva pohoria
Monjuic, Olympijského štadiónu, výhľad na Magické fontány vo večerných hodinách.
Nocľah na hoteli.
4. deň:
Po raňajkách odlet do Bratislavy.
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Letecký zájazd do Izraela

699,00 €

399,00 €

   
07.12 - 10.12.2017

14.12 - 17.12.2017

08.02 - 11.02.2018

01.03 - 04.03.2018

15.03 - 18.03.2018

1. deň:
Odlet z Bratislavy, prílet do Eilatu v obedných hodinách. Odchod transferom ku Mŕtvemu moru. V rámci voľného programu možnosť kúpania v mori.
2-3 hodinová prestávka, následne odchod do Jeruzalema, večer príchod na hotel, ubytovanie a voľný program.
Nocľah na hoteli.
2. deň:
Po raňajkách stretnutie pred hotelom a následný odchod na Olivovú horu. Prehliadka Olivovej hory, Getsemanskej záhrady, Kostola všetkých národov
(Baziliky agónie) a Jaskyne zajatia Pána. Zastavíte sa aj v Kostole hrobky Panny Márie miesta posledného odpočinku Panny Márie, uvidíte Leviu bránu a
spoločne prejdete Krížovú cestu až k Bazilike Svätého hrobu.
Po ukončení programu odchod na hotel alebo voľný program.
3. deň:
Po raňajkách stretnutie pred hotelom a začneme program prehliadkou Západného múru nazývaného tiež Múr nárekov, následne uvidíte Chrámovú
horu, Skalný dóm, Mešitu al-Aksá. Prejdete sa cez Arabskú a taktiež Židovskú štvrť, cestu zakončíte pri Damašskej bráne.
4. deň:
Po raňajkách presun na letisko Eilat. Odlet na Slovensko.

Letecký zájazd do Dubaja

899,00 €

599,00 €

   
20.01 - 23.01.2018

21.04 - 24.04.2018

26.05 - 29.05.2018

15.09 - 18.09.2018

1. deň: Odlet z Budapešti do Dubaja, transfer na hotel a ubytovanie.
2. deň: Po raňajkách sa vydáme do Jumeraih, kde máte možnosť navštíviť prvú sprístupnenú mešitu nemoslimom- Jumeraih Mosque, okupáť sa na
pláži, prejsť sa po promenáde Jumeraih promenade alebo uvidieť najluxusnejší hotel na svete Burj Al Arab, kde noc stojí až do 8 300 eur, prípadne
navštíviť Mall of Emirates s lyžiarskou zjazdovkou, ktorú môžete aj vyskúšať. Návrat na hotel v podvečerných hodinách.
3. deň: Po raňajkách sa vydáme do časti, ktorá bola pred 60 rokmi len púšť a dnes je tam luxusná časť - Dubai marina, kde navštívime Dubai Mall.
Miesto, kde sa pod jednou strechou nachádza obrovské aquárium, kiná či cez 1 200 obchodov. Možnosť návštevy najväčšej budovy sveta a to Burj
Khalifa, ktorá má 163 poschodí, možnosť vyhliadky zo 124 poschodia. Večer zakončíme prehlidkou fontán, ktoré sú dlhé až 250 metrov. Návrat na hotel
vo večerných hodinách.
4. deň: Po raňajkách sa ešte vydáme do starej časti mesta a to do Creek, kde navštívime trh so zlatom a trh s koreninami. Transfer na letisko a odlet.
5. deň: Prílet v skorých ranných hodinách do Budapešti.

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA
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Rím a Tivoli letecky

599,00 €

399,00 €

   
18.05 - 21.05.2018

10.08 - 13.08.2018

1. deň: Odlet z Bratislavy a prílet na letisko Ciampino, presun na hotel, návšteva večerného Ríma, PIazza Venezia, Rušná Via del Corso s obchodíkmi,
kde pobýval aj spisovateľ Goethe, Piazza del Popolo s kostolom Santa Maria del Popolo s Cavaragiovými maľbami, cez park vily Borghese presun na
Španielske schody s fontánou v tvare loďky od Berniniho, fontána di Trevi preslávená filmom prázdniny v Ríme, tradičná štvrť Trastavere s kostolíkom
Santa Maria di Trastavere, odchod na hotel.
Nocľah na hoteli.
2. deň: Presun po raňajkách vlakom do Tivoli, návšteva mestečka a vily d´Este, ktorá je nádherným umením záhradnej architektúry. Presun do Ríma
okolo obeda, presun na Koloseum s návštevou Fórum Románum a Cisárskych fór a západ Slnka uvidíte z Kapitolu, kde sa nachádza aj socha vlčice,
ktorá vychovala Romula a Réma.
3. deň: Po raňajkách ráno začneme na Vatikánskom námestí s Bazilikou sv. Petra a Vatikánskymi múzeami. Cez obed prejdeme cez Anjelsky most a
okolo Anjelského hradu, čo bola kedysi Hadriánová hrobka, obednú prestávku strávime na námesti Piazza Navona, najznámejšom barokovom námestí
s fontánou 4 riek, námestie della Rotunda s Panteónom, kde je pochovaný aj prvý kráľ zjednoteného Talianska, Viktor Emanuel II.
Odchod na ubytovanie, nocľah.
4. deň: Po raňajkách voľný čas a potom presun na letisko. Odlet na Slovensko.

Letecký zájazd do Ríma a Florencie

599,00 €

399,00 €

   
01.06 - 04.06.2018

17.08 - 20.08.2018

1. deň:
Odlet z Bratislavy a prílet na letisko Ciampino, presun na hotel, návšteva večerného Ríma, PIazza Venezia, Rušná Via del Corso s obchodíkmi, kde
pobýval aj spisovateľ Goethe, Piazza del Popolo s kostolom Santa Maria del Popolo s Cavaragiovými maľbami, cez park vily Borghese presun na
Španielske schody s fontánou v tvare loďky od Berniniho, fontána di Trevi preslávená filmom prázdniny v Ríme, tradičná štvrť Trastavere s kostolíkom
Santa Maria di Trastavere, odchod na hotel. Nocľah na hoteli.
2. deň:
Presun po raňajkách vlakom do Florencie,mesta Danteho Alighieriho, kde navštívime známe Duomo, nebude chýbať ani palác Vecchio s mostom,
prejdeme sa okolo známej galérie Uffizi. návrat do Ríma.
3. deň:
Po raňajkách ráno začneme na Vatikánskom námestí s Bazilikou sv. Petra a Vatikánskymi múzeami. Cez obed prejdeme cez Anjelsky most a okolo
Anjelského hradu, čo bola kedysi Hadriánová hrobka, obednú prestávku strávime na námesti Piazza Navona, najznámejšom barokovom námestí s
fontánou 4 riek, námestie della Rotunda s Panteónom, kde je pochovaný aj prvý kráľ zjednoteného Talianska, Viktor Emanuel II., presun na Koloseum s
návštevou Fórum Románum a Cisárskych fór a západ Slnka uvidíte z Kapitolu, kde sa nachádza aj socha vlčice, ktorá vychovala Romula a Réma.
4. deň:
Po raňajkách voľný čas a potom presun na letisko. Odlet na Slovensko.
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Letecký zájazd do Kyjeva s návštevou Černobylu

699,00 €

399,00 €

   
06.04 - 09.04.2018
1. deň: Odlet z Bratislavy do Kyjeva v podvečerných hodinách. Ubytovanie na hoteli, voľný program.

2. deň: Po raňajkách sa vydáme k nádhernému komplexu chrámov, kláštorov a jaskýň – dlhých úzkych podzemných chodieb podobných katakombám
- Kyjevsko-pečerskej lavre. Po obede sa vydáme na vyhliadku k soche Matka Vlasti ktorá svojou výškou 102 metrov prekonala aj Sochu Slobody v New
Yorku. Vyhliadka na jej vrchu až z výšky 91 metrov, ponúka neskutočný výhľad. Následne navštívime najznámejšie dejisko oranžovej revolúcie, Námestie
nezávislosti (Majdan Nezaležnosti) a bulvár Khreschatyk – hlavný bulvár Kijeva. Prejdeme si ešte Katedrálu sv. Sofie a najstaršiu dochovanú bránu
mesta, Zlatú bránu z 11. storočia. Po prehliadke presun naspäť na hotel, voľný program.
3. deň: Po raňajkách možnosť celodenného voľného programu, alebo celodenného výletu do Černobylu (za príplatok). V prípade výletu - pred hotelom
nás vyzdvihne objednaný minibus. Bude nasledovať 2 hodinový presun do Černobyľu. Najprv navštívime dedinu Kopachi, potom sa presunieme do
Prypjať, kde vojdeme do plavárne, prejdeme sa po hlavnom námestí, cez lunapark, futbalové ihrisko, Polissya hotel, policajnú a požiarnu stanicu,
vojenský závod Jupiter. Budete mať možnosť porovnať si súčasný stav s fotografiami z pred 30-tich rokov.
Ďalej naša cesta pokračuje k Černobyľskej elektrárni kde uvidíme nový sarkofág na vybuchnutom 4. reaktore. Návrat do Kyjeva na hotel okolo 19:30
hod. Voľný program.
4. deň: Po raňajách transfer na letisko a odlet, prílet na Slovensko.

Letecký zájazd do Marrakesha

899,00 €

499,00 €

   
16.03 - 19.03.2018

1. deň: Odlet z Budapešti a prílet do Marrakeshu, ubytovanie a následne na to podvečerná až večerná návšteva mediny Marrakesh. Navštívime očarujúce
námestie Jemaa el fnaa, ktoré je jedným z najväčších námestí v Afrike, pod záštitou UNESCO. Námestie, ktoré vám učaruje aj ukážkami trikov s opicami či hadmi.
Poprechádzame sa cez typické berberské trhy a to souky. A vašim očiam neujde ani brána Bab Agnou z 12. storočia. Návrat na hotel vo večerných hodinách.
2. deň: Po raňajkách sa vydáme na návštevu nádherných palácov a múzeí. Navštívime palác z „1000 a 1 noci“ a to palác Al Bahia, vášmu zraku neunikne ani
kráľovský palác Dar el Marhzen, ktorý sa nachádza blízko palácu El Badi, ktorý vznikol po vojne troch kráľov v roku 1578. Po obede, budete môcť vyskúšať tradičný
marocký kous-kous sa vydáme na návštevu múzeí islamského umenia a poprechádzame záhradami Agdal, ktoré majú cez 4000 hektárov. Voľný čas. Odchod na
hotel vo večerných hodinách.
3. deň: Po raňajkách sa vydáme na návštevu mešít ako napríklad mešita Koutoubia s minaretom, ktorý má 77 metrov na výšku a je najvyšším bodom v medine.
Prípadne mešita Ben Youssef z 12. storočia alebo Moussine mešitu, ktorá je komplexom fontán, mešity a knižnice zo 14. storočia. Po obede si môžete vychutnať
voľný čas prípadne návštevu miestnych kúpeľov.
4. deň: Po raňajkách môžete navštíviť židovskú časť Mellah s vlastnými záhradami, soukmi, fontánami a synagógami. Transfer na letisko a odlet, prílet do
Budapešti.

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA
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Letecký zájazd do Atén

669,00 €

399,00 €

   
19.05 - 22.05.2018

1. deň:
Odlet lietadla v podvečerných hodinách z Bratislavy, prílet do Atén vo večerných až nočných hodinách. Presun mestskou hromadnou dopravou na
hotel. Ubytovanie.
2. deň: Po raňajkách návšteva chrámu venovaného bohyni Aténe- Parthenonu, ktorý sa nachádza na aténskej Akropole. Spolu s ním uvidíte aj chrám
Erechni
on s povestnými „Karyatides‘ Prejdeme sa okolo divadla Herodes Atickeho a záver zakončíme práve pri Dionýsiovom divadle.
Po obede v známej časti Plaka sa vydáme na návštevu Gréckej a Rímskej agory. Zahliadnete vežu vetrov ako aj miesta, kde sa budovala prvá demokracia.
Voľný čas, návrat na hotel vo večerných hodinách.
3. deň:
Po raňajkách navštívime Keramaikos s jednými z najstaršich náhrobkov a povieme si informácie aj o keramike, ktorá sa tam vyrábala. Následne na to
sa prejdeme cez ulicu Ermou, taktiež sa zastavíme na bazároch v časti Monastiraki, kde bude vyhradená aj prestávka na obed. Po obede sa vydáme na
prehliadku chrámu Dia Olympského, Parlamentu na námesti Syntagma a tiež krásnych záhrad kráľovnej Amálie.
4. deň
Po raňajkách individuálne voľno, prípadne možnosť navštíviť prístav Pireus, následne na to presun na letisko a odlet do Bratislavy.

Letecký zájazd do slnečnej Kampánie

669,00 €

399,00 €

   
16.06 - 19.06.2018

1. deň: Odlet z Budapešti do Neapolu, transfer na hotel a návšteva večerného Neapolu, kde budete môcť vyskúšať pravú taliansku pizzu Margareta,
ktorú práve pripravili v Neapole pre kráľovnú Margertitu Savojskú a tej pizza veľmi zachutila a dodnes sa pýši práve pomenovaním podľa kráľovnej.
Večerné mesto si vychutnáme prechádzkou od hradu Castel Nuovo cez divadlo San Carlo až po tzv. Vaječný hrad. Nocľah na hoteli.
2. deň: Po raňajkách plavba trajektom na malebný ostrov Capri - perlu Tyrhénského mora. Podľa mytológie tu žili sirény, ktoré lákali svojim spevom
moreplavcov k zradným útesom, o ktoré sa potom ich lode rozbili. Možnosť prejsť sa po krásnych Augustových záhradách odkiaľ nádherne vidno
Faragliony a Koziu cestu. V Anacapri môžete navštíviť vilu Axela Muntheho alebo sa vyviesť lanovkou na vrchol najvyššieho vrcholu ostrova Monte
Solaro. Zahliadnete rezidenciu Sofie Lorenovej. Plavba do Neapola. Návrat na hotel a nocľah.
3. deň: Po raňajkách navštívite sopku Vezuv a obrovské archeologické sídlo Pompeje. Zabudnuté mesto, ukryté pod úrodnou pôdou, objavil D. Fontana,
ktorý pracoval na vzniku riečneho kanála koncom 16. storočia. Aktuálne je turistom sprístupnená asi tretina antických Pompejí, z ktorých sála obrovský
závan histórie. Môžete sa poprechádzať po uliciach mestečka, obdivovať zachovalú výzdobu domov, architektúru, pozrieť si staré rímske kúpele, či
arénu a divadla. Nocľah na hoteli.
4. deň: Po raňajkách navštívime vaječný hrad, kde si údajne básnik Vergilius ukryl svoje vajíčko. Pred odchodom na letisko ešte navštívime dom svätého
Genara, či galériu Umberta I. Odchod na letisko a odlet do Budapešti.
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Letecký zájazd do Moskvy

899,00 €

599,00 €

   
07.06 - 10.06.2018

1. deň: Prílet do Moskvy a presun na hotel. Svoj prvý deň v Moskve začnete návštevou svetoznámej Tretjakovskej galérie, kde budete môcť obdivovať
ikony a obrazy najznámejších ruských autorov. Návrat na hotel.
2. deň: Po raňajkách sa vydáme na Červené námestie. Navštívime mauzóleum V.I.Lenina a následne na to navštívime Chrám Vasilisa Blaženého. Po
obede budete mať možnosť objaviť srdce Ruska a to Kremel, kde sa nachádza sídlo prezidenta, Chrámove námestie či chrám Nanebovzatia Panny
Márie. Za spomenutie stojí aj najväčší zvon na svete - Car. Večerom sa prejdeme starou kupeckou štvrťou Kitaj Gorod, kde nájdete múzeá či historické
domy. Odchod na hotel vo večernych hodinách.
3. deň: Po raňajkách sa vydáme do ženského Novodeviciho kláštora s návštevou blízkeho Novodeviciho cintorína, kde su pochované významné
osobnosti ako Čechov či Gogol.
Na obed sa prejdeme od významného Bolšoj teatr, sídla Dumy až k pamätníku Puškina, kde budete môcť posedieť na káve v kafe Puškin. Voľný čas na
nákupy na ulici Tverskaja. A posledný večer v Moskve zakončíme plavbou po rieke Moskva.
4. deň:
Po raňajkách transfer na letisko a odlet, prílet na Slovensko.

Letecký zájazd na grécke Thessaloniki

669,00 €

399,00 €

   
27.04 - 30.04.2018
1. deň:
Odlet z Bratislavy a prílet do Thessaloniki. Ubytovanie a nocľah.

2. deň:
Po raňajkách možnosť fakultatívne navštíviť kláštory Meteora. Kláštory Varlaam, Russou a Veľký Meteor, kde ešte stále môžete pozorovať život mníchov
a mníšiek. Kladkový systém na výnos potravín je zaujímavé pozorovať v tomto ubehanom storočí. Miesto, kde ako keby na vysokých skalách zastal čas.
Návrat do Thessalonik a podvečernou prechádzkou sa prejdeme až ku prístavu, ktorý patrí k jedným z najväčších v Grécku a významným prístavom aj
pre Stredomorie. Návrat na hotel a nocľah.
3. deň:
Po raňajkách návšteva archeologického múzea, kostola sv. Dimitrisa, patróna Thessalonik, Rímske fórum a návšteva štvrti Ladadika. Navštívite s nami
známe Aristotelovo námestie, plné obchodíkov, či reštaurácii. Zahliadnete sochu Alexandra Macedónskeho. Prejdeme okolo kamennej archy Kamara,
kostola Rotunda a podvečerný výhľad na mesto zažijete z hradu s výhliadkou nad mestom. Večerný návrat a nocľah na hoteli.
4. deň:
Po raňajkách voľný čas na vyskúšanie miestnej Bougatsy či frapé, ktoré práve vzniklo v Thessalonikách a následne na to odchod na letisko a prílet do
Bratislavy.

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA
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4-dňový letecký zájazd do Lisabonu

899,00 €

499,00 €

   
20.04 - 23.04.2018
1. deň: Odlet z Budapešti do Lisabonu v podvečerných hodinách. Ubytovanie na hoteli, voľný program.

2. deň: Po raňajkách sa vydáme do centra Lisabonu a vydáme sa do jedných z najstarších častí mesta. Najskôr začneme na námestí Rossio, potom sa
prejdeme štvrťou Baixa až po námestie Praca do Comercio a za zhliadnutie stojí aj Arco triuntal da Rua Augusta. Po obede sa vydáme na vyhliadku
Miradoro da graca, kde uvidíte nádherný výhľad na samotné mesto, uvidíte aj hrad svatého Juraja. Večer zakončíme v časti Alframa, čo je najstaršia štvrť
mesta, s krivolakými uličkami a domami stojacimi tesne vedľa seba. Počas panovania Arabov bola najdôležitejšou časťou mesta, unikátnu atmosféru si
zachovala dodnes. Odchod na hotel vo večernych hodinách.
3. deň: Po raňajkách venujeme čas najskôr moreplavcovi Vascovi de Gama, ráno navštívime kláštor zo 16. storočia Mosterio dos Jeronimos, ktorý je
postavený na mieste, kde trávil poslednú noc Vasco de Gama v manuelínskom slohu, postavený na počesť zámorských plavieb Vasco da Gama, ktorý
tu je pochovaný. Následne na to sa prejdeme k vezi Torre de Belém – jeden z pokladov štvrte Belém a pamiatka chránená UNESCO. Netradičná stavba,
postavená ako pobrežný maják na ochranu mestského prístavu. Stavitelia Diogo a Francisco Arruda postavili pre kráľa Manuela I., prekrásnu budovu
plnú rastlinných a morských motívov. Večerná prechádzka pozdĺž rieky Tejo, kde zahliadnete aj sochu Ježiša Christa- Cristo Rei, ktorá je podobná tej
soche v Brazílii. Návrat na hotel v podvečerných hodinách.
4. deň: Po raňajkách možnosť návštevy Ocenaria v Lisabone, ktoré je obľúbenou turistickou atrakciou. Následne na to transfer na letisko a odlet, prílet
na Slovensko.

Letecký zájazd do Bologne a Florencie

599,00 €

399,00 €

   
06.05 - 09.05.2018

1. deň:
Odlet z Bratislavy, prílet do Bologne. Transfer na hotel. Možnosť návštevy hlavného mesta v podvečerných hodinách a zažiť pravý ruch mesta.
2. deň:
Po raňajkách sa vydáme do mesta hudby alebo taktiež nazývaného aj Cervena Bologna vďaka zafarbeniu mesta, pretože je prevažne vystavané
červenými tehlami. Predstavíme si mesto, ktoré sa nepreslávilo len Bolonskymi špagetami. Prejdeme sa okolo dominanty mesta a to dvoch veží Due
Torri, navštívime typický trh na Piazza San Stefano so známym portíkom. Navštívime kostol Madona di San Luca, San Stefano a tiež San Giocomo
Maggiore z 13. až 14. storočia. Zahliadnete aj známu Bolonskú univerzitu. Odchod na hotel.
3. deň:
Po raňajkách odchod vlakom do Florencie, presláveného rodom Medici a tiež spisovateľom Dante Alighierim. Prejdeme sa od mosta mäsiarov, kde
kedysi pobývali mäsiari a neskôr zlatníci. Prejdeme sa okolo galérie Uffizi, ktorá je jednou z najväčších galérií v Európe. Katedrála Santa Maria del Fiore
je typická toskánska katedrála. Most Ponte vecchio, či starý stredoveký palác Palazzo vecchio či Santa Croce určite patria k Florencii.
4. deň:
Po raňajkách voľný čas a potom presun na letisko. Odlet na Slovensko.
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6-dňový zájazd do Provensálska

295,00 €

239,00 €

   
12.06 - 17.06.2018

17.07 - 22.07.2018

1. deň: Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách, tranzit cez Rakúsko a Taliansko.
2. deň: V ranných hodinách príchod do jedného z najmenších štátov sveta, do Monaca. (Bratislava – Monaco cca 1 287 km). Pôvodne stará grécka osada
je od roku 1297 majetkom rodu Grimaldiovcov, ktorý je najstarším vládnucim rodom na svete. Monako vďačí za svoju slávu najmä kasínu, ktoré založil
roku 1856 Karol III., aby sa vyhol bankrotu. V súčasnej dobe je Monako daňovým rajom a pýši sa najvyšším príjmom na hlavu vo svete. Každoročne sem
chodia fanúšikovia F1 z celého sveta na Veľkú cenu Monaka a Ralley Monte Carlo.
3. deň: Raňajky, presun do jedného z najkrajších miest Provensálska, do „pápežského mesta“ – Avignonu. Pešia prehliadka mesta s Kaplnkou sv.
Mikuláša a historicky najznámejším mohutným Pápežským palácom. V popoludňajších hodinách presun k unikátnej svetovej pamiatke UNESCO.
4. deň: Po raňajkách prehliadka centra Marseille. Pri pešej prehliadke mesta uvidíme baziliku čiernej Madonny Notre Dame de la Garde, Novú katedrálu,
Botanickú záhradu a prejdeme sa po obchodnej ulici La Canabière. Plavba loďou na ostrov grófa Monte Crista, Château d´If. Na spiatočnej ceste
prekrásny pohľad z lode na starý prístav v Marseille. Pobyt pri mori a kúpanie na Azúrovom pobreží na pláži le Pradet. Večer návrat na hotel, nocľah.
5. deň: Raňajky, v skorých ranných hodinách odchod do Nice (cca 220 km). Historické centrum mesta je zmesou úzkych uličiek, chutí a vôní, reštaurácií,
kaviarní a obchodíkov. Prehliadka historického centra, od Garibaldiho námestia cez Place Masséna až k Palácu Stredozemného mora. Neďaleko
Anglickej promenády navštívime Kvetinový trh. V neskorých večerných hodinách odchod na Slovensko.
6. deň: Tranzit cez Taliansko a Rakúsko. Príchod do Bratislavy v popoludňajších hodinách.

5-dňový zájazd na Francúzsku riviéru

285,00 €

189,00 €

   
25.07 - 29.07.2018

15.08 - 19.08.2018

1. deň: odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách.
2. deň: V ranných hodinách príchod do Nice, najrozsiahlejšieho mesta na pobreží Stredozemného mora. Oslnivá minulosť prispela k tomu, že sa stalo
najvyhľadávanejším a najdôležitejším mestom na Azúrovom pobreží. Nice vyniká významnými múzeami, peknými plážami a rušným životom v uliciach
a preslávené sa stalo vďaka kombinácii slnka, mora a luxusu. Prechádzka do centra mesta po Promenade des Anglais - palmami lemovaná plážová
promenáda, na ktorej sa nachádzajú najkrajšie hotely a galérie. Večer odchod na ubytovanie, nocľah.
3. deň: Po raňajkách návšteva malebného mestečka Grasse, obklopeného záhonmi ruží, mimózy, levandule a jazmínu. Návšteva „voňavkárskej kuchyne“
- Medzinárodného múzea parfumov, v ktorom vznikol aj svetoznámy parfum Channel Nr. 5. V múzeu sa nachádzajú rôzne prístroje, flakóny, zobrazené
techniky výroby parfumov, prechádzka po záhradách - sadoch, v ktorých sa pestujú stovky druhov rastlín. Večer príchod na ubytovanie, nocľah.
4. deň: Po raňajkách odchod do kniežatstva Monako. Pôvodne grécka osada, ktorá je od roku 1297 majetkom rodu Grimaldiovcov, ktorý je najstarším
vládnucim rodom na svete. Monako vďačí za svoju slávu najmä kasínu, ktoré založil roku 1856 Karol III., aby sa vyhol bankrotu. V súčasnej dobe je
Monako daňovým rajom a pýši sa najvyšším príjmom na hlavu vo svete. Každoročne sem chodia fanúšikovia F1 z celého sveta na Veľkú cenu Monaka a
Ralley Monte Carlo. V júli a auguste sa tu koná ohňostrojový festival, v januári medzinárodný cirkusový festival. Prehliadka mesta: záhrady sv. Martina,
Katedrála sv. Mikuláša, oceánografické múzeum, kniežací palác. Odchod z Monaka v podvečerných hodinách, nočný prejazd cez Taliansko.
5. deň: Príchod na Slovensko okolo obeda.
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5-dňový zájazd do Paríža

265,00 €

159,00 €

   
28.03 - 01.04.2018

04.05 - 08.05.2018

06.06 - 10.06.2018

04.07 - 08.07.2018

25.07 - 29.07.2018

29.08 - 02.09.2018

12.09 - 16.09.2018
1. deň: Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách. Nočný prejazd do Francúzska cez Rakúsko a Nemecko s pravidelnými prestávkami.
2. deň: V ranných hodinách (cca 7:30 hod.) príchod do Paríža, prehliadka mesta: ostrov Île de la Cité - najstaršia časť mesta: Consiergerie - nádherná
budova väznice, v ktorej bol väznený aj kráľ Ludovít XVI. a Mária Antoinetta, na múre sa nachádza stredoveký orloj, Sainte chapelle - gotická kaplnka
z 13. storočia, ukrývajúca jedinečné vitráže s 1134 výjavmi zo Starého a Nového zákona, Justičný palác - najstaršie sídlo francúzskych kráľov, dnes
komplex súdnych budov zaberajúcich takmer jednu tretinu ostrova, katedrála Notre Dame - skvost gotickej architektúry. Večer - príchod na hotel.
3. deň: Po raňajkách odchod do Versailles, individuálna prehliadka kráľovského zámku, ktorý patrí medzi najväčšie kráľovské paláce a je považovaný za
vrchol zámockej architektúry v Európe. Poobede prehliadka umeleckej štvrte Montmartre, ktorej dominuje chrám Sacré Coeur. Večer - príchod na hotel.
4. deň: Po raňajkách odchod do mesta. Doobeda pešia prechádzka pozdĺž rieky Seiny okolo Múzea d´Orsay - budova bývalej železnice, dnes múzeum
impresionizmu, Bourbonského paláca - sídla parlamentu, Hotel des Invalides - Dnes tu sídli: Múzeum armády, ktoré mapuje francúzsku vojenskú
históriu, Múzeum rádu oslobodenia - najčestnejšie francúzske vyznamenanie, udeľované tým, ktorí sa zaslúžili o víťazstvo spojencov počas 2. svetovej
vojny, Múzeum modelov pevností a opevnených miest, Ecole militaire - kráľovskej vojenskej akadémii, na ktorej študoval aj Napoleon, k symbolu Paríža
- Eiffelovej veži - 324 metrov vysoká veža postavená pri príležitosti výstavy. Odchod z Paríža smer Slovensko vo večerných hodinách (cca 20:30 hod.).
5. deň: Príchod na Slovensko do Bratislavy v popoludňajších hodinách, následne podľa nástupných miest.

5-dňový zájazd do Beneluxu

299,00 €

179,00 €

   
04.05 - 08.05.2018

29.08 - 02.09.2018

1. deň: Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách. Nočný prejazd do Belgicka cez Rakúsko a Nemecko s pravidelnými prestávkami.
2. deň: V ranných hodinách príchod do Waterloo, následne pokračovanie do Bruselu. Celodenná prehliadka mesta Brusel -Katedrála sv. Michala,
Kráľovský palác, prechádzka po historickom centre, Námestie Grande Place s radnicou, Manneken Pis, Atómium, navšteva parku Mini-Europe.
Večer transfer na ubytovanie smerom na Antverpy.
3. deň: Raňajky, odchod na prehliadku najväčšieho mesta krajiny a centra Flámska - Antverp. Návšteva katedrály, najväčšej v Beneluxe, prechádzka
krásnym námestím s cechovými domami a renesančnou radnicou. Pokračovanie do Rotterdamu, najväčšieho prístavu v Európe so zaujímavou,
modernou architektúrou - autobusová prehliadka. Pokračovanie do správneho centra Holandska, do Den Haagu. Nakoniec pešia prehliadka historického
centra Hágu (Binnenhof - parlament, Kráľovský palác). V neskorších večerných hodinách príchod na hotel.
4. deň: Raňajky, presun do malebného skanzenu Zaanse Schans. Návšteva syrovej farmy s ochutnávkou syrov, ukážka výroby drevák. Pokračovanie
do Amsterdamu - návšteva brúsiarne diamantov, možnosť návštevy Rijksmusea či Múzea Vincenta van Gogha. Návšteva kvetinového trhu, prehliadka
historického centra s námestím Dam, kráľovským palácom, korunovačným kostolom. Najväčším zážitkom bude plavba loďou po grachtoch.Osobné
voľno - Múzeum voskových figurín Madame Tussaud - štvrť červených svetiel a Coffee shopov. V neskorých večerných hodinách odchod na Slovensko.
5. deň: Príchod na Slovensko do Bratislavy v popoludňajších hodinách, následne podľa nástupných miest.
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2-dňový zájazd do Budapešti

140,00 €

55,00 €

   
05.05 - 06.05.2018

14.07 - 15.07.2018

11.08 - 12.08.2018

22.09 - 23.09.2018

1. deň (sobota): Odchod z Bratislavy cca o 7 hodine ráno. Doobeda návšteva Tropicaria Oceanaria spojená s nákupmi v obchodnom centre Kampona.
Poobede autobusová a pešia prehliadka centra Budapešti - staršia Budinska strana, s fantazijnou Rybárskou baštou a Matyasovym kostolom, prechádzka
k Budinskemu hradu a prechod cez Szechenyiho most, prvý v Budapešti na modernejšiu Pestiansku stranu, ku kostolu sv. Štefana s najposvätnejšou
maďarskou relikviou, pravicou sv. Štefana. Osobne voľno a možnosť nákupov na Vackej ulici. Odchod na hotel.
2. deň (nedeľa): Doobeda prehliadka námestia hrdinov a návšteva Budapeštianskej ZOO. Poobede prehliadka Gellertovho vrchu s citadelou, osobné
voľno, možnosť plavby po Dunaji, odchod na Slovensko v poobednych hodinách.
Zoo Budapešť: Takmer 150 ročná zoologická záhrada založená v 19. st vlastní popri maďarských druhoch zvierat niekoľko vzácnych druhov opíc,
papagájov alebo kengúr. Napriek mnohým finančným problémom a napriek tomu, že počas II. svetovej vojny bola takmer zrovnaná so zemou, je dnes
jednou z najkrajších zoologických záhrad.
Tropicarium:
Hlavnou atrakciou Tropicaria je 1,4 mil. litrové žraločie akvárium s 11 metrov dlhým vyhliadkovým tunelom. Steny akvária sú zhotovené zo špeciálneho
16 cm. hrubého nerozbitného panoramatického skla.

2-dňový poznávací zájazd do Osvienčimu a Krakowa

150,00 €

59,00 €

   
17.03 - 18.03.2018

12.05 - 13.05.2018

23.06 - 24.06.2018

18.08 - 19.08.2018

29.09 - 30.09.2018

1. deň (sobota): Odchod z Bratislavy skoro ráno, prejazd do Poľska. V obedných hodinách príchod do nemeckého vyhladzovacieho tábora - Osvienčimu.
Prehliadka koncentračného tábora so sprievodcom v slovenskom / českom jazkyku. Počas druhej svetovej vojny bol v meste Osvienčim v areáli bývalých
kasární vybudovaný koncentračný tábor Auschwitz I. Vedľa neho neskôr postavili rozsiahlejší komplex, ktorý nazvali Auschwitz II - Birkenau. Podľa
odhadov v tábore zomrelo asi 1,1 milióna mužov, žien a detí z rôznych kútov Európy. Dnes je koncentračný tábor Osvienčim - Brzezinka zapísaný na
zozname svetového dedičstva UNESCO. Odchod z Osvienčimu podvečer. Následne príchod do Krakowa na ubytovanie.
2. deň (nedeľa)
Prehliadka začne na Waveli a uvidíte katedrálu sv. Stanislava, kde sa nachádza zvon Zigmund a exteriér kráľovského zámku, v ktorom sa písala história
poľského národa. V hrade sa nachádza nádherná tapiséria. Z Wawelu prechádzka „Kráľovskou cestou“ na Hlavné námestie - Rynek Glowny, ktoré je
rozlohou najväčším stredovekým námestím strednej Európy, je lemované peknými stredovekými domami bohatých mešťanov, ktoré vznikli aj vďaka
ťažbe soli z neďalekej Wieliczky. Uprostred námestia sa nachádza renesančná budova Sukienice, ktorá plnila funkciu tržnice so súknom. Dnes sa v
interiéri tejto stavby hemžia farbami rozmanité stánky a obchody.
V obedňajších hodinách presun do Wieliczky, prehliadka soľných baní so špeciálnym sprievodcom - 700 - ročné soľné bane zapísané v zozname
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, patria medzi najväčšie na svete. V soli sú vytesané nádherné kaplnky, sochy, sály, fresky,
nachádzajú sa tu podzemné soľné jazerá.
Odchod podvečer, príchod do Bratislavy v nočných hodinách.
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5-dňový zájazd do Disneylandu v Paríži

265,00 €

159,00 €

   
25.07 - 29.07.2018

1. deň:
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách. Nočný prejazd do Francúzska cez Rakúsko a Nemecko s pravidelnými prestávkami.
2. deň:
V ranných hodinách príchod do Paríža, prehliadka mesta: Île de la Cité, Consiergerie, Sainte chapelle, Justičný palác, katedrála Notre Dame, Hôtel de
ville, prechádzka popri rieke Seine k Louvre. Večer - príchod na hotel.
3. deň: Po raňajkách odchod do mesta. Doobeda pešia prechádzka pozdĺž rieky Seiny okolo Múzea d´Orsay, Bourbonského paláca - sídla parlamentu,
Hotel des Invalides . Následne presun k symbolu Paríža - Eiffelovej veži. Večer - príchod na hotel.
4. deň: Po raňajkách presun do zábavného parku Disneyland. V parku osobné voľno. Odchod z Paríža cez Nemecko a Rakúsko smer Slovensko vo
večerných hodinách.
5. deň: Príchod na Slovensko do Bratislavy v popoludňajších hodinách, následne podľa nástupných miest.

5-dňový zájazd do Holandska s návštevou kvetinovej výstavy

265,00 €

179,00 €

   
28.03 - 01.04.2018

04.05 - 08.05.2018

1. deň: Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách. Nočný prejazd do Holandska s pravidelnými prestávkami.
2. deň: Príchod do Amsterdamu v ranných hodinách. Prehliadku mesta začneme pri kostole sv. Mikuláša. Prezrieme si hlavné námestie Amsterdamu
Dam. Prejdeme sa uličkami mesta pomedzi grachty a zablúdime aj na kvetinový trh.
Navštívime aj najstaršiu dodnes fungujúcu brusiareň diamantov v Európe. Popoludní máte na výber z dvoch múzeí: Rijksmuseum, alebo múzeum
venované exkluzívne tvorbe Vincenta van Gogha. Večer ubytovanie na hoteli, nocľah.
3. deň: Hneď po raňajkách vyrazíme k zlatému klincu nášho zájazdu: kde navštívime najväčšiu svetovú výstavu kvetín Keukenhof. Popoludní navštívime
obľúbené letovisko Scheveningen. Večer návrat na hotel, nocľah.
4. deň: Posledný deň začneme návštevou živého skanzenu Zaanse Schan. Pozrieme sa aj do vnútra pravého veterného mlyna. Popoludní sa vrátime do
Amsterdamu a dokončíme prehliadku mesta.
5. deň: Príchod na Slovensko do Bratislavy v popoludňajších hodinách, následne podľa nástupných miest.
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Slávny benátsky karneval počas 3-dňového zájazdu

85,00 €

57,00 €

   
02.02 - 04.02.2018

09.02 - 11.02.2018

1. deň: Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách do Punta Sabbioni.
2. deň: V ranných hodinách príchod do prístavu Punta Sabbioni – presun loďkou do Benátok. Kto bude mať záujem, prehliadne si mesto s naším
sprievodcom, ktorý vám poukazuje tie najvýznamnejšie pamiatky, ktoré toto mesto ponúka - Dóžov palác, Most Rialto, námestie sv. Marka s katedrálou,...
Zaujmú vás typické úzke uličky, gondoly, bohatá história a taktiež nebude chýbať legenda o milovníkovi žien Casanovi. Navštíviť Benátky počas karnevalu
je dvojnásobný zážitok. Je to možnosť ako precítiť atmosféru tohto romantického a zároveň temperamentného mesta na vlastnej koži. Pestrofarebné
masky, rôzne vystúpenia a temperamentní Taliani vás vtiahnu do víru karnevalovej zábavy. Kto bude mať záujem môže počas dňa navštíviť aj sklársky
ostrov Murano, kde vás zoberie náš sprievodca. Čakajú tu na vás nádherné výrobky zo skla a dozviete sa niečo i o tajomstve benátskych zrkadiel. Ak
ste už na Murane boli, môžete sa vybrať aj na čipkársky ostrov Burano. Do teraz budete mať možnosť vidieť pred svojimi domami ženy, ktoré krajky
vyrábajú a majú naozaj vysokú hodnotu. Malebný ostrov Burano je známy aj ako ostrov kľudu a pohody. Ostrov je plný domčekov s maľovanými
okenicami. Odchod z Benátok loďkou do Punta Sabbioni vo večerných hodinách. Z Punta Sabbioni odchod autobusom na Slovensko.
3. deň: Príchod na Slovensko v ranných hodinách.

Zájazd na Plitvické jazerá

89,00 €

49,00 €

   
18.05 - 20.05.2018

01.06 - 03.06.2018

29.06 - 01.07.2018

13.07 - 15.07.2018

03.08 - 05.08.2018

24.08 - 26.08.2018

07.09 - 09.09.2018
Program zájazdu:
• odchod z Bratislavy v noci, nočný prejazd cez Rakúsko.
• príchod do Plitvíc v ranných hodinách
• návšteva národného parku Plitvické jazerá do podvečerných hodín
• cesta do hlavného mesta Chorvátska, Zagreb a večerná návšteva, nákupy, prípadne večere
• odchod zo Zagrebu
• návrat na Slovensko v ranných hodinách
Plitvické jazerá patria k najkrajším prírodným výtvorom v Európe. V ich podmanivých zákutiach sa odohrávali romány Karla Maya, napr. aj dobrodružné
scény Winnetoua.
Prastaré lesy a bujná vegetácia sa zrkadlia v hladinách priezračných jazier neuveriteľne krásnych farieb: od smaragdovo-zelenej až po tyrkysovo-modrú.
Vyššie položených 12 jazier tvorí skupinu tzv. Horných jazier, ktoré končia najväčším jazerom Kozjak.
Staré barokové jadro je utkané zo starých kamenných ulíc a budov, mnohých kostolov, majestátnej katedrály a moderných obchodov, príjemných
kaviarní a reštaurácií.
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5-dňový zájazd do Ríma a Vatikánu

265,00 €

165,00 €

   
06.06 - 10.06.2018

29.08 - 02.09.2018

1. deň: Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách (predtým ostatné nástupné miesta).
2. deň: Ráno príchod do Ríma, návšteva antického Ríma Koloseum, Fórum románum, Cisárske fóra. neprehliadnuteľná časť Ríma, však ako povedal
samotný Beda:“ Keď padne Koloseum, padne aj Rím“. Výstup na Kapitol, kde uvidíte povestnú vlčicu a zahliadnete tiež socha Marca Aurélia a v okolí
Kapitolské múzea. Možnosť návštevy kostola Santa Maria Maggiore s krásnymi freskami a mozaikami Presun cez Benástkeho námestie na Fontánu di
Trévi a Španielske schody. Podvečerný Rím zahliadnete z vyhliadky Pincino. Ubytovanie na hoteli.
3. deň: Návšteva Vatikánu, sídla pápeža, návšteva baziliky Sv. Petra, prípadne Vatikánskych múzeí, po obedňajšej prestávke sa prejdeme okolo
Anjelskeho hradu a Anjelskeho mosta na barokové námestie Piazza Navona a známy Pantehón, kde zažijete vianočné trhy.
4. deň: Prechádzka v časti Trastavere, návšteva kostolíka santa Maria di Trastavere, návšteva ostrova na rieke Tiber, prechádzka po Via del Corso, voľný
čas, v podvečerných hodinách odchod smer Slovensko.
5. deň: Príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.

Romantické Benátky a Verona či Lido di Jesolo

179,00 €

105,00 €

   
09.08 - 12.08.2018
1. deň: Odchod z Bratislavy vo večerných hodinách.

2. deň: Príchod do Benátok - kráľovnej Jadranu, mesta kanálov a palácov, mesta najväčšieho milovníka Giocoma Casanovy. Benátky patria k
najromantickejším mestám Európy a sveta. Výnimočná atmosféra mesta s nádhernými palácmi, gondolami, mostami nad kanálmi, príjemnými
kaviarničkami, vynikajúcim talianskym jedlom a vínom. Jedinečnosť a nenapodobiteľnosť Benátok poskytuje najúžasnejšie možnosti na prejavy lásky.
3. deň:
ALTERNATÍVA A - Verona
Po raňajkách sa presunieme do ďalšieho romantického mesta Talianska – Verony – mesta Rómea a Júlie, keďže práve do tohto mesta zaradil dej svojej
tragédie anglický dramatik William Shakespeare.
ALTERNATÍVA B - aquapark Lido di Jesolo
Po raňajkách sa presunieme do úžasného aquaparku: Aqualandia Lido di Jesolo, ktorý je najväčší v Taliansku. Je veľkým svetom plným zábavy, letnej
nálady, extrémnych športov, vodných hier a zábavných šou. o ktorom sa hovorí, že je najlepší zo všetkých talianskych aquaparkov.
4. deň: Príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.
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Autobusový zájazd do Toskánska

249,00 €

165,00 €

   
16.05 - 20.05.2018

26.09 - 30.09.2018

1. deň:
Odchod z Bratislavy vo večerných hodinách.
2. deň: Ráno príchod do Pisy. Prehliadka mesta: Piazza dei Miracoli, kde sa nachádza šikmá veža, úchvatná katedrála a Baptistérium – krstiteľnica sv.
Jána. V prípade priaznivého počasia možnosť kúpania v mori, prípadne ochutnávka miestnych vín. Presun na ubytovanie.
3. deň: Po raňajkách návšteva prekrásneho stredovekého mestečka San Gimignano. Prehliadka centra mesta s Bazilikou di Santa Maria Assunta, Dóm,
Palazzo del Popolo, námestie Piazza della Cisterna. Neskôr presun do historickej Sieny. Prehliadka mesta: Palazzo Publico, veža Torre del Mangia,
námestie Piazza del Campo. Vo večerných hodinách ubytovanie.
4. deň: Po raňajkách presun do Florencie. Odchod z Florencie na Slovensko vo večerných hodinách.
5. deň: Príchod na Slovensko v ranných hodinách.

Talianske šperky Pisa, Miláno a Verona

200,00 €

139,00 €

   
14.06 - 17.06.2018
1. deň: Odchod z Bratislavy okolo 20.00 hod.

2. deň: Príchod do Pisi v ranných hodinách, prehladka Campo Di Mirracoli / Námestie zázrakov – Dóm s kazeteľnicou Giovanniho Pisana, Camposanto.
Stredobodom pozornosti je Torre Pendente – známa pisanská Šikmá veža z roku 1173. Po krátkej zastávke v mestečku Carrara – známom lome
mramoru cesta k hotelu a ubytovanie.
3. deň: Po raňajkách presun z hotela do Milána, hlavného centra Lombardie a druhého najväčšieho mesta Talianska. Prehliadka mesta, pri ktorej sa
nevynechá návšteva milánskeho Dómu. Na námestí Piazza de la Scala bude možnosť nazrieť do najslávnejšej opernej scény na svete. Rušné ulice Corso
Vittora Emanuela a Corso Venetia poskytnú príležitosť na nákupy a občerstvenie.
Milovníci umenia si môžu prísť na svoje návštevou Pinacoteci Brera. V kostole Santa Maria delle Grazie kráľuje Posledná večera Leonarda da Vinciho.
Poslednou zastávkou pri návšteve Milána bude Musei del Castello Sforzesco.
Pri ceste na Slovensko sa zastavíme vo Verone, aby sme navštívili dom, ktorý slúžil na inšpiráciu Wiliamovi Shakesperovi k jeho tragickej poéme večnej
lásky – Romeo a Júlia. Tiež rímsky amfiteáter a atmosféru večernej Verony.
4. Deň: Príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.
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Leto pri mori v Chorvátskej Opatiji

260,00 €

169,00 €

   
25.07 - 29.07.2018
1. deň:
Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách

Možnosť dokúpenia polpenzie
za 20 € na pobyt

2. deň:
Príchod do Chorvátska do Opatije v ranných hodinách. Oboznámenie sa s lokalitou, kúpanie, alebo v prípade záujmu návšteva mesta Opatija so
sprievodcom. Popoludní, 14:00 hod. ubytovanie v hoteli - hotel priamo na pláži v prvej línii. Voľný program na oddych, kúpanie, atď.
3. deň:
Po raňajkách možnosť fakultatívneho výletu do iba 10 km vzdialeného mesta Rijeka - 3. najväčšieho mesta Chorvátska. Popoludní návrat do Opatije,
kúpanie, alebo možnosť výletu loďou.
4. deň:
Po raňajkách do 10.00 hod. odubytovanie s možnosťou ponechania batožiny na recepcii. Následne voľný program, odchod na Slovensko vo večerných
hodinách.
5. deň:
Príchod na Slovensko v ranných hodinách, následne podľa nástupných miest.

Leto pri mori v Rimini

260,00 €

169,00 €

   
11.07 - 15.07.2018

18.07 - 22.07.2018

01.08 - 05.08.2018

22.08 - 26.08.2018

29.08 - 02.09.2018

1. deň: Vo večerných hodinách 20:00 hod. odchod z Bratislavy (pred tým ostatné nástupné miesta).
2. deň: Ráno príchod do RIMINI, časť BELLARIA, Riminská riviéra - jedna z najvyhľadávanejších oblastí talianskeho pobrežia Jadranu, oboznámenie sa
s lokalitou, kúpanie, alebo v prípade záujmu návšteva mesta so sprievodcom. Popoludní 14:00 hod. ubytovanie v hoteli - hotel priamo na pláži v prvej
línii. Voľný program na oddych, kúpanie, atď.
3. deň: Po raňajkách možnosť výletu do iba 20 km vzdialeného San Marína - 3. najmenšieho štátu v Európe a jeho prehliadka na hore Monte Titano, so
skvelým panoramatickým výhľadom. Popoludní návrat do Rimini, kúpanie, alebo možnosť návštevy niektorých z parkov (Delfinárium, Italia v miniatúre,
ochutnávka vín v starovekej pivnici...).
4. deň: Po raňajkách 10:00 hod. odubytovanie, možnosť veci ponechať v autobuse a individuálný pobyt na pláži, prípadne program so sprievodcom.
Večer 20:00 hod. odchod a cesta na Slovensko.
5. deň: Príchod na Slovensko v ranných hodinách cca 7:00 hod.
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Týždeň na Chorvátskom Pagu s vlastnou dopravou

359,00 €

199,00 €

   
30.06 - 07.07.2018

07.07 - 14.07.2018

1-8. deň:
Voľný program, možnosť fakultatívnych výletov.

14.07 - 21.07.2018

21.07 - 28.07.2018

Možnosť dokúpenia polpenzie
za 50 € na pobyt

Doplatok za obojsmernú
autobusovú dopravu je 50 €

OSTROV PAG
Ostrov Pag je jedným z najväčších Jadranských ostrovov, ktorého členité pobrežie je 270 km dlhé s veľkým množstvom pláží a zátok, a to ho robí ešte
atraktívnejším pre turistov, ktorí si chcú vychutnať slnko a krištáľovo čisté more. Tento prirodzene krásny ostrov, s viac ako 20 km kamienkovitými
plážami, môže ponúknuť tichú a bezpečnú oázu, kde môžete stráviť dovolenku vašich snov. Je situovaný v severnej Dalmácii, takže môžete jednoducho
navštíviť niekoľko národných a prírodných parkov, známe pláže a mnohé iné krásy nachádzajúce sa v blízkosti.
Popis hotelu:
Výhodou Little Prince House je, že sa nachádza 200 m od pláže, ktorá sa spolu s promenádou tiahne až k samotnému centru mesta. Pláž ponúka rôzne
aktivity pre všetky vekové kategórie. Tí mladší si môžu užívať morské aktivity a tí starší posedenie na početných terasách kaviarní popíjajúc si kávu alebo
kokteily, alebo čítanie knihy ležiac na pláži.
Plávanie v krištáľovo čistom mori bude maximálnym potešením pre každého. V noci je nezabudnuteľným zážitkom prechádzka pozdĺž historického
centra mesta a na pobreží, alebo takžiež zúčastnenie sa jedného z letných podujatí. Pre tých, ktorí sa chcú zabávať celú noc, je možné zorganizovať
prepravu na Zrće, jednu z popredných svetových party pláží.

Chorvátsko - Poreč s vlastnou dopravou

489,00 €

349,00 €

   
30.06 - 07.07.2018
1-8. deň:
Voľný program s možnosťou využitia fakultatívnych výletov.

18.08 - 25.08.2018

Polpenzia v cene

Počas zájazdu môžete využiť fakultatívne výlety:
• Celodenný výlet loďou s obedom do Rovinj (26 €)
• Celodenný turistický výlet na vrcholky Istrijskych hôr (Grožnjan , Motovun a Gračišće) s obedom (64 €)
• Celodenná prehliadka 3 krajín: Chorvátska, Slovinska a Talianska s ochutnávkou vína (64 €)
• Prehliadka Puly so vstupenkou do Amfiteátra a ochutnávkou olivového oleja (51 €)

Doplatok za obojsmernú
autobusovú dopravu je 50 €

Popis hotelu:
Počas Vášho zájazdu budete ubytovaní v hoteli Delfin. Hotel je situovaný neďaleko mesta Poreč a iba 50 metrov od pláže. Hotel je takisto v dobrej
dostupnosti, iba 60 km od letiska Pula.
Hotel má 794 izieb, rozdelených do dvoj a trojlôžkových izieb. Možnosť si využiť izbu aj samostatne, či vo štvorici za doplatok. Všetky izby majú vlastnú
kúpeľňu so sprchou, WC a umývadlom. Niektoré izby majú balkón a takisto niektoré sú orientované s výhľadom na more.
Každé ráno si môžete vychutnať vyvážené raňajky, ktorá zahŕňajú bufet. Večera je taktiež formou teplého bufetu.
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Zájazd: Krakow, Wieliczka a Zakopane

119,00 €

59,00 €

   
26.05 - 27.05.2018

22.09 - 23.09.2018

1.deň
Odchod z Bratislavy v ranných hodinách. Cca 11.00 príchod do Krakowa, prehliadka kráľovského hradu Wawel, nádvorí a vstup do Katedrály, ev.
kráľovských hrobiek. Pešia prechádzka do centra mesta – Rynek glowny, Sukienica. Colegium Maius, Kostol Mariacki. Voľno na občerstvenie a nákup
suvenírov.
Cca 15.00, odchod do Wieliczky. Návšteva soľnej bane s výnimočnou expozíciou tesaných sôch z kamennej soli, kaplnky a sál, ktorých veľkosť a prevdenie
sú jedinečnou turistickou atrakciou. V podvečerných hodinách presun do Zakopaného. Vo večerných hodinách príchod na hotel.
2. deň:
Po raňajkách presun do centra mesta Zakopané. Možnosť výstupu Lanovkou na Gubalowku ev. náročnejšie trasy lanovkou na Kasprow Vrch, kočom k
Morskému oku, či do tatranských dolín. Prehliadka mesta – nákupnej ulice Krupowka. Cca o 17.00 odchod na Slovensko.
Príchod do Bratislavy v neskorších večerných hodinách.

Krásy Slovinska

159,00 €

99,00 €

   
09.06 - 10.06.2018

08.09 - 09.09.2018

1. deň:
Po príchode do Slovinska v ranných hodinách Vašu prehliadku začnete prekrásnou Postojnou jaskyňou. Okrem krátkej prechádzky so sprievodcom si
užijete aj vláčik. Po jaskyni bude prehliadka pokračovať na Predjamský hrad, ktorý vyzerá, akoby vyrastal zo skaly. Všeobecne patrí k najfascinujúcejším
hradom na svete a taktiež k najvďačnejším fotografickým námetom v Slovinsku. Po návšteve hradu ubytovanie v neďalekom hoteli.
2. deň:
Po raňajkách odchod z hotela k pôvabnému jazeru Bled. Jazero je obklopené julskými alpami a uprostred jazera sa nachádza malý kostolík.
Pri jazere sa pred storočím stretávala smotánka vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie. Ďalšou zastávkou bude Bledský hrad, z ktorého sa Vám
naskytne úžasný výhľad na jazero a okolie.
Poslednou zastávkou na Vašom výlete bude hlavné mesto Slovinska – Ljubľjana, ktorá je označovaná ako mesto romantickým mostov. Samozrejmosťou
je prehliadka najzaujímavejších častí a pamätihodností mesta. Následne odchod domov na Slovensko v podvečerných hodinách.
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2-dňový zájazd do Prahy

100,00 €

55,00 €

   
28.04 - 29.04.2018

26.05 - 27.05.2018

30.06 - 01.07.2018

04.08 - 05.08.2018

01.09 - 02.09.2018

1. deň:
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách. Príchod do Prahy v doobedných hodinách. Prehliadku začneme nádherným komplexom Pražského hradu,
navštívime Múzeum hračiek, pozrieme si aj striedanie hradných stráží na 1. hradnom nádvorí . Neskôr budeme pokračovať v prechádzke po Malej
strane cez starý Karlov most do Starého mesta, kde si môžete pozrieť Múzeum čokolády alebo Múzeum voskových figurín – Grevin.
Metrom sa presunieme pod Petrín, kde cez záhrady vystúpime k rozhľadni. V záhradách budeme mať možnosť navštíviť Zrkadlové bludisko a Hvezdáreň.
Odchod na ubytovanie.
2. deň:
Po raňajkách presun z centra Prahy do unikátnej pražskej ZOO. Osobné voľno v areáli zoologickej záhrady. V popoludňajších hodinách odchod na
Slovensko.

UNESCO pamiatky Južných Čiech

159,00 €

99,00 €

   
01.06 - 03.06.2018

1. deň:
Odchod z Bratislavy v ranných hodinách. Zastávka v meste husitov – Tábore. Prehliadka zámku so sprievodcom. Program prvého dňa ukončí návšteva
vodnej pevnosti – dnes zámku Červená Lhota.
Presun na hotelové ubytovanie.
2. deň:
Po raňajkách odchod do Hlubokej nad Vltavou. Prehliadka najkrajšieho juhočeského zámku a jeho interiéru. Presun do Českého Krumlova. Podvečená
návšteva dedinky Holašovice. Možnosť dobrej večere s gurmánskymi špecialitami. Vo večerných hodinách príchod na hotel.
3. deň:
Po raňajkách odchod do Jindřichovho Hradce. Návšteva hradného komplexu známeho arkádami a záhradným pavilónom. Presun autobusom do mesta
Třeboň. Zastávka na hrade Roštejn. Prehliadka mesta Telč zámockej záhrady s možnosťou dobrého občerstvenia.
Vo večerných hodinách príchod do Bratislavy a následne podľa nástupných miest.
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Autobusový zájazd do Talianskej Apúlie

265,00 €

159,00 €

   
04.07 - 08.07.2018
1. deň: Deň odchod zo Slovenska smer Taliansko.

2. deň: Príchod do hlavného mesta regiónu Apúlia a to do Bari, kde nahliadnete do uličiek starého mesta spolu so starým prístavom, navštívite baziliku
Sv. Mikuláša z roku 1087, jedna z najvýznamnejších v celom regióne. Rada navštevovaná ruskými návštevníkmi. Prejdeme sa okolo divadla Petruzelli,
ktoré je po opere La Scala a divadle v Neapole najvýznamnejším v Taliansku. Dominantou mesta je Castello Svevo, ktorý bol postavený už v roku 1131
a bol zrekonštruovaný dynastiou Holšteinovcov, voľný čas, odchod na hotel. Nocľah na hoteli.
3. deň: Po raňajkách sa vydáme do rozprávky a to návštevu „trullo“, čo sú biele domčeky so strechou, ktoré sa nachádzajú v údolí d´Itria a sú zapísané
v UNESCO. Trullos v gréčtine znamnená kopula. Navštívime Alborello, kde je veľký počet týchto domčekov, presun do Ostuni, do bieleho mesta.
V preklade z gréčtiny nové mesto. Uvidíte námestie so stĺpom venované patrónovi mesta sv. Oronzovi, navštívime katedrálu a biskupský palác a
zahliadnete veľký počet palácov, ktoré patrili aristokratickým rodinám ako napríklad rodine Moro, Palmieri či Giovine. Odchod na hotel, nocľah.
4. deň: Po raňajkách presun do Brindisi so známym prístavom, uvidíte portico Templárov z 13. stor., kde sa kedysi nachádza loggia z biskupského
paláca, Castello Grande, hrad vybudovaný Holštajnovcami, ktorý patril aj Aragónskemu kráľovstvu a pobýval tam aj kráľ Viktor Emanuel II. pevnosť Forte
Mare bola vybudovaná Ferdinandom Neapolským a je známa ako Červený hrad a Vášmu oku neunikne ani koniec známej Via Appia, kde sa nachádzajú
rímske stĺpy, voľný čas. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.
5. deň: Návrat na Slovensko v dopolodňajších hodinách.

Zážitkový wellness pobyt v Maďarsku

120,00 €

59,00 €

   
17.02 - 18.02.2018

21.04 - 22.04.2018

11.08 - 12.08.2018

1. deň:
V doobedných hodinách návšteva Egerskej baziliky, prehliadka mesta so sprievodcom a návšteva hradu. Okolo obeda návšteva termálnych kúpeľov
Eger (zážitkový bazén, turecké kúpele). Podvečer presun do Údolia pekných žien s možnosťou večere a posedení v pivniciach pri dobrom egerskom
Bikavéry, alebo Merlote.
Vo večerných hodinách presun na hotel a ubytovanie.
2. deň:
Po raňajkách presun do jaskynných kúpeľov - Miskolctapolca Barlangfürdő. Po kúpeľoch presun autobusom do centra Miskolca s možnosťou návštevy
nákupného centra, občerstvenia, alebo prehliadky po hlavnej triede. Následne odchod na Slovensko s príchodom vo večerných hodinách.
Užite si skvelý wellness pobyt a načerpajte mnoho nových síl.
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Nádherné Bavorské zámky

179,00 €

109,00 €

   
02.06 - 03.06.2018
1. deň:
Odchod v skorých ranných hodinách z Bratislavy (okolo 3:00 hod.).

Príchod do Schwangau cca 11:00 hod. návštevy a prehliadky zámku – Hohenschwangau a Neuschwanstein – dvoch najznámejších a najnavštevovanejších
bavorských zámkov. Kráľovské apartmány, sály, trónia sála, kaplnka, divadlo priblížia život a dobu bavorských panovníkov ale najmä jedného z
posledných – Ludwiga II, jeho tajomným životom, ale ešte tajomnejšou smrťou.
V podvečerných hodinách presun na hotel.
2. deň
Po raňajkách odchod do Linderhofu Prehliadka zámockého komplexu Linderhof. Návšteva „malého Versailles“ – zámku ktorý dal vybudovať bavorský
panovník Ludwig II. so záhradou s terasami, fontánmi, dekoratívnymi stavbami a umelou jaskyňou, venovanou bohyni Venuši.
Po cca 4 hod. pobyte v Linderhofe odchod k jazeru Chimsee. Výlet loďou na ostrov Herrennchimsee a návšteva ďalšieho klenotu bavorskej doby
– kráľovského paláca. Aj v tomto prípade autora tejto stavby – Ludwiga II inšpiroval Versailles. Apartmany, interiér zámku a záhrady sa približujú k
versaillskemu vzoru.
Príchod do Bratislavy v neskorých večerných hodinách.

Krásy Kampánie a ostrovy

284,00 €

195,00 €

   
15.08 - 19.08.2018
1. deň: Odchod z Bratislavy v poobedňajších hodinách.

2. deň: Ráno príchod do Neapola. Neapol je jedno z najprotikladnejších miest Európy. Je zaradený do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.
Nachádza sa tu najviac sakrálnych pamiatok na svete. Režisér Vittorio de Sica ho vo svojom filme Neapolský záliv nazval „zvodným mestom“. Uvidíme
slávny operný dom Teatro di San Carlo na Piazza dell Plebiscito kde uvidíme Palazzo Reale. Osobné voľno na nákupy prípadne návšteva múzeí či
sakrálnych pamiatok.
3. deň: Po raňajkách presun autobusom do prístavu. Plavba trajektom na malebný ostrov Capri - perlu Tyrhénského mora. Podľa mytológie tu žili
sirény, ktoré lákali svojim spevom moreplavcov k zradným útesom, o ktoré sa potom ich lode rozbili. Prehliadka ostrova, ktorý sa rozdeľuje na dve časti:
Capri a Anacapri. V Anacapri môžete navštíviť vilu Axela Muntheho alebo sa vyviesť lanovkou na najvyšší vrch ostrova Monte Solaro.
4. deň: Po raňajkách presun autobusom do prístavu. Plavba trajektom na večne zelený termálny ostrov Ischia, ktorý je sopečného pôvodu a je najväčším
ostrovom v Neapolskom zálive. Nádherné piesočné pláže môžete nájsť v turistických centrách ako sú Forio, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Ischia
a Barano. Záliv Baia di Sorgetto je známy vďaka svojim termálnym prameňom, ktoré vyvierajú do mora a umožňujú kúpanie aj v zime. Môžete využiť
priestor na kúpanie sa, prípadne fakultatívne: termálne parky Castiglione – Casamicciola Terme, Negombo – Lacco Ameno, Poseidonove záhrady –
Forio, Tropical Park – St. Angelo, Afroditine/Apolonove záhrady – Barano, Eden – Ischia Porto. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.
5. deň: Príchod na Slovensko v obedňajších hodinách.
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Krásy Pobaltia

280,00 €

159,00 €

   
20.06 - 24.06.2018

12.09 - 16.09.2018

1. deň: Odchod zo Slovenka smer Villnius, hlavné mesto Litvy.
2. deň: Navštívite s nami mesto Baroka, hrad Gedminasa, kde sa Gedminassovou ulicou prejdeme do centra, ktoré je pod záštitou UNESCO. Prezidentský
palác zo 14. storočia, mestská radnica s prekrásnym námestím, Auros Urtai, ubytovanie pri Villniusi. Presun na ubytovanie.
3. deň: Po raňajkách smer Tallinn, hlavné mesto Estónska, ktorý je pod záštitou UNESCO. Navštívite katedrálu Alexandra Nevského. ďalej radnicu s
radničným námestím, bránu Vinu. Za návštevu stojí aj pevnosť na mori Paterei. Presun do Rigy, ubytovanie.
4. deň: Navštívite s nami hlavné mesto Lotyšska, ktoré je pod záštitou UNESCO. prejdeme sa cez staré mesto Vecriga Vas, ktoré Vás naozaj očarí, ďalej
radničné námestie s radnicou, navštívime katedrálu Riga Dome z roku 1211, námestie LIVU. Výhľad na Rigu sa Vám naskytne z parku Bastejaklns, voľný
čas.
Následne presun na Slovensko.
5. deň: Návrat na Slovensko v dopolodňajších hodinách.

Zájazd do Florencie a Ríma

265,00 €

165,00 €

   
04.07 - 08.07.2018
1. deň: Odchod zo Slovenska podľa nástupných miest.

2. deň: Ráno príchod do Florencie, presláveného rodom Medici a tiez spisovateľom Dante Alighierim. Prejdeme sa od mosta mäsiarov, kde kedysi
pobývali mäsiari a neskôr zlatníci. Prejdeme sa okolo galérie Uffizi, ktorá je jedna z najväčších galérií v Európe. Katedrála Santa Maria del Fiore je typická
toskánska katedrála. Most Ponte vecchio, či starý stredoveký palác Palazzo vecchio či Santa Croce určite patria k Florencii. Odchod na ubytovanie pri
Ríme.
3. deň: Po raňajkách návšteva hippodromu Circo Massimo, známeho Kolosea či fórum cisárov a rimanov. Po obede Vás môže zaujať kostol sv. Petra
v okovách, či individuálne možnosť návštevy Santa Maria Maggiore známej vďaka krásnym mozaikám. Kapitol, Piazza Venezia a zahliadnete aj divadlo
Marcello. K večeru po Via del corso prejdeme na fontánu di Trevi a Španielske námestie s vyhliadkou na Piazza del Popollo a Rím. A to len kúsok od vily
Borghese. Odchod na ubytovanie.
4. deň: Po raňajkách začneme vo Vatikáne, Bazilike sv. Petra a tiež v honosných Vatikánskych múzeách. Presun okolo Anjelskeho hradu, čo bola kdysi
hrobka Hadriana. Cez Anjelsky most na barokové námestie Piazza Navona a Pantheón odkiaľ je len skok k ostrovu na rieke Tiber a do typickej časti
Trastavere.
Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.
5. deň: Príchod na Slovensko do Bratislavy v popoludňajších hodinách, následne podľa nástupných miest.
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Albánsko - krajina Orlov a Hodžu

299,00 €

179,00 €

   
06.06 - 10.06.2018
1. deň:
Deň odchod zo Slovenska smer Albánsko.

2. deň:
Príchod do Tirany, návšteva hlavného mesta Albánska uvidíte námestie albánskeho hrdina Skandenberga, monument Matky Terezy, sídlo kráľa Zoga I.
Volný čas môžete stráviť na vyskúšaní tradičnej Rakii či špecialit z baraniny. Presun do Durres na ubytovanie, prechádzka po meste. Nocľah na hoteli.
3. deň:
Presun po raňajkách do Gjirokaster, kde sa narodil diktátor Enver Hodža a spisovateľ Ismail Kadare, ktorý je albánskym Kafkom. Návšteva hradu a
centra, presun do archeologického centra Butrinti, kedysi sídla regiónu Kaonia, kde pobýval aj prvý cisár Rímsky Augustus, presun do národného parku
Modré oko, kde chodil Hodža na ryby. Presun na ubytovanie.
4. deň:
Po raňajkách presun do Berat, mesta pod záštitou UNESCO, mesto tisícich okien. Odchod na Slovensko vo večerných hodinách.
5. deň:
Návrat na Slovensko v dopoludňajších hodinách.

Víkendové kúpanie v Chorvátsku

76,00 €

47,00 €

   
29.06 - 01.07.2018

06.07 - 08.07.2018

13.07 - 15.07.2018

10.08 - 12.08.2018

17.08 - 19.08.2018

24.08 - 26.08.2018

20.07 - 22.07.2018

27.07 - 29.07.2018

03.08 - 05.08.2018

Program zájazdu
• odchod zo Slovenska v piatok vo večerných hodinách
• príchod do Chorvátska - Poreč v sobotu ráno
• celodenný pobyt pri mori - kúpanie, opaľovanie, relax, ...
• odchod na Slovensko vo večerných hodinách
• príchod na Slovensko v nedeľu ráno, následne podľa nástupných miest
POREČ:
Poreč je prístavné mesto na západnom pobreží polostrova Istria v Chorvátsku. Mesto je obľúbeným turistickým cieľom, hlavne vďaka moru a
historickému jadru mesta.
Ponúka krásnu prírodu, ideálnu na užitie si kľudných chvíľ pri mori s rodinou.
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Janov a Ligurský záliv

199,00 €

129,00 €

   
09.08 - 12.08.2018
1. deň:
Odchod zo Slovenska podľa nástupných miest. Cesta cez Rakúsko do Talianska.

2. deň:
Príchod do Janova, kde sa navštívi námestie Piazza della Vittoria, ulica 20. septembra, vyhliadka na mesto Janov a okolo záhrad, ktoré miestny nazývajú
„u troch prasiatok“ sa dostaneme až do prístavu, kde kotvia lode a postupne do prístavu, kde sa nachádza loď Krištofa Kolumba a aquarium. Po obede
sa presunieme navštíviť skvosty sakrálnej architektúry ako katedrály San Siro a San Lorenzo. Voľný čas na vyskúšanie cestovín s typickým janovským
pestom. Mesto sa preslávilo ako rodne mesto Garibaldiho, ktorý budoval históriu slobodného Talianska. Podvečer presun na hotelové ubytovanie.
3. deň:
Po raňajkách sa presunieme do mestečka La Spezia, kde sa presunieme vlakom do Cinque Terre. Ten nádherný skvost architektúry a UNESCO, ktorý sa
nachádza v Ligúrskom zálive s farebnými domčekmi na skalách pomedzi národný park. Načerpáte atmosféru jedného z klenotu Talianska.
Odchod na Slovensko.
4. deň:
Príchod na Slovensko do Bratislavy v ranných hodinách, následne podľa nástupných miest.

Slávny benátsky karneval aj s ubytovaním

170,00 €

109,00 €

   
08.02 - 11.02.2018
1. deň: Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách do Punta Sabbioni.

2. deň: Príchod do Punta Sabionni. Preprava loďou do Benátok. Budete mať príležitosť vychutnať si Benátsky karneval, ktorý sa každoročne koná počas
10 dní pred Popolcovou stredou. Je to posledná príležitosť užiť si spoločenskú veselicu pred obdobím pôstu. História Benátskeho karnevalu siaha až do
11. storočia. Všetci ľudia bez rodielu spoločenského postavenia majú na sebe kostýmy a masky, obľúbené boli postavy z barokovej talianskej Commedia
dell´arte – Harlekýn, ale aj maska morového doktora ale aj masky kurtizán. Počas karnevalu sú ulice mesta plné rôznych masiek, maškarných kostýmov,
farieb, smiechu a kriku. Môžete sa poprechádzať po uličkách plných turistov a všemožných masiek alebo si sadnúť do preslávenej kaviarne Florian na
Námestí Sv. Marka a vychutnať si kávičku v spoločnosti masiek. Konajú sa tu aj vystúpenia so živou hudbou. Spleťou uličiek sa dostaneme až k mostu
Rialto, z ktorého je nádherný výhľad na Canal Grande s jeho rušnou dopravou. V prípade záujmu si môžete pozrieť mesto aj z gondoly, na ktorej Vás
ochotní gondoliéri povozia po úzkych kanáloch popod mosty a mostíky mesta.
Večer preprava loďou späť do Punta Sabbioni a prevoz na hotel.
3. deň: Preprava loďou na malebné ostrovy pri Benátkach: Murano, Burano a Torcello. Prvým z ostrovov v Benátskej lagúne, ktoré navštívite je rybársky
ostrov Burano. Je typický živými farbami domov a výrobou čipky. Umelecky a architektonicky zaujímavý je aj ostrov Torcello, ktorý je zase historicky
prvou usadlosťou v Benátskej lagúne. Posledným z navštívených ostrovov severnej časti lagúny je Murano. Murano je ostrov preslávený výrobou
nádherného muránskeho skla. Pozriete si výrobu skla v jednej z tovární a detailnejšie uvidíte každodennú prácu fúkačov skla.
Vo večerných hodinách presun do Punta Sabbioni a odchod autobusom na Slovensko
4. deň: Príchod na Slovensko v ranných hodinách.
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2-dňový zájazd na Orlie hniezdo a Königssee

169,00 €

99,00 €

   
19.05 - 20.05.2018

21.07 - 22.07.2018

22.09 - 23.09.2018

1. deň:
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách.
Prvou zastávkou bude najstaršia solná baňa v Europe Salzbergwerk, kde zažijete nielen úžasnú laserovú show, povozíte sa vláčikom, a budete sa plaviť
podzemným jazierkom. Po návšteve baní možnosť si zakúpiť suveníry, alebo si posedieť v miestnej reštauracií. Poobede ochutnávka alpských likérov
Grassl a ak Vám niektorý z ních zachutí, budete si môcť aj kúpiť.
Prejdete sa centrom horského mestečka Berchtesgaden, ktoré je vsadené do rozprávkovo krásnej prírody. Vo večerných hodinách odchod na
ubytovanie.
2. deň:
Po raňajkách navštivite Kahlsteinhaus-Orlie hniezdo, vyveziete sa lokalným autobusom k výťahu a následne k budove Orlieho Hniezda. V poobedňajších
hodinách navšťivíte nádherné jazero Konigsee, kde sa preplavíte po jazere na ostrov svetého Bartolomeja. Tu sa nachádza muzeum, Kaplnka, a najlepšia
rybarská reštaurácia v okolí. V popoludňajších hodinách odchod na Slovensko.

Jedinečný zájazd po 4 krajinách Európy

229,00 €

169,00 €

   
16.05 - 20.05.2018

01.08 - 05.08.2018

26.09 - 30.09.2018

1. deň: Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách.
2. deň: V raňajších hodinách príchod do Konstanzu – malebného mestečka na brehu Bodammského jazera, krátka prehliada centra mesta a prístavu.
Pokračovanie cesty k blízkosti švajčiarskeho mesta Schaffhausen, kde sa v blízkosti nachádzajú Rýnske vodopády – 150 m široké s 21 m prevýšením
a 700 m3/sek. prietokom – najväčšie vodopády v Strednej Európe. V popoludňjaších hodinách trojhodinový presun do mestečka Montreux, na brehu
Ženevského jazera. Presun na územie Francúzka – ubytovanie.
3. deň: Po raňajkách odchod do Chamonix. Možnosť výstupu lanovkou na najvyšší bod Európy, ktorý môže bežný turista dosiahnúť – Aiquille du Midi vo
výške 3842 m odkiaľ je temer na dosah Mont Blanc. Fotografia s pozadím Mont Blancu je pamiatkou na celý život, ale ešte viac je prežitý okamžik pod
najvyšším vrcholom Európy. Pre menej náročných je životným zážitkom aj výstup lanovkou na masív oproti Mont Blancu – Le Brévent. Z výšky 2525 je
neuveriteľne krásny pohľad na Mont Blanc a ďalekohľadom je možné prejsť trasu, ktorou išli jeho prví dobyvatelia. Voľno v mestečku Chamonix.
4. deň: Po raňajkách odchod z hotela. Cesta údolím rieky Rhony. Prírodná scenéria ponúka pohľady na 4 tis. zasnežené vrcholy Alp a na vinice a
a ovocné sady v povodí rieky. S primeranými zastávkami (mestečko Sion), presun na Furkapass – priesmyk vo výške 2 tis metrov ponúka pohľad z
Belevederu na prameň rieky Rhony a vstup do ľadovca. V popoludňajších hodinách presun cez Andermatt do hlavného mesta Lichtenštajnska – Vadúz.
Voľno na nákupy suvenírov a občerstvenie. V podvečerných hodinách (17 – 18) odchod na Slovensko.
5. deň: Príchod na Slovensko v ranných hodinách.
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Zájazd do Budapešti s návštevou Tropicaria Oceanaria

35,00 €

18,50 €

   
03.03.2018

31.03.2018

14.04.2018

28.04.2018

26.05.2018

07.07.2018

21.07.2018

04.08.2018

25.08.2018

15.09.2018

09.06.2018

Program:
• odchod v skorých ranných hodinách
• príchod do Budapešti, návšteva obchodného centra Campona, s možnosťou návštevy Tropicaria Oceanaria, osobné voľno v obchodnom centre
• autobusová prehliadka v Budapešti + pešia prehliadka so sprievodcom
• odchod z Budapešti
• návrat na Slovensko vo večerných hodinách podľa nástupných miest
Tropicarium:
Hlavnou atrakciou Tropicaria je 1,4 mil. litrové žraločie akvárium s 11 metrov dlhým vyhliadkovým tunelom. Steny akvária sú zhotovené zo špeciálneho
16 cm. hrubého nerozbitného panoramatického skla.
Ďalšou mimoriadnou atrakciou je prales, v ktorom návštevníci zažijú skutočnú tropickú klímu.

Orlie hniezdo a jazero Königsse

69,00 €

39,00 €

   
12.05.2018

02.06.2018

30.06.2018

28.07.2018

18.08.2018

08.09.2018

29.09.2018
Program zájazdu:
• odchod v skorých ranných hodinách, prejazd cez Rakúsko až do Nemecka
• príchod do Nemecka, spoločný výstup miestnymi autobusmi k Orliemu hniezdu - Kehlsteinhaus, kde na nás čaká nádherný panoramatický výhľad
okrem iného aj na Salzburg a na Königssee. Možnosť prezrieť si budovu, ktorá dnes funguje ako reštaurácia s múzejnou časťou, okrem iného môžeme
obdivovať majestátny mramorový kozub, ktorý daroval Hitlerovi Mussolini
• následne sa vydáme spoločne práve ku Königssee, kde budete mať možnosť nakúpiť suveníry, oddýchnuť si v niektorej z kaviarní alebo člnkovať sa
na krištáľovo čistom jazere
• nakoniec si pozrieme Salzbergwerk - najstaršie soľné doly v Európe. Prehliadka trvá cca 90 min. a je so sprievodcom. Do bane sa vchádza malým
vláčikom
• odchod domov
• návrat na Slovensko vo večerných hodinách podľa nástupných miest
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Poznávací zájazd do Osvienčimu a Krakowa

55,00 €

21,99 €

   
10.02.2018

24.02.2018

10.03.2018

24.03.2018

07.04.2018

21.04.2018

05.05.2018

19.05.2018

16.06.2018

30.06.2018

14.07.2018

28.07.2018

11.08.2018

25.08.2018

08.09.2018

22.09.2018

02.06.2018

Odchod z Bratislavy v noci, nočný prejazd do Poľska. V ranných hodinách príchod do nemeckého vyhladzovacieho tábora - Osvienčimu. Cca 3-hodinová
prehliadka koncentračného tábora so sprievodcom v slovenskom /českom jazkyku. Počas druhej svetovej vojny bol v meste Osvienčim v areáli bývalých
kasární vybudovaný koncentračný tábor Auschwitz I. Vedľa neho neskôr postavili rozsiahlejší komplex, ktorý nazvali Auschwitz II - Birkenau. Podľa
odhadov v tábore zomrelo asi 1,1 milióna mužov, žien a detí z rôznych kútov Európy. Dnes je koncentračný tábor Osvienčim - Brzezinka zapísaný na
zozname svetového dedičstva UNESCO.
Odchod z Osvienčimu okolo obeda. Následne potom príchod do Krakowa, kde prehliadka začne na Waveli a uvidíte katedrálu sv. Stanislava, kde sa
nachádza zvon Zigmund a exteriér kráľovského zámku, v ktorom sa písala história poľského národa. Z Wawelu prechádzka „Kráľovskou cestou“ na
Hlavné námestie - Rynek Glowny, ktoré je rozlohou najväčším stredovekým námestím strednej Európy, je lemované peknými stredovekými domami
bohatých mešťanov, ktoré vznikli aj vďaka ťažbe soli z neďalekej Wieliczky. Uprostred námestia sa nachádza renesančná budova Sukienice, ktorá
plnila funkciu tržnice so súknom. Dnes sa v interiéri tejto stavby hemžia farbami rozmanité stánky a obchody. Na rohu námestia sa nachádza gotický
Mariánsky kostol s impozantným interiérom a jedinečným vyrezávaným dreveným oltárom od Víta Stossa.
Následne odchod, príchod do Bratislavy v nočných hodinách.

Výstava kvetov Tulln

30,00 €

18,50 €

   
01.09.2018
Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy cca 7.30 hod.

Príchod do Tullnu - mesta známeho ako rímsky dunajský prístav v ktorom sa sústreďovali bojovníci odchádzajúci na krížiacke výpravy. Dnes ale známe
svojou výstavou kvetín, záhradnej architektúry, techniky a poradenstva, ktorá sa považuje za najvýznamnejšiu výstavu svojho druhu v strednej Europe.
Prehliadka mesta so sprievodcom - Kostol sv. Štefana, Radničné námestie, Námestie Nibelungov na nábreží Dunaja so súsoším pripomínajúcim ságu
Nibelungov, ktorá dodnes fascinuje nemecky hovoriace národy. V blízkosti je socha „šialeného“ maliara Egona Schieleho, ktorý sa tu narodil.
Po prehliadke mesta voľno na návštevu výstavy, občerstvenie a nákupy kvetín a suvenírov.
V podvečerných hodinách odchod na Slovensko.
Príchod do Bratislavy okolo 20.00 hod a následne podľa nástupných miest.

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA
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Morava - návšteva u susedov

37,00 €

18,99 €

   
16.06.2018

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách. Príchod do kupeľného mestečka Luhačovice. Spoločná prechádzka so sprievodcom 3-4 prameňmi ako je
Jozefov, Ottovka, či Nový Jubilejní. V centre kúpeľného areálu – pri prameni známej Vincentky voľno na občerstvenie, alebo nákup známych luhačovických
kúpeľných oblátok.
V popoludňajších hodinách presun do Kroměříža, ktorého pamiatky – Biskupský palác, Podzámecká Záhrada a Květná záhrada sú zapísane v UNESCO.
Malebné mesto – Hanácke Atény – vyhlásené v r. 1997 za najkrajšie zachované historické Mestské jadro. Prehliadka mesta, Návšteva Biskupského
paláca s druhou najväčšou obrazovou galériou v Čechách a Snemovním sálem v ktorom zasadal Ríšsky snem v rokoch 1848/49.
Prehliadka Podzámeckej záhrady a prehliadka Květnej záhrady s Rotundou so vzácnymi freskami a tiež Foucultovým kývadlom. V čase konania výstav
kvetín – možnosť návštevy výstavy.
Vo večerných hodinách príchod do Bratislavy.

Zájazd do Wieliczky a Krakowa

55,00 €

21,99 €

   
01.09.2018

Odchod z Bratislavy nadránom, nočný prejazd do Poľska. V ranných hodinách príchod do do Wieliczky, prehliadka soľných baní so špeciálnym
sprievodcom - 700 - ročné soľné bane zapísané v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, patria medzi najväčšie na svete. V
soli sú vytesané nádherné kaplnky, sochy, sály, fresky, nachádzajú sa tu podzemné soľné jazerá.
Odchod zo soľnej bane Wieliczka okolo obeda. Následne potom prehliadka pokračuje v Krakowe na Waveli a uvidíte katedrálu sv. Stanislava, kde sa
nachádza zvon Zigmund a exteriér kráľovského zámku, v ktorom sa písala história poľského národa. V hrade sa nachádza nádherná tapiséria.
Z Wawelu prechádzka „Kráľovskou cestou“ na Hlavné námestie - Rynek Glowny, ktoré je rozlohou najväčším stredovekým námestím strednej Európy,
je lemované peknými stredovekými domami bohatých mešťanov, ktoré vznikli aj vďaka ťažbe soli z neďalekej Wieliczky.
Uprostred námestia sa nachádza renesančná budova Sukienice, ktorá plnila funkciu tržnice so súknom. Dnes sa v interiéri tejto stavby hemžia farbami
rozmanité stánky a obchody.
Na rohu námestia sa nachádza gotický Mariánsky kostol s impozantným interiérom a jedinečným vyrezávaným dreveným oltárom od Víta Stossa. Za
Sukienicovou sa nachádza budova Radničnej veže, o ktorej písomná zmienka bola už v 14. storočí. Po ulici Floriánska sa dostaneme k Floriánskej bráne.
Odchod podvečer, príchod do Bratislavy v nočných hodinách.
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Levanduľové týždne v Tihany

35,00 €

18,50 €

   
23.06.2018

24.06.2018
23.06.2018

Program:
• odchod v ranných hodinách
• Príchod do Tihany, prehliadka benediktínskeho kláštora, typickej architektúry tunajších domčekov a malebného centra dedinky
• Počas osobného voľna možnosť návštevy levanduľového domu, levanduľových polí a nákupov všetkého možného aj nemožného z levandule na
levanduľových trhoch
• odchod z Tihany
• návrat na Slovensko vo večerných hodinách podľa nástupných miest
Tihany je malebná dedinka čupiaca sa na jedinom kopci inak úplne rovinatého kraja, v okolí najväčšieho stredoeurópskeho jazera Balaton. Najväčšou
historickou pamiatkou okrem typickej architektúry je Opátstvo Tihany, ktorého zakladacia listina je najstaršia v Maďarsku. Už starí Gréci poznali
blahodárne účinky levandule.
V Tihany začali s jej pestovaním už na začiatku 20. storočia. Tento rok sa koná už 11. ročník levanduľového festivalu, na ktorom sa môžete pokochať
fialovými lánmi a nadýchať sa jej relaxačnej vône. Na levanduľových trhoch v centre dedinky si môžete nakúpiť rôzne domáce výrobky práve z tejto
fialovej rastlinky.

Kráľovná na Dunaji - Budapešť a návšteva ZOO

35,00 €

18,50 €

   
18.08.2018
Program:
• odchod v skorých ranných hodinách
• Príchod do Budapešti, prehliadka námestia Hrdinov a návšteva Budapeštianskej Zoologickej záhrady.
• Krátka autobusová prehliadka Budapešti a prehliadka hlavných pamätihodností so sprievodcom
• odchod z Budapešti
• návrat na Slovensko vo večerných hodinách podľa nástupných miest

Zoo Budapešť:
Takmer 150 ročná zoologická záhrada založená v 19. st vlastní popri maďarských druhoch zvierat niekoľko vzácnych druhov opíc, papagájov alebo
kengúr.
Napriek mnohým finančným problémom a napriek tomu, že počas II. svetovej vojny bola takmer zrovnaná so zemou, je dnes jednou z najkrajších
zoologických záhrad.
V areáli sa nachádza nádrž s tuleňmi s ktorými skúsený cvičitelia predvádzajú skvelú šou, alebo ľadový medveď ktorý baví návštevníkov svojou obrovskou
červenou loptou.
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Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

39,00 €

19,00 €

   
02.06.2018

21.07.2018

Prehliadka záhrad v Laxenburgu a zámku Franzensburg. Zámok, uprostred jazera, postavený v rytierskom duchu v rokoch 1799 - 1835 predstavuje
históriu rodu Habsburgov. K nemu je možné sa dostať krátkou plavbou kompou.
V tomto zámku strávili medové týždne cisár František Jozef I s Alžbetou Bavorskou – Sisi. Turistický vláčik zabezpečuje nielen dopravu z parkoviska ku
kompe, ale aj prehliadku Zámockého parku, ktorý predstavuje vrchol záhradnej architektúry 19. storočia.
Po prehliadke Laxenburgu je na programe Seegrotte. Unikátne banské priestory, ktoré po zavalení v roku 1912 vytvorili najvačšie podzemné jazero
v Európe sa stali predmetom záujmu nacistov, ktorí priestory využívali na utajenú výrobu motorov pre lietadlá fy Heinkel a rakiet V1,2. Po 2. svetovej
vojne tieto priestory využívali aj Hollywoodski filmári pri natáčaní dobrodužných filmov. Ale dnes ju navštevujú tisícky turistov.
Prehliadka jaskýň je zakončená krátkou plavbou po krištálovo čistom jazere.
Jednodennú návštevu Rakúska spestrí exurzia po známej rakúskej výrobni čokolády firmy Hauswirth v Kitsee s možnosťou ochutnávky jej výrobkov a
nákupu čokoládových výrobkov za výrobne ceny.

Jeden deň v Schonbrunne s návštevou ZOO

29,00 €

16,90 €

   
14.07.2018

11.08.2018

V raňajších hodinách odchod zo Slovenska. Po príchode Viedne, Schonbrunnu, prehliadka zámku postaveného podľa vzoru francúzkeho zámku Ľudovíta
XIV – Versaille za vlády Márie Terézie. Rezervovaný vstup na Imperial tour – s cisárskymi apartmánmi, a reprezentačnými salónmi.
Oboznámite sa s históriou Habsburgov, ich denným životom a zvykmi.
Prehliadka záhrad, Obelisk Jozefa II, Rímske rozvaliny, Neptúnova fontána. Možnosť navštíviť Botanickú záhradu so skleníkom. Krátko po obede
návšteva najstaršej zoologickej záhrady v Európe s dážďovým pralesom a exihibíciou stovky tučniakov, teráriom, pavilónmi s opicami, slonmi.
Unikátmi v tejto ZOO sú aj medvede panda a koala.
Návštevu Rakúska zakončíte v čokoládovni Hauswirth, ochutnávkou a nákupom čokoládových výrobkov tejto firmy.
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Termálne jazero Hévíz alebo kúpanie na Balatone

35,00 €

18,50 €

   
07.07.2018

25.08.2018

Jazero Hévíz je najväčším biologicky aktívnym prírodným jazerom s liečivou termálnou vodou na svete. Je obkolesené 50 ha lesom, ktorý zaručuje
nezvyčajnú, jedinečnú mikroklímu.
Teplota vody jazera je výsledkom zmiešania studených a teplých prameňov vyvierajúcich z hĺbky zeme. V lete dosahuje teplotu 33-35 °C, v zime 26-28
°C, v závislosti od počasia. Teplota vody klesne pod 22° C len ojedinele, len keď teplota vzduchu klesne pod -20 °C. Výdatnosť prameňa s teplotou vody
40 °C, vyvierajúceho z podvodnej jaskyne, je 410 l za sekundu, vďaka čomu sa voda v jazere vymení každé 3,5 dňa. Voda je stále čerstvá a čistá.
Vplyv liečebných procedúr v Hévízi je komplexný, nakoľko dôležitú úlohu tu zohráva teplota vody a jej chemické zloženie, bahno, vzduch, rádioaktívne
žiarenie a podnebie. Voda je vodíkovo-karbonátová, sírová a obsahuje vápnik a horčík.
Program zájazdu:
• odchod v skorých ranných hodinách
• príchod do Héviz, následne na Balaton - mesto Keszthely, osobné voľno
• odchod z Balatonu cez Hévíz smer Slovensko
• návrat na Slovensko vo večerných hodinách podľa nástupných miest

Zájazd do Rakúska: Melk, Krems a Tulln

39,00 €

19,99 €

   
26.05.2018

15.09.2018

Odchod z Bratislavy v ranných hodinách. Po príchode prehliadka naväčšieho benediktínskeho kláštota v Európe v Melku. Duchovný odkaz benediktínov
s tieňom Melkského kríža (unikátne zlatnícke dielo ktoré ukrýva tŕň z Kristovej koruny) sa prekrýva s vrcholovým svetským umením, ktoré predstavujú
maliarske práce flámskeho maliara Jorga Breua (1502) s biblickými motívmi a fresky na stenách knižnice od viedenského maliara Trogera.
Už stavba kláštora predstavuje umelecké architektonické dielo, ktoré vytvoril začiatkom 18 st. Jakob Prandtauer na objednávku osvieteného opáta B.
Dietmayera a je zakončená novým barokovým kostolom, ktorý predstavuje vrcholné dielo tohto staviteľského obdobia. Kláštorná záhrada s množstvom
stromov, kvetín a byliniek dotvára atmosféru spojenia a súčasti benediktínskych mníchov s dnešným svetom.
Kláštor stále slúži ako stredná škola. Po prehliadke presun autobusom do Kremsu.
Krátka prechádzka historickým centrom mesta a voľno na občerstvenie, alebo na pravý viedenský rezeň v cenách vzdialených cenám starej, dobrej,
Viedne. Po cca hodinovej ceste presun do mestečka Tulln.
Krátka prehliadka k centru mesta a nábrežie Dunaja, kde stojí obľúbené miesto nemeckých turistov - súsošie venované Povestiam o Nibelungoch a
neďaleko socha pripomínajúca rodné mesto „šialeného“ maliara Egona Schielho.
Po dobrej zmrzline, alebo káve odchod na Slovensko. Príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.
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Adventný Mariazell so strašidelným Behom čertov

37,00 €

24,90 €

   
24.11.2018
Program zájazdu:
• odchod zo Slovenska v ranných hodinách
• krátka prehliadka Mariazellu
• individuálny program
• účasť na akcii Beh čertov

Nájdete tu perníkovú chalúpku skutočných rozmerov, anjelský poštový úrad, živé jasličky, 4 rôzne betlehemy a najväčší adventný veniec v celom
Rakúsku.
Nahliadnite do tajomstva výroby voskových sviečok či perníkov.

Vianočné trhy v Miláne

129,00 €

79,00 €

   
07.12 - 09.12.2018
1. deň
Odchod zo Slovenska smer Miláno.

2. deň
Prejdete sa známym mestom módy a sídlom talianskej burzy. Prejdeme sa okolo hradu Sforza, bývalej významnej šľachtickej rodiny, ktorá bývala v
Miláne, navštívite známu obchodnú galériu Viktora Emanuela II., zahliadnete Dom morí, kde sú výstavy umenia, Vášmu oku neujde ani známa opera La
Scala a Vianočné trhy sa nachádzajú okolo majestátnej katedrály Duomo, ktorá sa stala symbolom mesta.
Voľný čas na nákupy či Vianočné trhy. Odchod vo večerných hodinách na Slovensko.
3. deň
Príchod na Slovensko v ranných hodinách.
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Vianočné trhy vo Viedni s návštevou čokoládovne

30,00 €

16,50 €

   
24.11.2018

01.12.2018

08.12.2018

15.12.2018

22.12.2018

Program zájazdu:
• Odchod zo Slovenska v ranných hodinách
• zastávka v známej čokoládovni Hauswirth
• prehliadka Viedne
• vianočné trhy, individuálny program
• príchod na Slovenko vo večerných hodinách
Vianočné trhy prebiehajú na hlavnom námestí pred krásnou viedenskou radnicou. Vianočné trhy na viedenskom Radničnom námestí zostávajú
najobľúbenejším miestom adventnej Viedne vďaka svojej atmosfére a rozmanitému programu pre deti aj dospelých. Sú to najväčšie vianočné trhy vo
Viedni a zároveň najprívetivejšie.
Čokoládovňa Hauswirth sa so svojimi výrobkami preslávila nielen v Rakúsku, ale aj po celej Európe, Amerike aj Austrálii. Niektoré z čokoládových dobrôt
sa predávajú aj v našich obchodoch.

2-dňový adventný zájazd do Prahy

100,00 €

55,00 €

   
01.12 - 02.12.2018

08.12 - 09.12.2017

15.12 - 16.12.2017

1. deň:
Odchod z BA v skorých ranných hodinách. Príchod do Prahy v doobedných hodinách. Prehliadka mesta so sprievodcom: Hradčany a komplex Pražského
hradu a striedanie hradných stráží – v prípade záujmu prehliadka okruhu A, B alebo C (Starý kráľovský palác, Katedrála sv. Víta, Zlatá ulička), Staré
zámocké schody, chrám sv. Mikuláša, následne prechod cez Karlov most na nádherné vianočné trhy na Staromestskom námestí, kde sa tiež nachádza
Radnica a Pražský orloj a Týnsky chrám.
Poobede osobné voľno na návštevu adventných trhov, najväčších v Českej republike, ktoré sa v Prahe konajú už 13. krát. Odchod na ubytovanie.
2. deň:
Raňajky, pokračovanie v prehliadke centra: Námestie republiky a Obecný dom a Prašná brána, krásne Václavské námestie, Národné múzeum. Poobede
osobné voľno s možnosťou nákupov v niektorom z obchodných centier alebo vychutnanie si vianočnej atmosféry do sýtosti, rôznych vianočných dobrôt
ponúkaných v mnohých stánkoch na Staromestskom alebo Václavskom námestí.
V podvečerných hodinách odchod na Slovensko.
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2-dňový adventný zájazd do Budapešti

140,00 €

55,00 €

   
01.12 - 02.12.2018

08.12 - 09.12.2018

15.12 - 16.12.2018

1. deň (sobota):
Odchod z Bratislavy cca o 7 hodine ráno. Doobeda návšteva Tropicaria Oceanaria spojená s nákupmi v obchodnom centre Kampona. Poobede
autobusová a pešia prehliadka centra Budapešti - staršia Budinska strana, s fantazijnou Rybárskou baštou a Matyasovym kostolom, prechádzka k
Budinskemu hradu a prechod cez Szechenyiho most, prvý v Budapešti na modernejšiu Pestiansku stranu, ku kostolu sv. Štefana s najposvätnejšou
maďarskou relikviou, pravicou sv. Štefana. Osobne voľno a možnosť nákupov na Vackej ulici. Odchod na hotel.
2. deň (nedeľa):
Doobeda prehliadka Gellertovho vrchu s Citadelou, návšteva vianočných trhov - osobné voľno. Vianočné trhy pred bazilikou Sv. Štefana a námestí
Vorosmarty. Odchod na Slovensko. Cez prvý most cez Dunaj - Széchenyiho most sa dostaneme na mladšiu a modernejšiu Peštiansku stranu so
Svätoštefanskou bazilikou s najkontroverznejšou Maďarskou relikviou a Vácku ulicu - najslávnejšiu nákupnú ulicu.
Budapešť - hlavné mesto uhorského kráľovstva. Mesto prezývané “stredoeurópsky Paríž“
• Parlament – najväčšia stavba krajiny
• Reťazový most – prvý most ktorý spojil obidva brehy dunaja
• Kráľovský palác – 700 ročné sídlo maďarských kráľov

Adventný zájazd do Prahy

50,00 €

29,99 €

   
08.12.2018

Odchod z BA v skorých ranných hodinách (5.00 hod.). Príchod do centra Prahy v dopoludňajších hodinách (cca. 10.00 hod.). Prehliadka dominanty
Prahy - Pražského hradu so sprievodcom: Starý Kráľovský palác – stála expozícia Príbeh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta,
Rožmberský palác, následne prechod cez Karlov most na nádherné vianočné trhy na Staromestskom námestí, kde sa tiež nachádza Pražský orloj a na
Václavské námestie.
Poobede voľný program na vianočných trhoch. Odchod na Slovensko vo večerných hodinách.
Katedrála sv. Víta: je jeden z najväčších a najvýznamnejších pražských chrámov. Nachádza sa na treťom nádvorí Pražského hradu, v minulosti sa tu
okrem bohoslužieb konali aj korunovácie českých kráľov a kráľovien.
Je tiež miestom uloženia pozostatkov svätých patrónov, panovníkov, šľachticov a arcibiskupov. Bazilika sv. Jiří: miesto odpočinku prvej českej mučeníčky
a jedna z najvýznamnejších románskych pamiatok už od roku 920. Rožmberský palác s ústavom, ktorý z mladých urodzených dievčat vychovával mladé
šlachtičné.
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Adventný zájazd do Krakowa

55,00 €

21,99 €

   
01.12.2018

08.12.2018

15.12.2018

22.12.2018

Preliadka Krakowa - Odchod z Bratislavy v skorých ranných hodinách.
Príchod do Krakowa okolo obeda. Príchod do Krakowa na Wavel - uvidíte katedrálu sv. Stanislava, kde sa nachádza zvon Zigmund a exteriér kráľovského
zámku, v ktorom sa písala história poľského národa. V hrade sa nachádza nádherná tapiséria. Z Wawelu prechádzka „Kráľovskou cestou“ na Hlavné
námestie - Rynek Glowny, ktoré je rozlohou najväčším stredovekým námestím strednej Európy, je lemované peknými stredovekými domami bohatých
mešťanov, ktoré vznikli aj vďaka ťažbe soli z neďalekej Wieliczky. Uprostred námestia sa nachádza renesančná budova Sukienice, ktorá plnila funkciu
tržnice so súknom. Dnes sa v interiéri tejto stavby hemžia farbami rozmanité stánky a obchody. Na rohu námestia sa nachádza gotický Mariánsky kostol
s impozantným interiérom a jedinečným vyrezávaným dreveným oltárom od Víta Stossa. Za Sukienicovou sa nachádza budova Radničnej veže, o ktorej
písomná zmienka bola už v 14. storočí. Po ulici Floriánska sa dostaneme k Floriánskej bráne, ktorá bola súčasťou mestských hradieb a k Barbakanu
- nádhernej stredovekej pevnosti, jedinečnej stavbe vojenského inžinierstva, postavenej v arabskom štýle. Návšteva vianočných trhov na Hlavnom
námestí.
Odchod z Krakowa v podvečerných hodinách, príchod do Bratislavy v nočných hodinách.

Adventný zájazd do Budapešti

35,00 €

18,50 €

   
01.12.2018

08.12.2018

15.12.2018

22.12.2018

• Odchod z Bratislavy v skorých ranných hodinách, príchod do Budapešti okolo obeda
• Návšteva Tropicaria Oceanaria
• Prehliadka Budapešti a návšteva vianočných trhov
• Návrat na Slovensko vo večerných hodinách podľa nástupných miest
Tropicarium:
Hlavnou atrakciou Tropicaria je 1,4 mil. litrové žraločie akvárium s 11 metrov dlhým vyhliadkovým tunelom. Steny akvária sú zhotovené zo špeciálneho
16 cm. hrubého nerozbitného panoramatického skla. Návštevníci tak môžu bez obáv obdivovať až dvojmetrových tigrovaných či hnedých žralokov
pochádzajúcich z Floridy, ktoré patria medzi 10 najnebezpečnejších druhov žralokov. Ďalšou mimoriadnou atrakciou je prales, v ktorom návštevníci
zažijú skutočnú tropickú klímu.
Medzi obrovskými porastami sa náhle zotmie, blýska sa a hrmí, až na chrbty aligátorov začne počas 2 minút padať tropický vlažný dážď, počas ktorého
všetc i obyvatelia pralesa akoby ožijú. Pre všetkých návštevníkov je to skutočne vzrušujúci zážitok.
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5-dňový adventný zájazd do Paríža

265,00 €

159,00 €

   
05.12 - 09.12.2018

1. deň
Odchod zo Slovenska. Nočný prejazd do Francúzska cez Rakúsko a Nemecko s pravidelnými prestávkami.
2. deň: V ranných hodinách (cca 7:30 hod.) príchod do Paríža, prehliadka mesta: Pantheonu, Luxemburské záhrady. Prechádzka popri Sorbone k
ostrovu Île de la Cité, Notre Dame, Consiergerie, Sainte chapelle, Justičný palác. Prechod po moste lásky k Louvre. Neskôr opera Garnier, obchodné
domy Galerie La Fayette a Printemps. Večer - príchod na hotel.
3. deň: Po raňajkách prehliadka mesta: Hôtel de ville, v aristokratickej štvrti Marais: moderná budova národnej Opery Bastille, štvorcové námestie
Vosges. Prehliadka umeleckej štvrti Montmartre, ktorej dominuje chrám Sacré Coeur. Moulin Rouge - najznámejší kabaret svetového mena, stojaci v
„uličke lásky“. Pont d´Alma - tunel, v ktorom zahynula princezná Diana. Podvečer - večer romantická plavba loďou po Seine s nádherne osvetlenými
najvýznamnejšími historickými pamiatkami, ktoré sa nachádzajú na brehoch rieky. Večer - príchod na hotel.
4. deň: Po raňajkách odchod do centra mesta. Príchod k symbolu Paríža - Eiffelovej veži, následne Hôtel des Invalides. V popoludňajších hodinách
návšteva romantických a najznámejších vianočných trhov, ktoré sa nachádzajú na prestížnom bulvári Champs-Elysées. Odchod z Paríža smer Slovensko
vo večerných hodinách.
5. deň: Príchod na Slovensko do Bratislavy v popoludňajších hodinách, následne podľa nástupných miest.

Advent na bavorských zámkoch

179,00 €

109,00 €

   
01.12 - 02.12.2018

1. deň:
V ranných hodinách odchod zo Slovenska podľa nástupných miest. Prvá zastávka Vášho výletu bude romantický zámok Linderhof. Zámok s nádhernou
výzdobou bol najobľúbenejším zámkom kráľa Ľudovíta II. Jednou zo zaujímavostí je aj umelo vytvorená jaskyňa, kde pre kráľa hrali Wagnerove opery.
Deň zakončíme návštevou adventných trhov v známom a atraktívnom stredisku Garmish- Partenkirchen, ktorý leží pod najvyšším vrcholom Nemecka
Zugspitze. Večer odchod na ubytovanie a nocľah.
2. deň:
Po výdatných raňajkách je ďalším krokom návšteva zámku Hohenschwangau a zámku Neuschwanstein, ktorý vyzerá ako vystrihnutý z rozprávky.
Dokonca aj Walt Disney sa doň zamiloval na prvý pohľad a preto mu tento zámok slúžil ako predloha jeho rozprávkových zámkov.
Príchod na Slovensko v neskorších večerných hodinách.
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Perníkové chalúpky a advent na zámku Grafenegg

40,00 €

24,99 €

   
08.12.2018
Spoznajte najkrajšie perníkove chalúpky v Európe aj Vy!

Navštívime najkrajšiu výstavu perníkových chalúpok v Európe v romantickom kláštori Zwettl, ktorého korene opátstva siahajú až do raného stredoveku.
Následne navštívime neďaleký zámok Grafenegg, kde sa koná tradičný vianočný trh, považovaný za najkrajší v celom Dolnom Rakúsku.
Program zájazdu:
• odchod zo Slovenska v ranných hodinách
• návšteva výstavy najkrajších perníkových chalúpok Európy a kláštora Zwettl
• návšteva jedinečných adventných trhov na zámku a v zámockom parku
• odchod na Slovensko vo večerných hodinách

Adventný Graz s ľadovým Betlehemom

40,00 €

24,99 €

   
01.12.2018
Spoznajte ľadový betlehem aj Vy a užite si vianočnú pohodu!

Ľadový Betlehem patrí medzi najnavštevovanejšie atrakcie mesta a chodia ho obdivovať ľudia z celého sveta, od roku 1996 je toto umelecké dielo
každoročnou atrakciou. Budete tu mať možnosť vidieť ľadový Betlehem, ktorý je vytesaný z takmer 50 ton ľadu. Postavy v životnej veľkosti sú vsadené
do masívneho rámu Betlehemu. Čo sa týka adventu nájdete tu naozaj všetko. Kolotoč, nostalgické čertovo kolo, adventný kalendár, remeselné výrobky
a hračky rozžiaria oči tých najmenších na detskom adventnom trhu.
Zohrejte sa vo vianočnej atmosfére Grazu horúcim čajom alebo punčom, urobte si radosť nákupom vianočného darčeku alebo sa nechajte inšpirovať
naozaj originálnymi nápadmi na vianočnú výzdobu. Adventné trhy nájdete na všetkých centrálnych námestiach Grazu, kde Vás zláka vôňa vianočného
pečiva a vareného vínka.
Program zájazdu:
• odchod zo Slovenska v ranných hodinách
• individuálny program a prehliadka Grazu s ľadovým Betlehemom so sprievodcom
• odchod domov vo večerných hodinách
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5-dňový silvestrovský zájazd do Paríža

295,00 €

175,00 €

   
29.12.2017 - 02.01.2018

29.12.2018 - 02.01.2019

1. deň: Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách. Nočný prejazd do Francúzska cez Rakúsko a Nemecko s pravidelnými prestávkami.
2. deň: Príchod do Paríža v ranných hodinách (cca 7:30 hod.), prehliadka mesta: ostrov Île de la Cité - najstaršia časť mesta: Consiergerie - nádherná
budova väznice, v ktorej bol väznený aj kráľ Ludovít XVI. a Mária Antoinetta, na múre sa nachádza stredoveký orloj, Sainte chapelle - gotická kaplnka z
13.storočia, ukrývajúca jedinečné vitráže s 1134 výjavmi zo Starého a Nového zákona, Justičný palác - najstaršie sídlo francúzskych kráľov, dnes komplex
súdnych budov zaberajúcich takmer jednu tretinu ostrova, katedrála Notre Dame - skvost gotickej architektúry. Večer - príchod na hotel, nocľah.
3. deň: Po raňajkách odchod do centra mesta. Doobeda prehliadka umeleckej štvrti Montmartre, V popoludňajších - podvečerných hodinách osobné
voľno na prestížnom bulvári Champs-Elysées. Večerný voľný silvestrovský program - pri Víťaznom oblúku alebo pod Eiffelovou vežou. Príchod na
ubytovanie v noci, nocľah.
4. deň: Po raňajkách odchod do mesta. Doobeda pešia prechádzka pozdĺž rieky Seiny okolo Múzea d´Orsay - budova bývalej železnice, dnes múzeum
impresionizmu, Bourbonského paláca - sídla parlamentu, Hotel des Invalides - komplex budou, ktoré dal vystavať kráľ Ľudovít XIV. pre 6 000 vojnových
veteránov. Následne presun k symbolu Paríža - Eiffelovej veži - 324 metrov vysoká veža na pamiatku stého výročia Veľkej Francúzskej revolúcie,
postavená pri príležitosti výstavy, ktorá sa konala v Paríži roku 1889.Odchod z Paríža smer Slovensko v nočných hodinách.
5. deň: Príchod na Slovensko do Bratislavy v poludňajších hodinách, následne podľa nástupných miest.

5-dňový silvestrovský zájazd do Amsterdamu

295,00 €

175,00 €

   
29.12.2017 - 02.01.2018

29.12.2018 - 02.01.2019

1. deň: Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách. Nočný prejazd do Belgicka.
2. deň: V ranných hodinách príchod do Bruselu. Celodenná prehliadka mesta-kráľovský palác, katedrála sv. Michala a Guduly, prechádzka po historickom
centre, námestie Grande Place s radnicou, Manneken Pis. Presun metrom k Atomium a parku Mini Europe. Večer presun na hotel do Holandska.
3. deň: Ráno presun do skanzenu Zaanse Schans. Návšteva syrovej farmy s ochutnávkou syrov, ukážka výroby drevák. Možnosť nákupu syrov a
suvenírov priamo od výrobcu. Okolo obeda presun do Amsterdamu. Návšteva brúsiarne diamantov, možnosť návštevy Rijksmusea alebo Múzea
Vincenta van Gogha. Osobné voľno - oslava Nového roka v uliciach Amsterdamu.
4. deň: Po raňajkách sa vrátime do Amsterdamu a dokončíme prehliadku mesta. Vo voľnom čase možnosť návštevy domu, kde sa skrývala Anna
Franková, keď písala svoj slávny denník. Absolvujeme aj plavbu po grachtoch, čo nám ukáže Amsterdam z úplne inej perspektívy. Po tejto nevšednej
prechádzke sa s mestom rozlúčime a vyrazíme domov. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.
5. deň: Príchod na Slovensko podľa nástupných miest.
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5-dňový silvestrovský zájazd do Monaka

350,00 €

179,00 €

   
29.12.2017 - 02.01.2018

29.12.2018 - 02.01.2019

1. deň: Odchod zo Slovenska podľa nástupných miest. Cesta cez Rakúsko a Taliansko (Ligúriu) do Nice.
2. deň: V ranných hodinách príchod na Azúrové pobrežie, do piateho najväčšieho mesta Francúzska, do Nice. Prehliadka svetoznámej perly Francúzskej
Riviéry, najväčšieho provensálskeho mesta s druhým najväčším letiskom vo Francúzsku. Výlet miestnym vláčikom po hlavných pamiatkach mesta jedinečný kvetinový trh a tradičný provensálsky štvrtkový trh s ovocím, syrmi, koreninami, marseilleskými mydlami, suvenírmi a ochutnávkou miestnych
kulinárskych špecialít. Prehliadka mesta - kasíno, staré mesto s úzkymi uličkami a starobylými kostolmi, hlavné reprezentačné námestie Place Masséna,
divadlo, Justičný palác. Podvečer presun na hotelové ubytovanie.
3. deň: Po kontinentálnych francúzskych raňajkách nás čaká celodenný pestrý program na juhu Côte d´Azur - dopoludnia návšteva Grasse - mestečka.
V popoludňajších hodinách presun do Cannes - mesta filmových nadšencov a hereckých celebrít. Cca o 21:30 presun do Monaka na privítanie Nového
Roka a ohňostrojov v Monaku. Návrat na ubytovanie v skorých ranných hodinách.
4. deň: Kontinentálne francúzske raňajky, presun do Monaka. Prehliadka Monaka a Monte Carla turistickým vláčikom, kniežací palác a katedrála,
exotická záhrada ponúkajúca. Individuálne voľno. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.
5. deň: Príchod na Slovensko do Bratislavy v poludňajších hodinách, následne podľa nástupných miest.

5-dňový silvestrovský zájazd do Ríma

280,00 €

168,00 €

   
29.12.2017 - 02.01.2018

29.12.2018 - 02.01.2019

1. deň:
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách (predtým ostatné nástupné miesta).
2. deň:
Ráno príchod od Ríma, návšteva antického Ríma Koloseum, Fórum románum, Cisárskeho fóra. Neprehliadnuteľná časť Ríma, vśak ako povedal samotný
Beda:“ Keď padne Koloseum, padne aj Rím“. Výstup na Kapitol, kde uvidíte povestnú vlčicu a zahliadnete tiež sochu Marca Aurélia a v okolí Kapitolské
múzea. Možnosť návštevy kostola Santa Maria Maggiore s krásnymi freskami a mozaikami, presun cez Benátske námestie na Fontánu di Trévi a
Španielske schody. Podvečerný Rím zahliadnete z vyhliadky Pincino. Ubytovanie na hoteli.
3. deň:
Návšteva Vatikánu, sídla pápeža, návšteva baziliky Sv. Petra, prípadne Vatikánskych múzeí, po obedňajšej prestávke sa prejdeme okolo Anjelskeho
hradu a Anjelskeho mosta na barokové námestie Piazza Navona a známy Pantheon. Vo večernúch hodinách Silvestrovský program, možnosť živých
vystúpení na Piazza del Popolo či poblízku Rímskeho fóra a Kolosea. Oslava Nového roku. Ubytovanie. Nocľah.
4. deň: Prechádzka v časti Trastavere, návšteva kostolíka santa Maria di Trastavere, návšteva ostrova na rieke Tiber, prechádzka po Via del Corso, volný
čas, v podvečerných hodinách odchod smer Slovensko.
5. deň: Príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY CK DAKA
Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., so sídlom Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO 47550783, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37330/T zabezpečuje služby
stravovacie, ubytovacie a dopravné, vrátane doplnkových služieb.
I. Základné ustanovenia
Obchodné podmienky objednávania a účasti na zájazdoch organizovaných cestovnou kanceláriou
DAKA, spoločnosti Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia pre
všetky zájazdy organizované cestovnou kanceláriou CK DAKA, spoločnosti Cestovná kancelária
DAKA, s.r.o., so sídlom Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO 47550783, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37330/T (ďalej len „CK DAKA“) a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované na základe individuálnej požiadavky objednávateľa.
II. Vznik zmluvného vzťahu
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Obstarávateľ – CK DAKA,
b) Objednávateľ (Zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne
úkony. Klienti mladší ako 15 rokov, sa zájazdu môžu zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako
18 rokov. Klienti medzi 15 a 18 rokom musia mať súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou
na zájazde.
2. Zmluvný vzťah medzi CK DAKA a Zákazníkom (jednotlivcami, prípadne kolektívmi, ako účastníkmi zájazdu), sa riadi zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných
kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je upravený v týchto Obchodných podmienkach.
3. Obchodné podmienky sa stávajú pre Zákazníka záväznými uzatvorením Zmluvy o obstaraní
zájazdu (Objednávky) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi CK DAKA
a Zákazníkom.
4. Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká:
a) samotným objednaním zájazdu (osobne, telefonicky, emailom, alebo dokončením procesu objednávky na stránke www.ckdaka.sk alebo www.cestovnakancelariadaka.sk), čiže Zmluva o obstaraní zájazdu tak vzniká samotným objednaním zájazdu,
b) na základe písomnej Zmluvy o obstarávaní zájazdu, ktorú obstarávateľ pošle objednávateľovi
zájazdu, ktorý ju vyplní a podpíše,
c) zaplatením zájazdu.
5. K uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi CK DAKA a Zákazníkom, príp. medzi obchodným zástupcom CK DAKA a Zákazníkom, dochádza prijatím Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) a jej potvrdením zo strany CK DAKA (Potvrdenie o prijatí objednávky), príp. jeho obchodným zástupcom.
6. Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) sa uzatvárajú priamo na stránkach www.ckdaka.
sk alebo www.cestovnakancelariadaka.sk, a to objednaním vybraného zájazdu, následným vyplnením objednávkového formuláru a uvedením všetkých účastníkov zájazdu, vrátane dátumov
narodenia účastníkov zájazdu. V prípade, že je na Objednávateľom (Zákazníkom) vybraný zájazd
uvedená zľava, pre jej uplatnenie je potrebné uviesť kód príslušného zľavového kupónu (ďalej
len „kupón“).
7. Zmluvu o obstaraní zájazdu (Objednávku) je možné uzavrieť aj osobne, písomne alebo telefonicky. V prípadne písomnej, či telefonickej objednávky je potrebné, aby Objednávateľ (Zákazník)
uviedol nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, presný
názov zájazdu (podľa ponuky CK DAKA), termín zájazdu a číslo kupónu, ak je na Objednávateľom
(Zákazníkom) vybraný zájazd uvedená zľava.
8. Po potvrdení Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) je rezervácia záväzná. Ak do 5 pracovných dní nebude uhradená cena zájazdu, resp. záloha, z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa (Zákazníka), CK DAKA môže rezerváciu zrušiť a požadovať úhradu stornopoplatku v zmysle
bodu VI A týchto VOP. Ak si Objednávateľ (Zákazník) objedná zájazd v termíne, kedy do uskutočnenia zájazdu bude zostávať menej ako 5 pracovných dní, je Objednávateľ (Zákazník) povinný
uhradiť sumu za zájazd bezprostredne, max. do druhého dňa.
III. Ceny služieb
Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania zájazdu. CK DAKA si vyhradzuje právo zmeny cien, a to v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie
alebo pri výrazných zmenách cien PHM, trajektov a iných vstupov ovplyvňujúcich náklady na jednotlivé zájazdy ako sú napríklad náklady na prepravu, ubytovanie, a iné.
Dokladom o rezervácii zájazdu je faktúra, ktorá je pripojená ku každému potvrdeniu rezervácie, a
ktorá slúži na úhradu sumy, resp. zálohy na zájazd.
IV. Platobné podmienky
1. Zákazník je povinný uhradiť cenu v termínoch určených v tomto článku. Ak tak neurobí vo
vzťahu k čo i len jednej splátke ceny za zájazd, CK DAKA je oprávnená stornovať zájazd objednaný
Zákazníkom. CK DAKA je v takomto prípade povinná do 3 pracovných dní od dňa, kedy využila právo storna zájazdu, odoslať klientovi písomné oznámenie o stornovaní zájazdu a vyčísliť prípadné
storno poplatky, ktoré je Zákazník povinný uhradiť organizátorovi.
2. Klient je oprávnený uhradiť cenu za zájazd:
- bankovým prevodom v prospech účtu organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň pripísania peňazí na účet organizátora,
- vkladom na účet organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň
zloženia peňazí v banke,
- zľavovým kupónom – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň kedy došlo k uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky).
3. Poplatky za zmeny na žiadosť Zákazníka a zmluvné pokuty za odstúpenie od zmluvy sú splatné
ihneď.
4. Zákazník má nárok na poskytnutie služieb iba pri zaplatení ceny zájazdu v plnej výške.
V. Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky, zrušenie účasti na zájazde
1. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb CK DAKA od dohodnutého obsahu Zmluvy o obstaraní
zájazdu sú v nutných prípadoch prípustné.
2. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK DAKA nevie ovplyvniť prípadné meškanie alebo zrušenie
letu leteckým prepravcom a upozorňuje na možnosť ich vzniku z technických a prevádzkových
dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu preplnenia vzdušných koridorov.
Zákazník rovnako berie na vedomie, že pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov,
a pod. bude brať do úvahy aj možnosť výrazného omeškania prepravných prostriedkov. Uvedené sa vzťahuje na všetky prepravné prostriedky (autá, autobusy, vlaky, lode, a iné). CK DAKA
teda nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa
predchádzajúceho bodu, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK DAKA.
3. CK DAKA je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb
počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a poskytované služby, a to v súlade s bodom článok V, bod 5 (zabezpečenie náhradného
programu a služieb v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru
pôvodných služieb). V prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni a v podobnej
oblasti sú všetky ďalšie nároky Zákazníka vylúčené.
4. CK DAKA si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej
moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo mimoriadnych okolností (neistá bezpečnostná situácia, dopravné problémy, nešťastia a ďalšie okolnosti, ktoré CK DAKA nemohla predvídať
ani ovplyvniť). Pri poznávacích zájazdoch upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo
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osláv na mieste pobytu.
6. Objednávateľ (Zákazník) nemá nárok na vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku toho, že nesprávne uviedol údaje v
Zmluve o obstarávaní zájazdu, ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na miesto odchodu zájazdu.
7. Objednávateľ (Zákazník) berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je
prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu
skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.
8. Ustanovenia článku V týchto Obchodných podmienkach platia primerane. CK DAKA je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností, ak
preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená:
a) zákazníkom,
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku
neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
VI. Odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu, zmluvné pokuty
1. Zákazník má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu a vrátenie zaplatenej ceny
alebo zálohy za zájazd bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade:
a) zrušenia zájazdu CK DAKA,
b) podľa ustanovení § 741e a nasl. Občianskeho zákonníka.
2. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu Zákazník spíše formou záznamu na
predajnom mieste, kde si služby zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto zašle doporučenou
poštou, prípadne iným preukázateľným spôsobom (táto možnosť nie je prípustná, ak do začatia
zájazdu zostáva menej ako 7 dní). Účinky odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu nastávajú
dňom spísania záznamu, prípadne dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto,
kde si Zákazník služby zakúpil.
3. CK DAKA môže pred nástupom na zájazd alebo počas priebehu zájazdu s okamžitou platnosťou
odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu v nasledovných prípadoch:
a) z dôvodu zrušenia zájazdu;
b) z dôvodu porušenia povinností Zákazníkom, ktoré boli zmluvne dohodnuté; za porušenie povinností Zákazníka sa považuje aj také jeho konanie, ktorým vážne narušuje priebeh zájazdu alebo
ohrozuje alebo poškodzuje ostatných účastníkov zájazdu, resp. pokiaľ Zákazník vážnym spôsobom naruší právne predpisy SR alebo právne predpisy hostiteľskej krajiny. Zákazníkovi v takom
prípade nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané, a ďalej
je Zákazník povinný uhradiť CK DAKA náklady spojené so spiatočnou dopravou.
4. CK DAKA je oprávnená zájazd zrušiť nasledovných prípadoch:
a) ak nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov pre zájazd, kde sa minimálny počet účastníkov vyžaduje,
b) z dôvodov pôsobenia tzv. vyššej moci, t. j. takých, ktoré CK DAKA nemohla žiadnym spôsobom
ovplyvniť ani pri vynaložení všetkého úsilia, najmä z dôvodov živelných pohrôm, nepriaznivej politickej situácie alebo teroristických útokov v oblasti konania zájazdu. V prípade prerušenia cesty
z dôvodu vyššej moci je CK DAKA povinná urobiť opatrenia na zabezpečenie dopravy cestujúcich
naspäť. Dodatočné náklady s tým spojené potom nesú obe strany rovnakým dielom.
c) z iných Zákazníkovi preukázateľných dôvodov, na základe ktorých nemožno od cestovnej kancelárie spravodlivo požadovať zabezpečenie uskutočnenia alebo ďalšieho priebehu zájazdu.
5. Zákazník môže písomne oznámiť, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v
oznámení. Zákazník tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového zákazníka, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu a spĺňa všetky
dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba
stáva zákazníkom. Pôvodný zákazník a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny a úhradu nákladov, ktoré CK DAKA v súvislosti so zmenou zákazníka vzniknú.
a) ak Zákazník požadované zmeny oznámi CK DAKA viac ako 30 dní pred zájazdom, bude týmto
zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 5,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať CK DAKA,
b) ak Zákazník požadované zmeny oznámi CK DAKA viac ako 10 dní pred zájazdom, bude týmto
zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 10,- € za každú zmenu, keďže
takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať CK DAKA,
c) ak Zákazník požadované zmeny oznámi CK DAKA menej ako 10 dní pred zájazdom, bude týmto
zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 15,- € za každú zmenu, keďže
takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať CK DAKA.
Uvedené platí len na autobusové zájazdy a zájazdy s vlastnou dopravou, pri leteckých zájazdoch
je letenka kupovaná na meno a preto zmeny osoby niesú prípustné.
6. Pri odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu je Zákazník povinný zaplatiť nasledujúcu zmluvnú
pokutu, príp. storno poplatky:
Pred začiatkom čerpania služieb (zo strany Zákazníka):
a) Objednávateľ (Zákazník) má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od Zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpiť (článok VI, bod 2). V prípade, že Objednávateľ (Zákazník) zruší účasť na
zájazde, je povinný uhradiť Obstarávateľovi nasledujúce stornopoplatky, pričom výška stornopoplatku sa vypočíta z ceny zájazdu celkom (vrátane príplatkov bez cestovného poistenia), na základe doby, ktorá zostáva do stanoveného termínu nástupu na zájazd.
Výška stornopoplatkov:
- 45 a viac kalendárnych dní pred začatím zájazdu 25 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 44 až 34 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 35 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 34 až 24 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 24 až 15 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 70 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 14 až 7 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 80 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 6 a menej kalendárnych dní pred začatím zájazdu 100 % z vopred stanovenej ceny objednaných
služieb.
V prípade stornovania zájazdu, ktorého súčasťou je letenka na pravidelnej linke, sa zmluvná pokuta za stornovanie letenky vypočíta podľa podmienok príslušnej leteckej spoločnosti.
b) pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky
odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu, tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu
dní,
c) v prípade, že Objednávateľ (Zákazník) nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené
služby z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.
Pred začiatkom čerpania služieb (zo strany CK DAKA):
a) v prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK DAKA poskytnúť zájazd alebo služby
podľa uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu, je CK DAKA povinná zabezpečiť ich zmenu alebo
ich zrušiť, pričom je povinná oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Objednávateľovi
(Zákazníkovi).
VII. Reklamácia poskytnutých služieb a zodpovednosť za škody
1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne v
Zmluve o obstaraní zájazdu dohodnutej úrovni, vzniká Zákazníkovi nárok na odstránenie chybne
poskytovanej služby a právo na reklamáciu.
2. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne po
jej zistení, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd
neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu, a to priamo
na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK DAKA tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník je povinný poskytovať CK DAKA maximálnu súčinnosť, aby bolo
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možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby
sa ich rozsah znížil.
3. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK DAKA povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.
4. CK DAKA je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy o obstaraní zájazdu, ak škodu nezavinila ona ani jej
zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená:
a) Zákazníkom,
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku
neobvyklých a nepredvídaných okolností.
5. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo či darček zadarmo.
6. CK DAKA rovnako nie je povinná uhradiť Zákazníkovi také ním uplatňované škody a majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovňou na základe poistnej
zmluvy o cestovnom poistení, a ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného
krytia vyslovene vyňaté.
7. CK DAKA nenesie žiadnu zodpovednosť za služby, ktoré nie sú súčasťou zájazdu podľa Zmluvy
o obstaraní zájazdu alebo ktoré si zákazník počas zájazdu sám objedná nad rámec Zmluvy o obstaraní zájazdu, a ktoré budú poskytnuté zo strany tretích osôb.
8. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla,
zmena termínu letu a pod.) sa riadi výlučne príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
9. Zákazník je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných,
zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a
zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. CK DAKA nenesenie zodpovednosť za
prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi zákazníka.
10. Pri riešení reklamácie je Zákazník povinný poskytovať CK DAKA maximálnu súčinnosť, aby bolo
možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby
sa ich rozsah znížil.
VIII. Práva a povinnosti Zákazníka (Objednávateľa)
Práva Zákazníka (Objednávateľa):
1. Zákazník má právo na riadne poskytnutie potvrdených a zaplatených služieb. Pokiaľ bez zavinenia organizátora Zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.
2. Zákazník má právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných
služieb, ktoré sú CK DAKA známe, ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa CK DAKA neskôr
dozvedela.
3. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb podľa článku VI. týchto Obchodných podmienok.
4. Zákazník má právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamácie podľa
článku VII. týchto Obchodných podmienok.
5. Zákazník má právo na ochranu údajov, ktoré uvádza v Zmluve o obstaraní zájazdu (Objednávke)
a ostatných dokladoch, pred nepovolanými osobami.
6. Zákazník má právo písomne oznámiť CK DAKA, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba,
uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže Zákazník urobiť v zmysle ustanovení v čl. VI, bod 5 Obchodných podmienok. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového
Zákazníka s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté
podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom
doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva Zákazníkom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného Zákazníka, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré CK DAKA v súvislosti
so zmenou Zákazníka vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov,
súvisiacich so zmenou Zákazníka, platí článok II. bod 8 týchto Obchodných podmienok. Uvedené
sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu Zákazníkov je CK DAKA schopná zabezpečiť, v opačnom
prípade CK DAKA písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného Zákazníka.
7. Zákazník má právo na obdŕžanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení proti insolventnosti
CK DAKA pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001
Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto
povinnosť vzťahuje.
Povinnosti Zákazníka (Objednávateľa):
1. Zákazník je povinný poskytnúť CK DAKA potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde
vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK DAKA.
2. Zákazník je povinný zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Obchodných podmienok.
3. Zákazník je povinný v prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko
CK DAKA.
4. Zákazník je povinný prevziať od CK DAKA všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a
zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.
5. Zákazník je povinný pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými
CK DAKA alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na
vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky,
potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.....).
6. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK DAKA a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenie alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania
služieb je CK DAKA oprávnená odoprieť Zákazníkovi ich poskytnutie, čím Zákazník stráca právo na
tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.
7. Zákazník je povinný zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať,
obmedzovať alebo odpudzovať ostatných účastníkov zájazdu.
8. Zákazník je povinný niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním
počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo
inej osobe spôsobil.
9. Zákazník je povinný zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých
zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.
10. Zákazník je povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z
účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu,
alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných
účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK DAKA.
11. Zákazník je povinný dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi.
IX. Práva a povinnosti CK DAKA:
Práva CK DAKA:
1. CK DAKA má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu s Objednávateľom (Zákazníkom), ktorý svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu. CK DAKA má v takýchto
prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej Objednávateľom (Zákazníkom). Objednávateľ (Zákazník) v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.
2. CK DAKA má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu.
3. CK DAKA má právo na zmenu hotela, autobusu alebo iných okolností zájazdu za také, ktoré sú
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v rovnakej úrovni (rovnaký štandard) ako už slúbené služby.
4. V prípade dvoch alebo viacerých autobusov počas jedného termínu má CK DAKA právo
presúvať zákazníkov medzi jednotlivými autobusmi, aj keď sa tým môže zmeniť hotel či autobus.
Povinnosti CK DAKA:
1. CK DAKA je povinná mať uzatvorenú Zmluvu o poistení proti insolventnosti CK DAKA pre prípad
jej úpadku.
2. CK DAKA je povinná pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu presne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o
kúpu zájazdu.
3. CK DAKA je povinná najneskôr 5 dní pred začatím zájazdu poskytnúť Objednávateľovi (Zákazníkovi) všetky informácie potrebné k účasti na zájazde a všetky doklady, ktoré potrebuje Objednávateľ (Zákazník) na poskytnutie obstarávaných služieb. Ak sa Zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorí
v čase kratšom ako 5 dní pred začatím zájazdu, poskytne CK DAKA tieto informácie a doklady
Objednávateľovi (Zákazníkovi) pri objednávke zájazdu. Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa Objednávateľ (Zákazník) nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov
v Zmluve o obstaraní zájazdu (Objednávke), pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd v určený
termín a miesto odchodu, alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných,
devízových a iných predpisov.
4. CK DAKA je povinná odovzdať Objednávateľovi (Zákazníkovi) doklady týkajúce sa poistenia insolventnosti CK DAKA aj komplexného poistenia Objednávateľa (Zákazníka), avšak len v prípade
jeho uzatvorenia prostredníctvom CK DAKA.
5. CK DAKA nie je povinná poskytnúť Zákazníkovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených
a zaplatených služieb.
X. Podmienky účasti na zájazde
1. Platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz).
2. Každý účastník preberá na seba počas celej doby trvania zájazdu osobnú, materiálnu a morálnu
zodpovednosť.
3. Každý účastník sa zaväzuje nepoškodiť a neznečistiť dopravný prostriedok, hotelovú izbu a ani
iné veci, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vzniknuté mimoriadne dodatočné náklady na odstránenie spôsobených škôd alebo znečistenia dopravného prostriedku alebo hotelovej izby nad rámec
bežnej prevádzky (predovšetkým zvratky a pod.) je povinný nahradiť v plnej výške.
4. Každý účastník zájazdu dodrží určené časové termíny odchodu autobusu. Nedodržaním určených časových termínov preberá každý účastník zájazdu na seba celú zodpovednosť za vyplývajúce problémy a komplikácie vrátane náhrady spôsobených škôd. Rovnako každý účastník rešpektuje prísny zákaz prepravy akýchkoľvek omamných látok, alebo akýchkoľvek látok, ktoré sú
v danej krajine zakázané.
5. Každý účastník sa zaväzuje dodržovať platný právny poriadok SR ako aj komunitárne právo a
medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná.
XI. Poistenie proti insolventnosti CK DAKA
1. Cestovná kancelária DAKA, s. r. o. má v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení uzatvorené povinné
zmluvné poistenie zájazdu (poistenie insolventnosti) pre prípad úpadku u poisťovacej spoločnosti
Kooperativa poisťovňa, a.s. Na základe toho Objednávateľovi (Zákazníkovi) vzniká právo na poistné plnenie, ak CK DAKA z dôvodu úpadku:
a) neposkytne Objednávateľovi (Zákazníkovi) dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto
súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
b) nevráti Objednávateľovi (Zákazníkovi) zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak
sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti Objednávateľovi (Zákazníkovi) rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý z časti.
2. Povinné zmluvné poistenie je zahrnuté v cenách všetkých zájazdov, ktoré sú ponúkané CK
DAKA.
XII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 16. 02. 2016
2. Tieto Obchodné podmienky pre účasť na zájazdoch organizovaných CK DAKA sú súčasťou
Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo Zmluvy o obstaraní zájazdu pre skupinovú klientelu.
3. Obstarávateľ zájazdu nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú klienta, ak ich nebude
rešpektovať.
Súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov
Súhlasím, aby moje osobné údaje, vrátane rodného čísla, uvedené v tejto zmluve spracovala CK DAKA v súlade so znením zákona 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení.
Podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a
poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú na zabezpečenie
práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom (Zákazníkom)
a CK DAKA, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK DAKA. a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre
Zákazníka. Vyššie uvedené vyhlásenie a súhlas Zákazníka udeľuje aj v mene ostatných účastníkov
zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol
za účelom uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu. Pri spracovaní osobných údajov je CK DAKA
povinná dbať na to, aby zachovávala mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb v zmysle
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov i
bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, taktiež je povinná dbať na to, aby zákazník neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní
ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a
osobného života. Táto povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj stane verejne známym alebo
do chvíle, keď je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej osobe na základe zákona alebo
táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomocnený zákonom. CK DAKA sa zaväzuje túto povinnosť dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu s Objednávateľom (Zákazníkom).
Alternatívne riešenie sporov
Klient má právo v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. (ďalej ako „Zákon“) obrátiť sa na CK so
žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým CK vybavila jeho reklamáciu alebo
ak sa domnieva, že CK porušila jeho práva. Klient môže podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu, ak CK na jeho žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo vôbec nereagoval
do 30 dní od jeho odoslania.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže klient využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona. Návrh
je možné podať na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých
zoznam s odkazom je uvedený na webovej stránke CK pričom právo voľby má klient.
Podrobný obsah návrhu je uvedený v § 2 Zákona. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša
každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke MH SR –
http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
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Ponuka pre skupiny
Každý z našich zájazdov veľmi radi zorganizujeme aj pre akúkoľvek skupinu:


Firemné kolektívy



Školské skupiny



Kluby dôchodcov



Záujmové združenia

Radi Vám pripravíme najvýhodnejšiu ponuku na mieru. Stačí nám zaslať na e-mail info@ckdaka.sk
informáciu o aký zájazd máte záujem, aký plánujete počet osôb a aké nástupné miesto požadujete.
Následne Vám zašleme tú najlepšiu ponuku.

Ponuka transferu na letisko
Ponúkame prepravu luxusným moderným 9 miestnym mikrobusom Opel Vivaro z Bratislavy na
letisko Schwechat, Budapešť, Praha, Brno, Katowice a Krakow s možnosťou obsadenia 8 osobami (v
ponuke máme 2 vozidlá a tak celková kapacita je 16 osôb). Vozidlo Vám pristavíme samozrejme so
skúseným šoférom.

Cenník za 1 vozidlo (odchod z Bratislavy):


Schwechat – 65 €



Budapešť – 225 €



Praha – 295 €



Brno – 135 €



Katowice – 375 €



Krakow – 395 €

V cene je zahrnuté:


doprava luxusným klimatizovaným mikrobusom Opel Vivaro z ktoréhokoľvek miesta v
Bratislave



možnosť obsadenia až 8 osobami



cena je rovnaká pri ceste tam aj späť

Radi Vám pripravíme cenovú ponuku na uvedený transfer z ktoréhokoľvek miesta Slovenska.



info@ckdaka.sk



0948 / 479 714

46

TEL. KONTAKT: 0948 / 479 714

E-MAIL: INFO@CKDAKA.SK

Naši spokojní klienti

Naše mikrobusy a autobusy

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA
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Váš predajca:

Cestovná kancelária DAKA centrála

Cestovná kancelária DAKA pobočka Skalica

Cestovná kancelária DAKA, s.r.o.

Veterná 43, 931 01 Šamorín

Námestie Slobody 26, 909 01 Skalica

Sídlo: Veterná 43, 931 01 Šamorín

Tel.: 0948 / 479 714

Tel.: 0908 / 616 082

IČO: 47550783

(v pracovné dni od 09.00 - 17.00 hod.)

(v pracovné dni od 08.00 - 16.00 hod.)

DIČ: 2023969970

E-mail: info@ckdaka.sk

E-mail: skalica@ckdaka.sk

IČ DPH: SK2023969970
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