František PŘÍKOPA ml. IMARKET, Mobil: 0904615600, Email: prikopa.f@gmail.com

Veľkonočné zájazdy 2017

Veľkonočný Paríž letecky
Dátum:14.4.2017 - 17.4.2017
Krajina:Francúzsko
Cena 429 EUR
Program:

1

2

Odlet z Viedne do PARÍŽA, transfer z letiska do hotela.Ubytovanie. Popoludňajší
a večerný Paríž, nocľah.

Po raňajkách pešia prehliadka najznámejších historických pamiatok centra mesta :
Katedrála NOTRE DAME, Latinská štvrť, Panthéon, univerzita La Sorbonne,
Luxemburské záhrady, Bulvár St. Michel, Centre Pompidou, Kostol sv. Eustacha, Forum
les Halles, Place de Concorde, návšteva múzea LOUVRE. Večerná vyhliadková plavba
po Seine, nocľah.

3

Po raňajkách odchod rýchlovlakom do VERSAILLES (kráľovský zámok a záhrady). Po
návrate pokračovanie v prehliadke: Champ - Elysées, Árc de Triomphe, Opera, moderná
štvrť La Defense spojená s možnosťami nákupov v obchodnom centre. Večer prechádzka
po Montmartre, námestie Pigalle, štvrť umelcov, bazilika Sacre Couer. Nocľah.

4

Dopoludnia výstup na EIFFELOVU VEŽU, pre záujemcov Invalidovňa s Napoleonovou
hrobkou, osobné voľno. Transfer z hotela na letisko, odlet do Viedne. Následný transfer
do Bratislavy.

V cene je zarátané
letecká doprava, transfery letisko - hotel - letisko, poplatok za umiestnenie batožiny
v batožinovom priestore lietadla 1 ks/osoba, 3x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách s
príslušenstvom v meste, 3x kontinentálne raňajky, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca
zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z

V cene nie je zarátané
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné poplatky cca 140 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Nepovinný príplatok: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 8
EUR/pobyt, orientačné vstupné - Louvre, Versailles (vrátane vlakovej dopravy), Eiffelova veža, lístky
na plavbu po Seine v súhrnnej cene cca 60 EUR (štátne múzeá ku ktorým patria aj Louvre, Versailles
do 26 rokov zdarma)

Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR
Príplatok za transfer Bratislava – letisko Viedeň – Bratislava: 30 EUR/osoba
Doprava v Paríži: 1 lístok na metro 1,70 EUR, carnet (10 lístkov) 13,30 EUR
Poznámka
Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 200 EUR /
osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr dva týždne pred uskutočnením
zájazdu.

Veľkonočný Salzburg a Bavorsko
Cena:199 €
Dátum:14.4.2017 - 17.4.2017
Krajina:Rakúsko, Nemecko
Program:
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Odchod z Bratislavy o 07.00 hod. Príchod do Salzburgu okolo obeda. Návšteva vyše 400
ročného zámku HELLBRUNN, ktorý sa nachádza na predmestí Salzburgu. Okrem
samotnej budovy zámku Vás určite upúta prekrásny zámocký park a vodné
hry. Zaujímavosťou je mechanické divadlo s 200 figúrkami poháňanými vodou. Krátka
prehliadka samotného mestaSALZBURG. Ubytovanie v blízkosti Mníchova.

Raňajky, prehliadka MNÍCHOVA, krátka zastávka v Ettale, slávnom benediktínskom
kláštore, kde sa dodnes vyrába známy kláštorný likér, pokračovanie do Linderhofu –
návšteva romantického zámku LINDERHOF obklopeného prekrásnou záhradou.
Ubytovanie v okolí Schwangau.

Raňajky, návšteva dvoch zámkov pod úpätím Álp v údolí medzi jazerami Alpsee a
Schwansee. Zámok HOHENSCHWANGAU, kde Ľudovít II. strávil svoje detstvo a značnú
časť mladosti. Zámok NEUSCHWANSTEIN, romantický rozprávkový zámok postavený
na skalnom útese a prístupný len peši (asi 30 min. chôdze). Zo zámku sú prekrásne výhľady
na okolie. Návšteva jedného z najkrajších rokokových kostolov sveta WIESKIRCHE
(pamiatka UNESCO) v blízkosti mestečka Stengaden. Pri návrate krátka zastávka
vo FÜSSENE, stredovekom mestečku a známom zimnom stredisku. Nocľah.

Raňajky, krátka zastávka v GARMISCH-PARTENKIRCHENE – známom alpskom
zimnom stredisku ležiacom pod najvyšším vrcholom Nemecka - Zugspitze. Pokračovanie
doBERCHTESGADENU, malebného mestečka, ktorého dominantou je námestie s
románskym kostolom sv. Petra a Jána z 12. storočia a zámok, ktorý bol letným sídlom
Wittelsbachovcov. Aj keď v Bavorsku dominuje pivo, mestečko je známe aj pálenicou, kde
pripravujú destiláty z horského enciánu. Dnešná ponuka predstavuje okolo 30 rôznych
horských špecialít – bylinných a ovocných likérov. V popoludňajších hodinách odchod na
Slovensko, s príchodom v neskorých večerných hodinách.

Veľká noc na Balkáne
Cena:389 €
Dátum:10.4.2017 - 17.4.2017
Krajina: Macedónsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina
Program:

Odchod zo Slovenska v neskorých večerných hodinách.
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Ranný príchod do SARAJEVA, hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, ktoré je nazývané
malým Istanbulom ale i európskym Jeruzalemom. Na pomerne malej rozlohe sa nachádza
niekoľko odlišných náboženstiev a kultúr. Sarajevo je mesto, kde sa mešity, katolícke
kostoly a synagógy snúbia na jednej ulici popretkávanej „sarajevskými ružami“, s
miestami, kde počas vojny padali bomby. Mesto je známe slávnym filmovým festivalom
ako aj atentátom na Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofiu, čo bolo
zámienkou rozpútania prvej svetovej vojny. Počas prehliadky si pozrieme tureckú štvrť
Baščaršija, mestské kúpele z roku 1535 Gazi Husrev-begov haman, Baščaršijskú mešitu,
bazár, osmanský hostinec z roku 1551, ktorý slúžil ako ubytovňa pre obchodníkov,
hodinovú vežu, Starú synagógu, Gazi Husrev-begovu mešitu, orientálne kryté trhovisko
Brusa Bezistan a Sarajevskú ružu. Neobídeme ani najrušnejšiu sarajevskú ulicu Ferhadija
a zastavíme sa pri katedrále Srdca Ježišovho. Navštívime i miesto, kde sa v osudný deň
28.6.1914 odohral atentát na habsburského následníka Rakúsko-Uhorského trónu.
Popoludní prehliadka Sarajevského štadiónu, svedka zimných olympijských hier v roku
1984 s nádherným výhľadom na mesto a okolité hory. Neskôr prehliadka Tunela nádeje,
miesta, kadiaľ sa počas vojny dovážala do obkľúčeného Sarajeva humanitárna pomoc.
Ubytovanie.

Raňajky. Presun do mesta MOSTAR, ktoré je hlavné mesto Hercegoviny. Prehliadka
najznámejších pamätihodností mesta. Symbolom mesta je od 16. storočia Starý most,
ktorý je zapísaný do zoznamu UNESCO. Most pôvodne spájal moslimskú a kresťanskú
časť mesta. Prehliadka Tureckej štvrte Kujundžiluk, ktorá je typickou remeselníckou
štvrtou v ktorej sa nachádzajú typické turecké domčeky, bazár a tri krásne mešity Askerská mešita, Koski Mehmed-pašova mešita a Karadjoz-begova mešita. Presun do
pútnického miesta MEDŽUGORIE. Prehliadka miesta, kde sa v roku 1981 začala
šiestim vizionárom zjavovať Panna Mária. Ubytovanie.
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Po raňajkách sa zastavíme v mestečku TREBINJE, považované za perlu Hercegoviny.
Poprechádzame sa historickým centrom, navštívime miestnu tržnicu, kde akoby zastal
čas. Presun do Čiernej Hory. Prvá zastávka je pri jednom z divov sveta, kláštoramonastiru OSTROG. Kláštor vytesaný v skalnom brale je jeden z najnavštevovanejších
miest v pravoslávnom svete. Podľa tradície je aj miestom zázračných vyliečení.
Pokračujeme k jednému z najkrajších a najromantickejších skvostov celej Čiernej Hory polostrova SVETI STEFAN, ktorý je úzkou šijou spojený s čiernohorskou pevninou. V
minulosti to bolo hlavné sídlo mocného šľachtického rodu. Fakultatívne romantická
plavba okolo polostrova Sveti Stefan. Ubytovanie.

Raňajky. Presun do Albánska. Návšteva horského mestečkaKRUJE. Rodisko známeho
albánskeho národného hrdinu Skanderberga, ktorý v 15. storočí úspešne bránil mesto pred
nájazdmi osmanských Turkov. Prehliadka hradu s pevnosťou, ktorá bola vybudovaná ešte
v 5.- 6. storočí. Z pevnosti je nádherný výhľad na celé okolie. Prehliadka
Skanderbegového múzea, orientálneho trhu s drevenými obchodíkmi a Etnografického
múzea. Presun do TIRANY, hlavného mesta Albánska. Prehliadka Skanderbegovo
námestia, ktoré je centrom Tirany, kde sa nachádza hodinová veža, Mešita Ethem Bey,
Národné divadlo opery a baletu, Národná knižnica a Národné historické múzeum. Osobné
voľno s možnosťou občerstvenia v tradičnej albánskej reštaurácii. Ubytovanie.

Raňajky. Presun k OHRIDSKÉMU JAZERU, ktoré je pravdepodobne najstaršie
v Európe a rozprestiera sčasti na hraniciach Albánska a Macedónska. Návšteva kláštora
sv. Nauma, ktorý bol žiakom sv. Cyrila a sv. Metoda. V tomto chráme sa zrodilo písmo,
nazvané cyrilika. Popoludní plavba loďou po Ohridskom jazere s priezračnou vodou a
viditeľnosťou až 25 m do hĺbky. V tomto jazere sa nachádzajú ryby, z ktorých sa vyrábajú
tzv. ohridské perly. Presun na prehliadku historickej časti mesta OHRID, ktoré je
nazývané perlou Macedónska. Práve tu založil sv. Kliment z Ohridu prvú Slovanskú
univerzitu. V 10. a 11. storočí bol Ohrid sídlom macedónskeho cára Samuila. V meste
dodnes stoja hradné múry jeho pevnosti, ktoré dnes slúžia ako javisko pre letné koncerty a
divadelné predstavenia. V meste sa nachádza niekoľko pozoruhodných starobylých
kostolov. Najkrajší z nich je Katedrála Svätej Sofie, ktorú zdobia fresky z 10. storočia.
Ubytovanie.

Raňajky. Cestou do hlavného mesta Macedónska zastávka v meste TETOVO, prehliadka
maľovanej mešity - Šarena Džamija. Okrem neuveriteľnej výzdoby je zvláštnosťou aj to,
že jej prvotnú výstavbu financovali dve sestry z Tetova. Návšteva hlavného mesta
Macedónska - SKOPJE, prehliadka hlavných pamätihodností rýchlo rozvíjajúceho sa
mesta: kúpele paši Dauta, Chrám Svätého Spasiteľa, turecké mešity v starom meste a
návšteva pamätného domu a múzea Matky Terezy. Matka Tereza sa tu narodila
albánskym rodičom v roku 1910. Výlet lanovkou na vrh Vodno s krížom tisícročia a
nádherným výhľadom na Skopje. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.

Príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách
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Veľkonočný Rím
Cena:219 €
Dátum:13.4.2017 - 17.4.2017
Krajina:Taliansko
Program:

1

2

3

4

Zelený štvrtok: Odchod z Bratislavy o 15.00 hod. Tranzit cez Rakúsko nonstop jazdou
do Talianska.

Veľký piatok: V ranných hodinách príchod do RÍMA, prehliadka mesta (Španielske
námestie s monumentálnymi schodmi, Fontána di Trevi, Pantheon, Piazza Navona,
Námestie a Bazilika sv. Petra vo Vatikáne). Popoludní ubytovanie skupiny. Večer účasť
na slávnostnej Krížovej ceste v Koloseu. Nocľah.

Biela sobota: Raňajky, prehliadka ďalších pamätihodností mesta: Chrám sv. Pavla za
hradbami, Lateránska bazilika, Sväté schody, Chrám sv. Klementa, S. Pietro in Vincoli /
Chrám sv. Petra v okovách, Bazilika S. Maria Maggiore. V podvečer návšteva
Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda s účasťou na veľkonočnej vigílii,
slávnosti Vzkriesenia. Nocľah.

Veľkonočná nedeľa: Po raňajkách odchod na Námestie sv. Petra, kde je tradičná
veľkonočná sv. omša so slávnostným požehnaním Svätého Otca Urbi et Orbi. Po
skončení sv. omše pokračovanie v prehliadke mesta: Koloseum, Forum Romanum,
Kapitol. Vo večerných hodinách odchod z Ríma.

Veľkonočný pondelok: V poludňajších hodinách príchod do Bratislavy.
5

V cene je zarátané
autobusová doprava, 2x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x
kontinentálne raňajky, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné
poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.

V cene nie je zarátané
Nepovinné príplatky: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 10
EUR/pobyt, orientačné vstupné – Vatikánske múzeá 16 EUR, kupola Baziliky sv. Petra 6 EUR /
výťahom 8 EUR, Koloseum, Palatinum, Forum Romanum 12 EUR, dolná Bazilika sv. Klementa 10
EUR
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 55 EUR
Doprava v Ríme: 1 lístok 1,50 EUR, 1-dňový lístok 7 EUR, 3- dňový lístok 18 EUR

Poznámka
Na území mesta Rím je zavedený poplatok za ubytovanie. Uvedený poplatok sa vyberá na mieste v
hotovosti od každého klienta, ktorý prenocuje na území mesta. Jeho výška je 3 - 6 EUR/osoba/noc
podľa kategórie hotela. Je zákaz vstupu turistických autobusov do centra Ríma (za mestské hradby). V
centre mesta je presun možný príslušnými linkami mestskej dopravy (metro)
Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 70 EUR /
osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr dva týždne pred uskutočnením
zájazdu.

Veľkonočný Petrohrad
Cena:790 €
Dátum:13.4.2017 - 17.4.2017
Krajina:Rusko
Program:

Odlet z Viedne do Petrohradu, po prílete transfer do hotela, ubytovanie.
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Celodenná prehliadka mesta rozkladajúceho sa na 40 ostrovoch spojených 300 mostami.
Pozrieme si Nevský prospekt, Kazanskú katedrálu, Palácové námestie so Zimným
palácom, Katedrálu sv. Isaka, Marsovo pole, budovu Admirality, Alexandrov
stĺp, Petropavlovskú Pevnosť s katedrálou sv. Petra a Pavla, kde sa nachádzajú
hrobky ruských cárov vrátane Petra Veľkého. Po prehliadke prechod k rieke Neve, kde
kotví slávny krížnik Auróra. Plavba po Neve. Ubytovanie.

Po raňajkách sa vydáme na prehliadku grandiózneho paláca a parku PETRODVOREC,
letnej rezidencie Petra Veľkého, nazývaného aj ruský Versailles, ktorej srdcom je Veľká
kaskádová vodná trieda. V parku na útese nad Fínskym zálivom sa nachádza
najimpozantnejšia sústava vodotryskov na svete, ktorými strieka 30 000 litrov vody za
sekundu. Paláce dokumentujú bohatstvo a okázalosť ruských cisárov. Uvidíme interiéry
bohato zdobené zlatom, mramorom a zrkadlami. Prehliadka paláca Petra I., paláca
Montplaisir a pavilónu Ermitaž. Popoludní návšteva jedného z najslávnejších svetových
múzeí, ERMITAŽE. Rozsiahle zbierky sa nachádzajú v piatich historických budovách,
z ktorých najvýznamnejšie je bývalé sídlo ruských cisárov Zimný palác. V bohatej
obrazárni nechýbajú ani diela Leonarda da Vinci, Raphaela alebo zbierka francúzskych
impresionistov.

Po raňajkách výlet s miestnym sprievodcom do CÁRSKEHO SELA (Puškino),
reprezentačného sídla ruských panovníkov. Prehliadka Jekaterinského paláca s
rekonštruovanou svetoznámou Jantárovou komnatou a Alexandrovho paláca. Popoludní
prechádzka centrom Petrohradu k chrámu Spasiteľa na krvi s nádhernými farebnými
kupolami, pozdĺž kanálov pretínajúcich mesto a po najvýznamnejšej triede mesta,
Nevskom prospekte. V nočných hodinách sa môžu záujemcovia vydať na otváranie
mostov na rieke Neve.

Osobné voľno, transfer na letisko, odlet do Viedne.
5

V cene je zarátané
letecká doprava, letiskové poplatky, poplatok za batožinu v batožinovom priestore lietadla 1 ks/osoba,
transfery podľa programu, 4x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom v meste, 4x
raňajky, prehliadky podľa programu, sprievodca zájazdu, miestny česky alebo slovensky hovoriaci
sprievodca, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Povinný príplatok: vstupy - Kazanská katedrála, Petropavlovská pevnosť, Petrodvorec, Ermitáž,
Cárske Selo, plavba po rieke Neva 110 EUR
Povinný príplatok: komplexné cestovné poistenie v cene 10 EUR/pobyt
V cene nie je zarátané
Príplatok za skupinové turistické vízum do Ruska: cca 95 EUR (odvíja sa od počtu osôb, ktorým sa
budú vybavovať víza)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 130 EUR
Príplatok za transfer Bratislava - letisko Viedeň - Bratislava: 30 EUR/osoba
Poznámka
Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 200 EUR /
osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr dva týždne pred uskutočnením
zájazdu.

Veľkonočný Paríž
Cena:219 €
Dátum:13.4.2017 - 17.4.2017
Krajina:Francúzsko
Program:

1

Odchod z Bratislavy o 15.00 hod. Tranzit cez Rakúsko a Nemecko do Francúzska. Nočná
jazda do Paríža.

2

Príchod do PARÍŽA v ranných hodinách. Pešia prehliadka najznámejších historických
pamiatok v centre mesta: katedrálaNOTRE DAME, Latinská štvrť, Panthéon, univerzita
La Sorbonne, Luxemburské záhrady, Bulvár St. Michel, Centre Pompidou, Kostol sv.
Eustacha, Place de Concorde, návšteva múzea LOUVRE. Ubytovanie.

3

Po raňajkách návšteva zámku VERSAILLES a jeho záhrad. Popoludní návrat do Paríža.
Autokarová prehliadka Champ - Elysées, Árc de Triomphe, Opera, moderná štvrť La
Defense spojená s možnosťami nákupov v obchodnom centre. Večer prechádzka na
Montmartre, námestie Pigalle, štvrť umelcov, Bazilika Sacre Coeur. Nocľah.

4

Po raňajkách pokračovanie v prehliadke: plavba po rieke Seine, výstup na EIFFELOVU
VEŽU, prehliadka Elyzejských polí, možnosť návštevy Invalidovne - najrozsiahlejšieho
múzea vojenskej histórie na svete a miesta Napoleonovej hrobky, múzea d´Orsay,
jedinečnej zbierky umenia z rokov 1848-1914, ktorá je umiestnená v bývalej budove
železničnej stanice. Osobné voľno. Vo večerných hodinách odchod z Paríža nočnou
jazdou cez Nemecko.

Pokračovanie v ceste cez Rakúsko s príchodom do Bratislavy v popoludňajších hodinách.
5

V cene je zarátané
autobusová doprava, 2x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x
kontinentálne raňajky, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné
poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
V cene nie je zarátané
Nepovinné príplatky: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 10
EUR/pobyt, orientačné vstupné - Louvre, Versailles, Eiffelova veža, lístky na plavbu po Seine v
súhrnnej cene cca 52 EUR (štátne múzeá, ku ktorým patria aj Louvre, Versailles, do 26 rokov
zdarma), lístok na metro 1,70 EUR, carnet (10 kusov) 13,30 EUR
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 55 EUR
Poznámka
Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 70 EUR /
osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr dva týždne pred uskutočnením
zájazdu.

Veľkonočné Rumunsko
Cena:249 €
Dátum:13.4.2017 - 17.4.2017
Krajina:Rumunsko
Program:

1
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3

4

Odchod zo Slovenska v neskorých nočných hodinách. Prejazd cez Maďarsko do
Rumunska.

V ranných hodinách príchod do soľnej bane TURDA SALINA, návšteva tejto jedinečnej
prírodnej atrakcie, kde sa soľ ťažila už v 13. storočí. Presun do starovekého
mestečka SIGHISOARA(pamiatka UNESCO). Prejdeme sa dobovými uličkami,
navštívime rodný dom Vlada Tepeša (Draculu), v ktorom je v súčasnosti reštaurácia.
Presun na ubytovanie do Brašova. Nocľah.

Po raňajkách, navštívime horské mestečko SINAIA, kde sa nachádza zámok Peleš –
bývalé letné sídlo rumunskej kráľovskej rodiny. Prehliadka zámku s bohato zdobenými
interiérmi. Presun do „ Draculovho hradu“ zo 14. storočia, hraduBRAN. Prehliadka
romanticko-historického hradu, ktorý je obkolesený veľkou krásnou záhradou. Návrat
do BRAŠOVA, jedného z najnavštevovanejších miest v Rumunsku. Založil ho Rád
nemeckých rytierov už v roku 1211. Prehliadka mesta a jeho pamätihodností. Nocľah.

Raňajky, presun do mesta SIBIU (pamiatka UNESCO). Prehliadka mesta a jeho
pamätihodností - Veľké a Malé námestie, veža a Palác Brukenthal, Most Klamárov.
Pokračovanie do mesta HUNEDOARA, kde sa nachádza jeden z najkrajších hradov
Rumunska, kde bol uväznený aj známy gróf Dracula. Prehliadka gotického hradu, ktorý
dal postaviť v 15. storočí Ján Huňady. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.

Príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.
5

V cene je zarátané
autobusová doprava, 2x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x polpenzia,
prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v
zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
V cene nie je zarátané
poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 10 EUR/pobyt, orientačné
vstupné – Turda Salina, zámok Peleš, hrad Bran, Hunedoara cca 105 Lei = 25 EUR
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 35 EUR
Poznámka
Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 70 EUR /
osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr dva týždne pred uskutočnením
zájazdu.

Veľká noc v Toskánsku
Cena:229 €
Dátum:13.4.2017 - 17.4.2017
Krajina:Taliansko

Program:

Odchod z Bratislavy o 19.00 hod. Tranzit cez Rakúsko. Nočná jazda cez Taliansko.
1

2

3

4

V ranných hodinách príchod do FLORENCIE, starobylej metropoly Toskánska, mesta
talianskej renesancie. Prehliadka mesta: Michelangelova vyhliadka, Palazzo Vecchio,
Dóm, Kampanila, Baptistérium, Galéria Uffizi, Palazzo Pitti, Santa Croce, kaplnka
Medicejských, Ponte Vecchio. Ubytovanie.

Zájazd pokračuje prehliadkou SIENY, historického stredovekého mesta, ktorého paláce a
kostoly vytvárajú pôsobivý architektonický komplex. Pokračovanie cesty
doVOLTERRY – mestečka vzdialeného 65 km od Pisy. Je známe výrobou a
spracovaním alabastru. Pozoruhodné je námestie so stredovekými palácmi a Dóm z 12.
storočia. SAN GIMIGNANO, jedno z najatraktívnejších miest Toskánska, ktorého
hradby a historické veže dokresľujú malebný obraz stredovekého mesta. Podvečer
ochutnávka typických toskánskych produktov (víno, oleje, balzamikový ocot). Nocľah.

Prehliadka mesta PISA - unikátna katedrála so svetoznámou šikmou vežou. Presun
vlakom do mesta LUCCA jedného z najkrajších miest Talianska s množstvom
historických pamiatok. Návrat vlakom do Pisy. Odchod z Talianska.

Príchod do Bratislavy v dopoludňajších hodinách.
5

V cene je zarátané
autobusová doprava, 2x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x kontinentálne
raňajky, prehliadky miest podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné
poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
V cene nie je zarátané
poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 10 EUR/pobyt, orientačné
vstupné – Florencia / Bazilika St. Croce 6 EUR, galéria Uffizi 16,50 EUR, kumulatívny vstup
Baptistérium, Bazilika S. M. Del Fiore, Kupola, Zvonica, krypta, Dómske múzeum 15 EUR, Pisa /
Šikmá veža 18 EUR, Dóm 2 EUR, Baptistérium 5 EUR, Lucca / Dóm 4 EUR, San Gimignano / Dóm
4 EUR / ochutnávka 13 EUR / vlakový listok Pisa - Lucca - Pisa 7 EUR
Povinný príplatok: za vstup autobusu do miest Florencia, Siena, San Gimignano, Volterra, Pisa od
17 EUR do 45 EUR/osoba (spolu za vstup do všetkých miest) - presná suma je závislá od počtu osôb
v autobuse, platí sa priamo sprievodcovi
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 55 EUR
Poznámka
Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 70 EUR /
osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr dva týždne pred uskutočnením
zájazdu.

Veľkonočné Belgicko a Holandsko
Cena:239 €
Dátum:13.4.2017 - 17.4.2017
Krajina:Holandsko, Belgicko

Program:

Odchod z Bratislavy o 15.00 hod. Tranzit cez Rakúsko a Nemecko. Nočná jazda.
1
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3

4

V ranných hodinách príchod do BRUSELU. Deväťhodinová bezpečnostná prestávka,
prehliadka mesta (Atómium, Manneken Pis, námestie Grand Place, kráľovský palác,
katedrála Saint Michel, ...). V neskorých popoludňajších hodinách odchod do Holandska,
ubytovanie.

Návšteva kráľovského sídelného mesta HAAG. Prehliadka mesta: Parlament,
medzinárodný súdny dvor, historická časť mesta. Zastávka v mestečku DELFT, ktoré je
známe predovšetkým výrobou svetoznámeho porcelánu. Hlavné námestie spolu s
radnicou patria medzi najstaršie a najkrajšie v Holandsku. Popoludní
návšteva KEUKENHOFU – najväčšieho kvetinového parku a kvetinovej výstavy v
Holandsku. Nocľah.

Návšteva dedinky „živého“ skanzenu ZAANSE SCHANS s obchodíkmi, obytnými
domami, ukážkou výroby syrov a drevákov. AMSTERDAM – prehliadka historického
centra mesta s námestím Dam, múzeum voskových figúr Madame Tussaud, možnosť
plavby loďou po amsterdamských grachtoch, brusiareň diamantov, umelecké múzeum
podľa výberu (múzeum Vincenta van Gogha, Rijksmuseum). Vo večerných hodinách
odchod na Slovensko.

Tranzit cez Nemecko a Rakúsko, príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.
5

V cene je zarátané
autobusová doprava, 2x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x raňajky,
prehliadky miest podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
V cene nie je zarátané
Nepovinné príplatky: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 10
EUR/pobyt, vstupné do navštívených objektov (jeden vstup medzi 7 až 9 EUR), kvetinový park
Keukenhof 13,50 EUR (skupinové vstupné)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 59 EUR
Poznámka
Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 70 EUR /
osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr tri týždne pred uskutočnením zájazdu.

Veľkonočný Rím letecky
Cena:419 €
Dátum:14.4.2017 - 17.4.2017
Krajina:Taliansko

Program:

1

2

Odlet z Viedne do RÍMA. Po prílete transfer z letiska do hotela. Ubytovanie.
Popoludňajšie a večerné historické centrum mesta: Piazza di Spagna, Fontana di Trevi,
Piazza Colonna a Piazza del Popolo. Nocľah.

Návšteva a prehliadka VATIKÁNU - vatikánske múzeá so svetoznámou Sixtínskou
kaplnkou, Svätopeterské námestie, Chrám sv. Petra, kde je možnosť návštevy kupoly
chrámu vo výške 132 m, z ktorej je nezabudnuteľný výhľad na mesto. Pokračovanie v
prehliadke - Ulica Zmierenia, Anjelský hrad a most, Justičný palác, romantické námestie
Piazza Navona. Nocľah

3

Po raňajkách odchod na Námestie sv. Petra, kde je tradičná veľkonočná sv. omša so
slávnostným požehnaním Svätého Otca Urbi et Orbi. Po skončení sv. omše pokračovanie
v prehliadke: Sväté schody, Lateránska bazilika, Bazilika sv. Klementa (relikvie sv.
Cyrila), Baziliky sv. Petra v okovách a Santa Maria Maggiore. Nocľah.

4

Prehliadka antického Ríma: Najzachovalejšia antická budova v Ríme Pantheon,
Trajanovo forum, Kapitol, Forum Romanum,, Koloseum. V neskorých popoludňajších
hodinách transfer na letisko. Odlet do Viedne.

V cene je zarátané
letecká doprava, poplatok za batožinu v batožinovom priestore lietadla 1 ks/osoba, transfery letisko hotel - letisko, 3x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom v meste, 3x kontinentálne
raňajky, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie
zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.

V cene nie je zarátané
Povinný príplatok: letiskové a bezpečnostné poplatky cca 140 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Nepovinné príplatky: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 8
EUR/pobyt, orientačné vstupné - Vatikánske múzeá 16 EUR, dolná Bazilika sv. Klementa 10 EUR,
kupola Baziliky sv. Petra 6 EUR / výťahom 8 EUR, Koloseum, Forum Romanum, Palatinum 12 EUR
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 99 EUR
Príplatok za transfer Bratislava – letisko Viedeň - Bratislava: 30 EUR / osoba
Doprava v Ríme: 1 lístok 1,50 EUR, 1-dňový lístok 7 EUR, 3-dňový lístok 18 EUR
Poznámka
Upozornenie: na území mesta Rím je zavedený poplatok za ubytovanie. Uvedený poplatok sa vyberá
na mieste v hotovosti od každého klienta, ktorý prenocuje na území mesta. Jeho výška je 3 - 6
EUR/osoba/noc podľa kategórie hotela.
Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 200 EUR /
osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr tri týždne pred uskutočnením zájazdu.

Poľsko na Veľkú noc
Cena:169 €
Dátum:14.4.2017 - 17.4.2017
Krajina:Poľsko
Program:

1

2

3

4

Odchod z Bratislavy o 06.00 hod. Ďalší možný nástup účastníkov je v Trnave,
Piešťanoch, Trenčíne a Žiline. Príchod doKRAKOVA, niekdajšieho bývalého hlavného
mesta Poľska. Kráľovský zámok Wawel s Katedrálou sv. Václava a sv. Stanislava.
Ubytovanie.

Prehliadka najväčšej soľnej bane v Európe - WIELICZKY, kde sa soľ ťažila už od 12.
storočia. Baňa má hĺbku 300 m a okolo 300 km chodieb. V soli sú vytesané sály s
kaplnkami, sochami a freskami. Sú tu podzemné soľné jazerá, obdivuhodné sály
dosahujúce plesových rozmerov. Prehliadka továrne Oskara Schindlera známeho
z filmu Schindlerov zoznam. Voľný program v centre Krakowa. Nocľah.

Pokračovanie prehliadky Krakova - Staré mesto s pokladmi gotickej, renesančnej a
barokovej architektúry, Rynek - najväčšie námestie v strednej Európe, staré hradby s
barbakanom, Mariánsky kostol s gotickým oltárom od Víta Stvoša, Sukiennice,
Jagelonská univerzita. Popoludní prehliadka Kazimierzu - židovskej štvrte s niekoľkými
synagógami. Ubytovanie v okolí Zakopaného.

Prehliadka najvýznamnejšieho turistického strediska PoľskaZAKOPANEHO. Výjazd
lanovkou na Kasprowy Wierch (1987m/m) Po prehliadke odchod na Slovensko s
návratom v neskorých nočných hodinách. Možnosť výstupu aj Dolnom Kubíne a Martine.

V cene je zarátané
autobusová doprava, 3x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 3x raňajky, prehliadky
podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona
č. 281/2001 Z.z.
V cene nie je zarátané
poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 8 EUR/pobyt, vstupy
lanovka, katedrála, komnaty, Mariánsky kostol, synagóga, továreň, Wieliczka 180 PLN - cca 45 EUR

Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 45 EUR
Poznámka
Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 70 EUR /
osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr dva týždne pred uskutočnením
zájazdu.
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