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ANDALÚZIA, GIBRALTAR, MAROKO

LETECKY | S POBYTOM PRI MORI | POLPENZIA V CENE | OCHUTNÁVKA
8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD
1. DEŇ
Odlet z Bratislavy do Malagy, transfer
do hotela.
2. DEŇ
Raňajky. Poznávanie začneme ju
na najjužnejšom cípe Španielska,
v Gibraltari, ktorý kedysi Španieli
predali Britom. Pre starých Grékov
a Rimanov to bol jeden z Herkulových stĺpov, vyznačujúcich okraj
vtedajšieho známeho sveta. Budeme
mať možnosť uvidieť jedinú voľne žijúcu kolóniu opíc v Európe a prezrieť
si prieplav, ktorý oddeľuje dva kultúrne tak odlišné kontinenty ako je Európa a Afrika. Návrat na ubytovanie,
večera.
3. DEŇ
Raňajky. Rýchloloďou sa preplavíme gibraltárskou úžinou a v rámci
autobusovej prehliadky si pozrieme
modernú časť Tangeru (Maroko).
Nasleduje pešia prehliadka starého
mesta Medina, rušného námestia
Zoco, unikátneho Kasbahu s bývalou
Sultánskou rezidenciou (najvyšší bod
Tangeru s nádherným výhľadom na
Gibraltársku úžinu a južné Španielsko). Zostane čas navštíviť slávny
bazár. Návrat na ubytovanie, večera.
4. DEŇ
Raňajky. Prvou zastávkou tohto dňa
bude mondénne prímorské letovisko

Marbella, pokračovanie do Rondy –
jedného z najkrajších a najromantickejších miest Andalúzie. Ronda sa
vyznačuje unikátnou polohou - leží
v hornatej oblasti a pretína ho kaňon
„El Tajo“, ktorý oddeľuje historické
centrum od novej štvrte. Dominantou je mohutný kamenný most, ktorý
spája mesto ponad hlbokú roklinu vo
výške takmer 100 metrov. Návrat na
ubytovanie, večera.
5. DEŇ
Raňajky, odchod do Malagy, mesta
pre ktoré je typická predovšetkým
takzvaná “jednoruká” katedrála ,,La
Manquita“, ďalšou zaujímavou stavbou je pevnosť Alcazaba, postavená
v 8. až 11. storočí. Okrem historických
pamiatok vás očarí aj stará mestská
tržnica. Malaga priniesla svetu ešte
jeden unikát - Pabla Picassa. Fakultatívne návšteva jeho múzea. Deň

Granada

Španielsko
Ronda
Malaga

zakončíme ochutnávkou vína v Bodegas Quintapenas. Návrat do hotela
na Costa del Sol. Večera, fakultatívne
predstavenie ﬂamenca.
6. DEŇ
Raňajky, výlet do poslednej bašty
arabského panstva na Pyrenejskom
polostrove – Granady. Katedrála,
uličky Albaicínu a vykúkajúce vrcholky Sierry Nevady (najmladší národný
park Španielska), ktoré sú väčšinu
roka pokryté snehovou prikrývkou.
Čaká nás aj perla maurskej architektúry – Alhambra, palácový a pevnost-

ný komplex s úžasnými záhradami
Generalife, ktorý bol sídlom maurských vládcov Granady (prehliadka).
Vďaka svojej nádhere a historickej
hodnote sa prepracoval aj medzi ﬁnalistov nových sedem divov sveta.
Návrat na ubytovanie, večera.
7. DEŇ
Raňajky, voľný deň na pobyt pri mori
alebo nákupy, večera.
8. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko, prílet do
Bratislavy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu do/z Malagy, autokar resp. mikrobus počas výletov, 7x ubytovanie v hoteli s polpenziou, ochutnávku vína, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, predstavenie ﬂamenca.
POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR, komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 198 EUR, za vstup do Alhambry 34 EUR (nutné objednať pri kúpe
zájazdu).
UPOZORNENIE
Na výlet do Maroka je potrebný cestovný pas.

Gibraltar
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PARÍŽ
MESTO SNOV

PARÍŽ, DISNEYLAND
A ASTERIX PARK

ADVENT | SHOPPING
5-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ
ZÁJAZD
1. DEŇ
Odchod zo Slovenska (z Bratislavy
cca o 14:00 h).
2. DEŇ
V ranných hodinách príchod do
Paríža, ktorý patrí na vrchol najnavštevovanejších
miest
sveta.
Prehliadku začneme výstupom na
Eiffelovu vežu, odkiaľ prejdeme na
pravý breh rieky Seiny. Pozrieme
si Víťazný oblúk ako symbolická
stavba postavená na počesť vojenských víťazstiev rímskych cisárov,
v neskoršom období napríklad aj Napoleona, Elyzejské polia (Champs
Elysées), Námestie svornosti (Place
de la Concorde), Place Vendôme
s hotelom Ritz, kostol La Madelaine,
Operu a iné. Návrat na ubytovanie.
3. DEŇ
Raňajky. Odchod autobusom do
známeho a obľúbeného Versailles
(návšteva Kráľovského zámku). Cez
modernú a štýlovú štvrť La Défense
sa vrátime do centra a pokračujeme
v prehliadke na Montmartri: známy
a legendárny kabaret Moulin Rouge, bazilika Sacré Coeur, námestie
umelcov Place du Tertre. Fakultatívne plavba loďou po Seine. Návrat na
ubytovanie.

TERMÍNY A CENY
7F8FRB90

22.04. - 26.04.
02.12. - 06.12. (Advent)

PRE DETI | HIT ROKA 2014
4. DEŇ
Raňajky, ostrov Cité s najznámejšími
parížskymi pamätihodnosťami ako
je gotická katedrála Notre Dame,
Justičný palác, kaplnka Sainte
Chapelle, Conciergerie - bývalý kráľovský palác, návšteva slávnej obrazovej galérie Louvre, príp. individuálne voľno. Vo večerných hodinách
odchod na Slovensko.
5. DEŇ
Návrat na Slovensko v popoludňajších hodinách (cca 14:00 h).
CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x
ubytovanie s raňajkami, sprievodcu
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 58 EUR, plavba loďou po
Seine 10 EUR, miesto v prednej časti
autokaru 7 EUR.

5-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ
ZÁJAZD
1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách (z Bratislavy o 14.00
h).
2. DEŇ
V ranných hodinách príchod do Paríža, ktorý patrí na vrchol najnavštevovanejších miest sveta. Návšteva
známeho a deťmi veľmi obľúbeného zábavného Asterix Parku (celodenná návšteva parku – vstupné si
každý hradí sám), kde sa návštevníci
stretnú so známymi ﬁlmovými a rozprávkovými postavičkami Asterixa a
Obelixa a dozvedia sa aj o ich boji
proti Rimanom. Vo večerných hodinách návrat na ubytovanie.
3. DEŇ
Raňajky, pešia prehliadka francúzskej metropoly (Eiffelova veža, gotická katedrála Notre Dame, Sainte-Chapelle, možnosť individuálne
navštíviť obrazovú galériu Louvre,
fakultatívne plavba loďou po Seine).
Návrat na ubytovanie.

– vstupné si každý hradí sám). Disney Park sa delí na päť častí: Main
Street (Hlavná ulica), Fantasyland
(Krajina fantázie), Adventureland
(Dobrodružná krajina), Frontierland (Krajina Divokého Západu)
a Discoveryland (Krajina objavov).
V neskorších hodinách odchod na
Slovensko.
5. DEŇ
Tranzit cez Nemecko a Rakúsko, návrat na Slovensko v popoludňajších
hodinách.
CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x
ubytovanie s raňajkami, sprievodcu
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do zábavných parkov, komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR, za plavbu loďou po Seine
10 EUR, za 1/1 izbu 80 EUR.

4. DEŇ
Raňajky, odchod do svetoznámeho
zábavného rezortu Disneylandu,
ktorý je snom nielen malých detí,
ale jeho čaru prepadne aj nejeden
dospelý (celodenná návšteva parku
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ZÁMKY
NA LOIRE

ZA KRÁSAMI
FRANCÚZSKEJ RIVIÉRY

AUTOBUSOM | UNESCO
6-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ
ZÁJAZD
1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách (z Bratislavy cca o
14:00 h).
2. DEŇ
V ranných hodinách príchod do
Paríža, kde si priblížime historické
súvislosti. Pešia prehliadka mesta
zahŕňajúca hlavné pamätihodnosti
ako Notre Dame, Sainte Chapelle,
Eiff elova veža, či Champs Elysées.
Fakultatívne plavba po Seine. Odchod do centrálneho Francúzska,
ubytovanie v údolí rieky Loiry.
3. DEŇ
Raňajky. S poznávaním začneme
v meste Blois a prehliadkou miestneho renesančného zámku. Pokračujeme návštevou Cheverny, zámku
presláveného interiérmi a anglickým
parkom. Nenecháme si ujsť ani najväčší renesančný zámok na rieke
Loire – Chambord. Chambord patrí
k vrcholným stavbám renesančnej
architektúry. Návrat na ubytovanie.
4. DEŇ
Raňajky. Návšteva renesančného
zámku Amboise, ktorý je názorným
dokladom premien francúzskej architektúry. Tento zámok sa zapísal
do dejín ako dejisko tzv. Amboisského sprisahania, ale najmä ako
miesto, kde v rokoch 1516 – 1519 žil
a zomrel Leonardo da Vinci. O tajomstvami opradenom Leonardovi
da Vincim sa porozprávame aj na
zámku Clos Lucé. V parku pri zámku
si vyskúšame, na akom princípe fungovali stroje z Leonardovej dielne,
ktoré predbehli svoju dobu. V záhradách zámku Chenonceau si pripomenieme Dianu de Poitiers, milenku
Henricha II. a jej pomstychtivú soky-

TERMÍNY A CENY
7F8FRB92

03.11. - 08.11.

AUTOBUSOM
ňu Katarínu Medicejskú. Keďže dejiny tohto zámku písala šestica dám,
nazýva sa Chenonceau aj „Zámok
šiestich žien“. Návrat na ubytovanie.
5. DEŇ
Raňajky, presun do Versailles. Zámok Versailles je totiž neodmysliteľne spojený so zásadnými historickými medzníkmi – obdobím baroka,
absolutizmom a panovaním Ľudovíta XIV. Je symbolom vlády a moci
muža, ktorý sa sám nazýval Kráľ Slnko. Vo večerných hodinách odchod
na Slovensko.
6. DEŇ
Návrat na Slovensko v popoludňajších hodinách (do Bratislavy o cca
14:00 h).
CENA ZAHŔŇA
3x ubytovanie v hoteli s raňajkami,
sprievodcu CK SATUR, dopravu luxusným autokarom.
CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do zámkov, komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 120 EUR, za plavbu loďou
po Seine 10 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

Versailles

Paríž

Francúzsko

Blois Zámok Chambord
Amboise
Cheverny
Clos Lucé
Chenonceaux
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6-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ
ZÁJAZD
1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách (z Bratislavy o 14.00
h), tranzit cez Rakúsko a Taliansko.
2. DEŇ
V ranných hodinách príchod do Monaka (pešia prehliadka – Kniežací
palác, Katedrála, Oceánograﬁcké
múzeum, Historické múzeum, Kasíno). Vláčikom sa odvezieme do
Monte Carla – najznámejšej a najbohatšej časti Monackého kniežatstva.
Presun na ubytovanie.
3. DEŇ
Raňajky, odchod do Saint Tropez –
prehliadka mesta od jachtárskeho
prístavu až po historickú pevnosť,
možnosť výletu loďou po zátoke,
príp. individuálne voľno. Cesta vinárskou oblasťou, ktorá učarovala
aj súčasnej hviezde ﬁlmového plátna Johnymu Deppovi, až do horskej dedinky Ramatuelle, kde trávil
prázdniny so svojimi deťmi idol ženských sŕdc 50. rokov - Gérard Philipe. Možnosť ochutnávky a nákupu
vína v miestnej vinotéke. Návrat do
hotela.
4. DEŇ
Raňajky, odchod k typickej stredovekej pevnosti na skale Saint Paul
de Vence, pokračovanie panoramatickou Napoleonovou cestou
do horského mestečka vôní Grasse
(návšteva výrobne parfumov s možnosťou nákupu). Poobede presun do
Cannes, mesta presláveného každoročným ﬁlmovým festivalom. Pešia prechádzka mestom, Palais des
Festivals, Boulvard de la Croisette,
návrat do hotela.

TERMÍNY A CENY
7F8FRB93
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5. DEŇ
Raňajky, autobusová prehliadka
Nice, vstupnej brány na Azúrové pobrežie (ruský kostol, františkánsky
kostol, pozostatky galsko-rímskeho
mesta na vrchu Cimiez). Pešia prehliadka (Staré Mesto, Opera, Promenade des Anglais, Hotel Negresco,
a ďalšie). Gurmánske ochutnávky
na tradičnej tržnici. vo večerných
hodinách (cca 19.00 h) odchod na
Slovensko.
6. DEŇ
Návrat na Slovensko v popoludňajších hodinách (cca 13:00 h).
CENA ZAHŔŇA
3x ubytovanie v hoteli s raňajkami,
sprievodcu CK SATUR, dopravu luxusným autokarom.
CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.
OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 99 EUR, za miesto
v prednej polovici autokaru 7 EUR.

Monaco
Francúzsko

Nice
Grasse
Cannes
Saint Paul
Ramatuelle
Saint Tropez
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RÍM–VEČNÉ MESTO AUTOBUSOM FLORENCIA

UNESCO
5-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ
ZÁJAZD
1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách (z Bratislavy cca
o 14:00 h).
2. DEŇ
V ranných hodinách príchod do
Ríma. Jeho spoznávanie začneme
v hlavnom meste katolíckej cirkvi,
vo Vatikáne a jeho bezprostrednom
okolí. Prezrieme si Námestie sv.
Petra s Bazilikou sv. Petra, pričom
budeme mať možnosť vystúpiť na
kupolu Baziliky, odkiaľ sa ponúka
bezkonkurenčný výhľad na Rím i Vatikán. Navštívime Vatikánske múzeá
(individuálna návšteva) so svetoznámou Sixtínskou kaplnkou, kde budeme môcť obdivovať impozantnú
výzdobu, ktorej autormi sú najlepší
renesanční umelci - Michelangelo,
Bernini, Raphael a Botticelli. So svojimi renesančnými freskami je už 450
rokov dejiskom konkláve, teda voľby
pápeža. Tí z nás, ktorí sa stále nenabažili umenia a histórie, určite využijú možnosť návštevy Anjelského
hradu (Castel Sant’Angelo), niekdajšieho mauzólea, pápežskej rezidencie a väzenia, v priestoroch ktorého
dnes sídli múzeum (individuálna
návšteva). Odchod na ubytovanie
v okolí Ríma, fakultatívne večera.

KRÁĽOVNÁ RENESANCIE

LETECKY | KULTÚRNE PAMIATKY
re), rímske katakomby. Návrat do
hotela, fakultatívne večera.

5-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

4. DEŇ
Raňajky. V dnešný deň si v priebehu pešej prehliadky doplníme
chýbajúce diely rímskej mozaiky
– spoznáme Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Benátske námestie
s pamätníkom Viktora Emanuela II.,
Trajánovo fórum a Pantheon. Vo večerných hodinách budeme plní zážitkov odchádzať späť na Slovensko.

1. DEŇ
Odlet z Viedne do Florencie. Po prílete sa presunieme do samotného
centra umeleckej metropoly sveta, kolísky renesancie. Prejdeme sa
popri Palazzo Pitti, cez most Ponte
Vecchio, prezrieme si Palazzo Vecchio na námestí Piazza della Signoria, Dóm a baptistétium. Nahliadneme do kostola Santa Croce, ktorý
ukrýva hroby Galilea a Michelangela.
Vo večerných hodinách sa presunieme na ubytovanie do Montecatini
Terme.

5. DEŇ
Návrat na Slovensko v popoludňajších hodinách (cca o 14:00 h).
CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x
ubytovanie s raňajkami v okolí Ríma,
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA
Vstupy a komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY
Pobytová taxa 4 EUR/osoba/noc
(platí sa na mieste).
OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 40 EUR, za 2 večere 28
EUR, za miesto v prednej polovici
autokaru 7 EUR.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme spoznávať ďalšie dominanty „večného mesta“ - Fontána di Trevi, Španielske
námestie so známymi Španielskymi
schodmi, Piazza del Popolo, Piazza
Navona, rímske baziliky (Bazilika sv.
Pavla, Bazilika Santa Maria Maggio-

2. DEŇ
Presun vlakom do Florencie a spoznávanie jej ďalších zákutí - Galleria
dell’ Accademia, ktorá sa pýši originálom Michelangelovho Dávida,
Medicejská kaplnka a kostol San
Lorenzo. Popoludní si oddýchneme
v záhradách Giardino di Boboli odkiaľ si vychutnáme západ slnka nad
riekou Arno. Návrat vlakom do Montecatini Terme.
3. DEŇ
Dnes sa vyberieme do okolia Florencie.
Predpoludnie
strávime
v Pise, v meste preslávenom vďaka
Námestiu Piazza dei Miracoli (UNESCO) a jeho štyrom dominantám,
ktorými sú: Dóm, baptistérium,
Camposanto a svetoznáma Šikmá
veža s odklonom vrchnej časti od
päty väčším ako 4 metre. Popoludní
sa presunieme do mesta Lucca, kde
si prezrieme námestia Piazza San
Michele, Piazza Napoleone, či Piazza dell’Anﬁ teatro a katedrálu Duomo di San Martino. Vo večerných
hodinách návrat na ubytovanie do
Montecatini Terme.

nám svoje brány otvorí Uffizi – najväčšia obrazová galéria v Taliansku.
Pre tých, ktorí sa umenia ešte nenabažili je tu i Bargello, druhé najvýznamnejšie ﬂorentské múzeum,
s jedinečnou zbierkou renesančných
plastík, vrátane Donatelovej sochy
sv. Juraja a Michelangelovej jedinej
známej busty Brutta. Ostatní sa iste
budú chcieť ešte raz prejsť ulicami
mesta a absorbovať jedinečnú atmosféru.
5. DEŇ
Raňajky presun do Florencie. Poslednýkrát sa pokocháme výhľadom
na Florenciu z jedného z jej najvyššie položených miest - z Piazza del
Michelangelo a nahliadneme do jedného z najkrajších kostolov v celom
Taliansku - San Miniato. Presun na
letisko, odlet späť do Viedne a transfer do Bratislavy.
CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň – Florencia - Viedeň, transfer Bratislava –
Viedeň - Bratislava, transfer letisko
- hotel - letisko, 2x transfer vlakom
Montecatini Terme - Florencia Montecatini Terme, celodenný výlet
Pisa - Lucca, 4x ubytovanie s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu mimo zahrnuté transfery, vstupy, komplexné
cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR, pobytová taxa 1 EUR /osoba/noc (platí sa
na mieste).
OSTATNÉ DOPLATKY
Za vstupné do galérie Uffizi 16 EUR.
(nutné objednať pri kúpe zájazdu).

4. DEŇ
Raňajky, presun vlakom do Florencie na dokončenie prehliadky. Dnes
TERMÍNY A CENY
7F8ITB90
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LONDÝNSKE NAJ

IZRAEL

LETECKY | CITY BREAK | SHOPPING | VEĽKÁ NOC |
ADVENT | SILVESTER | AJ Z KOŠÍC
4-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD
1. DEŇ
Odlet z Bratislavy do Londýna, po
prílete transfer do hotela. Nasleduje pešia prehliadka, časť City – St.
Paul’s Cathedral, Tower Bridge, fakultatívne prehliadka expozície anglických korunovačných klenotov
a historickej zbrojnice v Tower of
London. Návrat na ubytovanie.
2. DEŇ
Po raňajkách budeme pokračovať
v prehliadke mesta – Hyde Park,
Buckingham Palace, St. James’s
Park, Houses of Parliament, Big
Ben, Westminster Abbey, London
Eye, Trafalgar Square, Piccadilly Circus. V prípade dostupnosti možnosť
sledovať výmenu stráži pred Kráľovským palácom. Návrat na ubytovanie.

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Londýna, transfer letisko – hotel – letisko, 3x ubytovanie 2*/3* s raňajkami,
sprievodcu CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Londýne,
vstupy, komplexné cestovné poistenie.
POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 160 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 110 EUR, za večeru v typickom anglickom pube 24 EUR.

3. DEŇ
Raňajky, dnes nás čaká výlet nadzemným vlakom alebo loďou do
Greenwichu (prehliadka Kráľovského observatória, nultý poludník),
v popoludňajších hodinách prehliadka Britského múzea a návšteva štvrte Kensington. Fakultatívne
večera v typickom anglickom pube
a návrat do hotela.

6-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD
1. DEŇ
Odlet z Európy, prílet to nádherného
mesta Tel Aviv. Transfer z letiska do
oblasti Netanya, ktorá je vzdialená
cca 30 km severne od Tel Avivu. 14
km pláží robí z mesta vyhľadávanú
turistickú destináciu.
2. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na Olivovú
horu a vychutnáme si výhľad na Zlaté mesto Jeruzalem.
Navštívime nádhernú Getsemanskú
záhradu s takmer dvetisícročnými olivovníkmi a s Bazilikou agónie
(Bazilika národov), kde sa Kristus
modlil a bdel celú noc, než ho zatkli a ukrižovali. Prejdeme si krížovú cestu, Chrám božieho hrobu až
prídeme k známemu Múru nárekov.
Navštívime najsvätejšie miesto na
Zemi – Golgotu, čo v preklade znamená Lebka. Chrám narodenia pána
v Betleheme, ktorý je postavený nad
miestom narodenia Ježiša.

4. - 6. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme do mesta
Tel Aviv, ktoré je známe i ako „biele
mesto“ (UNESCO) a navštívime starú časť Jaffa. Pobyt v letovisku Ne-

SMART CENA

TERMÍNY A CENY

05.03. - 08.03. / 25.09. - 28.09.

VSTUPY V CENE | HISTORICKÉ PAMIATKY | SHOPPING
tanya. Následne nás čaká transfer na
letisko a odlet do Viedne.
CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu.
Transfery BA-letisko-BA. Všetky
miestne transfery. 3x ubytovanie
v 3* hotely s polpenziou. Vstupy do
pamiatok. Miestneho a slovensky/
česky hovoriaceho sprievodcu.
CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety – plavba loďou
po Galilejskom jazere cca 10 USD
(platí sa na mieste), stravu a nápoje neuvedené v programe. Prepitné
pre vodiča a miestneho sprievodcu
(cca 5 USD/osoba/deň, platí sa na
mieste).
POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 220 EUR.

3. DEŇ
Nazareth. Pozrieme si Kostol Zvestovania pána. Cesta nás ďalej povedie do mesta Kána Galilejská,
kde Ježiš vykonal svoj prvý zázrak
a premenil vodu na víno. Najväčším
lákadlom dňa bude návšteva okolia
Galilejského jazera. Presunieme sa
do bývalého Ježišovho pôsobiska
Capernaum, kde sú dodnes ruiny
miestnej synagógy, Mensa Christi.
Navštívime mesto Tabgha a nasleduje Hora blahoslavenstiev.

4. DEŇ
Po raňajkách budeme mať voľno na
nákupy na známej Oxford Street,
Bond Street, či na návštevu múzeí
Prírodovedno-historického, Vedecko-techického, Madamme Tussaud’s
alebo Múzea Sherlocka Holmesa
na svetoznámej adrese 221 B Baker
Street. Transfer na letisko a odlet do
Bratislavy.

7F8VBL90

CITY BREAK
TEL AVIV
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Sýria
Kana
Nazareth
Netanya
Tel Aviv
Betlehem
Jeruzalem

Egypt

Jordánsko

SMART CENA

7F9IZL03

10.07. - 15.07. / 10.08. - 15.08. / 16.09. - 21.09.

call centrum 0850 333 333
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POZNÁVAME SVET

ISTANBUL –
BRÁNA ORIENTU

TURECKO – CAPPADOCIA
ZA KULTÚRNYM DEDIČSTVOM UNESCO

SHOPPING | KULTÚRNE PAMIATKY
4-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD
Transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a odlet do Istanbulu. Transfer
do hotela, uvítací nápoj a začiatok
pešej prehliadky mesta (Beyazitove
námestie a okolie).
2. DEŇ
Raňajky, návšteva najvýznamnejších
pamiatok v okolí námestia Sultanahmet. Modrá mešita – svoje meno
získala podľa prevažne modrých
dlaždičiek, ktoré krášlia jej interiér;
Hagia Soﬁa – chrám Božej múdrosti z obdobia Byzantskej ríše,
symbol mesta; Yerebatanská cisterna – rozľahlá podzemná vodná
nádrž, priestory ktorej si pozrieme
za tónov vážnej hudby a kvapkajúcej vody; hlavné sídlo tureckých
sultánov – palácový komplex Topkapi. Deň sa dá zakončiť návštevou
tureckých kúpeľov hammam. Návrat
do hotela.

S POBYTOM PRI MORI | PRIAMY LET | POLPENZIA V CENE

za zvukov muezína, zvolávajúceho
všetkých moslimov päťkrát denne
k modlitbe. Čaká nás Süleymanova
mešita – najväčšia istanbulská mešita na najvyššom bode starého mesta
a tzv. Bazárová štvrť - pre milovníkov nákupov je tu jedinečná príležitosť preskúmania Veľkého či Egyptského bazára, kde môžu využiť svoje
schopnosti zjednávať pri kúpe ručne
tkaných kobercov, šperkov, kožených výrobkov, hodvábu, orientálnych korenín alebo tureckého medu.
Presun na letisko, odlet do Viedne
a následný transfer do Bratislavy.
CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň–Istanbul–Viedeň, transfer BA–letisko–BA,
transfer letisko-hotel-letisko, okružnú jazdu Istanbulom, 3x ubytovanie
v hoteli s raňajkami, uvítací nápoj, miestneho sprievodcu počas okružnej jazdy
a sprievodcu CK SATUR.

3. DEŇ
Raňajky, okružná jazda mestom popri Zlatom rohu (Halıç), označovanom aj ako najkrajší prírodný prístav
na svete, so zastávkami pri akvadukte cisára Valensa; bývalom kláštore
Chora (múzeum ukrýva jedny z najkrajších byzantských mozaík na svete); návšteva paláca Dolmabahce,
zastávka na kopci Bűyűk Camlica,
kde si budeme môcť vychutnávať
úžasný výhľad na európsku časť
mesta. Fakultatívne možnosť absolvovať výletnú plavbu po Bospore.
Vo večerných hodinách fakultatívne
preprava historickou električkou po
takmer 2 km dlhej obchodnej ulici
Istiklal Caddesi až k námestiu Taksim, možnosť nákupov. Návrat na
ubytovanie.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu, vstupy.

4. DEŇ
Raňajky. Posledný raz sa zobúdzame

Turecko

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 155 EUR.
OSTATNÉ DOPLATKY
Príplatok za 1/1 izbu 99 EUR.

Rumunsko

Bulharsko

SMART CENA

TERMÍNY A CENY
7F8TRL90

16.04. - 19.04.

Istanbul

Grécko
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8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD
1. – 3. DEŇ
Odlet z Európy do Antalye. Voľno
na kúpanie. Možnosť fakultatívnych
výletov. Cez pohorie Taurus sa vydáme do mesta Konya, ktorá je
mestom islamu a tancujúcich dervišov. Tradičný turecký derviši sú
známi svojim bielym oblečením. Navštívime Mevlanovo múzeum tancujúcich dervišov, nazývané aj „zelené
mauzóleum“.
4. – 5. DEŇ
Cappadocia (UNESCO) – historická
oblasť známa najmä vďaka svojmu
„mesačnému povrchu“, podzemným
mestám, jaskynným kostolom a príbytkom v skalách. Navštívime múzeum pod holým nebom Goreme, kde
sa nám naskytne nádherný pohľad
na asi 30 kostolov a kaplniek. Pred
nami je nádherná vychádzka do tzv.
Červeného údolia a hlavného mesta
oblasti Avanos.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu.
7x ubytovanie v 4* hoteloch s polpenziou. Všetky miestne transfery.
Miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.
CENA NEZAHŔŇA
Stravu (mimo uvedenej). Nápoje.
Príplatok za jednolôžkovú izbu 175
EUR.
POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 155 EUR. Palivový
príplatok. Vstupy do pamiatok cca
95 EUR/osoba (platí sa na mieste
sprievodcovi).

6. DEŇ
Cestou k pobrežiu sa zastavíme na
mieste, kde odpradávna vyhľadávali nocľah karavány s obchodníkmi
a tovarom – Sultanhan Caravanserai.
Obchodníci tu našli všetko čo potrebovali oni aj ich zvieratá.
7. – 8. DEŇ
Poldenná prehliadka mestom Antalya, pozrieme si prístav, mešitu
a vežové hodiny. Dostaneme sa až
k nádhernému vodopádu Kursunlu,
ktorý sa nachádza na jednom z prítokov rieky Aksu, vlievajúcej sa do
mora. Zvyšok dňa voľno na kúpanie.
Transfer na letisko, odlet do Európy.

Bulharsko

Turecko

Avanos
Cappadocia
Konya

Antalya

Cyprus

TERMÍNY A CENY
7F9TRA06

03.10. - 10.10. / 10.10. - 17.10.

call centrum 0850 333 333
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TUNISKO

MAROKO Z AGADIRU
DO MARAKÉŠA HISTÓRIA A PLÁŽE

PO STOPÁCH
RIMANOV

S POBYTOM PRI MORI | VSTUPY V CENE | PAMIATKY

Tunis
Cap Bon
Bou Argoub
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ajus an
Dougga
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31.08. - 07.09. / 28.09. - 05.10.

S
ou

7F9TNX02

Taliansko
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TERMÍNY A CENY

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 135 EUR. Palivový
príplatok.

Sid

5. – 6. DEŇ
Celodenný výlet do slávneho mesta
Kartágo. Navštívime hlavné mesto
Tunis s tradičným trhom a vydáme
sa do malebného mestečka Sidi Bousaid so zaujímavou architektúrou
a množstvom umelcov. Na severe
krajiny navštívime polostrov Cap
Bon s mestečkami Nabeul, Hawaria
a Kerkouane. V Kerkouane budeme mať možnosť obdivovať jediné
pozostatky púnskeho mesta. Presunieme sa do mesta Korbus, bývalých
rímskych termálnych kúpeľov a zastavíme sa v Bouargoub na ochutnávku miestnych vín.

CENA NEZAHŔŇA
Nápoje
a
stravu
neuvedené
v programe. Príplatok za jednolôžkovú izbu 250 EUR. Prepitné vodičom a miestnym sprievodcom. Fakultatívny výlety.

go

3. -4. DEŇ
Prechod cez najväčšie tuniské soľné
jazero Chott El Djerid nás zavedie
do mesta Tozeur známeho najmä
vďaka pestovaniu datlí. Presunieme sa do mesta Kairouan, ktoré je
súčasťou UNESCO, kde navštívime
i dielňu na výrobu kobercov. Hammamet. Mestečko Dougga je jednou
z najzachovalejších rímskych lokalít
a súčasťou svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO. Prezrieme si
Thuburbo Majus, kde bola zriadená
rímska kolónia. Hadriánov chrám
vôd navštívime v meste Zaghouan.
Chrám bol zásobovaný vodou prostredníctvom 123 km dlhého aquaduktu.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu BA-Monastir-BA,
resp. KE-Monastir-KEe. Miestne
transfery. 6x ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou, 1x ubytovanie v 3*
hoteli v púšti. 7x polpenziu, obedy počas výletov. Služby miestneho a slovensky/česky hovoriaceho
sprievodcu. Vstupy do pamiatok.

rtá

1. – 2. DEŇ
Odlet z Bratislavy alebo z Košíc do
Monastiru. Transfer do mestečka
Mahdia, ubytovanie v 4* hoteli, večera. Vydáme sa do mestečka El Djem,
ktoré je preslávené najväčším amﬁteátrom.. Cesta nás povedie cez mesto
Sfax do Matmaty s unikátnymi troglodytnými obydliami. Mesto Douz,
označované aj za „bránu do Sahary“.

7. – 8 . DEŇ
Pobyt pri mori v stredisku Hammamet. Možnosť predĺženia pobytu pri
mori. Posledný deň transfer na letisko, odlet do Bratislavy/Košíc.

Ka

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

S POBYTOM PRI MORI | VSTUPY A POLPENZIA V CENE

Kairouan

Hammamet
Monastir
El Djem
Sfax

Tozeur
Alžírsko

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD
1. – 2. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do letoviska
Agadir. Po prílete sa presunieme
do jedného z najznámejších kráľovských miest. Marakéš je mesto
právom zaradené do zoznamu tva
UNESCO. Hrobky Saadiens, múzeum Dar Si Said, záhradu Agal,
Ménara, 70 metrov vysoký minaret
Koutoubia, palác Bahia a známe
miestne garbiarne a čistiarne. Nevynecháme ani medinu, najznámejšie
miestne súky a námestie Jemaa El
Fna. Večer tradičná marocká večera
s vystúpením.
1. – 4. DEŇ
Voľné dni v Marakéši s možnosťou fakultatívnych výletov. Údolie
Ourika, známe svojou nádhernou
prírodou, množstvom vodopádov
a zelene, mohutnými a majestátnymi vrchmi pohoria Atlas a najmä
svojimi obyvateľmi. Alebo celodenný výlet do mesta Essaouira, ktoré
je považované za najmalebnejšie
mesto v Maroku.
5. – 8. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu
do letoviska Agadir, kde nám začne
ten pravý plážový relax a oddych.
Mesto sa nachádza sa v južnej časti
Maroka a patrí medzi najpopulárnejšie a najviac navštevované turistické
strediská. Lemujú ho krásne, široké
piesočnaté pláže a vyrástli tu desiatky hotelov s kvalitnými službami.
Mesto je známe aj bohatým nočným
životom. Pred nami je posledný deň
pobytu. Transfer na letisko a odlet
do Európy.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu.
Transfery BA-letisko-BA. 4x ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou v Marakéši, 3x ubytovanie v 4* plážovom
hoteli v Agadire, výlety. Miestne
transfery. Služby miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.
CENA NEZAHŔŇA
Stravu
a
nápoje
nezahrnuté
v programe. Fakultatívne výlety.
Príplatok za jednolôžkovú izbu. Fakultatívne výlety: Údolie Ourika cca
22 EUR/osoba, Mesto Essaouira cca
35 EUR/osoba.
POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 280 EUR. Prepitné pre miestnych sprievodcov a vodičov 30 EUR/osoba (platí sa sprievodcovi na mieste).

Portugalsko Španielsko

Maroko
Marrakech
Agadir

Douz

Alžírsko

Matmata
Tunisko

Lýbia

SMART CENA
POČET DNÍ

OSOBA
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Západná Sahara

TERMÍNY A CENY

SMART CENA
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13.07. - 20.07. / 20.07. - 27.07. / 24.08. - 31.08.

call centrum 0850 333 333
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POZNÁVAME SVET

ČÍNA

NEW YORK

TO NAJZNÁMEJŠIE Z ČÍNY

VSTUPY A POLPENZIA V CENE | SHOPPING | PAMIATKY
8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD
1. – 2. DEŇ
Odlet z Viedne, prílet do Pekingu.
Námestie Tiananmen – najväčšie námestie sveta. Brána nebeského pokoja.
3. – 4. DEŇ
Zakázané Mesto, jeden z najkrajších architektonických komplexov
na svete. Návšteva Chrámu Nebies,
najväčšieho posvätného miesta Číny
v období impéria. Návšteva obchodu s hodvábom. Hrobky dynastie
Ming, slávna “Zádušná cesta“ lemovaná kamennými sochami. Plavba
kaňonom Longqing s dychvyrážajúcimi scenériami, ktoré inde v ponuke nenájdete! Veľký čínsky múr,
najznámejší symbol Číny, jedinečný,
obranný múr. Nočný food market
s možnosťou ochutnať veľké množstvo „zvláštnych“ jedál.
5. – 6. DEŇ
Návšteva Konfuciovho chrámu, miesta
zasvätenému najväčšiemu čínskemu
ﬁlozofovi. Chrám Lama, aktívne náboženské centrum tibetského budhizmu.
Taoistický chrám Bielych Oblakov.
Večerné predstavenie pekinskej opery. Návšteva pavilónu Veľkých Pánd
v miestnej ZOO. Letný cisársky palác,
najväčšia imperiálna záhrada v Číne.
Plavba loďou po jazere Kunming.
Návšteva Domu sladkovodných perál
a čajovne s ochutnávkou a ukážkou
prípravy jednotlivých typov čajov.
7. – 8. DEŇ
Staré mesto. Zvonová veža s bubeníckou show. Jazda rikšou v najstaršej

TERMÍNY A CENY
7F9CIN08

23.06. - 30.06. / 07.07. - 14.07.

časti Pekingu (hutongoch). Návšteva
typickej miestnej rodiny. Breh jazera
Houhai, ulička “barov a krčiem”. Rozlúčková večera – pekinská kačica.
Transfer na letisko a návrat do Európy.
CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu, transfer BA – letisko – BA. Ubytovanie 4*
hoteli s raňajkami, obedy (v deň príletu
večera), dopravu klimatizovaným autobusom, vstupy do pamiatok, plavbu
v kaňone Longqing, 1x typickú večeru
– pekinská kačka, vstup na predstavenie pekinskej opery, služby miestneho
a slovensky hovoriaceho sprievodcu
CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu od
195 EUR. Fakultatívne vstupy.
POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 460 EUR. Vstupné
víza do Číny 40 EUR, poplatok za vybavenie víz 16 EUR. Prepitné 30 USD/
osoba (platba v hotovosti na mieste).

Mongolsko
Veľký čínsky múr

Čína

Peking
Xian
Šanghaj
Hongkong

Myanmar

SMART CENA
POČET
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OSOBA
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BIG APPLE

SHOPPING | KULTÚRNE PAMIATKY
8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD
1. DEŇ
Odlet do New Yorku. Už na ceste
z letiska nás určite prekvapí obrovské množstvo žltých taxíkov. Prvé
prieskumy „Veľkého jablka“.
2. DEŇ
Kolekcia naj mrakodrapov. Flatiron
Building (žehlička). Empire State Building, v minulosti považovaná za ôsmy
div sveta, z ktorej je vidieť Manhattan
ako na dlani. Držala status najvyššej
budovy sveta bezkonkurenčných 40
rokov. Rockefeller Center – zažite
pravú zábavu v štýle Love in the city
v niektorom z barov okolo Rockefellerovho centra alebo Radio City. St. Patrick’s Cathedral a zelené pľúca mesta,
Central Park.
3. DEŇ
Socha Slobody na Ellis Island je jedinečným symbolom amerického sna,
slobody a demokracie. Fakultatívne
výletná plavba na Ellis Island. Broadway, ulica známa veľkým počtom
významných divadiel. Wall Street,
centrum svetového ﬁnančníctva s najdôležitejšou budovou, Newyorskou
burzou cenných papierov. Socha G.
Washingtona na schodisku pred Federal Hall označuje miesto, kde prvý
americký prezident zložil prísahu.
Ground zero, plastika zemského glóbusu a večný oheň pripomínajúci pamiatku 11. septembra. Battery Park,
javisko pouličných hudobníkov, akrobatov, živých sôch a predavačov „pravých“ rollexiek. Brooklyn Bridge, prvý
a najslávnejší most New Yorku.

TERMÍNY A CENY

4. – 5. DEŇ
Check-out z hotela. Individuálny
program. Čas na posledné nákupy.
Na rušnej Herald Square na Broadway
sa nachádza najväčší obchodný dom
na svete Macy´s. Nájdete tu za dobrú
cenu doslova a do písmena všetko.
Transfer na letisko, prílet do Európy.
CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu.
Transfer BA – letisko - BA, privátny transfer letisko – hotel – letisko
v New Yorku, 3x ubytovanie v 3* hoteli, 2-dňovú prehliadku New Yorku
so slovensky hovoriacim sprievodcom CK SATUR.
CENA NEZAHŔŇA
Vybavenie ESTA formulára (14 EUR),
miestnu dopravu v New Yorku,
vstupy a fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu.
POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 470 EUR.

Kanada

New York

USA

Washington

SMART CENA
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02.03. - 06.03. / 04.06. - 08.06. / 08.10. - 12.10.

POČET
DNÍ

OSOBA

5
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Zľavy nie sú kumulovateľné s inými zľavami, kupónmi a poukážkami, ak nie je uvedené inak a vzťahujú sa na základnú cenu zájazdu. Zľavy sa nevzťahujú
na jednodňové zájazdy, detské paušály a paušály pre dospelých, na povinné a iné doplatky a na plavby bez slovenského sprievodcu. Vernostná zľava je
zakalkulovaná v príslušnej FIRST MOMENT ZĽAVE. Nárok na príslušnú zľavu vzniká za podmienky zaplatenia plnej sumy zájazdu pri objednaní. Pri úhrade
nižšej ako 100% bude percentuálna zľava znížená o 5%. Žiadnu z vyššie uvedených zliav nie je možné uplatniť dodatočne. Na všetky poznávacie zájazdy
ako i pri kombinácii poznávacích zájazdov s pobytovými platí výhrada minimálneho počtu účastníkov. Práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klienta sú
bližšie upravené v Zmluvných podmienkach cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL a.s., prípadne Zmluvnými podmienkamidaného obstarávateľa zájazdu
uvedeného pri kúpe konkrétneho zájazdu, resp. plavby, ktoré sú vždy súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu/záväznej prihlášky.

