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ZĽAVY V KOCKE

SVETOBEŽNÍK NA CESTÁCH

2. Zľavy pre Svetobežníkov
Za jednotlivé zájazdy zbierate magnetky v určitej bodovej hodnote.Body sa Vám napočítavajú a na základe ich výšky si viete uplatniť zľavu, alebo cestovať ZADARMO. Systém
funguje formou odpočítania bodov z vášho konta za zvolené benefity.
		 1 magnetka - 3% zľava
		 5 magnetiek - 1-dňový zájazd zadarmo / 1 osoba
		 10 magnetiek - 2-dňový zájazd zadarmo / 1osoba
		 15 magnetiek - 5% zľava zo základnej ceny zájazdu

3. Zľavy pre skupiny od 6 osôb
6 platiacich osôb zľava 20 % z ceny pre šiestu osobu
10 platiacich osôb zľava 25 % z ceny pre desiatu osobu
4. Nebojte sa cestovať sám/sama
Nájdeme Vám svetobežníka na izbu a nemusíte doplatiť za jednolôžkovú izbu
5. Na vybrané zájazdy prví dvaja prihlásení individuálni klienti (samostatne cestujúci)
neplatia povinný doplatok za 1/1 izbu
Zľavy za skorý nákup sú kumulovateľné so zľavou pre Svetobežníka.
Všetky zľavy sa vzťahujú na základnú cenu zájazdu, nevzťahujú sa na ostatné doplatky.

www.cksvetobeznik.sk
Zmena sprievodcu a zmena programu v závislosti od letových časov a odletového miesta
vyhradená.

SVETOBEŽNÍK UŽ AJ ZA HRANICOU EURÓPY
Transsibírska magistrála
Čo sa dá zažiť za tri týždne vo vlaku?
Najdôležitejšie mestá Ruska, najhlbšie a
najčistejšie jazero sveta Bajkal, buriatske
Ulan-Ude. Bábušky na perónoch majú pre teba
všetko...

Gruzínsko

- krajina na úpätí
Kaukazu

Martin (37)
„Tri týždne vo vlaku boli síce náročné, ale celá
táto výprava stála za to. Užil som si to ako nikdy
predtým. Každá zastávka bola špecifická niečim
iným. Pestrosť a rozmanitosť tejto cesty bola
úžasná. Je to síce trošku namáhavé, no splniť si
sen je paráda... Určite by som išiel aj nabudúce :-)“

Viac nájdete na strane 6

Irán

Ďalšia cestovateľská exotika v našej ponuke.
„Úžasní ľudia, úžasná krajina, úžasné jedlo!“.
Jednoduchosť, čistota, divokosť bytia, prírody,
ľudí... Jedna z krajín, kde sú cestovatelia stále
atrakciou pre domácich. Dych vyrážajúca
nedotknutá príroda Kaukazu v kontraste s
ohromnou architektúrou miest, kde starobylú
históriu pretkávajú stopy socialistického realizmu.
Znie to dosť lákavo na to, aby sa o tom človek
presvedčil na vlastné oči.

- tajomná ríša Peržanov
Krajina plná kontrastov. Pre poznanie tejto
krajiny treba prekonať mediálne klišé... Choďte
tam vtedy, keď vás zaujíma poznanie, chcete
spoznať kultúru, ktorá má svoje korene už v
bájnej Elamskej civilizácií a dokonca ešte aj
dávno pred tým...
Janka (49)
„Predsudky som zahodila za hlavu. Spravila som
dobre. Irán je krásna zem, plná milých a priateľských
ľudí. Kultúra svojou históriou má čo ponúknuť
každému turistovi. Môj foťák je plný krásnych fotiek,
ich architektúra a pestrosť farieb, jednoducho
úžasné.“

Viac nájdete na strane 4

Viac nájdete na strane 5

Obráťte sa na odborníkov.
V prípade akýchkoľvek otázok k zájazdom alebo potreby konzultácie nás neváhajte kontaktovať.

0944 493 857 alebo info@cksvetobeznik.sk
Radi vám poradíme a odpovieme aj na facebooku - www.facebook.sk/cksvetobeznik
Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!
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15 dní | 14 nocí 12 dní | 11 nocí

Irán - tajomná ríša Peržanov
Irán

Tabriz
Quazvin

Kandovan
Takht-e Soleymān

Teherán

Qom

Kashan

Esfahan
Shiraz

Yazd
Persepolis

Kedysi rozľahlá a mocná Perzská ríša, dnes „zlými chýrmi“ opradená, izolovaná moslimská krajina. Zabudnite však na obrázky zobrazujúce Irán ako nebezpečné miesto plné fanatikov a pripravte sa na presný opak. Pozývame poznania chtivých svetobežníkov nielen
po stopách úžasných historických pamiatok, za vôňou čaju v orientálnych čajovniach, za
nákupmi do bzučiacich bazárov, za dobrodružstvom v horách či na púšti, za tajomstvami zoroastrizmu, ale hlavne v ústrety tunajším obyvateľom - Iráncom, národom zloženým
z početných etnických skupín. Nevyčerpateľne prívetivým ľuďom, ktorí majú srdce naozaj
na tom pravom mieste. A k tomu najkrajšie a najvzdelanejšie ženy na svete, pre Slovenky
tvrdá konkurencia. Poďte s nami odhaliť, že Irán nie je ani východ ani západ, ani príliš moderný ani zaostalý, ale dostatočne exotický a fascinujúci.

NENECHÁME SI UJSŤ:
Okázalý palác Golestán s bujnými záhradami
v Teheráne
		 Pohodové mesto Esfahán a jeho oblúkovité mosty
a čajovne
		 Hlavné centrum zoroastrizmu Yazd a jeho tajomný
bojový šport zurkhane
		 Srdce perzskej kultúry Shiraz a v ňom hrobky
perzských národných básnikov
		 Obrovský krytý bazár v „iránskom Azerbajdžane“
- v meste Tabriz
		 Početné iránske pamiatky zapísané na zoznam
UNESCO (Persepolis, Soltaniyeh, Bagh-e-fin, Pasargadae a ďalšie)

1. – 2. deň: Odlet do hlavného mesta Teherán. Národné mú-

zeum klenotov, okázalý palác Golestan so zelenými záhradami,
pulzujúci najväčší bazár v krajine s desiatkami kilometrov úzkych
uličiek, , grafity a kresby na iránsky spôsob takmer na každej
ulici, ako aj na bývalej americkej ambasáde, most Tabiat, najväčší
peší most na svete (270 m), spájajúci 2 verejné parky naprojektovaný mladou iránskou architektkou.Čas zostane aj na kávu,
čaj či vodnú fajku.
Maximálna veľkosť skupiny
16 osôb

3. deň: Zastávka pri hrobke „otca“ islamskej revolúcie Ay-

atollaha Chomejniho a presun do druhého najsvätejšieho
mesta Iránu – Qom. Mesto šítskych náboženských vodcov, ktorí
vládnu od r. 1979 a centrum vzdelanosti. Žiariaca zlatá kupola hrobky Fatimy, sestry Imama Rezu a pri nej tisíce pútnikov.
Nushabad – podzemné mesto, kedysi útočisko pred nájazdmi
Mongolov. Kashan, podľa niektorých najzvodnejšie mesto, oáza
na okraji púšte a v nej tradične veľkolepé rezidencie vplyvných
rodín v perzskom štýle z 19. st.
4. deň: Záhrady plné cédrov či pomarančovníkov - Bagh-e

Fin (UNESCO), vzor klasickej perzskej záhrady podľa štyroch
symbolov zoroastrizmu. Sialk – archeologická lokalita, jedna
z najstarších a najväčších v Iráne so zachovaným zikkuratom.
Abyaneh – červeno-hlinená starobylá dedinka na úpätí hory
Karkas (3 899m), kde si počas prechádzky pomedzi hlinené
domce vychutnáme jej uličky.

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/
Teherán/VIE, vnútroštátny prelet Shiraz/
Tabriz, transfer BA/VIE/BA, ubytovanie
s raňajkami v 3*/ 4* hoteloch, dopravu
podľa programu, miestneho sprievodcu,
sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti, sprepitné pre vodiča a miestneho
sprievodcu, zabezpečenie turistických víz.
Cena nezahŕňa: Vstupy.
Ostatné doplatky: Letiskové poplatky 275 €, vstupné víza do Iránu 75 €.

Termín:

22. 9. - 6. 10. 2016 *
22. 9. - 3. 10. 2016 **

Cena: 1990* /1790 € **
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5. – 6. deň: Esfahan – najkrajšie, ale určite najpohodovejšie

-e Jameh, záhrady rezidencie Bagh-e Dolat Abad a Khan-e Lari,
impozantný komplex Amir Chakhmaq a skvosty zoroastrizmu:
ohňový chrám Ateshkadeh či „Veže mlčania“. Predstavenie
zurkhaneh – bojový šport či fyzické cvičenie, pri ktorom Vám
nabehne husia koža.
9. deň: Starý cyprusový strom Sarv-e Abarkuh, ktorému hádajú
vek na 4000 rokov. Archeologická lokalita Pasargadae (UNESCO), bývalé hlavné mesto Kyrosa Veľkého – jeho hrobka, palác
a niekoľko ďalších palácov.
10. – 11. deň: Shiraz, srdce perzskej kultúry. Slávne shiráz-

ske záhrady, mauzólea šídskych vodcov a „národných“ básnikov Hafeza a Sa´diho alebo prekrásne mešity. Mestu dominuje
aj pevnosť Arg-e Karim Khan. Nesmie chýbať tradičný bazár s
labyrintom úzkych uličiek a tradičný kúpeľ hamam. Naqsh-e
Rostam – nekropola Staro perzskej (Achamenidskej) ríše a
hrobky vytesane do skaly. Slávny Persepolis (UNESCO) - klenot
starovekej architektúry na vyprahnutej náhornej plošine. Odlet
na severozápad Iránu do Tabrizu (cez Teherán).
12. deň: Odlet kratšej varianty zájazdu domov. Centrum

komunity Azari, čiže iranskych Azerbajdžancov, ktorí aj keď majú
vlastnú republiku, väčšina z nich vlastne žije na území Iránu.
Tabriz a fascinujúci krytý bazár na ploche 7 km2 (UNESCO).
Modrá mešita, Arg-e Tabriz, konštrukcia, z ktorej kedysi vrhali
kriminálnikov či anglikánsky aj arménsky kostol. Kandovan
alebo perzská Kappadokia.

mesto Iránu. Staré mesto s centrálnym Imamovým námestím
(UNESCO) a okolo palác Ali Qapu, mešity a paláce Hasht Behesht a Chehel Sotun. Historické oblúkovité a nábrežie rieky Zayandeh si miestni obyvatelia pravidelne užívajú pikniky. Armensko-kresťanská štvrť Jolfa, jej katedrála a kostoly.

13 . deň: Takht-e Soleyman (UNESCO) v objatí 1500 rokov
starých hradieb. Keď štátnym náboženstvom starej Perzie bol zoroastrizmus, toto bolo jeho spirituálne centrum. Zanjan, mesto
spojene s odnožou islamu zvanou bahaismus.

7. deň: Púšť Dasht-e Kavir, mix piesku a soli a oslepujúca

khanid - Soltaniyeh. Mauzóleum Oljeitu (UNESCO), s údajne najvyššou tehlovou kupolou na svete (48 m). Kedysi hlavné
mesto Iránu Qazvin preslávila kaligrafia, koberce a bez kôstkové hrozno. Mestská časť Rejj s nádherným komplexom hrobky
šacha Abdolazima. Vyhliadka z veže Milád, resp. voľno v Teheráne a odlet z Teheránu.

bieloba, nepredstaviteľne a totálne ticho, ktoré narúšajú oázy a
v nich napríklad čarovná dedinka Na´in. Vysoko medzi skalami
ukryté Chak-Chak – najdôležitejšie pútnické miesto zoroastrizmu a jeho chrám večného ohňa s vyhliadkami do okolia. Na slávnej Hodvábnej ceste ležiaci Kharanaq – cez 1000 rokov stará
dedinka postavená z tehál z hliny a blata a trasúci sa minaret.
8. deň: Meybod – mesto v púšti a jeho hrad, asi najstaršia
existujúca stavba z hlinených tehál v krajine.Hlavné centrum
zoroastrizmu v zovretí dvoch púšti - Yazd. Mesto, ktorého strechám dominujú vysoké badgiry. Vysoké minarety mešity Masjed-

14. – 15. deň: Bývalé hlavné mesto mongolskej dynastie Il-

Sprievodca:
orientalistka
Martina Lukáčová

+421 944 493 857 | info@cksvetobeznik.sk | www.cksvetobeznik.sk
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Gruzínsko - krajina na úpätí
Kaukazu

Ďalšia cestovateľská exotika v našej ponuke. „Úžasní ľudia, úžasná krajina, úžasné jedlo!“.
Jednoduchosť, čistota, divokosť bytia, prírody, ľudí... Jedna z krajín, kde sú cestovatelia
stále atrakciou pre domácich. Dych vyrážajúca nedotknutá príroda Kaukazu v kontraste
s ohromnou architektúrou miest, kde starobylú históriu pretkávajú stopy socialistického
realizmu. Znie to dosť lákavo na to, aby sa o tom človek presvedčil na vlastné oči.

9 dní | 8 nocí

12 dní | 11 nocí

Mestia
Ušguly
Kazbegi

Kutaisi
Gelati
Batumi

Gori

Uplistsikhe

Mtskheta
Tbilisi
Signagi
Komplex
Davida
Garedža

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Gruzínske Svaneti (UNESCO) a tajomné veže pod
Kaukazom
		 Scenéria kostola Svätej trojice v pozadí s Prometeovou
horou Kazberg
		 Skalné jaskynné komplexy Davida Garedža a Uplistsikhe
		 Najslávnejšiu tureckú zmrzlinu v meste Kahraman
Maraş
		 Skvelé gruzínske jedlo, brandy a vína z oblasti Kacheti
		 Sírne kúpele v Tbilisi

1.-2. deň: Odlet a prílet do Gruzínska. Skalné mesto

Uplistsikhe, podľa mnohých najstaršie miesto celého
Gruzínska. Do mierneho svahu v skalách vystavané a vydlabané starobylé obydlia, dokonca chrámy, kúpele aj
najstaršie gruzínske divadlo. Rodisko a múzeum diktátora
Stalina, mesto Gori. Mtskheta (UNESCO) v stredoveku
pýšiace sa statusom hlavného mesta Gruzínska, dnes stále
najposvätnejšie miesto Gruzínska. Pamiatky od počiatkov
gruzínskeho kresťanstva: kláštor sv. Kríža (Jvari) s výhľadom
na mesto a na sútok riek Aragvi a Mtkvari, najväčšia dochovaná stredoveká stavba Gruzínska - katedrála Svetischoveli
(11. st.) známa ako miesto, kde je vraj pochované rúcho
Ježiša Krista, počas mnohých rokov miesto odpočinku gruzínskych vládcov a významných osôb.
3. - 6. deň: Kaukaz ako na dlani. Prejazd vojenskou

cestou do hôr na sever so zastávkou pri pevnosti Ananuri.
Malebné údolia, dedinka Kazbegi a kostol Svätej Trojice v
nadmorskej výške 2200 m., pred nami mýtická hora Kazbek,
kde bol podľa legendy prikovaný Prométeus za trest, že bohom ukradol oheň a priniesol ho smrteľníkom. Provincia
Kacheti, známa najlepším gruzínskym vínom. Kláštorný skalný komplex Davida Garedža v drsnej polopúšti na hranici Gruzínska a Azerbajdžanu (prejdeme pešo
aj hranicu!). Signagi „mesto lásky“. Dôvod je jednoduchý
– bývalý prezident Saakašvili sa rozhodol do tohto mestečka investovať značné prostriedky za účelom vybudovania
romantického stredovekého kamenného mestečka, ktoré
malo byť “malým gruzínskym Talianskom”. Kláštor Bodbe, miesto odpočinku svätej Nino, ktorá mala do Gruzínska
priniesť kresťanstvo. Ochutnávka vín. Tbilisi, najkrajšie
mesto Zakaukazska, založené kráľom Vachtanga Gorgasali
na mieste, kde sa nachádzali teplé minerálne pramene. Krivolaké uličky starého mesta s kamennými domami, mnohými kostolmi a kaviarničkami. Bulvár Rustaveliho, Sameba
- tretia najväčšia pravoslávna katedrála sveta, pevnosť Narikkala založená Peržanmi aj chrám Metechi. Národné múzeum, kde je obdivuhodná zbierka zlatých a strieborných
artefaktov, šperkov od 5. stor. pred n.l. Návšteva továrne
na výrobu brandy, degustácia a možnosť zakúpenia brandy.
Relax v sírnych kúpeľoch, ktoré obľubovali aj Puškin, Tolstoj
aj Dumas.

morskom pobreží, ulice lemujú vysoké štíhle palmy a každé
námestie má svoju vlastnú (spievajúcu) fontánu. Socha
gréckeho Poseidona smeruje návštevníkov na Európske námestie a v jeho strede stojí socha Médey so zlatým rúnom
v ruke. Hľadal ho už povestný Jáson s Argonautami, ale asi
netušil, že ho treba hľadať tu v samotnom centre Batumi.
8. deň: Legendárna cesta do bájnej Kolchidy. Kutai-

si, bývalá metropola kráľovstva Kolchidy a súčasné sídlo
gruzínskeho parlamentu. Katedrála Bagrati (UNESCO),
mozaiky v starobylom kláštornom koplexe Gelati
(UNESCO) s hrobom kráľa Davida Budovateľa a kráľovnej
Tamary.
9.-12. deň: Odlet z Kutaisi domov (9. deň v skorých ran-

ných hodinách) alebo predĺžnie programu: Gruzínske
Svaneti (UNESCO), tajomné veže pod Kaukazom. O
ceste do oblasti Svaneti sa hovorí ako o „najkrajšej ceste
akou môže človek v Gruzínsku prejsť“. Mestia, centrum
Horného Svaneti, úchvatné výhľady na päťtisícové vrcholy
Tetnuli a krásnu dvojvrcholovú horu Ušba či „Kaukazský
Matterhorn“ , ktorá je spolu s Elbrusom symbolom Kaukazu. Horské osady s typickými obrannými vežami
v pozadí nekonečné vrcholy Kaukazu, panoráma na
ktorú sa nebude dať zabudnúť. Prejazd cez horské sedlo
Ugyr a najodľahlejšia osada Ušguly (UNESCO). (ľahká
turistika, možnosť jazdy na koňoch). Návrat do Kutaisi a
odlet domov.

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu do Gruzínska, transfer BA/letisko/BA, mikrobusovú
dopravu podľa programu, ubytovanie v 3* hoteloch / penzióne s polpenziou, vstupy, ochutnávku vína, gruzínsky folklórny večer, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.

Sprievodca:
archeológ
Zdenko Somorovský

7. deň: Batumi, pre Gruzíncov niečo ako riviéra pre

Francúzov. Plážová promenáda tiahnuca sa popri čierno-

Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!

Cena nezahŕňa: komplexné cestovné poistenie
Ostatné doplatky: Letiskové a servisné
poplatky 175 €, za predĺženie zájazdu o oblasť
gruzínskeho Svaneti 259 €, za 1/1 izbu 139 €
(9 dní) / 191 € (12 dní).

Termín: 26. 8. - 3. 9. 2016

Cena:

799 €
5

18 dní | 17 nocí

Transsibírska magistrála

Letecky
a vlakom

Jekaterinburg

Rusko – Mongolsko – Čína

Novosibirsk

Moskva

Ulan-Ude

Irkutsk

Čo sa dá zažiť za tri týždne vo vlaku? Najdôležitejšie mestá Ruska, najhlbšie a najčistejšie
jazero sveta Bajkal, buriatske Ulan-Ude. Bábušky na perónoch majú pre teba všetko. Na
takmer 6 tisíc kilometrov železnej cesty do hlbokej ruskej duše nadviaže nedotknutá
príroda Mongolska, a napokon kulinársky aj historicky pestrý Peking a legendárny Čínsky
múr.

Ulánbatár
Peking

NENECHÁME SI UJSŤ:
Obelisk v Jekaterinburgu, vyznačujúci hranicu
medzi Európou a Áziou
Najväčší budhistický kláštor Ruska a najväčšiu
bustu Lenina na svete v Ulan-Ude
Naadam, najväčší mongolský sviatok - festival
„pravých mužov“ súťažiacich v zápasení, lukostreľbe a konských dostihoch
Nocľah v jurte, typickom nomádskom príbytku
v národnom parku Terelj
Veľký čínsky múr, novodobý div sveta a
Zakázané mesto - najväčší zachovaný súbor
historických drevených stavieb na svete

1. – 2. deň: Odlet do Moskvy, hlavného mesta Ruskej fe-

derácie. Okružná autobusová prehliadka mesta so zastávkou
na vyhliadke Vrabčie hory. Svetoznáma scenéria chrámu
Vasilija Blaženého, bulváre Trevsjkaya a Arbat, obchodný
dom GUM, Katedrála Krista Spasiteľa, zbúraná na Stalinov príkaz a znovupostavená pri príležitosti 850. výročia založenia mesta. Kremeľ, symbol pevnosti, moci. Odchod do
Jekaterinburgu, nocľah vo vlaku.
Maximálna veľkosť skupiny
16 osôb

3. – 4. deň: Prehliadka najvýznamnejších pamiatok Je-

katerinburgu, ktorého počiatky siahajú na koniec 16. st..
Chrám na krvi (tu bol zastrelený posledný cár, Mikuláš II. aj s
rodinou), množstvo parkov, historických rezidencií aj moderných budov. Hranica medzi Európou a Áziou, označená
obeliskom. Navštívime ju spolu s kláštorom Romanovcov a
Lesnou mohylou. V meste si oddýchneme jednu noc v pohodlnom hoteli a druhú noc budeme pokračovať vlakom v jazde
železnicou už po ázijskej strane Ruska.
5. – 6. deň: Príchod do Novosibirska, večerná prehliadka
sibírskej metropoly. Mikulášska kaplnka označujúca geografický stred Ruska, socha Lenina s kabátom rozfúkaným sibírskym vetrom a most cez rieku Ob.
7. – 8. deň: Pokračovanie po magistrále smerom k Bajka-

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/Moskva a Peking/VIE, transfery, všetku železničnú dopravu (1/4
kupé), mikrobus počas prehliadok veľkomiest, plavbu
po rieke Angare a kaňonom Longqing. 10x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami, 1x v jurte s polpenziou.
V Číne obedy a 1x slávnostnú večeru, sprievodcu CK,
miestnych sprievodcov, vstupy v Mongolsku a Rusku
(vrátane Kremľa), vstupy do národných parkov.
Cena nezahŕňa: Vstupy v Číne. Fakultatívne aktivity. Komplexné cestovné poistenie. 1/1 na vyžiadanie.
Ostatné doplatky: Servisné poplatky 320 €.
Vstupné víza do Ruska a Číny 130 €. Sprepitné v Číne
20 USD/osoba (platba na mieste).

Termíny: 30. 6. - 17. 7. 2016

Cena: 2
6

465 €

lu s nocľahom vo vlaku. Počas jazdy si môžeme vychutnávať
pravú ruskú pohostinnosť – bábušky na perónoch majú pre
Vás všetko. Za oknami ubieha typická tajga. Príchod do Irkutsku. Cez malebnú Listvjanku až do komfortne vybavených, tradičných zrubových chát neďaleko prekrásneho Bajkalského jazera – najstaršieho, najhlbšieho a najčistejšieho
jazera na svete. Relax v typických ruských kúpeľoch a saune.
Ochutnávka endemického bajkalského omula. Plavba loďou po Bajkale/rieke Angare.
9. – 10. deň: Opäť nastúpime na Transibírsku magistrálu a
po malebnom brehu Bajkalu pokračujeme do mesta Ulan-Ude, hlavného mesta Buriatov a centra ruského budhizmu.
Okrem najväčšiej busty Lenina na svete sa tu nachádza aj
najväčší budhistický kláštor Ruska - Dazan. Návšteva kláštora
aj typickej buriatskej rodiny s ochutnávkou miestnych špecialít. Možnosť vyskúšať si lukostreľbu, tradičný šport Buriatov.
Pokračovanie nočným vlakom do Mongolska.

11. – 12. deň: Príchod do Ulanbátaru v ranných hodinách, pokračovanie do národného parku Terelj. Prekrásne
alpské scenérie a úchvatné skalné zoskupenia – obrovská

korytnačka sa stala symbolom parku. Nocľah v jurtovom
hoteli – komfortne vybavených tradičných jurtách (teplé
sprchy k dispozícii v hlavnej budove). Návšteva Džingischánovho parku so sochou legendárneho vladára v nadživotnej veľkosti. Cestou si pochutnáme aj na čerstvých
údených rybách, alebo domácom khogrogu.
13. deň: Naadam – najväčší sviatok Mongolska. Festival disciplín „pravých chlapov“ – zápasenie, lukostreľba, konské dostihy. Prehliadka mongolskej metropoly.
Budhistický chrám Gandan Khiid. Pred náboženstkými
čistkami v roku 1937 tvorilo komplex až 100 chrámových
a kláštorných budov. Námestie Sukhbaatara s budovou
parlamentu a sochou Džingischána. Folklórne vystúpenie s
ukážkami tradičného mongolského spevu, tancov a hudby.
14. – 15. deň: Presun do hlavného mesta Číny – Pekingu. Námestie Tiananmen – najväčšie námestie sveta
s Bránou Nebeského pokoja a mauzóleom Mao Zedonga.
Návšteva monumentálnych pavilónov a rozľahlých nádvorí
Zakázaného mesta v srdci Pekingu. Najväčší zachovaný
súbor historických drevených stavieb na svete (UNESCO).
16. deň: Veľký čínsky múr – symbol čínskej civilizácie,
jeden zo 7 nových divov sveta dlhý viac ako 6 000 km, ktorý začal stavať zjednotiteľ ríše cisár Qin Shihuang. Plavba
kaňonom Longqing, ktorú znalci prirovnávajú k známej
plavbe po rieke Li v Južnej Číne.
17. – 18. deň: Cisársky letný palác - pôvodne cisárova súkromná záhrada, najväčšia v Číne. Majstrovské dielo
čínskej záhradnej architektúry. Plavba loďou po obrovskom
jazere Kunming, ktoré zaberá až dve tretiny plochy parku.
Exkurzia do Domu perál, kde sa pozrieme ako sa spracovávajú sladkovodné perly. Jazda rikšou najstaršími časťami Pekingu. Návšteva Chrámu Nebies – najväčšieho
posvätného miesta cisárskeho obdobia. Sem sa prichádzali
vládcovia z dynastií Ming a Qing modliť za dobrú úrodu.
Slávnostná večera – do chrumkava upečená pekingská
kačica. Presun na letisko a návrat do Európy.

Sprievodca:
Marcel Šmátrala

Maximálna možná zľava na zájazd Trans. magistrála: 9 % do 24.12.2015 / 7 % do 31.1.2016 / 5% do 31.3.2016.
Zájazd je možné objednať iba priamo cez CK Svetobežník: info@cksvetobeznik.sk alebo 0944 493 857

8 dní | 7 nocí

Pobaltská trojka

| Letecky

Lotyšsko – Litva – Estónsko
Pobaltie – tri krajiny na východnom pobreží Baltského mora, v povedomí ľudí zapísané ako časť
bývalého ZSSR. Nevieme o nich veľa, zamieňame si ich hlavné mestá. Ich kultúra, zvyky a tradície však nemajú s Ruskom veľa spoločného. Navonok síce pôsobia ako trojičky - okrem polohy
sa delia o dejiny a istú podobnosť majú aj ich vlajky. Rozdielov však nájdeme dosť. Estónci sú ugrofínskym národom, zatiaľ čo Litovčania a Lotyši sú potomkami indoeurópskeho národu Baltov.
Lotyšsko je nížinnou krajinou s borovicovými lesmi, početnými riekami a jazerami. Vidiecke hospodárske usadlosti s tradičnými veternými mlynmi a malé rybárske dedinky dotvárajú špecifickú
atmosféru Estónska. K pôvabnej krajine Litvy patria zasa vyrezávané pohanské drevené stĺpy,
keďže kresťanstvo prijala ako posledná európska krajina. Vizuálne spomienky na bývalú éru sa
postupne strácajú a všetky tri štáty kráčajú v ústrety budúcnosti. Presvedčte sa na vlastné oči
a kráčajte chvíľu spolu s nimi. Pobaltie sa vám určite zapíše hlboko do spomienok.

NP Lahemaa

Tallinn
Ostrov
Saaremmaa

Tartu
Riga

NP Gauja

Hora krížov
Klaipéda
Kurská kosa
Kaunas

Vilnus
Trakai

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Tri hlavné mestá Riga (Lotyšsko), Vilnus (Litva),
Tallinn (Estónsko) zapísané do UNESCO
		 Hora krížov a tisícky drevených, kovových či
umelohmotných krížov
		 Vrch čarodejníc, múzeum jantáru, skanzeny,
miestne zvyky a špeciality
		 Kurská Kosa a najvyššie pohybujúce sa
pieskové duny v Európe
		 Najkrajšie národné parky Pobaltia

1. deň: Odlet a prílet do najväčšieho mesta Pobaltia, do hlav-

miliónov rokov staré. Na brehu rieky objavíme aj nedávno zrekonštruovaný tehlový gotický hrad z 13. st. – Turaida. Prechádzame do Estónska. Tartu patrí k najstarším mestám v celom
Pobaltí. Považuje sa za centrum vzdelanosti a kultúry, keďže tu
sídli najstaršia a najslávnejšia estónska univerzita. Vzhľadom
na to je miestny nočný život pomerne bohatý. Ako najlepšie
zakončiť večernú prehliadku, ak nie v niektorom z tunajších
barov či nočných klubov?

2. deň: Najvýznamnejší súbor barokových budov Pobaltia,
to je palác Rundále. Spoločne so záhradami označovaný za
„baltské Versailles“. Presun do Litvy na miesto, ktoré inde vo
svete neexistuje. Hora krížov (Kryžiu Kalnas). Tisícky drevených, kovových či umelohmotných krížov symbolizujúcich
utrpenie Krista aj prostých Litovčanov. Najpopulárnejšie prímorské kúpele s 10 km dlhou plážou – Palanga. V impozantnej budove zámku grófa Tiškovičiu je umiestnené Múzeum
jantáru. Jantár je baltské zlato, symbol pobaltských národov.
Ako v Riu de Janeiro sa budeme cítiť pri pohľade na sochu Krista, použitú na výzdobu priľahlého parku. Najstaršie mesto na
území Litvy a jediný námorný prístav, to je Klaipéda. Mesto,
kde polovicu obyvateľov živí more. Pri večernej prehliadke nám
určite neujde divadlo, z balkóna ktorého Hitler vyhlásil mesto
za súčasť nemeckej ríše.

6. deň: Najväčším a najvýznamnejším NP v Estónsku je La-

ného mesta Lotyšska - Rigy. Napoleon ju nazval „predmestím Londýna“, lebo tu zanechali svoju stopu mnohé národy. Pri
ústí do Rižského zálivu sa na malom priestore Starého mesta
(UNESCO) po stáročia vytvárali architektonické a kultúrne
skvosty. Vyniká secesia. Čím nás mesto zaujme? Vyhliadkou
z veže Kostola sv. Petra (najvyššia stredoveká budova v Lotyšsku) či hradom, kde sídli prezident?

3. deň: Piesočný polostrov Kurská Kosa (UNESCO) je niečo,
čo si Litva stále musí deliť s Ruskom. Domov tu majú najvyššie pohybujúce sa pieskové duny v Európe. Najstaršia
dedinka na ostrove je Juodkrantė lebo na rozdiel od ostatných
prečkala na svojom pôvodnom mieste aj pohyb dún. Vrch čarodejníc (Raganų kalnas). Cez deň tam nájdete drevené sochy
čarodejníc vytvorené rôznymi umelcami, v noci možno aj živé
bosorky lietajúce na metlách. Piesočné duny, malebné rybárske
dedinky, jantár a možno aj kúpanie v Baltickom mori. Podvečerné „najlitovskejšie“ mesto – Kaunas a jeho historické budovy všetkých štýlov.

hemaa pri pobreží Fínskeho zálivu. Prírodné scenérie s rašeliniskami a bludnými kameňmi, mnoho kultúrnych pamiatok
a pokojné rybárske dedinky. Palmse Manor, jeden z najveľkolepejších barokových kaštieľov. Spoločne so skanzenom to boli
prvé kompletne zrekonštruované komplexy v krajine. Rocca
al Mare - skanzen vidieckej architektúry z celého Estónska
(domy, taverny, veterné či vodné mlyny, kováčske dielne). Potešme nielen oči, ale aj naše žalúdky – ochutnáme z miestnych
gastronomických špecialít. Posledné hlavné mesto z pobaltskej
trojky – Tallinn (Estónsko), jedno z európskych hlavných miest
kultúry v r. 2011 a začiatok prehliadky.
7. deň: Tallinn, Staré mesto (UNESCO) je múzeom stredo-

vekej architektúry. Preskúmajme spolu hradné návršie Toompea. A čo poviete na palácový komplex Kadriorg, bývalý palác
ruského cára Petra Veľkého? Spoločný rozlúčkový obed
v centre Tallinnu v stredovekej reštaurácii Olde Hausa.
8. deň: Posledné pohľady na severskú krajinu Pobaltia počas

presunu do Rigy a odlet domov.

4. deň: NP Trakai a vodný hrad Trakai, kedysi sídlo litov-

ských kniežat. Hlavné a najväčšie mesto Litvy Vilnius ležiace
medzi lesmi a vrchmi. Architektonický poklad s celým radom
pamiatok od gotiky po klasicizmus. Srdcom starého mesta
(UNESCO) je Gedminasov hrad. Sekunduje mu katedrála.
5. deň: Najväčší NP Gauja alebo „Lotyšské Švajčiarsko“ si

zaslúži našu pozornosť hlavne pre pieskovcové skaly pri pobreží rieky Gauja z obdobia prvohôr. Áno, sú niekoľko 100

Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/
RIGA/VIE, transfer BA/letisko/BA, mikrobus, resp. autokar počas pobytu, 7x
ubytovanie v 3*/4* hoteloch, 7x bufetové raňajky, typický estónsky obed, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové a servisné poplatky 150 €. Za 1/1 izbu 165 €.

Termíny: 18. 8. - 25. 8. 2016

Cena: 849 €
7

7 dní | 5 nocí

Island ako na dlani
Island

| Letecky

Reykjavík láme rebríčky hitparád najobľúbenejších metropol planéty. Nádherná poloha
v zálive pod ochranou majestátneho vulkanického pohoria Esja a najbohatšia kultúrna
scéna pod polárnym kruhom. Čarovné vodopády, bublajúce jazierka, termálne kúpaliská, vulkány a lávové polia a plavba obojživelníkom po ľadovcovej lagúne Jökulsarlón
– najkrajšia scenéria ostrova? To všetko a ešte oveľa viac za 6 dní a fantastickú cenu!
Reykjavík
Keflavík

Geysir

Hveragerði

Landmannalaugar

Jökulsárlón

Vík

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Zlatý trojuholník: dvojstupňový vodopád
Gulfoss, gejzír Strokkur a najstarší parlament
sveta Thingvellir
		 Vodopády Seljalandsfos a Skógarfoss,
povestné prírodné úkazy islandského
juhozápadu
		 Reykjavík, najsevernejšie hlavné mesto sveta
		 Slávna Modrá lagúna, top atrakcia uprostred
čierneho lávového poľa a kúpeľ v nej

Maximálna veľkosť skupiny
16 osôb

1. - 2. deň: Neuveriteľná „exotika“ vzdialená iba 4 ho-

diny letu! Ostrov ohňa, ľadu a lávy vyzdvihnutý z morského dna iba pred 17 miliónmi rokov. Vodopády Seljalandsfos a Skógarfoss, povestné prírodné úkazy
islandského juhozápadu. Už ste sa niekedy prechádzali
poza vodopád? A ako sa žije pod sopkou Eyjafjallajökull? Prejdeme sa aj po magickej pláži Reynisdrangar
s čiernym pieskom, monumentálnymi čadičovými stĺpmi
a trojicou skamenelých trolov. Blízke útesy Dýrholaey s
úchvatným výhľadom na pobrežie, v letných mesiacoch
často aj s roztomilými vtáčími obyvateľmi - alkami.
3. deň: Mohuté polia sándurov nás budú sprevádzať až
do národného parku Skaftafell, kde podnikneme výlet
k vodopádu Svartifoss so zaujímavým pozadím čadičových stĺpov. Alternatívne možnosť treku po monumentálnom jazyku najväčšieho európskeho ľadovca Vatnajökull s certifikovaným sprievodcom. Zažite ostrov ohňa
a ľadu na vlastnej koži! Pred nami sa otvára veľkolepá,
dramatická scenéria lagúny Jökulsarlón. My sa medzi
ľadovými blokmi poplavíme na obojživelníku!
4. deň: Mimoriadny zážitok z brodenia riek autobu-

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/
REYKJAVIK/VIE, transfer BA/letisko/BA, 5x
ubytovanie s raňajkami v kvalitnom 3* hoteli, dopravu klimatizovaným autobusom a
slovensky hovoriaceho sprievodcu (okrem
fakultatívnych aktivít), vstupné do múzeí
podľa programu.
Cena nezahŕňa: Fakultatívne aktivity,
vstupné do kúpeľov Blá Lónid (Modrá Lagúna) 50 €. Dieťa do 12 rokov cena 799 €.
Ostatné doplatky: Letiskové a servisné poplatky 175 €.

Termín: 28. 8. – 3. 9. 2016

Cena: 1
8

395 €

som 4x4 pri ceste „záhorím“ Fjallabak. Sústava kráterov Laki, najväčší zaznamenaný výbuch v islandskej
histórii. Pokračovanie do farebnej oblasti ryolitových
hôr Landmannalugar. Krátky trek medzi nádhernými
kopcami alebo možnosť parádneho osvieženia v prírodnej termálnej rieke. Farebné jazero Frostastadavatn, zastávka pri vodopáde Hjaplparfoss a späť na asfaltovú
cestu. Nocľah v príjemnom Flúdir.

5. deň: Zlatý trojuholník: dvojstupňový vodopád Gulfoss, spoľahlivo striekajúci gejzír Strokkur a najstarší
parlament sveta Thingvellir, ležiaci na tektonickom
zlome. Príchod do Reykjavíku. Prehliadka najsevernejšieho hlavného mesta sveta: futuristická stavba evanjelického kostola Halgrímskirkja, nákupná ulička Laugarvegur, a Slnečná loď smerujúca k majestátnemu
masívu hory Esja. Höfdi – miesto historického stretnutia
prezidentov USA a Sovietskeho zväzu v roku 1986. Budova Perlanu postavená na rezervoároch s horúcou vodou ponúkajúca 360˚ panoramatický pohľad na mesto.
Cenu za architektúru však získala budova Harpy, sídla
islandskej filharmónie – moderný dizajn symbolizuje odraz slnečných lúčov v kocke ľadovca.

6. - 7. deň: Voľný čas v Reykjavíku, možnosť realizácie
niektorej z početných fakultatívnych aktivít (jazda
na islandských koníkoch, pozorovanie veľrýb
a rybolov, vyhliadkový let malým lietadlom).
V neskorých poobedných hodinách naberieme smer
Reykjanes. Geotermálne územie Krysuvík s bahennými jazierkami a farebnými fumarolami. To najlepšie
nás čaká nakoniec: slávna Modrá Lagúna! Top atrakcia uprostred čierneho lávového poľa. Po relaxačnom
a zdravom kúpeli transfer na letisko a odlet domov. Prílet do Viedne v ranných hodinách 7. dňa.

Prečo Island v lete:
V júli je na Islande najteplejšie a dni sú najdlhšie - prekrásne scenérie si môžete vychutnávať takmer 24 hodín
denne, pretože slnko na ostrove „zavesenom“ na polárnom kruhu 2 mesiace prakticky nezapadá. Aj farby trávy
a machu sú zelenšie, ako ste si kedy vedeli predstaviť.
Začiatkom septembra je stále veľmi príjemne a navyše
už máte šancu aj na extra bonus - nezabudnuteľné nebeské divadlo, polárnu žiaru. Aurora borealis a jej mágia
na nočnej oblohe očarí každého. Navyše, len v letných
mesiacoch sú zjazdné aj cesty vo vnútrozemí a vy si tak
môžete vychutnať jedno z najkrajších miest ostrova vôbec, legendárnu oblasť Landmannalaugar. Nájdete tu
povestné „Dúhové hory“ aj parádny relax - kúpanie v
prírodnej termálnej riečke.

Sprievodca:
špecialisti na Island
Michal, Evka, Zuzka...

Maximálna možná zľava na zájazd Island ako na dlani: 9 % do 24. 12. 2015 / 7 % do 31. 1. 2016 / 5% do 31. 3. 2016.
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11 dní | 9 nocí

Island živý živlami
Island

| Letecky

Krajina gejzírov a vulkánov. Eyjafjallajökull, Grímsvötn, Bárdarbunga, Krafla, Katla, Hekla
… najmladšia pevnina na svete žije živlami. Reykjavík, najsevernejšie hlavné mesto sveta.
Plavba obojživelníkom medzi ľadovcovými kryhami, príbehy o elfoch a troloch, a na záver
pohoda v legendárnych termálnych kúpeľoch Blá Lónid. Vedeli ste, že Islanďania chodia radšej bosí, ako bez kníh?

Akureyri

Egilsstaðir

Mývatn

Reykjavík
Keflavík

Geysir
Landmannalaugar

Hveragerði

Höfn
Jökulsárlón

Vík

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Zlatý trojuholník: dvojstupňový vodopád Gulfoss, gejzír Strokkur, najstarší parlament sveta
Thingvellir
		 Vodopády Seljalandsfos a Skógarfoss, povestné
prírodné úkazy islandského juhozápadu
		 Perla severu a mozaika pestrosti – oblasť jazera
Mývatn pokrytého zaujímavými pseudokrátermi
		 Plavba za veľrybami a šanca vidieť najväčšieho
žijúceho tvora – vorvaňovca ozrutného
		 Slávna Modrá lagúna, top atrakcia uprostred
čierneho lávového poľa a kúpeľ v nej

1.-2. deň: Letecky na Island. Vodopády Skogarfoss
a Seljalandsfoss, povestné prírodné úkazy islandského juhozápadu. Už ste sa niekedy prechádzali
poza vodopád? Cestou snáď zbadáme aj vrchol kužela známeho stratovulkánu Hekla. A ako sa farmárči
pod sopkou Eyjafjallajökull? – dozviete sa priamo
farmárskej rodiny. V dedinke Vík sa vyrábajú typické
svetre z vlny lopi – ak chcete v Reykjavíku vyzerať
„šik“, nakupovať treba práve tu. Prejdeme sa aj po
magickej pláži Reynisdrangar s čiernym pieskom,
monumentálnymi čadičovými stĺpmi a trojicou skamenených trolov.
3. deň: Mohuté polia sándurov, pieskov nanesených
početnými záplavami spojenými s výbuchmi sopiek
pod ľadovcami, nás budú sprevádzať až do národného parku Skaftafell. Tu podnikneme výlet k vodopádu
Svartifoss. Možnosť treku po monumentálnom jazyku najväčšieho európskeho ľadovca Vatnajökull
s certifikovaným sprievodcom. Zažite ostrov ohňa a
ľadu na vlastnej koži! Po ľavej strane autobusu defilujú splazy a pred nami sa otvára veľkolepá, dramatická
scenéria lagúny Jökulsarlón. My sa medzi ľadovými
blokmi poplavíme na obojživelníku!
4. deň: Scénická jazda Východnými fjordami a múze-

um polodrahokamov Petry Sveinsdóttir, ktoré je pomohli objaviť miestni elfovia a trolovia. Cez mestečko
Egilstadir, okolo malebného jazera Lagarfljót, v ktorom údajne býva nebezpečný dlhý červ, sa dostaneme
až do najvyššie položenej dediny Islandu, Módurdaluru. Drevená benzínová stanica a jedna z najlepších
jahňacích polievok na ostrove. Sila prírody v plnej
nádhere – to je vodopád Dettifoss, najmasívnejší v
Európe. Voda tu hučí do hĺbky 44 metrov s intenzitou
prietoku takmer 200 m3 za sekundu. Skočíme aj k
neďalekém Selfossu – kaskádam v krásnom, polkruhovitom tvare.

5.-7. deň: Perla severu a mozaika pestrosti – oblasť
jazera Mývatn pokrytého zaujímavými pseudokrátermi. Rieka Laxá bohatá na lososy. Krátky trek na
okraj krátera Hverfell s ohromujúcim priemerom neuveriteľného kilometra. V lávovom lese Dimmuborgir
žije 12 islandských vianočných škriatkov – stretneme
ich? Geotermálna oblasť Krafla – pastelovo sfar-

bené úpätie Námafjall a početné fumaroly a bahenné jazierka. Budeme si musieť dávať pozor, aby
sme sa cez tenkú zemskú kôru neprepadli až kdesi
k zemskému jadru. Príjemné osvieženie v kúpeľoch
Mývatn. Dalvík a Húsavík – hlavné mestá pozorovania veľrýb. Vedeli ste, že v islandských vodách sa
zdržuje až 23 zo 45 celosvetových druhov? Láka ich
sem množstvo kvalitného planktónu. Šanca vidieť
najväčšieho žijúceho tvora – vorvaňovca ozrutného,
či akrobaciu vorvaňovca dlhoplutvého. Ochutnávka
piva Kaldi priamo zo zdorja - v najlepšom pivovare
ostrova. Siglufjördur, hlavné mesto sleďov. Rybolov je stále jedným z motorov islandskej ekonomiky.
Skvelé múzeum a v augustovom termíne aj jedinečný Festival sleďov s množstvom muziky. Vyhliadková
jazda fjordom. Akureyri, hlavné mesto severu. Pýši
sa polnočným golfovým turnajom, vynikajúcimi lyžiarskymi strediskami, botanickou záhradou, univerzitou a kvalitnou nočnou scénou.
8.-10. deň: Návrat do Reykjavíku so zastávkou
pri vodopádoch Hraunfossar, voda tu padá spod
lávového koberca do tyrkysovej ľadovcovej rieky na
dĺžke takmer jedného kilometra. Prehliadka Reykjaviku: futuristická stavba evanjelického kostola Halgrímskirkja, nákupná ulička Laugarvegur, a Slnečná
loď, budova Perlanu ponúkajúca 360˚ panoramatický
pohľad na mesto. Pokračovanie do farebnej oblasti
ryolitových hôr Landmannalugar. Krátky trek medzi nádhernými kopcami alebo možnosť parádneho
osvieženia v prírodnej termálnej rieke. Zlatý trojuholník: najstarší parlament sveta Thingvellir, dvojstupňový vodopád Gulfoss na spoľahlivo striekjúci
gejzír Strokkur. Polostrov Reykjanes a geotermálne
územie Krysuvík s bahennými jazierkami a farebnými fumarolami. Slávna Modrá Lagúna, top atrakcia
uprostred čierneho lávového poľa. Transfer na letisko
a odlet domov. Prílet do Viedne v ranných hodinách
11. dňa.

Sprievodca:
špecialisti na Island
Michal, Evka, Zuzka...

Štart zájazdu:
minimálny počet 10 osôb

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/
REYKJAVIK/VIE, transfer BA/letisko/BA,
plavbu v ľadovcovej lagúne a plavbu za veľrybami. Ubytovanie v 3* hoteloch s raňajakmi,
1 alebo 2x ubytovanie v penzióne u domácich
s raňajkami (garantujeme, že sa vám bude
páčiť viac ako v hoteli!). Vstupy do múzeí a
sprievodcu CK.
Cena nezahŕňa: 1/1 na vyžiadanie.
Vstup do Modrej lagúny 50 € (deti do 13
rokov zdarma), 14 a 15-roční 25 €. Dieťa
do 12 rokov 1699 €. Fakultatívne aktivity.
Ostatné doplatky: Let. popl. 175 €.

Termín: 1. 7. – 11. 7. 2016

Cena: 2

180 €

Maximálna možná zľava na zájazd Island živý živlami: 9 % do 24. 12. 2015 / 7 % do 31. 1. 2016 / 5% do 31. 3. 2016.
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Nórsko a Island – severské naj
Nórsko – Island

Reykjavík Zlatý trojuholník
Keflavík

Nigardsbreen

Seljalandsfoss
Nærøyfjord
Vík

Ringebu

Flåm

Lillehammer
Gjøvik

Oslo
Reykjavík

Bergen
Steindalsfossen

Hardangervidda

Ak ste nadšenými milovníkmi prírody, Nórsko je to pravé orechové. Majestátne hory,
hlboké fjordy, ohlušujúce vodopády, rozoklané pobrežie drsného Severného mora. Čistota
a nadbytok prírody sa preniesla aj na tunajších obyvateľov. Na tomto kúsku zemegule žijú
dobrosrdeční ľudia, ktorí nepoznajú zlo a preto si nezamykajú ani domy ani autá. Život
v úplnom súlade s prírodou je pre nich i dnes to najdôležitejšie. Sú pyšní na svoju vlasť vlasť Vikingov, zem polnočného slnka, kolísku lyžovania. Reykjavík láme rebríčky hitparád
najobľúbenejších metropol planéty. Nádherná poloha v zálive pod ochranou majestátneho
vulkanického pohoria Esja a najbohatšia kultúrna scéna pod polárnym kruhom. Čarovné
vodopády, bublajúce jazierka, termálne kúpaliská, vulkány a lávové polia Nech sa páči,
máte možnosť si to overiť na vlastnej koži. Ale pozor, ak sem raz zavítate, budete sa
chcieť vrátiť. Nórsko je totiž magnet, ktorý pritiahne a už nepustí.

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Najväčšia európska náhornú plošina
Hardangervidda, prezývana „strecha Nórska“.
		 Vyfrézované cesty cez Sognefjell a
niekoľkometrové snehové mantinely pri nich
		 Nigardsbreen najkrajší splaz najväčšieho
pevninského ľadovca v Európe Jostedalsbreen
		 Horská železnica Flaamsbana a plavba loďou
cez Aurlandsfjord
		 Zlatý trojuholník Islandu

Maximálna veľkosť skupiny
16 osôb

Program Nórsko:
1. - 2. deň: Odlet a prílet do Osla, Ukážeme si: centrum,

Vigeland park, bulvár Karl Johans gate, polostrov Bygdoy
– 1 100 rokov staré vikingské plavidlá, polárna loď FRAM,
ktorá doplávala k južnému aj severnému pólu.

3. deň: Mesto Gjøvik a skutočná rarita, podzemná hoke-

jová hala Fjellhallen vytesaná 120 metrov hlboko v skale.
Jedno z najvýznamnejších nórskych lyžiarskych stredísk
a dejisko ZOH 2014 – Lillehammer. Športový areál s
Håkonovou halou (v súčasnosti aj Olympijské múzeum) a
slávnymi skokanskými mostíkmi. Drevený kostolík Ringebu.
Kedysi ich bolo v Nórsku takmer tisíc, teraz iba 28!
4. deň: Panoramatická cesta 55 (Sognefjellvein) medzi

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu, transfer BA/letisko/BA, autokar počas pobytu,
7x, resp. 9x ubytovanie s raňajkami, plavbu
po fjorde Nærøyfjordu, lístok na železnicu
Flamsbana, loď na Vestmannské ostrovy
(Island), 1x kúpanie vo vyhrievanom vonkajšom bazéne (Island), sprievodcu CK.
Cena nezahŕňa: Komplexné cestovné
poistenie, vstupné na Islande do Modrej lagúny 50 € (deti do 13 rokov zdarma).
Ostatné doplatky: Za 5 večerí (Nórsko) 99 €, za 7 večerí 189 € (Nór., Isl.), letiskové a servisné poplatky 185 €.

Termín:

7. 6. - 14. 6. 2016 *
7. 6. - 17. 6. 2016 **

Cena: 1190* /1790 €**
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obcou Lom a Gaupne nás vedie cez najvyššie položený
a najpôsobivejší horský cestný priesmyk v Nórsku.
Cesta miestami obkolesená vysokými až niekoľko metrovými mantinelmi snehu. Panoramatické výhľady na nekonečnú
krajinu ľadu, jazier, skál a týčiace sa hory pred zostupom
do údolia s pokojnými dedinkami. Nigardsbreen údajne
najkrajší splaz najväčšieho pevninského ľadovca
v Európe Jostedalsbreen. Ak bude dostatok vody, v plese
pod ľadovcom premáva k ľadovcu lodička. Ak je vody málo,
treba absolvovať asi 45 minútovú pešiu túru priamo pod
čelo ľadovca. Prejazd cez najhlbší a najväčší nórsky fjord
Sognefjorden a prechod cez najdlhší cestný tunel na
svete (24,5 km) – Lardalský tunel. Každých cca 8 km je
rozšírený a osvetlený všetkými možnými farbami, a hlavne
modrou, aby vodičom pripomínal denné svetlo.
5. deň: Plavba loďou cez Aurlandsfjord. Prúd vody nás

7. – 8. deň: Cesta do vnútrozemia typickou nórskou príro-

dou s neuveriteľnými scenériami. Vodopád Steindalsfossen,
najnavštevovanejší a najfotografovanejší vodopád v krajine.
Kúzlo tohto vodopádu spočívalo v tom, že cesta neviedla
iba k nemu, ale aj poza neho, kam sa vyberáme aj my. Vyhliadka a prejazd okolo fjordu Eidfjorden až na najväčšiu
európsku náhornú plošinu Hardangervidda, prezývanú
„strecha Nórska“. Hlboký kaňon zarezaný do krajiny a
mohutný vodopád Vøringfossen, mimo sezónu využívaný ako zdroj elektriny v najväčšej nórskej vodnej elektrárni.
Geilo, horské mestečko a stredisko zimných športov.
Program Nórsko a Island:
1. – 6. deň: Program totožný s programom nórskeho
okruhu.
7. deň: Odlet a prílet z Bergenu na Island. Reykajvik,

najsevernejšie hlavné mesto sveta: futuristická stavba evanjelického kostola Halgrímskirkja, Slnečná loď smerujúca k
majestátnemu masívu hory Esja. Budova Perlanu postavená
na rezervoároch s horúcou vodou ponúkajúca 360˚ panoramatický pohľad na mesto...
8. deň: Cestou po južnom pobreží možno zbadáme sopku

Heklu a pod svetoznámou sopkou Eyjafjallajökull sa poprechádzame aj za vodnú stenu vodopádu Seljalandsfos.
Vodopád Gljúfrafoos a do tretice krátka prechádzka pozdĺž
kaskády vodopádov na rieke Skóga v blízkosti 60 m vodopádu Skógarfoss. Najjužnejší mys Islandu Dýrholaey,
prechádzka po magickej pláži s čiernym pieskom, čadičovými stĺpmi a trojicou skamenených trolov.

plynulo dovedie až do Nærøyfjordu, najužšieho a najkrajšieho fjordu západnej časti krajiny. Najdobrodružnejšia jazda
vlakom na svete horskou železnicou Flaamsbana.
Na jednej strane vodopády, na druhej priepasť. Prestali ste
dýchať? Presun do Bergenu našim autobusom alebo vyskúšame jazdu nórskym vlakom cez nádhernú prírodu?

9. deň: Výlet loďou na ostrov Heimaey v súostroví

6. deň: Bergen. Výhľad z lanovky na horu Floyen, najväč-

10. deň: Zlatý trojuholník: sídlo biskupov v osade Skál-

šia atrakcia mesta stará štvrť Bryggen (UNESCO). Drevené
farebné domčeky prístavu vyzerajúce na spadnutie zdá sa,
že pokope držia už len vďaka tomu, že sa o seba opierajú.
Miestny kde domáci kupujú ryby priamo od rybárov a turisti
nakupujú ako suveníry losie, sobie a veľrybie salámy.

Vestmannaeyjar, známy početnými vtačími kolóniami.
Možnosť vystúpiť na aktívnu sopku Eldfell, ktorá naposledy
explodovala v 1973. V prípade nepriaznivého počasia na
ostrovoch, bude realizovaný náhradný program na južnom
pobreží s návštevou aktívnych sopečných oblstí.

holt, spoľahlivo striekajúci gejzír Strokkur, dvojstupňový
vodopád Gulfoss. Zastávka v NP Pingvellir v oblasti kde sa
rozostupuje európska a americká litosferická doska a kde
sa nachádza najstarší parlament sveta Thingvellir. Nakoniec
slávna Modrá Lagúna! Transfer na letisko a odlet domov.
Prílet v ranných hodinách 11. dňa.

+421 944 493 857 | info@cksvetobeznik.sk | www.cksvetobeznik.sk

Grand Tour Škandináviou

13 dní | 12 nocí

Švédsko – Fínsko – Nórsko
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Švédsko, Fínsko, Nórsko. Cesta na sever za polnočným slnkom takmer na koniec sveta,
na Nordkapp. Ďalej to už autobusom nejde. Švédsko, krajina ság, mýtov, rozprávok, ale
aj „rodisko Alfreda Nobela a Nobelovej ceny“. Fínsko, krajina tisícich jazier. Viac ako
dvestotisíc ostrovov, približne rovnaký počet jazier, ale tiež sobov a losov. Dva milióny
sáun, viac ako tri desiatky národných parkov, mraky komárov a jeden Santa Claus, fínsky
Joulupukki, ktorý býva vo svojej polárnej dedinke na okraji laponského Rovaniemi. Nórsko
alias európsky Nový Zéland. Krajina polnočného slnka, dávnych Vikingov, ohromujúcich
hôr a hlbokých fjordov. Vodopády a rieky stekajúce z hôr do fjordov zarezávajúcich sa
hlboko do pevniny. Mýty a legendy o nórskych obroch - Trolloch a najrýchlejšie rastúce
európske veľkomesto Oslo. Lofoty a Vesterály - ostrovy za polárnym kruhom, o ktorých
sa hovorí ako o najkrajších ostrovoch Nórska, o mieste kde sú koncentrované všetky
prírodné poklady Škandinávie.

| Letecky
Nordkapp
Alta

Karasjok
Inari

Narvik

Rovaniemi
Nurmes
NP Koli

Oslo

Alandské o.

Štokholm

Joensuu
Kerimäki
Savonlinna

Porvoo
Helsinki

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Tri hlavné mesta Škandinávie - švédsky
Štokholm, fínske Helsinky, nórske Oslo
		 Súostrovie Lofoty a Vesterály – najkrajšie
ostrovy Nórska
		 Cesta na sever za polnočným slnkom na Nordkapp
		 Polárny kruh a polárne múzeum Arktikum v
Rovaniemi
		 Legendy a mýty o trolloch, dedinka Santa Clausa a sobie stáda

1. deň: Naša dlhá objavná severská cesta začína vo
švédskom hlavnom meste Štokholm. „Benátky severu“
roztrúsené po viacerých ostrovoch. Najlepšie zachované
stredoveké jadro Severnej Európy: Radnica, miesto konania
každoročnej slávnosti na počesť udeľovania Nobelovej ceny,
Gamla Stan (Staré Mesto), Kráľovský palác, katedrála...
2. deň: Štokholm a múzeá: Vasa múzeum a zrekonštruovaná vojnová loď Vasa (originál), Nobelovo múzeum, Skansen – najstaršie múzeum pod holým nebom. Večerný trajekt
okolo Ålandských ostrovov do Helsínk.
3. deň: Ráno sme v hlavnom meste Fínska - Helsinkách.
Dominanta mesta biela luteránska katedrála, pravoslávna
Uspenská katedrála z červených tehál a so zlatou strechou,
postavená podľa architekta cárskeho dvora, bulvár Esplanadi, ktorému domáci familiárne hovoria Espa či tržnica, kde
dostaneme čerstvo nalovené ryby priamo z lodí zakotvených
pri brehu.
4. deň: Staré drevené domčeky, červené prístavné sklady
na brehu rieky, uličky dláždené veľkými nerovnomernými
balvanmi. To je druhé najstaršie mesto Fínska, Poorvo navrhnuté do zoznamu UNESCO. Jazerná oblasť Fínska, ktorá dala krajine prívlastok „Zem tisícich jazier“. Najkrajší a
najsevernejší fínsky stredoveký kamenný hrad sv. Olafa
v mestečku Savonlinna a najväčší drevený kostol na svete
v Kerimäki s kapacitou 3400 sedadiel.
5. deň: NP Koli, výhľad z vrcholu Ukko Koli na rozsiahlu jazernú oblasť s množstvom malých ostrovov. Mestečko
Nurmes a skanzen Bomba – zrekonštruovaná typická karelská dedinka z 19. st.. Rovaniemi s hlavnými ulicami v
pôdoryse sobích parohov – správne centrum Laponska. Polárny kruh, oblasť kde slnko v lete nezapadá, 66 stupňov
a 33 minút severnej šírky.
6. deň: Polárne múzeum Arktikum v Rovaniemi.
Dedinka Santa Clausa a Vianoce uprostred leta. Odfotíme sa s fínskym Joulupukki, pošleme vianočný pozdrav z
polárnej pošty a získame certifikát o prekročení polárneho
kruhu. Cesta najsevernejším fínskym krajom Lappi (Laponsko), prechádzka po mokradiach. Autentická tundra a sobie
stáda.
7. deň: Inari, posvätné jazero Saamov, tretia najväčšia
vodná nádrž Fínska, ktorú ľad nepokrýva len dva mesia-

ce v roku. Nórska hranica, „hlavné mesto“ Saamov Karasjok. Parlament Saamov a múzeum – skanzen popisujúci život tohto pôvodného národa Škandinávie. Presun
podmorským tunelom (212 m pod morom) do mestečka
Honningsvåg. Severný mys Nordkapp, najsevernejšie miesto
v Európe s magickými súradnicami 71°10′21″ s. š. Jaskynná
kaplnka, film o histórii Nordkappu a čakanie na polnočné
slnko, ktoré za obzor nikdy nezapadá.
8. deň: Kraj Finnmarka: Laponské pláne pokryté machom a lišajníkmi. Alta, centrum saamskej kultúry, múzeum
a 3 000 pozoruhodných skalných rytín z doby kamennej pod
šírym nebom (UNESCO).
9. deň: „Úsek snov“, najvýznamnejšia nórska cesta E6 a
smer Narvik. Severská krajina plná vodopádov, hlbokých
fjordov a rozľahlých hôr, nepoškvrnená príroda bez civilizačných zásahov. Polárna krajina vrcholí u Lyngenfjordu, kde
sa nám otvorí pohľad na vysoké štíty Lyngenských Álp.
10. deň: Priamo z Nórskeho mora vystupuje súostrovie Vesterály a Lofoty. Zubatá skalná stena, snehom poprášené
vrcholky, sýtozelené údolia. Typické farebné drevené domčeky
(rorbu) postavené na stĺpoch nad vodou. Drevené sušiaky, na
ktorých sa pohupujú treska, sušené rybie chipsy, obľúbenédarčeky turistov. Sme tu správne, najlepšie ročné obdobie na
návštevu je od konca mája do polovice júla. Jazda loďou cez
Trollfjorde, miestami len 100 m široký a obklopený skalnými
stenami. „Top zážitok“: rybačka a fotenie Orla bielohlavého.
11. deň: Lofoty. Svolvaer a kopec s dvoma hrotmi
nazvaný Koza. Najväčšia drevená katedrála na sever od
Trondheimu, akvárium morských živočíchov v Kabelvåg,
rozprávková rybárska dedinka Henningsvær rozkladajúca
sa na niekoľkých malých ostrovčekoch.
12. - 13. deň: Odlet z Narviku do Osla. Mesto leží
uprostred lesov a jazier, do ktorého sa zarezáva Oslofjord.
Najnavštevovanejší bulvár Karl Johans gate, Kráľovský palác
ako oficiálna rezidencia kráľovskej rodiny či radnica, kde sa
každoročne udeľuje Nobelova cena mieru. A oveľa viac...

foto: František Michlík

Štart zájazdu:
minimálny počet 10 osôb

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu Viedeň/
Štokholm a Narvik/Oslo/Budapešť, transfer
z/na letisko, autokar/midibus počas pobytu
(okrem Osla), trajekt Štokholm/Helsinki (1/4
kajuta), 10x ubytovanie v 3* hoteloch, 1x
tranzit. ubytovanie, 12x bufetové raňajky,
sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Komplexné cestovné
poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové poplatky 235 €, za 1/1 izbu 425 €, za 11 večerí
295 €, 1/2 kajuta 42 €.

Sprievodca:

Termín: 17. 6. – 29. 6. 2016

Marcel Šmátrala

Cena: 1

Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!

895 €
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Grianán of
Aileach

Giant’s Causway
Belfast

Benbulben
Clonmacnoise
NP Burren
Cliffs of Moher

Downpatrick
Tara
Dublin
Glendalough

Rock of Cashel
Ring of Kerry
Cobh
Skelling
Blanrey Castle
Michael

N

ovink

a

10 dní | 9 nocí

Írsko – smaragdový ostrov
Írsko – Severné Írsko

V čom spočíva kúzlo Írska? Čím je tento zelený ostrov, zem ďatelinového trojlístka a jeden
z posledných kútov nedotknutej prírody starej Európy tak zvláštny? Básnik William Butler
Yeats ju ospevoval ako „zem túhy srdca“. Možno preto, že je tu viac ako kdekoľvek inde
skutočnosť prepájaná s mýtmi a legendami, možno je to aj prastarou históriou doloženou
zápiskami svätcov, keltských kráľov a vikingských bojovníkov alebo snáď záľubou v hudbe
a poézii ktorú írskej duše v tlačili bardovia. Zem kde sa stále rozpráva záhadným gaelským
jazykom a kde sa dodnes hrá rovnaká ľudová hudba ako v stredoveku. Hrady, kláštory a
opátstva, vyvolávajú rovnako ako keltské dolmeny, menhiry a prehistorické pohrebné mohyly spoločne s malebnými dedinkami, priezračnými jazerami, drsným pobrežím a stále sa
meniacim počasím a rozbúreným morom po celej zemi pocit jedinečnej krásy. To je Írsko,
kúzelný smaragdový ostrov, kde miznú hranice medzi snom a skutočnosťou.

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Skelling Michael (Unesco) – prístrešky mníchov
pustovníkov ako včelie úle prilepené na terasách nehostinného ostrova Great Skelling.
		 Cliffs of Moher – prírodný zázrak v podobe 8
km dlhých a 200 m kolmých útesov
		 Obrov chodník - najfascinovanejší chodník
sveta vybudovaný z 25 m vysokých šesťuholníkových čadičových stĺpov
		 Belfast a Dublin – hlavné mestá Severného
Írska a Írska
		 Návšteva pivovaru Guinness a najstaršej pálenice whisky na svete		

1. deň: Odlet a prílet do Dublinu, pivovar Guinness,

kde sa vyrába čierne zlato Írska. So svojou harfou na
etikete je symbolom Írska a národným nápojom. (prehliadka a ochutnávka).

najviac z celého Sliga, Drumcliff, miesto odpočinku W.B.
Yeats. Kamenná stavba na kruhovom základe Grianán
of Ailigh, pravdepodobne pohanský chrám, najpodivnejšia pamiatka Donegalu.

2. deň: Browne ´s Hill Dolmen má najväčšiu vo-

6. deň: Giant´s Causway (Obrov chodník), najfasci-

dorovnú dosku v Írsku, vážiacu asi sto ton. Rock of
Cashel,vápencová skal s pozoruhodnou impozantnou zrúcaninou hradu, bývalé sídlo králov z Munsteru.
Hrad Blarney Castle a legenda o kameni výrečnosti. Cobh a príbeh Queenstownu. Jeden z najkrajších
chránených prirodzených prístavov na svete a miesto
posledného nalodenia na Ttitanic ale aj miesto odkiaľ
milióny chudobných Írov túžiacich po novom živote za
„veľkou mlákov“ opúšťali krajinu.
3. deň: Skelling Michael (UNESCO) - 217 m vysoká

ostrá skala čnejúca z morských hlbín Atlantiku. Z pevniny človek vôbec netuší aký poklad ukrýva. Po tisíc rokov
starých kamenných schodoch vystúpame k obdivuhodným rannokresťanským prístreškom mníchov vo tvare
včelích úľov a maličkému oratóriu. (realizovateľné iba
za priaznivého počasia). Ring of Kerry, najznámejšia
okružná panoramatická cesta polostrovom Iveragh s
množstvom horských a pobrežných scenérií.
Cena zahŕňa: Leteckú dopravu na
trase BA/Dublin/BA, mikrobusovú dopravu podľa programu, 9x ubytovanie v
3* hoteloch s raňajkami, sprievodcu CK,
poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa
programu, plavbu na Skelling Michael,
komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové poplatky 185 €, doplatok za 1/1 izbu 275
€.

Termíny: 30. 7. - 8. 8. 2016

Cena: 1
12

150 €

4. deň: Kúzelná dedinka Adare, považovaná za naj-

krajšiu írsku dedinu. Hrad Bunratty, prepychovo zariadené miestnosti so vzácnymi nástennými gobelínmi
a v podhradí sa ocitáme v kompletne zrekonštruovanej
stredovekej írskej dedine. Cliffs of Moher – prírodný zázrak zvláštneho druhu v podobe 8 km dlhých a
200 m vysokých takmer kolmých útesov. (prechádzka
po hornej hrane útesov) Pozoruhodná krajina NP
Burren. Vápencová pláň pretkaná množstvom trhlín a
puklín. Súbor mohutných kamenných dosiek - Poulnabrone Dolmen.
5. deň: Clonmacnoise, miesto vďaka ktorému sa

stalo Írsko ostrovom svätcov a učencov, zatiaľ čo Európa zažívala obdobie temna. Najpôsobivejší kláštorný komplex stredného Írska, kde pochovávali kráľov
Connaughtu a Tary. Ruiny katedrály, ranných kostolov,
guľatých veží, kópie tzv. vysokých keltských krížov a náhrobné kamene. Yeatsonov kraj – ohromná zvrásnené stolová hora Benbulben, ktorú si W. B. Yeats obľúbil

novanejší chodník sveta vybudovaný prírodou z 35 tisíc, 25 m vysokých zväčša šesťuholníkových čadičových
stĺpov opradený množstvom legiend. Bushmills, Mekka
milovníkov írskej whisky a návšteva najstaršej pálenice sveta. Slávny visutý most Carrick-a-Rede
rope.
7. deň: Belfast, hlavné mesto Severného Írska. Mú-

zeum Belfast Titanic, venované osudu tejto lodi, ktorá
bola postavené tu v lodenici Harland & Wolff‘s. Radnica, hodinová veža Albert Memorial Clock Tower, západný Belfast. Downpatrick a údajný hrob sv. Patricka
na kostolnom cintoríne pri Katedrále Down Cathedral.
8. deň: Kláštorný komplex Monasteirboice a Mu-

iredachov vysoký kríž patriaci medzi najkrajšie svojho
druhu v Írsku (cintorán, kostolné ruiny, najvyššia valcová veža v Írsku). Tara (Hill of Tara) – lokalita mýtického významu, sídlo najvyšších kráľov Írska a politické
a duchovné centrum keltského Írska. Ranokresťanský
kláštor Glendalough v prekrásnom údolí, ktorému
sa hovrí „údolie dvoch jazier“.
9. – 10. deň: Dublin. Vydáme sa po najznámejších

miestach: Kniha z Kellsu bohato iliuminovaný rukopisný
evangeliar považovaný za najcenejší írsky národný poklad, uložený v Trinitty College. Dom spisovateľa Oscara
Wilda či Brama Stockera, St. Patrick ´s Cathedral ale aj
Temple bar. Odlet z Dublinu domov.
Poznámka: V 8. deň programu je plánovaná náv-

števa Newgrange (UNESCO). Vstup však nevieme
vzhľadom na obmedzený denný počet návštevníkov k
vydaniu katalógu zatiaľ garantovať.

Sprievodca:
Zuzana Eichler

+421 944 493 857 | info@cksvetobeznik.sk | www.cksvetobeznik.sk

Škótsko s ostrovmi Skye
a Orkneje
Škótsko to nie sú len legendy a záhadné príbehy o Nessie, príšere z jazera Loch Ness,
muži v sukniach, „voda života“ alias škótska whisky, hrady a opátstva, originálny zvuk
gájd, golf a futbalové kluby. Škótsko je krajina s bohatou históriou, nádhernými prírodnými scenériami, húževnatými a praktickými obyvateľmi. Watt, Stephenson, Hume, Fleming
i otec Sherlocka Holmesa A.C. Doyle boli Škóti. Hovorí sa, že 15 percent nositeľov Nobelovej ceny za prírodné vedy má škótsky pôvod...
Vyberieme sa na potulky škótskou pevninou, históriou, pravekými pamiatkami súostrovia
Orkneje i divokou prírodou ostrova Skye. Čaká nás cesta do škótskej duše, ktorá nám
Slovákom možno bude dosť blízka...

8 dní | 7 nocí
| Letecky

Ostrovy Orkne

Ostrov Skye

Dunrobin
Casle

Eilen
Donan Castle

Aberdeen
Loch Ness
Fort William
Glencoe
St. Andrews
Loch Lomond Stirling
Edinburgh
Luss
Rosslyn Chapel
Falkirk Wheel
Melrose Abbey

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Ostrov Skye – najdivokejší zo škótskych ostrovov
		 Orkneje a praveké pamiatky UNESCO
		 Stredoveký Edinburgh a oficiálna škótska
rezidencia kráľovnej Hollyrood
		 „Najškótskejšie“ hrady a zámky
		 Loch Ness a príšera Nessie
		 Ochutnávka whisky
Mníchov
Possenhofen

1. deň: Odlet a prílet do Edinburgu. Dejisko poslednej
kapitoly knihy Dana Browna Da Vinciho kód – Rosslyn
Chapel. Miesto okrem historikov umenia a turistov pravidelne navštevované aj hľadačmi svätého grálu, mumifikovanej hlavy Krista, stratených zvitkov jeruzalemských
templárov, škótskych korunovačných klenotov a pokladu
templárov. Opátstvo Melrose Abbey, jedno z najbohatších škótskych opátstiev ukrývajúce srdce Roberta I.
2. deň: Pohľad na veľké technické dielo škótskych inži-

nierov 19. storočia: Forth Bridge. Falkirk Wheel, jediný
rotačný lodný výťah tohto typu na svete, považovaný za
technickú pamiatku Škótska. Spája prieplavy Union a Fort
& Clyde, prekonáva výškový rozdiel 24 m a zabezpečuje
vnútrozemné vodné spojenie medzi Glasgowom a Edinburgom. Mekka všetkých golfistov St. Andrews, mesto
na pobreží Severného mora s rozvalinami kedysi najväčšej
škótskej sakrálnej stavby – Katedrály sv. Ondreja, patróna
Škótska a sídlo najstaršej univerzity Škótska (a po Oxforde
a Cambridge tretej na britských ostrovoch). Aberdeen –
zo sivej žuly postavené tretie najväčšie mesto Škótska a európske centrum naftárskeho priemyslu. Trajekt na Orkneje
(5 hodín).
3. deň: Ostrovy Orkneje ovplývajú bohatstvom pra-

vekých pamiatok. Odkryté osídlenie z doby kamennej
v Skara Brae (UNESCO), 5000 rokov staré kamene usporiadané do tzv. Slnečného kruhu v Brodgar (UNESCO), prehistorický kruh z kameňov „Standing Stones of Stennes“.
Najpôsobivejší komorový hrob v Británii, kamenná mohyla
Maes Howe (2 000 pred Kristom, UNESCO), normanská
katedrála St.Magnus v Kirkwall. To, že pálenice whisky
sú roztrúsené naozaj všade po Škótsku uvidíme a hlavne
ochutnáme whisky pred večerným trajektom z Orknejských ostrovov.
4. deň: Najsevernejšia časť Škótska, Dunrobin castle –
zámok ako z rozprávky, nádherné záhrady a 150 miestností, takmer všetky prístupné verejnosti. Návšteva Škótska sa
nepočíta bez zastávky pri jazere Loch Ness so zrúcaninami hradu Urquhart, najideálnejším miestom na pozorovanie legendárnej príšerky Nessie. Prejazd škótskou divočinou
a údolím Five Sisters, najfotografovanejší hrad ostrova
Eilean Donan Castle, je akoby hradná stráž pred ostrovom Skye.

5. deň: Skye, najväčší ostrov Vnútorných Hebrid je opra-

dený legendami bez ktorého si návštevu Škótska nevieme
predstaviť. Najdivokejší, najbizarnejší a určite najkrajší.
Východné pobrežie polostrova Trotternish - útesy Kilt Rock
vypínajúce sa do výšky 60 m a vodopád Mealt Waterfall,
zvláštny terén plný kamenných ihiel a veží – Quiraing, 49
m vysoká skalná ihla Man of Storr s nekonečnými výhľadmi
na nehostinnú krajinu Skye a farebné rybárske domčeky v
Portree.

Schlossberg
Chiemsee
Ettal

Oberndorf
Orlie hniezdo

NP Berchtesgadener

Werfen
Zugspitze

6. deň: Fort William - vstupná Brána do Škótskej vysoči-

ny a pohľad na najvyššiu horu Veľkej Británie, Ben Nevis
(1 344 m n. m.), ak nebude klasicky v hmle. Škótska vysočina: rozľahlosť a „veľká osamelosť“ Vysočiny v Rannoch
Moor, tragické horské zelené údolie Glencoe (v r.1692 tu
došlo k masakru členov klanu Mac Donaldovcov), najväčšie škótske jazero Loch Lomond, ospevované v škótskych
baladách, rozprávková dedinka Luss. Hrad Stirling, kde
sa odohrali kľúčové bitky za nezávislosť Škótska, kto držal
hrad, ten vládol Škótsku.
7. deň: Stredoveký Edinburg (UNESCO), všeobecne

pokladaný za jedno z najkrajších miest na svete. Vydáme
sa po dláždenej Royal Mile – Kráľovskej míli, vedúcej od
starobylého hradu vypínajúcom sa na vyhasnutej sopke
okolo katedrály St. Giles až ku palácu Holyrood, oficiálnej
škótskej rezidencie kráľovnej. Edinburgský hrad po stáročia menil svoju funkciu od pevnosti cez kráľovský palác
až po štátnu väznicu. Dnes je symbolom Škótska a ukrýva
korunovačné klenoty škótskych kráľov, záhadne zmiznuté
a neskôr objavené spisovateľom sirom Walterom Scottom.
Večerný Edinburg pre „vytrvalcov“: rozozvučaný letným
festivalom – hudbou, pantomímami, výtvarným umením,
pouličnými vystúpeniami. Vstup na oficiálnu prehliadku
najlepších gajdošských skupín a vojenských hudieb (Tatoo)
býva každoročne rok pred začiatkom vypredaná, ale možnosť vidieť skupiny prechádzať mestom a odfotografovať
ich sa naskytá vždy po skončení večerného predstavenia.
8. deň: Odlet z Edinburgu domov.

Sprievodca:
Mariana Hozlárová

Zbierajte magnetky a užívajte si výhody a dobrodružstvá so Svetobežníkom!

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu na
trase BA/Edinburgh/BA, autokar počas
pobytu (okrem dňa v Edinburghu), 7x
ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami, trajekt na/z Orknejí, sprievodcu CK,
poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa
programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové a servisné poplatky 185 €, za 3 večere 59 €, za
osobu v 1/1 izbe 299 €.

Termíny: 10. 8. - 17. 8. 2016

Cena: 1

290 €
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10 dní | 9 nocí
|

Veľká Británia
York

Liverpool
Chester

Nottingham

Warwick
Stratford upon Avon
Gloucester

To najlepšie z Anglicka

Oxford

Takmer 7000 rokov oddeľuje britské ostrovy od európskej pevniny prieliv La Manche. Zdá
sa akoby sa tu zastavil čas a jediným pohybom je naša prítomnosť. Prastaré obchodné
cesty, monumentálne kamenné monolity postavené do kruhu, malebné scenérie striedajúce sa s dramaticky strmými útesmi. Starobylé hrady a panské sídla, vznešene dokonalé
zámocké parky a záhrady, strašidelné domy a duchovia. Bohatá história tunajšieho osídľovania je neodmysliteľne spojená s mnohými legendami, príbehmi a mýtmi. Anglicko je
bezodná pokladnica, ktorú musíme precestovať, nestačí ju iba vidieť.

Bath
Windsor Londýn
Stonehenge
Dover Calais
Brighton
Winchester
útesy 7 Sisters

NENECHÁME SI UJSŤ:
Slávni Tudorovci, odvážni Stuartovci, Alžbeta II. a jej
rodina
Romantický anglický vidiek, honosné viktoriánske
mestá, tajomné pobrežie
Kráľovské sídla v Brightone, Londýne a Windsore,
gotické katedrály v Yorku a Gloucestri, rímske
kúpele v Bath, najstaršia univerzita Oxford
Najznámejšie prehistorické kamene Európy
– Stonehenge, kolmé vápencové útesy 7 Sestier.
William Shakespeare a Stratford upon Avon ,
Liverpool a Beatles, Robin Hood a Nottingham, kráľ
Artuš, jeho rytiersky guľatý stôl vo Winchestri

1. deň: Autobus: odchod v ranných hodinách, zoznáme-

nie sa s cestou, jazda cez Rakúsko a Nemecko do Belgicka.
Letecká varianta: odlet a prílet do Bruselu. Ubytovanie.
2. deň: Plavba cez kanál La Manche do Doveru, kde nás An-

glicko víta pohľadom na biele kriedové útesy. Shakespearov útes a scény z tragédie Kráľ Lear, najvyššie vápencové
skalné útesy vo Veľkej Británii Seven Sisters.
3. deň: Brighton: prvé anglické prímorské letovisko, kto-

ré má už od čias princa Regenta nechválnu povesť mesta
víkendových radovánok. Royal Pavilion (vstup), postavený v
štýle stavieb indických mogulských vládcov s minaretmi a
prepychovým vnutorným vybavením. Winchester, bývalé
hlavné mesto Wessexu a Anglicka, sídlo anglosaských kráľov. Great Hall a zachovalý okrúhly stôl kráľa Artuša údajne
vyrobený čarodejníkom Merlinom. Katedrála vo Winchesteri,
jedna z najväčších gotických stavieb v Európe. Stonehenge
(UNESCO), najslávnejšia ale aj najtajuplnejšia stavba na svete. Kruhová megalitická stavba z kamenných blokov, rituálne
miesto keltských druidov, hvezdáreň, slnečná pozorovateľňa.
Nekonečné dohady o účele tohto magického miesta... Objavíme našu vlastnú teóriu?
4. deň: Bath (UNESCO), kúpeľné mesto obľúbené starými

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu z
ZA, TN, TT, BA, resp. leteckú dopravu, trajekt Calais/Dover/Calais, 9x ubytovanie v
3* hoteloch, 9x raňajky, sprievodcu CK,
poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy, komplexné
cestovné poistenie, pobytovú daň v Bruseli.
Ostatné doplatky: Za osobu v 1/1
izbe 299 €, za miesto v prednej polovici
autokaru 10 €, letiskové a servisné poplatky
85 € (bus tam - let späť), 185 € (let. varianta), vstup do Stonehenge 29 €.

Termín:

Cena:
14

/

12. 7. - 21. 7. 2016*
12. 7. - 21. 7. 2016**

799* / 959
€ ****
*

Rimanmi, neskôr „zhýčkanou“ londýnskou spoločnosťou 19.
storočia. Gloucester, tu sa zrodila „pozemková kniha“ Viliama Dobyvateľa - jedinečný prameň a dokument k starému
Anglicku. Katedrála z 13. st., kde je pochovaný kráľ Edward
II., nakrúcané scény z Harry Pottera.

7. deň: York: najdokonalejšie stredoveké mesto Anglicka,

obohnané hradbami. York Minster, najväčšia gotická katedrála v severnej Európe, pavučina úzkych uličiek posiata obchodíkmi a reštauráciami, gotická pevnosť Clifford’s Towers,
starobylá ulička The Shambles. Nottingham a najznámejší
hrdina stredovekých legiend, sherwoodsky zbojník Robin
Hood. Pri pohári piva sa vrátime do čias nottinghamského
šerifa a krásnej Marianny v najstaršej krčmičke Anglicka
Ye Olde Trip to Jerusalem, kde sa pivo varí už viac ako
800 rokov.
8. deň: Oxford, bohaté tradície a najstaršia britská uni-

verzita ako synonymum britskej vzdelanosti. Kruhová budova
Radcliffe Camera (knižnica), najväčšia „fakulta“ v Oxforde
Christ Church College, či šálka anglického čaju v kníhkupectve Blackwell. Zámok Windsor, jeden z najväčších obývaných zámkov na svete prestavovaný a rozširovaný viac ako
tuctom kráľov a kráľovien, ktorý je v súčasnosti hlavným sídlom kráľovskej rodiny pri Londýne.
9. deň: Aké by bolo „To naj z Anglicka“ bez ochutnania
atmosféry hlavného mesta ostrovov? Londýn (UNESCO)
a „povinné“ turistické atrakcie: Buckingham Palace, budovy parlamentu (Houses of Parliament) s presláveným Big
Benom, Westminsterské opátstvo, most Tower Bridge, stredoveká kráľovská rezidencia a pevnostná stavba Tower of
London.
10. deň: Odlet z Londýna do Bratislavy (podľa výberu ráno

alebo podvečer).

5. deň: Stredoveký hrad Warwick a Vojna ruží. Henrich VIII.

a všetky jeho manželky. Desiatky voskových figurín, oživujúcich prehliadku a život na hrade počas jednotlivých storočí.
Zachovaná atmosféra Shakespearovských dôb mestečka
Stratford upon Avon, rodiska Williama Shakespeara a
zároveň aj miesta jeho posledného odpočinku.

Sprievodca:
historička
Alžbeta Sopušková

6. deň: Chester: Mesto strašidiel, prízrakov a čiernobielych
domčekov. Eastgate clock, o ktorých sa hovorí, že sú druhé
najfotografovanejšie hodiny Anglicka hneď po londýnskom
Big Bene. Chester Wall, 3,5 km dlhé stredoveké hradby z červeného pieskovca považovane za najzachovalejšie mestské
opevnenie vo Veľkej Británii. Liverpool (UNESCO): osobité
mesto s vlastnou neopakovateľnou tvárou, Albertov dok, The
Beatles Story expozícia a múzeum venované štyrom chrobákom – The Beatles.

+421 944 493 857 | info@cksvetobeznik.sk | www.cksvetobeznik.sk

Juhozápadné Anglicko
- kraj vystrihnutý z románov
Grófstva Cornwall, Devon a staroveké britské kráľovstvo Wessex. Romantikou
presýtená oblasť západného cípu Anglicka poskladaná zo žulových kopcov, tisícročných
skál, stredovekých hradov, pobrežných majákov, vidieckych sídiel. Pohostinné rybárske
dedinky, tradičné hostince a pekárne, kde dostanete známy cornwallský šafranový koláč.
Typický popoludňajší čaj s bochníčkami, džemom a smotanou. Zákutia, v ktorých sa
odohrávajú nesmrteľné príbehy napísané „kráľovnou“ romantických príbehov Rosamunde
Pilcherovou. Odohráva sa tu aj román Hostinec Jamajka od Daphne du Maurier a A. C.
Doyle, otec Sherlocka Holmesa, tu nechal po poliach pobehovať Psa Baskervillského.
Pri potulkách po pobreží narazíte na nádherné piesočnaté pláže atlantického pobrežia,
búrlivé more, romanticky rozorvané skaly a vychutnáme si pohodu malebného vidieka. To
všetko pod nebeskou klenbou príjemného počasia, najlepšieho v celom Anglicku.

8 dní | 7 nocí
| Letecky

Prideaux
Place
St. Ives

Tintagel

Wells
Glastonbury

Salisbury
White
Giant

Exeter
Dartmoor

Land’s
End

Lizzard
Penzance point

Anglická
riviéra

Durdledoor

Polperro

NENECHÁME SI UJSŤ:
Land´s End doslova „Koniec sveta“, najzápadnejší bod Británie, Lizard point, najužší bod
Anglicka
Cornwall ako grófstvo Rosamunde Pilcherovej
Megalitický kruh Men an Tol a „Biely obor“
z Cerne Abbas vyrytý do kriedového úbočia
Salisbury, Exeter, Wells a ich katedrály
Pobrežie Jurassic Coast (UNESCO) a vápencový oblúk Durdle Door
NP Dartmoor a detektívny román A.C. Doyla

1. deň: Prílet do Londýna. Wells a biskupská katedrála, prvá

gotická stavba na anglickej pôde.

2. deň: Salisbury a najtypickejší príklad ranej gotiky Salis-

burská katedrála s najvyššou kostolnou vežou v Británii (123
m), najväčšou krížovou chodbou a zastavaným priestorom. Mestečko na kopci Shaftesbury často slúžiace ako scéna pre filmy,
ktorým dodáva atmosféru starého Anglicka. Najmalebnejšia
ulica v Anglicku, Golden Hill, tvorená múrom zbúraného opátstva a domčekmi so slamenou strechou. Biely obor z Cerne
Abbas – gigantická postava vyrytá do kriedového úbočia. Stal
sa predmetom mnohých štúdií a špekulácií, avšak jeho pôvod a
vek zostali nejasné. Pobrežie Jurassic Coast (UNESCO) a 185
miliónov rokov staré dejiny Zeme, miesto preslávené medzi znalcami a zberateľmi skamenelín. Kúzelná zátoka Lulworth Cove
s príkrymi skalami, zlatým pieskom a cestička popri okraji útesu
k pôsobivému vápencovému oblúku Durdle Door.
3. deň: Hlavné mesto grófstva Devon - Exeter. Katedrála sv.

Petra so západnou fasádou zdobenou najväčšou dochovanou
skupinou sôch zo 14. st. v celom Anglicku. Parlamentná ulička,
podľa Guinnessovej knihy rekordov najužšia na svete. Najväčší
NP v južnom Anglicku Dartmoor a napínavý detektívny román A. C. Doyla - Pes Baskervillský. Princetown a najlepšie
strážená väznica v Británii. Postbridge a starobylý kamenný
most cez rieku, ktorým kedysi prechádzali kone s nákladom
cínu. Buckland-in-the-Moor, rozprávkové žulové domčeky s
trávnatou strechou aj netradičné kostolné hodiny či 10 kameňov
s 10 prikázaniami. Jazda pobrežím anglickej riviéry so zastávkou
v hlavnom meste pirátov Brixham, kde majú nastálo zakotvenú repliku lode Sira Francisa Draka.
4. deň: Malebné tradičné rybárske dedinky Looe a Polperro.
Dokonalé obrovské (49 miestností) panské sídlo Lanhydrock
House so záhradami. Dvojhodinová prehliadka od služobníckych miestností až po súkromnú spálňu panovníka a lanhydrockí duchovia. Trebah Gardens - subtropický raj so 4 míľami
cestičiek, kde pod prístreškami hýria farbami exotické kvety.
5. deň: Staňme sa hrdinkou z románu Rosamunde

Pilcherovej. Penzance, práve sem chodia protagonisti filmových romancí veľmi radi nakupovať a prechádzať sa. Tu z vlakov
z Londýna vystupujú dobre situované dámy prichádzajúce navštíviť svoje elegantné tety, aby okrem čaju o piatej a krásnych
útesov našli aj svoju životnú lásku. Normanský kláštor St. Michael‘s Mount, jeden z 43 tzv. prílivových ostrovov v Británii

bez mosta, na ktorý sa dá prejsť počas odlivu po vydláždenom
chodníku, pri prílive loďkou. Najužší bod Anglicka, výhľady na
Atlantik a maják na Lizard Point. Prechádzka po útesoch nad
Atlantickým oceánom, podľa BBC najkrajší úsek pobrežia na
juhozápade Anglicka až k tyrkysovej zátoke Kynance Cove.
6. deň: Cornwall je grófstvom Rosamunde Pilcher: blu-

disko úzkych uličiek v malebnej rybárskej dedinke Mousehole
ukrýva dom poslednej obyvateľky hovoriacej cornwallským jazykom. Najzápadnejší bod ostrova, skalnatý mys Land‘s End
doslova Kraj sveta, smerovka ukazujúca cez Atlantik k New
Yorku naznačuje, že ďalej to už suchou nohou nepôjde... Keltské
a kamenné kríže, náhrobné kamene z doby železnej a bronzovej a celé dedinky z pred narodenia Krista. Minack Theatre,
nad skalnou roklinou vytesaný amfiteáter vyčnievajúci do mora.
Ocenenie „Najlepšie prímorské mesto Británie“ - St Ives. Malebná, akoby namaľovaná rybárska dedinka, je jedným z najdôležitejších miest vo svete Rosamunde Pilcher. V jej románoch
sa vyskytuje veľmi často, ale pod pôvodným názvom by ste ju
hľadali márne. Prekrstila ju na Porthkerris.

2 prví individuálni klienti
neplatia doplatok za 1/1 izbu

7. deň: Men an Tol - nezvyčajný megalitický kamenný kruh zo

štyroch kameňov, najzaujímavejší je kruhový s dierou, má podľa
miestnej legendy magickú moc. Prehliadka záhrad a veľkolepého alžbetínskeho vidieckeho domu Prideaux Place, ktorý
sa objavil v niekoľkých filmoch Rosamundy Pilchner ako sídlo
rodiny Pideaux-Brune. To najpôsobivejšie, čo Cornwall ponúka –
Carnewas - výhľad z vrcholkov skál na búrlivé more narážajúce
na pláž Bedruthan. (zostup v čase odlivu po schodoch). Kraj
kráľa Artuša, strmé skaly pri pobreží Atlantiku a zvyšky starého hradu Tintagel, na ktorom bol podľa legiend za pomoci
čarodejníka Merlina počatý kráľ Artuš. Ochutnáme miestnu
pochúťku – krabí sendvič.
8. deň: Glastonbury, legendárne miesto opradené mýtmi,

priťahujúcimi ezoterikov z celého sveta. Pod ruinami opátstva
Glastonbury Abbey májú údajne odpočívať ostatky kráľa Artuša
a vraj bol tadiaľto nesený aj svätý grál. Koniec romantiky a odlet
z Londýna.

Sprievodca:
Zuzana Zátopková

Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/
Londýn/VIE, transfer BA/letisko/BA, mikrobusovú dopravu podľa programu, 7x
ubytovanie v 3* hoteli, 7x raňajky, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy, komplexné
cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové poplatky a servisné poplatky 185 €, za osobu v 1/1izbe 225 €, za 5 večerí 109 €.

Termín: 21. 7. - 28. 7. 2016

Cena: 1

090 €
15

5 dní | 4 noci

Záhrady a paláce Anglicka*

| Letecky

Veľká Británia

Hatfield House

Blenheim
Londýn
Palace
Hampton
Court
Chartwells House

Great Dixter House

NENECHÁME SI UJSŤ:
Šlachtické sídla a vývoj záhradnej architektúry
Kráľovský palác Hampton Court - spojenie
anglického tudorovského slohu s francúzskym
barokom
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Scotney Castle

Sissinghurst House

si

Hever
Castle

Leeds Castle

Anglická záhrada je pojem, ktorý vnímame ako symbol dokonalosti. V stredoveku sa
tešilo veľkej obľube bizarné tvarovanie rastlín a pravidelné záhony. Prísne geometrické
kompozície renesančných a barokových záhrad tiež dávali neupravenej prírode jasne
najavo, čo si o nej myslia. Romantickú krásu prírodných scenérií objavili Angličania až
v 18. storočí a vyhlásili návrat k prírode. To je len zlomok príbehu vývoja povestných
ostrovných anglických záhrad. Vždy dokonalá kombinácia štruktúr a farieb, hra svetiel a
tieňov, množstvo kvetináčov, košov a keramických mís. Pri pohľade na záhrady a zámky,
ktoré patria k tým najkrajším na svete, sa fantázia mení na skutočnosť.

Blenheim Palace, rodisko Winstona Churchilla,
Hever Castle, domov Anny Boleynovej,
Hatfield Houses spojený s detstvom kráľovnej
Alžbety I.
Odborníkmi najlepšie hodnotená britská
záhrada Sissinghurst Garden
Rodný dom a záhrady Winstona Churchilla

1. deň: Odlet a prílet do Londýna. Hampton Court, miesto,

2 prví individuálni klienti
neplatia doplatok za 1/1 izbu

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu BA/
Londýn/BA, 4x ubytovanie v 3* hoteli
s raňajkami, sprievodcu CK, poistenie
proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa
programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Za 3 večere
59 €, za osobu v 1/1 izbe 149 €, letiskové a servisné poplatky 175 € a extra
noc v Londýne 85 €.

Termíny: 19. 5. - 23. 5. 2016

Cena: 679 €
16

kde v období 16. až 19. st. bývali anglickí monarchovia. Vybudované zavrhnutým kardinálom Wolseym, obľúbené sídlo
kráľa Henricha VIII. a Anny Boleynovej a údajné „hniezdočko
lásky“ kráľovnej Alžbety I.. Známa hodinová veža s orlojom,
kráľovské izby, Great Hall Henricha VIII. - najväčšia stredoveká
hala Anglicka a taktiež najstaršie divadelné hľadisko Anglicka. Jedným z najväčších lákadiel sú barokové záhrady francúzskeho štýlu. Vejárovito rozbiehajúce sa aleje majestátnych
líp a medzi nim vzácne exotické rastliny, geometricky riešené
záhony a vo Fontain Garden niekoľko pôvodných tisov vysadených v 17. storočí Viliamom III. Oranžským a královnou
Mary. Svetoznámy 800 m dlhý labyrint z vysokých, rovno zastrihnutých živých plotov a Pond Garden – zapustená vodná
záhrada.

2. deň: Na svete sú tisícky hradov, ale iba jeden je Leeds
Castle. Počas dlhej existencie (od 12. st.) sa stal sídlom aj
útočiskom radu vladárov, honosnou rezidenciou pre šesť
stredovekých kráľovien, výstavným palácom Henricha VIII.
Protipólom mohutných stien hradu je obrovská záhrada plná
stromov, kríkov a kvetín, ktorých romantický ráz dotvárajú
rozsiahle vodné priekopy a záludné bludisko zo živého plotu
s pahorkom uprostred. Sissinghurst House, zámok známy
krásnou záhradou odrážajúcou stredovekého ducha tohto
miesta. Záhrady vybudovali manželia Vita Sackville-West,
záhradkárka, autorka básní, románov a Sir Harold Nicolson,
spisovateľ a diplomat. Ich biela záhrada sa stala inšpiráciou
a symbolom dokonalosti druhej polovice minulého storočia.
Great Dixter House, skvelý príklad dedinskej kvetinovej
záhrady vo veľkom meradle. Séria malých záhrad vrátane
Topiary garden, ružovej záhrady, kuchynskej záhrady (atraktivita je zvýšená premiešaním kvetín a zeleniny) a nádherného
bylinkového záhonu.
3. deň: Rodinný dom a záhrada Winstona Churchilla –

Chartwells House. Miesto, z ktorého Sir Winston čerpal inšpiráciu od roku 1924 až do konca svojho života. Miestnosti,
obrazy a osobné predmety, záhrady odrážajúce Churchillovu
lásku k prírode, jazero ktoré sám vytvoril, ružová záhrada pani
Churchillovej a domček vytvorený špeciálne pre najmladšiu
Churchillovu dcéru. Vstupujeme do miest, kde detstvo prežívala Anna Boleynová, druhá manželka Henricha VIII - Hever Castle. Talianska záhrada na vysušených mokradiach,
ružová záhrada, azalková jarná záhrada, bylinný záhon a „ro-

dodendrónová cesta“. Tudorovská dedinka a 2 bludiská, z
ktorých jedno je vodné. Nádych romantiky dodáva všadeprítomná voda rozvedená vo vodných priekopách okolo zámku.
Záhrada vodného hradu Scotney Castle. Jedna z najromantickejších záhrad Veľkej Británie. Jarné azalky, magnólie,
kamélie a neskutočne rozkvitnuté rododendróny. Tu zistíme,
koľko farieb a ich rôznych odtieňov dokáže príroda vytvoriť.
4. deň: Jedno z najveľkolepejších jakubovských sídiel -

Hatfield House. V dochovanom krídle pôvodne tudorovského paláca prežila veľkú časť detstva kráľovná Alžbeta I.
V roku svojej korunovácie tu usporiadala prvé zasadanie
štátnej rady. Okolité záhrady sú pravý anglicky „gýč“ s voňavými anglickými ružami, vistériami a rododendrónmi. Ruža je
nielen národným symbolom Anglicka, ale aj najobľúbenejšou
kvetinou britských záhradníkov. Najväčšie súkromné sídlo vo
Veľkej Británii inšpirované zámkom vo Versailles - Blenheim
Palace (UNESCO). Pozvanie od samotného Sira Winstona
Churchilla sa nepatrí odmietnuť. Premiér Spojeného kráľovstva v rokoch 1940 – 45, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru,
tu v roku 1784 vraj neočakávane uzrel svetlo sveta. Palác
bol darom kráľovnej Anny vojvodovi Johnovi Churchillovi za
jeho víťaznú bitku pri Blenheime nad Ľudovítom XIV. Stavba
v štýle anglického baroka s parkom, ktorý sa radí k vrcholom
anglických krajinárskych záhrad.
5. deň: Londýn a „povinné“ turistické atrakcie:
Buckingham Palace – londýnske sídlo kráľovnej, budovy parlamentu (Houses of Parliament) s presláveným
Big Benom, Westminsterske opátstvo, kostol, kde sú korunovaní a pochovávaní anglickí králi, zdvíhajúci sa most
Tower Bridge, stredoveká kráľovská rezidencia a pevnostná
stavba Tower of London. Odlet z Londýna domov.

Poznámka: Možnosť predĺženia si pobytu v Londýne
o ďalší deň. (cena v doplatkoch)

Sprievodca:
Mariana Hozlárová

* Posledná šanca zúčastniť sa zájazdu. Zájazd nebude v roku 2017!
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Levanduľové Provensálsko
- raj pre pôžitkárov

Neponáhľať sa – to je prvá zásada tohto kraja a trávenia času v ňom. Zážitok z týchto končín
sa nedá prehlbovať počtom mien a kilometrov a chvíľa, ktorú presedíme v nejakom tunajšom
„zapadnutom kúte“, mlčky, pozorne, pokojne načúvajúc cikádam v píniových hájoch, môže byť
viac ako desať navštívených pamiatok.“ Krajina olivovníkov, vínnej révy, prekrásne voňavej
levandule, umenia antiky a impresionizmu. Slnko, more, farby, vône, architektúra a dokonalá
jednoduchá kuchyňa – to sú hlavné ingrediencie, z ktorých je namiešaná atmosféra života v
Provensálsku. Kamenné dedinky sú doslova orlími hniezdami vysoko na skalách. Nádherné
kamenné uličky so starobylými fontánami, kaviarničky a obchodíky plné miestnych špecialít.
Farebne pulzujúce farmárske trhy, kde od sezónneho ovocia cez slamené klobúky a tradičné
provensálske mydlá na nás čaká ručne vyrobená čokoláda, či levanduľový med. Božské vône
Provensálska nás presvedčia, že sme sa ocitli v najväčšej parfumérii sveta.

7 dní | 6 nocí

8 dní | 7 nocí

Châteauneuf du Pape
Pond du Gard
Avignon
Abbey Roussillon
Senanque
Vence
Les Baux
Arles

Nice
Luberon

St. Rémy

Marseille
Cassis

NENECHÁME SI UJSŤ:
Tradičný farmársky trh, výrobu a ochutnávku
prvotriedneho nugátu
Levanduľové polia a „Village perché“ (orlie
hniezdo) Saint Paul de Vence, Lex Baux de
Provence, Bonnieux
Majestátny pápežský palác v Avignone
a dvetisíc rokov starý rímsky most Pont du Gard
Okrovú cestu a červenú dedinku Rousillion
Ochutnávku vín Chateauneuf du Pape,
provensálsku kuchyňu počas obedov
na farmách a v miestnych reštauráciach.

1. deň: Autobusová varianta: Odchod v ranných hodi-

z Úzes do Nimes, akvadukt sa používal približne päťsto rokov.
Vinárske mestečko Chateauneuf du Pape, obklopené nekonečnými vinicami, preslávené vynikajúcimi vínami a prehliadka pivníc s ochutnávkou 5 druhov vín.

2. deň: Stretnutie leteckej a autobusovej skupiny (dopoludnia) a následne spoločný program. Stredoveký div na
vrcholku kopca „Village perché“ (orlie hniezdo) Saint Paul
de Vence. Nádherne zachovalé staré jadro, úzke uličky s galériami a úžasný výhľad z hradieb do okolia. Kraj Luberon
– bukolická krajina kopcov, dozlata sfarbené utajené dedinky a skryté údolia. Cez levanduľové polia sa dostaneme
k miestu nášho obeda. Hostina z čerstvých farmárskych
produktov na farme zo 16. st. priamo v srdci Luberonu. Bonnieux, typická provensálska dedinka na vrchole kopca, ktorej uličky sú ako puzzle. Objavila sa vo filme
„Dobrý ročník“ v hlavnej úlohe Russel Crowe.

5. deň: Saint Rémy, provensálske mestečko, pýšiace sa
tým, že sa tu v roku 1503 narodil mysliteľ Nostradamus.
Liečebňa Saint Paul de Mausole, kde slávny maliar Vincent
van Gogh odpočíval, liečil sa a vytvoril viac ako 150 kresieb
a 140 obrazov vrátane slávnych kosatcov. Rekonštrukcia izby
Vincenta van Gogha, záhrady a románska krížová chodba.
Ochutnávka provensálskych vín, olivového oleja a
obed. Arles (UNESCO), brána do Camargue, útočisko Vincenta van Gogha a stavby z rímskych dôb na čele s amfiteátrom pre 20 tisíc návštevníkov. Prehliadka najvýznamnejších
pamiatok – Rímsky amfiteáter, Antické divadlo, Palác Konštantína, Kláštor Trofima. Prechádzka po opevnenej dedinke
Les Baux-de-Provence, vybudovanej na vysokom skalnatom výbežku, odkiaľ je prekrásny vyhľad na okolitú krajinu.

nách, cesta Rakúskom, Talianskom do Francúzska. Ubyt. Letecká doprava: Odlet do Nice, ubytovanie a individuálne
voľno v Nice.

3.deň: Aké by bolo Provensálsko bez návštevy tradičného

farmárskeho trhu. Ovocie a zelenina, ryby, chlieb, olivy,
levanduľový med, zaváraniny, bylinky a korenie, kozí syr chevre balený do gaštanových listov, kandizované ovocie, kvety,
oleje a vína, či vankúšiky s levanduľou... Dedinka Roussillon
kde je červené takmer všetko. Domy aj skaly. Tento skrytý klenot francúzskeho juhu je presláveným náleziskom okru 15.
odtieňov. Slávna „okrová cesta“ nás prevedie scenériami,
aké sme možno nikdy v živote nevideli. Nálezisko Village de
Bories, s malými domčekmi postavenými bez malty. Práve v
takýchto domoch žili miestni obyvatelia pravdepodobne už
v dobe bronzovej. Romantický kláštor z 12. st. Sénanque
obkolesený levanduľovými záhonmi, zachytený na
každej provensálskej pohladnici, nesmie chýbať ani nám (fotozastávka). Návšteva Pierre a Philippe Silvain, pestovateľov
a výrobcov provensálského nugátu. Nahliadneme do
tradície výroby a ochutnáme ešte teplý čerstvý nugát.
4.deň: Avignonský divadelný festival a Avignon (UNESCO).

Palais de Papes, Pápežský palác, mocná rezidencia, palác
a pevnosť zároveň, doslova vydupaná zo zeme v priebehu 35
rokov.   Avignonský most St. Bénézet končiaci uprostred rieky,
z jeho pôvodných 22 oblúkov sa bohužiel pozeráme už iba
na 4 z nich. Unikátna pamiatka Pont-du-Gard (UNESCO),
vyše dvetisícročný rímsky most s výškou 49 m, ktorý pokladali
Rimania za najlepší dôkaz o veľkosti svojej ríše, je najvyšším
mostom postaveným Rimanmi. Po moste viedli Rimania vodu

6. deň: Cassis, malý rybársky prístav, pripomínajúci Saint
Tropez s neodolateľným kúzlom a pozoruhodné Les Calanques. Skalné zátoky vymleté morskými vlnami, smaragdová
voda obklopená bielymi útesmi (výlet loďou pomedzi Calanques, alebo relax na pláži). Najstaršie mesto Francúzska,
ktoré krajine dalo aj národnú hymnu „La Marseillaise“, Marseille. Prekypujúce históriou s budovami v odtieňoch zrelých
marhúľ, praženej pšenice a lúpaných mandlí oplýva doslova
neskrotnou energiou. Rozlúčková večera, preslávená marseilleská „bujabeza“ v jednej z reštaurácii Starého prístavu „Vieux Port“ stráženého dvoma pevnosťami.
7. deň: Letecká varianta: odlet z Nice domov. Autobu-

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/
Nice/VIE, resp. autobusovú dopravu zo ZA,
TN, TT a BA, 6x, resp. 7x ubytovanie v hoteloch, 6x, resp. 7x raňajky, 1x provensálsky
obed, 1x ochutnávku vína, sprievodcu CK,
poistenie proti insolventnosti.

sová varianta: Prehliadka Nice. Ubytovanie.

Cena nezahŕňa: Vstupy.

8. deň: Autobusová varianta: Celodenná cesta
domov.

Ostatné doplatky: Za miesto v
prednej polovici autokaru 10 €, letiskové
poplatky a servisné poplatky 150 €, za 1
gurmánsky obed 47 €, za večeru v Marseille 39 €, za ochutnávku vína 25 €, za
nástupné miesto v NR 15 €.

Sprievodca:
Hanka Školkayová

Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!

Termíny:

3. 7. - 10. 7. 2016*
3. 7. - 9. 7. 2016**

Cena: 646*

/ 849 €**
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8 dní | 7 nocí

Portugalsko – pobrežie Algarve
a história Alenteja

| Letecky
Arraiolos

Lisabon

Évora

Silves

Champo Maior
Elvas
Banja
Luka
Vila Vicosa

Alte

Faro
Mys Sv. Vincenta
Tavira
Sagres Lagos

Portugalsko, krajina stredovekých hradov, kamenných a bielych dediniek, magických lesov, zlatých pláží... Vydajme sa na našu objaviteľskú cestu trochu inak a spoznajme spolu jej idylickú prírodu, tradičný spôsob života, skvelé jedlo a vína a objavme melancholickú dušu jej obyvateľov.
Obľúbený Lisabon a prechádzky jeho kúzelnými zákutiami, žlté električky, všade znejúce melódie
fado, maurské dedičstvo azulejos... Historický kraj Alentejo so svojimi megalitickými stavbami,
tradičnými slávnosťami, olivovými hájmi, vinicami, mramorovými mestami. Preslávené porco preto, chili sladkosti, či ručne tkané koberce tapetes. Magické pobrežie Algarve so svojimi rozmanitými plážami, kuchyňa s morskými plodmi, chutné cataplanas. Stráne posiate korkovníkmi. „Koniec
sveta“, najjuhozápadnejší cíp portugalskej pevniny, kde vlny Altantiku narážajú na vysoké útesy
skalných útvarov. Aj toto je tvár tradičného Portugalska, tak neváhajte, pridajte sa a spoznajte
ho spolu s nami.

NENECHÁME SI UJSŤ:
Lisabon (UNESCO), mesto moreplavcov a predstavenie Fado
Mramorové mestá v provincii Alentejo, Évora
– najlepšie zachované stredoveké mesto Portugalska (UNESCO), starý dodnes používaný 31
metrov vysoký a 7 454 m dlhý akvadukt v Elvas
Najjuhozápadnejší bod pevninského Portugalska, plavba po pobreží Algarve, maurské mestečká Faro, Lagos a Tavira

1. deň: Odlet a prílet do Portugalska – Lisabonu. Mesto mo-

replavcov a objaviteľov sa nám predstaví počas autobusovej
okružnej jazdy.
2. deň: Lisabon (UNESCO): Alfama, najstaršia a najmaleb-

nejšia časť mesta, orientálne pôsobiaci staromestský labyrint na
hradnom kopci, zrúcanina hradu Castel de São Jorge, stredoveká
katedrála Sé, Avenida da Liberdade, železný výťah Elevador de
Santa Justa navrhnutý žiakom slávneho staviteľa A. G. Eiffela,
starobylá štvrť Belém s kláštorom Hieronymov, Torre de Belém, symbol Lisabonu, Bairro Alto, turistická štvrť s krčmičkami,
reštauráciami a fadom. Čo tak ponoriť sa do melancholického
spevu FADO?
3. deň: Évora (UNESCO): Jedno z najlepšie zachovalých stre-

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu na trase VIE/
Lisabon a Faro/VIE, transfer BA/letisko/BA,
autokarovú dopravu podľa programu (okrem
2. dňa v Lisabone), 7x ubytovanie v 3*/4*
hoteloch, 7x bufetové raňajky, 6x večeru, výlet
do sveta korku, sprievodcu CK, poistenie proti
insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa programu,
komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové poplatky
175 €, predstavenie Fado 30 €, tradičný portugalský obed 25 €, za 1/1 izbu 158 €.

dovekých miest Portugalska a najkrajšie mesto provincie Alentejo. Obklopená hradbami plná vydláždených krivolakých uličiek,
klenieb a arkád, vybielených palácov a renesančných fontán.
Staroveká rímska svätyňa templo Romano so 14 dochovanými
korintskými stĺpmi, katedrála a Capela dos Osos so stenami
a stĺpmi „vyzdobenými“ kosťami a lebkami päťtisíc mníchov.
Komplex menhirov Almendres Cromlech, skupina najväčších megalitických stavieb na Ibérskom polostrove. Arraiolos,
domov nádherných ručne tkaných portugalských kobercov (tapetes). Prastaré farbiarske komory na hlavnom námestí a ženy
pracujúce na výrobe kobercov pred bielymi domami.
4. deň: Elvas: Bývalá pevnosť krajiny, takmer na hraniciach

so Španielskom, medzi olivovými hájmi a ovocnými sadmi. Vďaka svojmu opevneniu a vežiam, terasám a starému 31 metrov
vysokému, 7 454 m dlhému, dodnes používanému akvaduktu,
si zachovala maursko-stredoveký charakter. Bývalá kráľovská rezidencia Paço Ducal a mramorové mestečko Vila Vicosa.
Svieti vďaka bielym a zlatavo ružovým kameňom. Všetko je tu
z mramoru. Paláce, kostoly, námestia, domy, chodníky a dokonca
aj prahy. Tradičný portugalský obed. Presun cez vyprahnuté
územie korkových a olivových sadov Alenteja do oblasti kedysi
ovládanej Maurmi, Algarve. Najznámejšia a najnavštevovanejšia oblasť Portugalska povestná bizarným skalným pobrežím
s krásnymi zátokami a celoročným príjemným podnebím.
5. deň: Z prístavu Lagos kedysi vychádzali portugalskí ná-

Termíny: 28. 9. - 5. 10. 2016

Cena: 879
18

€

a veže vstupujúce do mora. Malá dedinka Sagres nad útesmi obmývanými morom a legendárna škola námorníctva portugalského princa Henricha Moreplavca. Koniec sveta či mys
svätého Vincenta, magické miesto, kde sa slnko pri západe
ponára do oceánu.
6. deň: Plavba po pobreží a morská jaskyňa Benagil

cave. Vápencové útesy, prerušované úzkymi zátokami a malými romantickými plážami. Stredoveké mesto Silves známe svojím maurským hradom z červeného pieskovca odkiaľ sa naskytá
úžasný výhľad na krajinu. Návšteva tradičnej korkovej
továrne, kde uvidíme, ako sa z korku stane korková
zátka. Stará roztomilá dedinka Alte. Ulice plné kvetín, domy
pekne obielené, niekoľko fontes (prameňov) vyúsťujúcich do
fontán a obchodíky s ručnými výrobkami.
7. deň: Relax pri mori alebo: Faro. Brána do Algarve, bývalý

rímsky prístav Ossonoba, aj hlavné mesto nezávislého kniežactva počas maurskej nadvlády. Barokový kostol São Lorenç dos
Matos, kompletne obložený modrobielymi azulejos.
Kúzelná Tavira alebo Benátky Algarve, v dobe veľkých objavov
slúžila ako základňa pre portugalské výpravy do severnej Afriky.
Spleť dláždených uličiek ukrývajúca historické záhrady a tienisté
námestia. Most Ponte Romana, stará arabská štvrť Castelo do
Tavira a najkrajší pohľad na mesto z maurských hradieb. K pastve pre oko môžeme pridať aj niečo pre chuťové bunky, miestnu
špecialitu atum, ktorou je rozvoniavajúci čerstvý tuniak.
8. deň: Odlet z Fara domov.

Poznámka: Október je nejpriaznivejšie obdobie na poznávanie
strednej (Alentejo) a južnej (Algarve) časti Portugalska. Teploty
sa pohybujú okolo 25 °C a celé Portugalsko máme iba pre
seba (málo turistov). Počas dní 5 – 7 je možnosť individuálneho
relaxu pri mori namiesto spoločného poznávacieho programu
uvedeného v jednotlivých dňoch.
Sprievodca:
miestna sprievodkyňa
Katarína Strihová

morníci na svojich karavelách na more. Od dôb Henricha Moreplavca centrum stavby lodí a mesto s pochybným prvenstvom,
kde boli čierni Afričania predaný Európanom do otroctva.
Ponta da Piede - rôznofarebné pokrútené vápencové útesy
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Veľký okruh Portugalskom

9 dní | 8 nocí
| Letecky

Portugalsko
Už v antike a v stredoveku bolo opisované ako „kraj sveta“. V období rímskej provincie sa volalo
Lusitania. Neskôr patrilo Vizigótom, dostalo sa pod nadvládu Maurov a za „reconquisty“ bolo súčasťou Španielskeho kráľovstva. 13. storočie a definitívny vznik politicky nezávislej krajiny, ktorej
meno mu dalo prístavné mesto Porto. PORTUGALSKO. Okúsime z každého rožka portugalskej
kultúry a poskladáme si mozaiku portugalskej histórie. Vasco da Gama, slávny moreplavec a cestovateľ, maurské dedičstvo azulejos, keramické kachličky modrobielej farby a jedinečný manuelský stavebný štýl. Portské víno, portugalsky „Vinho do Porto“, treska s krycím názvom Bacalhau,
86 miliónov korkových dubov znamená, že každý tretí fľaškový korok na svete pochádza z Portugalska. Fado, ľudové portugalské piesne a „Lišbua“. Dejiny, kultúra, objavy, umenie, zvyky aj
kuchyňa. Ochutíme, premiešame a nalievame dokonalú esenciu atmosféry Portugalska...

Porto

Braga

Coimbra

Bom Jesus
do Monte

Batalha
Óbidos
Fártima
Nazaré
Tomar
Alcobaça
Sintra
Cabo
Lisabon
da Roca
Escoril
Korkový les

NENECHÁME SI UJSŤ:
Výlet do sveta korku
Mesto moreplavcov a objaviteľov - Lisabon,
Porto a vínne pivnice portského vína, Sintra,
letné sídlo portugalských kráľov
Univerzitná Coimbra, najväčší kostol Portugalska v meste Alcaboça, portugalská národná
svätyňa Batalha
Fátima a Ružencová bazilika postavená Vatikánom, pútnický kostol Bom Jesus do Monte
Cabo da Roca - najzápadnejší bod kontinentálnej Európy, Escoril - portugalské Monte Carlo,
rybárske mestečká Nazaré a Cascais

1. deň: Odlet a prílet do Lisabonu. Mesto moreplavcov
a objaviteľov sa nám predstaví počas autobusovej okružnej
jazdy. Magická poloha Lisabonu priťahuje návštevníkov z celého sveta. Spolu s miestnymi jazdia po meste starými vŕzgajúcimi električkami. Pridáme sa a zvezieme sa aj my?
2. deň: Skoro povinná zastávka všetkých turistov Portugal-

ska, stredoveké Óbidos. Malebná horská dedinka, 15 m
zachovalé hradby chrániace uličky bielych tradičných domov
a obloky obsypané kvetmi. Nazaré, rybárske prímorské
mesto, 110 m vysoký skalný útes a vyhliadková plošina s
krásnym výhľadom na dlhú pláž. Alcobaça (UNESCO), iba
6 tisíc obyvateľov, ale najväčší kostol Portugalska a bývalý
cisteriánsky kláštor Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça,
sarkofágy kráľa Pedra I. a jeho zavraždenej milenky Ines de
Castro. Batalha (UNESCO) a portugalská národná svätyňa –
svetoznámy kláštor Santa Maria da Vitória, symbol začiatku
nezávislosti od Španielska a „kráľovská“ krížová chodba.
3. deň: „A Lusa Atenas“, Lusitánske Atény - Coimbra.

Dejisko azda najtragickejšieho príbehu lásky v dejinách Portugalska, rodisko prvého portugalského kráľa Afonsa Henriques,
tretia najstaršia univerzita v Európe. Porto (UNESCO) – 2.
najväčšie mesto Portugalska. Pozoruhodná história, množstvo
pamiatok a nezabudnuteľná atmosféra spleti úzkych uličiek
starej štvrte Ribeira. Brehy rieky Doura a slávny železný most
Ponte de Dom Luis I.
4. deň: Ešte pár hodín zostávame v Porte. Torre dos Cléri-

gos, najvyššia kostolná veža v Portugalsku, obrazce z kachličiek azulejos stanice São Bento. Katedrála Terreido da Sé a oltár vytepaný z 800 kg striebra a gotický kostol Sao Francisco s
honosnou zlatou výzdobou. Otvárame brány starobylého biskupského mesta Braga, kde sa na malú plochu vtesnalo vyše
20 kostolov. Pútnický kostol Bom Jesus do Monte, po Fátime druhé najdôležitejšie miesto krajiny. Porto a portské... Príbeh portského vína s pohárikom v ruke v tradičnej vínnej
pivnici cavas. Porto a ani jediná vínna pivnica. Záhada, klam,
premyslený zámer? Je to pochopiteľné: Porto je síce bránou,
cez ktorú sa portské dostáva do všetkých kútov sveta, ale ani
kvapka portského nepochádza z vinohradov rozkladajúcich sa
v jeho chotári. Prejdeme cez rieku Douro do susedného mesta
Vila Nova de Gaia a tam nájdeme všetko...
5. deň: Fátima. Prelomový rok 1917 a šesťnásobné zja-

venie Panny Márie, 70 tisíc svedkov hovorilo o „Milagre do

Sol“. Ružencová bazilika postavená Vatikánom a jej námestie
dvakrát také veľké ako priestor pred Bazilikou sv. Petra vo
Vatikáne. Tomar (UNESCO), múzeum pod šírym nebom.
Bývalý konvent stredovekého rytierskeho Rádu Rytierov Krista
podliehajúci priamo kráľovi namiesto pápežovi. Bývalý templársky hrad prestavaný na kláštor a červený kríž na plachtách portugalských karavel. Okno kapitulskej siene Kristovho
kláštora „Tomarské okno“, pojem medzi milovníkmi umenia
a architektúry.
6. deň: Sintra (UNESCO), bývalé maurské mesto a letné

sídlo portugalských kráľov, dnes najnavštevovanejšie mesto
Portugalska. Palacio Nacional de Sintra, „portugalský Neuschwanstein“ a pseudostredoveký zámok Palacio Nacional
de Pena. Súradnice 38°47 s. š., 9°30 z. d. vytesané na pamätníku týčiacom sa na útese 140 metrov nad burácajúcim
Atlantickým oceánom. Cabo da Roca, najzápadnejší bod
kontinentálnej Európy. Cascais, bývalá rybárska dedinka,
v súčasnosti turistické centrum s mnohými kaviarňami a butikmi. Každodenná dražba rýb a rybie špeciality, portugalská
špecialita z tresky - Bacalhau á Braz. Escoril, výstavné letovisko s bohatou históriou či portugalské Monte Carlo.
7. deň: Lisabon (UNESCO): mesto, na ktoré sa díva socha
Krista, presná replika tej slávnejšej v Riu de Janeiro. Alfama,
najstaršia a najmalebnejšia časť mesta, orientálne pôsobiaci
staromestský labyrint na hradnom kopci, zrúcanina hradu
Castel de São Jorge, stredoveká katedrála Sé, Avenida da Liberdade, železný výťah Elevador de Santa Justa starobylá štvrť
Belém s kláštorom Hieronymov, Torre de Belém, symbol Lisabonu, Bairro Alto, turistická štvrť s krčmičkami, reštauráciami a
fadom, Oceanário či most 25. apríla. Večerné predstavenie
Fado.
8. deň: Voľno v Lisabone alebo na pláži. Fakultatívne celoden-

ný výlet do „sveta korku“. Jazda vozom cez korkový les,
ochutnávka vína, tradičný obed, návšteva továrne na spracovanie korku, kde uvidíme ako sa z korku stane korková zátka.
9. deň: Transfer na letisko a odlet domov.

Sprievodca:
archeológ
Zdenko Somorovský

Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu na trase
VIE/Lisabon/VIE, transfer, autokarovú dopravu
podľa programu (okrem 7. dňa), 8x ubytovanie v 3*/4* hoteloch, 8x bufetové raňajky, 6x
večeru, 1x ochutnávku portského vína, sprievodcu CK, miestneho sprievodcu v Porte, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa programu,
komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové poplatky
185 €, predstavenie Fado 30 €, za 1/1 izbu
189 €, 3x večere (za portugal. kuchyňu) doplatok 45 €, výlet v 8. deň 85 €.

Termíny: 24. 5. - 1. 6. 2016

Cena: 929€
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7 dní | 6 nocí

Madeira – ostrov večnej jari
Portugalsko

„Raj uprostred Atlantiku“, „Ostrov večnej jari“, či „Kvetinový kôš Atlantiku“. Madeira. Stvorená
pre svetobežníkov milujúcich nespútanú prírodu a exotickú kvetenu. Na ostrove vynárajúcom sa
uprostred Atlantického oceánu na rozlohe 57 x 22 kilometrov nájdeme krajinu podobnú Južnej
Amerike, Škótsku či Novému Zélandu. Divoké morské útesy, prímorské mestečká, vysoké hory
siahajúce až do mrakov, hlboké údolia a náhorné plošiny Fialový vres, mystická hmla a pokojne
sa pasúce kravy a ovce. Strmé kopce pokryté prastarým lesom či terasovými políčkami kde rastú
banány a vinná réva. Celý ostrov je na viac „prešpikovaný“ viac ako 2000 km „levad“ – systémom
zavlažovacích kanálov, vytesaných do skál a popri nich tiahnuce sa turistické chodníky. Lahodné
víno „madeira“ a špeciality z morských plodov.

NENECHÁME SI UJSŤ:
		
		 Botanická záhrada vo Funchal a Tropická záhrada v Monte
		 Cabo Girão najvyšší zráz do mora v Európe
a najvyšší vrch Madeiry - Pico do Arieiro
		 Mestečko Santana a typické chalúpky v tvare
písmena A
		 Najkrajšia leváda Madeiry - Rabacal a 25 Fontes
Ponte de São Lourenço - scenéria vysokých útesov, najzápadnejší cíp ostrova

1. deň: Odlet a prílet na Madeiru.

3. deň: Pri prehliadke mesta Funchal odhalíme sochy osob-

ších kostolov Madeiry a „Vavrínových stromov“ ochutnáme
typický nápoj „poncha“. Vyhliadka Encumeada, odkiaľ je
vidieť severné aj južné pobrežie ostrova. Prejazd cez štyri rôzne
vegetačné pásma (nachádza sa tu i časť pôvodného Vavrínového lesa a rastlinstvo patriace do skupiny Lauri Silva) do Sao
Vicente s vulkanickou jaskyňou a vulkanickým centrom, kde
nám priblížia vznik Madeiry a v Porto Moñiz využijeme morské
prírodné kúpalisko z vulkanických kameňov. Seixal a vyhliadka
s vodopádom „Veo da Noive“ známy aj ako „Nevestin závoj“.
Cabo Girão 580 m, ktoré je najvyšším zrázom do mora
v Európe. Výhľady na východné i západné pobrežie, nekonečný
oceán a malinké terasy s políčkami, ktoré na plošinkách útesu
vybudovali húževnatí miestni roľníci. Cesta cez banánové plantáže a vinohradnícku oblasť späť do Funchal. Tradičný folklórny večer s typickým jedlom Espetada.

4. deň: Dnes si môžeme vybrať program podľa našich prefe-

6. deň: Cez útesovú cestu sa vyšplháme až do výšky 1 095
m na vyhliadku Eira do Serrado. Pod nami sa rozprestiera
údolie známe ako Curral das Freiras (Údolie mníšok), cez ktoré
v minulosti utekali mníšky s obyvateľmi pred nájazdom pirátov.
Botanická záhrada vo Funchal, ktorá sa pýši pestrosťou druhov
a farieb vegetácie ostrova, ale aj množstvom krásnych, pestrofarebných a ukričaných papagájov a pávov. Poobede nenáročná
levada Maroços, zvaná aj „Mimózová leváda“. Prechádza cez
hory a údolia, kde kontrast vytvárajú divoká prírodná vegetácia
a terasové políčka, na ktorých farmári pestujú zeleninu (dĺžka 9
km, čas cca 2,5 hod.).

2. deň: Východné pobrežie ostrova večnej jari: Dedinka Ca-

macha ukrýva manufaktúru prúteného nábytku (uvidíme
remeselníkov pri práci a obchod s výrobkami z prútia všetkého
druhu). Druhý najvyšší vrch Madeiry Pico do Arieiro (1 818 m)
a Ribeiro Frio – pstružia farma zasadená v krásnej záhrade.
Levada Balcoes, ktorá vyúsťuje v srdci hôr. Mestečko Santana,
typické chalúpky v tvare písmena A majú červeno modro bielu
farbu a väčšinou slamenú strechu. Penha d‘Águia – Orlia skala
je medzi mestečkami Portela a Porto da Cruz. Ponte de São
Lourenço – hrôzostrašná scenéria vysokých útesov a hlbokých
údolí končiaca v mori, kde všetko čo zostalo, sú iba malé čierne
skalnaté ostrovy.

2 prví individuálni klienti
neplatia doplatok za 1/1 izbu

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/Funchal/VIE, transfer BA/VIE/BA, autokarovú
dopravu podľa programu, 3*/4* hotel s bufetovými raňajkami, tradičný folklórny večer s večerou, vstup do tropickej záhrady, ochutnávku
vína, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Ostatné vstupy, výlety v
4. deň, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové a servisné
poplatky 185 €, za 4x večere 79 €, za 1/1 izbu
119 €.

Termíny: 12. 5. - 18. 5. 2016

Cena: 875 €
20

ností ako boli Sissi či Kolumbus, ovoniame kvitnúci park Santa
Catarina, pomodlíme sa v Katedrále Sé, nakúpime na trhu Mercado dos Lavradores, odpozorujeme pár nápadov v manufaktúre na výrobu výšiviek a krajok, ochutnáme víno Madeira
v najstarších vínnych pivniciach ostrova. Lanovkou alebo našim
autobusom sa dostaneme až do mestskej časti Monte a jeho
tropických záhrad, ku kostolu Nossa Senhora, kde je pochovaný
posledný rakúsko-uhorský cisár Karol I. Dole z kopca to ide najrýchlejšie s „babosas“, sánkami z prútených košíkov. Miestna
atrakcia, ktorú žiadny turista nesmie vynechať.
rencií: prechádzky po uličkách Funchalu. Pre tých čo preferujú
aktívny pohyb v jedinečnej prírode ponúkame turistiku (fakultatívne) v jednej z najkrajších a najnavštevovanejších levád na Madeire - Rabaçal 25 Fontes. Nachádza sa na západe ostrova a
vstup na ňu je cez náhornú plošinu Paul da Serra. Leváda vedie
cez zalesnené pásmo a naskytnú sa vám prekrásne výhľady a
námety na fotografovanie. Leváda patrí medzi túry so strednou
záťažou a turistika sa ukončuje tunelom, ktorý prepája vrch
s cestou na druhej strane, kde vás bude čakať váš transfer. Celodenný lodný výlet na ostrov Porto Santo preslávený 10 km
dlhou plážou, ktorá vyzerá ako vystrihnutá z tropickeho Karibiku.

7.deň: Odlet z Madeiry domov.

Sprievodca:
Mariana Hozlárová

5. deň: Najkrajšie miesta západnej časti pobrežia čakajú na
náš obdiv. Vyhliadka Pico dos Barcelos a panoramatický
pohľad na Funchal. V prístave dedinky Camara de Lobos
nájdeme repliku lode K. Kolumba a snáď aj ducha Winstona
Churchilla, ktorý tu trávil čas maľovaním obrazov. Ďalšia vyhliadka Pico da Torre. V Ribeira Brava po návšteve jedného z najstar-
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Azory – raj v Atlantiku

8 dní | 7 nocí
| Letecky

Portugalsko
Deväť „kúskov“ zeme vynárajúcich sa z oceánu. Rozľahlé pastviny, kde kravy žijú voľne a guláš je
varený v pare z podzemných prameňov. Kopce vyzerajú ako potiahnuté zeleným zamatom a všetko kvitne ako divé. Predstavte si hortenzie veľké ako ľudská hlava. Tieto kríky väčšinou ohradzujú
pasienky a ako fialové stužky sa ťahajú hore-dole po vrchoch. Dedinky a mestečká sopkám vďačiace za ojedinelú romantickú architektúru. Ananásové a čajové plantáže, tropická vegetácia a
jazerá v kráteroch sopiek. Z hlbín zeme na mnohých miestach vyviera sírny dym či vytekajú bohaté
minerálne pramene. Ostrovy sopečného pôvodu, ktoré niektorí považujú za pozostatky bájnej Atlantídy tak zostávajú najzápadnejším exotickým územím Európy a stále veľkou neznámou...... a o
to väčší zážitok budeme mať my z ich návštevy.

Algar
do Carvão

TERCEIRA

Angra
do Heroísmo

ST. MIGUEL
Sete
Ribeira Grande
Cidades
Nordeste
Ponta Delgada

Lagoa do Fogo

NENECHÁME SI UJSŤ:
Lisabon (UNESCO), mesto moreplavcov a predstavenie Fado
Ľudová slávnosť Festa di Povo a výlet do tradičnej továrne na spracovanie korku
Mramorové mestá v provincii Alentejo, Évora
– najlepšie zachované stredoveké mesto Portugalska (UNESCO), starý dodnes používaný 31
metrov vysoký a 7 454 m dlhý akvadukt v Elvas
Najjuhozápadnejší bod pevninského Portugalska, plavba po pobreží Algarve, maurské mestečká Faro, Lagos a Tavira

1.- 2. deň: Odlet z Viedne na najväčší z Azorských ostrovov
St. Miguel. Azory vznikli vďaka podmorským sopkám, zemetraseniu a láve. Súostrovie totiž leží priamo na spojnici
africkej, euroázijskej a severoamerickej tektonickej dosky.
Erupcie vyvolané ich odďaľovaním spôsobili pred miliónmi rokov v hlbinách mora vznik gigantického horského
pásma, ktoré sa na niektorých miestach vyvrásnilo až nad
hladinu oceánu. Úchvatná scenéria západnej časti ostrova
St. Miguel: bezpochyby najkrajšie vyhliadky Pico Carvão
na južnú a severnú časť ostrova, Lagoa do Canário a Vista
do Rei na jeden zo siedmych divov Portugalska – Lagoa
das Sete Cidades, dedinka na dne veľkého kráteru s dvoma jazerami (najväčší kráter na Azoroch, 12 km priemer).
Sopečné jazerá spojené s legendou o princeznej so zelenými očami a pastierovi s modrými očami z ktorých sĺz vnikli
jazerá so smaragdovo zelenou a azúrovo modrou vodou.
Krátka turistika po hrebeni s výhľadmi na jazerá. Návšteva
ananásovej plantáže nás zavedie cez skleníky predstavujúce jednotlivé etapy rastu organického ananásu. Ponta
Delgada so svojím historickým centrom Baixa vybudovaným v koloniálnom štýle. Monumentálny trojoblúk brány
Portas da Cidade, kláštor Nossa Senhora da Esperanca,
ale aj miestne trhovisko či dielne kde sa vyrába tradičná
keramika.
3. deň: Vyhliadka Santa Iria s výhľadom na útesy sever-

ného pobrežia Ponta Formosa , Ponta do Cintrao a vnútrozemie ostrova. Jedinečné čajové plantáže Gorreana.
Rovnomerne zastrihnuté zelené plantáže, pôvodné stroje,
výklad o spracovaní čajových lístkov a ochutnávka čierneho, pomarančového a zeleného čaju. Vyhliadka Pico do
Ferro s výhľadmi do údolia Furnas s rovnomerným jazerom
Lagoas das Furnas a dedinkou Furnas učupenou priamo
v kráteri sopky s poslednou erupciou v r. 1630. Zem tu
buble pod nohami, občas zasyčí gejzír pary a cez fumaroly
„prieduchy“ v pôde unikajú do okolia sírne plyny s teplotou
až 800 °C. Horúce žriedla v ktorých sa pripravuje miestna
špecialita Cozido de Furnas. Všetky ingredencie sa vložia
do obrovského hrnca, zakope sa na 6 hodín do zeme a
keď sa vytiahne, je uvarené. (obed) . Kúpeľ v termálnom
jazierku (voda okrovej farby zaváňajúca sírou a s teplotou 38 °C) obklopenom exotickou vegetáciou botanickej
záhrady Terra Nostra Garden. Belostná kaplnka Nossa Senhora da Paz nad bývalým hlavným mestom Vila Franca do
Campo, ku ktorej vedie aspoň sto schodov.

4.deň: Malebné mestečko Ribeira Grande na sever-

nom pobreží ostrova. Návšteva továrne na likéry Mulher
de Capote s ochutnávkou. Caldeira Velha, teplý prameň
s vodopádom zasadeným do prostredia s vegetáciou ako
z Jurského parku. Čerešnička na torte chránená prírodná
rezervácia - vulkanické jazero Lagoa do Fogo (Ohňové
jazero) vyplňujúce dno krátera obklopené divokou prírodou
s krásnymi výhľadmi.
5. deň: Severovýchodná časť ostrova: Nordeste, mesto

na východnom najdivokejšom konci ostrova s horami presahujúcimi 1000 metrov nad morom. Subtropický prírodný
park Ribeira dos Caldeirões (vodný mlyn, niekoľko vodopádov), vyhliadka z Vista dos Barcos na najvýchodnejší
výbežok ostrova Ponto do Arnel (maják a malá rybárska
osada pod útesom), Ponta do Sossego, záhrada plná rôznych kvetov s výhľadmi na more a okolité hory. Ponta da
Madruga miesto s jedinečným výhľadom na ostrov, kde
mnoho ľudí chodí pozorovať východ slnka z oceánu. Povoação, prvé osídlené miesto na ostrove ( 1432), známe tiež
pre svoje typické cukríky Fofa da Povoação .
6. -7. deň: Trajekt na ostrov Terceira. Ostrov monumen-

tov, pevností, kláštorov, a starobylých domov s farebnými
fasádami. Prehliadka najstaršieho mesta Azorov historického centra Angra do Heroísmo (UNESCO).Viac ako 300
rokov bolo zastávkou pre lode brázdiace cestu Atlantikom
medzi Európu, Amerikou a Afrikou. (pevnosť Sao Sebastiăo
z 16. St., katedrála, aréna pre býčie zápasy, palác kapitánov
a miestne kostoly). Výprava do útrob vyhasnutého vulkánu Algar do Carvão, čo v preklade znamená Uholný
komín. Je 100 m hlboký a aby sme sa vo vlhkom podzemí
cítili príjemnejšie hrá tu relaxačná hudba. A viac, podľa časových možností...(výhľad z Serra do Cume, vulkán Guilherme Moniz, múzeum vína Biscoitos)
8. deň: Odlet do Viedne.

Poznámka: Zmena programu vyhradená. Aktualizácia
trajektov medzi ostrovami sa zverejňuje apríl/máj 2016.
Sprievodca:
archeológ
Zdenko Somorovský

Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu z Viedne na
ostrov St. Miguel a späť z ostrova Terceira do
Viedne, transfer BA/letisko/BA, 5x celodenný
výlet po ostrovoch, trajekt zo St. Miguel na
ostrov Terceira, 7x hotel 3*/4* s raňajkami,
1x obed špecialita Cozido de Furnas, návštevu čajovej plantáže s ochutnávkou, návštevu
likérky s ochutnávkou, návštevu ananásovej
farmy, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Letiskové poplatky 220 €,
vstupy, výlet na pozorovanie veľrýb a delfínov
55 €, komplexné cestovné poistenie.

Termíny: 23. 6. - 30. 6. 2016

Cena: 929

€
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6 dní | 5 nocí

Na trase Madrid – Barcelona
Španielsko

Geografický stred Iberského polostrova, kedysi centrum ríše, nad ktorou slnko
nezapadalo. Pomerne mladá história, vládnuce dynastie Habsburgovcov a Bourbonovcov,
ktorí vytvorili tvár mesta. Majstrovské diela Velázqueza a Goyu, Orichen de las careteras
radiales, nultý kilometer šiestich hlavných ulíc rozbiehajúcich sa do celého Španielska.
Madrid, hlavné mesto Španielska. Oproti tomu Gaudího Barcelona, európske veľkomesto
s katalánskym šarmom, pyšne sa pozerajúca na svoju 2000 ročnú históriu. Pláže
obmývané trblietajúcim Stredozemným morom, v pozadí silueta nízkeho pohoria. Veční
rivali, no Barcelona vždy tá druhá. Či je to naozaj tak, máme možnosť posúdiť sami.

Madrid
Barcelona

Veľká noc

NENECHÁME SI UJSŤ:
Najväčší rivali Španielskeho kráľovstva
Rýchlovlak z Madridu do Barcelony za
3 hodiny
Prado, svätostánok umenia, prepych bývalej
rezidencie španielskych panovníkov El Palacio
Real, stovky rokov budovaná a dodnes nedokončená Sagrada Familia
Stred sveta a pupok Madridu verzus La Rambla vstupná brána do Barcelony
Veľkonočná procesia v Madride
Tapeo, večer aký trávia správni Madrileňos

1. - 2. deň: Odlet a prílet do Madridu, hlavného mesto

Španielska. Madrid (UNESCO) – geografický stred Iberského polostrova, centrum ríše, nad ktorou slnko nezapadalo.
Madrid a vládnuce dynastie Habsburgov a Bourbonovcov: Puerta del Sol a „kilometro zero“, tzv. epicentrum
metropoly, od ktorého sa merajú všetky vzdialenosti a číslujú
všetky španielske diaľnice, zvláštna charizma hlavného námestia Plaza Mayor, dejisko korunovačných ceremónií, osláv
a demonštrácii, ale aj popráv a centrum klebiet a intríg. El
Palacio Real, Kráľovský palác – obrovský počet komnát, knižnica s najväčšou zbierkou starých výtlačkov, rukopisov, máp
a notových zápisov na svete a zbrojnica s kolekciou zbraní
z 15. storočia. Hlavná trieda Gran Via a opätovné stretnutie
so Cervantesom a jeho hrdinami na námestí Plaza de Espaňa.
Madrid známy pompéznimi veľkonočnými procesiami so
sochami rozličných svätých, kde účastníci majú často špicaté
klobúky a kajúcnici idú niekedy v reťazoch. Na vlastnej koži
vyskúšame byť pravými madrilleňos pri večeri v typickom
tapas bare (tapas – drobnosti, ktoré dokážu postaviť chuťové bunky do pozoru).
3. deň: Madrid a umelecké skvosty: Paríž sa pýši Lou-

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/Madrid a Barcelona/VIE,
transfery BA/letisko/BA, letisko/hotel/letisko a hotel/vlaková stanica/hotel, 2x 4*
hotel v Madride, 3x 3* hotel v Barcelone,
5x bufetové raňajky, 1x večeru „španielske tapas“, sprievodcu CK, poistenie
proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa
programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové poplatky 185 €, rýchlovlak Madrid – Barcelona
115 €, za osobu v 1/1 izbe 169 €.

Termíny: 25. 3. - 30. 3. 2016

Cena: 559 €
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vrom, Florencia Uffizi a madridským svätostánkom umenia
je Museo del Prado. Majstri ako Diego Velázquez, Francisco Goya a Hieronymus Bosch. Museo Thyssen – Bornemisza, prestížna galéria umelcov od Duccia cez El Greca
a Caravaggia až po Schieleho a Rotha. Centro de Arte
Reina Sofía – zbierka moderného španielskeho maliarstva,
ktorého vrcholom je Picassova Guernica. Pre tých, čo považujú futbalové umenie za vzrušujúcejšie ako nadchýnanie sa
nad skoro nadpozemskými dielami umelcov, otvára brány
domovský štadión kráľa futbalu Real Madrid – Santiago Bernabéu. Transfer na vlakovú stanicu Atocha odkiaľ nám vyráža
rýchlovlak AVE do Barcelony. 650 km za necelé 3 hodiny!
4. deň: Barcelona (UNESCO) večná konkurentka hlavného

mesta Madridu. Mesto Antonia Gaudího a futbalového klubu
FC Barcelona, ktorého domovský štadión je jeden z najväčších na svete – Camp Nous. Najznámejší bulvár La Rambla,
žijúci vo dne i v noci. Pouliční muzikanti, žongléri, živé sochy,
stánky s kvetmi a suvenírmi, obchodíky s domácimi maznáčikmi a papagájmi. Nostalgická tržnica La Boqueria, kde
nájdeme kulinárske lahôdky katalánskej kuchyne. Palau Gűell
– prvá stavba na objednávku Gaudího, pamätník Krištofa
Kolumba ukazujúceho smerom na Stredozemné more. Naj-

staršia časť Barri Gòtic. Plaça del Rei s palácom katalánskych
a kastílskych kráľov, katedrála sv. Eulálie s krížovou chodbou,
v ktorej tradične hroby strážia biele husi. Tí, ktorí nemali možnosť potápať sa v Červenom mori či pri Veľkom bariérovom
útese, si nenechajú ujsť príležitosť vkročiť do jedného z najväčších akvárií.
5. deň: Barcelona a španielsky geniálny architekt Antonio
Gaudí. Katedrála La Sagrada Familia alebo Chrám svätej rodiny, vyše sto rokov budovaná a stále nedokončená gigantická stavba. Hospital de la Santa Creu, jedinečný nemocničný
komplex, dielo Domènecha a Montanera. Casa Batlló so
strechou pripomínajúcou chrbát obrovského jaštera a stĺpmi
ako nohy slona, Casa Milá, prezývaná La Pedrera (Kameňolom). Dve perníkové chalúpky bohato zdobené polevou
a medzi nimi brána z tepaného železa. Rozprávkový vstup
do parku Parc Gűell, jedného z najoriginálnejších verejných
parkov na svete. Vyvýšená plošina s lavičkami v tvare plaziaceho sa hada, odkiaľ sa naskytá výhľad na celé mesto, ružový dom Casa-Museu Gaudí, kde sám veľký architekt býval,
Sieň sto stĺpov tvorená 86 „stalagnátmi“, promenády kryté
stĺporadím v tvare stromov, farebné mozaiky z glazovaných
keramických črepov či skla.
6. deň: Kopec Montjuïc, v preklade Židovská hora, cen-

trum Olympijských hier z r. 1992. Olympijský štadión s kapacitou 65 tisíc návštevníkov, španielska dedinka „Poble
Espanyol“. Vlastné námestia, kostoly, tradičné obchodíky,
kaviarne a reštaurácie. Stavby z Kastílie-Leonu, Extremadury,
Asturie či Beleárskych ostrovov. Za nepatrný čas prejdeme
Španielskym kráľovstvom krížom – krážom. Terasy pod palácom Palau Nacional – ústredný pavilón Svetovej výstavy
(1929), námestie Plaça d´Espaňa a bývala aréna býčích zápasov. Nastal čas rozlúčiť sa. Silné spomienky a pár španielskych
slov si však odnášame so sebou... Hasta pronto Espaňa!
Transfer na letisko a odlet domov.

Sprievodca:
Martina Lukáčová

+421 944 493 857 | info@cksvetobeznik.sk | www.cksvetobeznik.sk

Baskicko a Kantábria
– chuť severného Španielska
Keď sa povie Baskicko, vybaví sa nám hlavne skratka ETA. Znamená Euskadi Ta Askatasuna,
alebo Baskicko a jeho sloboda. Strana sa postavila proti diktátorskému režimu generála
Franca, ktorý Baskov prenasledoval. Niektorých Baskov spoznáte ľahko, nosia typický baret
– txapelu. Pôvod Baskov obostiera tajomstvo. Nikto nevie, odkiaľ vlastne na Pyrenejský
polostrov prišli. Záhadou je taktiež baskický jazyk euskara. Svojbytný kraj v ktorom
sa striedajú drsné horstvá Kantábrijského pohoria s lúkami, olivové a citrusové háje.
Svetoznámou pýchou sú lahodné vína z kraja Rioja. Pútnické miesta svätojakubskej cesty,
Guggenheimovo múzeum v Bilbao, letný filmový festival v San Sebastian, kantábrijská
jaskyňa Altamira... Národný šport pelota, baskický kríž lauburu, býci a fiesty, 400 rôznych
baskických krojov... Poďte sa sami presvedčiť a staňte sa tak ako my v Svetobežníku
veľkými obdivovateľmi Baskicka a ďalších severných regiónov Španielska.

9 dní | 8 nocí
| Letecky
Santillana
del Mar
Comillas
Santander

Costa Vasca
Bilbao

S. Sebastian

Guernika

jaskyňa Altamira

Santuario de Aranzazu
Salinas de Añana

Vitoria

Pamplona

Estella

Elciego

Puente
de Reina

Logroño

NENECHÁME SI UJSŤ:
Replika pravekej jaskyne Altamira v pomere 1:1
Pútnické miesta svätojakubskej cesty
Bilbao a Guggenheimovo múzeum
Jazda pobrežím Costa Vasca s ostrovnou
kaplnkou San Juan de Gaztelugatxe
Mekka gastronómie a dejisko
filmového festivalu v San Sebastian

slávneho

Ochutnávka domácej delikatesy pintxos a rýchlokurz jeho objednávania
Soľ zo Salinas de Añana s možnosťou nákupu
najkvalitnejšej soli na svete

1. - 2. deň: Odlet a prílet do Bilbao či Botxo (Diera) ako

ho miestni obyvatelia s láskou prezývajú. Stará štvrť v Bilbau
– Casco Viejo, uličky nazývané siete calles a najkúzelnejšie
krčmičky a bary v meste. Most Puente Colgante (UNESCO),
prvý gondolový most na svete (1893) a výhľady z plošiny zavesenej pod samotnou konštrukciou mosta.
3. deň: Ultra moderný chrám Santuario de Aranzazu

je výsledok 10 ročného „boja“ s Vatikánom o povolenie
stavby na mieste kaplnky, ktorá bola storočia tradičným
pútnickým miestom. Vittoria Gasteiz, mesto založené
navarrským kráľom Sanchom el Sabio. Soľ zo Salinas de
Añana. Je považovaná za najkvalitnejšiu na svete a pritom
vzniká v bizarnom prostredí. Dômyselný systém kanálikov,
ktoré rozvádzajú soľný roztok do plytkých bazénov kde sa
voda odparuje a zostáva soľ.

4. deň: Oblasť La Rioja Alavesa, zvlnený kraj nedohľad-

ných viníc s ospalými dedinkami. Opevnené mesto Laguardía
a labyrint starobylých uličiek s domami a palácmi ukrývajúcimi
vínne pivnice „bodegas“ (ochutnávka). Frank Gehry, ktorý
patrí k trom najslávnejším žijúcim architektom sveta, vína
Marques de Riscal a dedinka Elciego o ktorej sa nadnesene hovorí ako o „hlavnom meste španielskeho vína“ majú niečo spoločné a my zistíme čo. Logrono, hlavné mesto regiónu
La Rioja a povinná zastávka na Svätojakubskej ceste. Miesto
kde panuje majestátna atmosféra, námestia obkolesené stromoradím, úzke uličky a tajomné zákutia. Staré jadro okolo
Plaza del Mercado a katedrála Santa María de la Redonda
s obrazom Ukrižovanie, ktorý má pochádzať od Michelangela.
5. deň: Stávame sa na okamih pútnikmi svätojakubskej

cesty v oblasti Navarra: Staré kráľovské mesto Estella pre
svoju krásu v stredoveku prezývané „La Bella“. Kostol San
Pedro de la Rúa a palác navarrských kráľov, jediná existujúca
civilná románska stavba v Navarre. Prastarý benediktínsky
kláštor Monasterio de Irache a vínna fontána Fuente
de Vino. Puente de Reina - prekrásny románsky most so
šiestimi oblúkmi a kostol Iglesia del Crucifijo postavený templárskymi rytiermi s jedným z najkrajších gotických krucifixov
na svete. Pamplona, svetoznáma vďaka slávnosti Sanfermines. Vbehneme do hektického naháňania býkov v podobe trojrozmerných snímok a dozvieme sa všetko o dejinách
a kultúre býčích behov. Katedrála Santa María s úchvatnými
hrobmi navarrského kráľa Karola II s manželkou a gotickým
ambitom zdobeným prepracovanými kameňorezbami.

6. deň: Hovorí sa, že nič nie je nemožné. Nie je to však
pravda. Nie je možné zbadať San Sebastian a okamžite si
ho nezamilovať. Nekorunovaný kráľ baskických letovísk, malebné a nekresťansky drahé. Gastronomická metropola našej
planéty, miesto diania svetoznámeho filmového festivalu.
Povinné turistické zastávky: Súsošie od Eduarda Chillida, tri
oceľové sochy vložené do skál, bičované vlnami Kantábrijského mora. Palác Miramar v zálive La Concha. Pico del Loro,
ideálne miesto pre výhľad na záliv a San Sebastian. A na záver dňa rýchlokurz správneho objednávania a jedenia
pintxos.
7. deň: Costa Vasca – strmé útesy, nádherné pláže a malé

rybárske prístavy. Za nimi nádherné zelené údolia a jazda
pobrežím s neskutočnými výhľadmi medzi dedinkami Zarautz a Zumaia. Dnes znovu postavené mestečko Guernica a skutočný tragický príbeh z 26. apríla 1937 kedy bolo
mesto na žiadosť Franca plošne zbombardované Hitlerovou
divíziou Légie Kondor. Rybársky prístav Bermeo. Ostrovček
s kaplnkou San Juan de Gaztelugatxe kedysi slúžiacou
ako náhodné útočisko pre stroskotaných námorníkov. Most
z pevniny a 231 schodíkov, ktoré ku nej vedú.
8. deň: Santillana del Mar, mesto troch klamstiev. Stre-

doveký klenot s jasnými dláždenými ulicami a budovami
z opracovaného kameňa a tehál. Zdá sa, akoby tu mali
začať natáčať film. Ale nie je to tak. Ohromujúca replika
najzaujímavejšej časti pravekej jaskyne Altamira v pomere 1:1. Sixtínska kaplnka paleolitu v podobe nádherných
jaskynných malieb bizónov, koní, diviakov... Stredoveké
centrum Comillas, príbeh markíza Comillas, neogotický
palác Palacio de Sobrellano a geniálna stavba Antónia
Gaudího Capricho de Gaudí. Santander, hlavné mesto
Kantábrie a letné útočisko „madrilenos“, Madridčanov.
9. deň: Bilbao: Guggenheimovo múzeum, budova-ikona,

ktorú chcú ľudia navštíviť pre ňu samú – nielen pre vystavené exponáty. Euskal Museoa, najúplnejšie múzeum baskickej kultúry a dejín v celom Španielsku či Múzeum Bellas
Artes s dielami El Greca, Goyu a Gaugina. Odlet domov.

Štart zájazdu:
minimálny počet 7 osôb

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/Bilbao/
VIE s prestupom, transfer BA/letisko/BA, mikrobus počas pobytu (okrem Bilbaa), 8x ubytovanie v 3* hoteloch, bufetové raňajky, ochutnávku pinxos, sprievodcu CK, poistenie proti
insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa programu,
komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové a servisné
poplatky 185 €, za osobu v 1/1 izbe 169 €, za
2 tradičné obedy 39 €.

Sprievodca:

Termíny: 2. 6. – 10. 6. 2016

Martina Lukáčová

Cena: 949 €

Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!
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8 dní | 7 nocí

Galícia a Astúria
– zelené srdce Španielska

| Letecky
Laurca
La Coruña
Cabo
Finisterre
Carnota

Cudillero Lannes

Oviedo

Covadonga

Santiago de Compostela
León
Cebreiro
Ponferrada Astorga

Ak chceme porozumieť Španielsku, mali by sme jeho poznávanie začať tam, kde sa zrodilo.
V Astúrii, Kantábrii a Galícii. Divoké rozoklané pobrežie, hustá bujná vegetácia, pobrežné fjordy, tvorené ústím mnohých riek nazývaných „rías“. Nádherné pláže často zovreté tajomnými
skaliskami, majáky. Ústrice a chobotničky podávané s bielym vínom, rybie trhy a kuchyňa založená na „plodoch mora“. Upravené dedinky, typické presklené balkóny a najvýznamnejšia
pútnická trasa stredovekej Európy „Svätojakubská cesta“. Jedna z najpôsobivejších katedrál
celého sveta – katedrála sv. Jakuba v Santiagu de Compostela, predrománske kostolíky a
šesťtisíc rokov staré menhiry a dolmeny. Všadeprítomné tri originálne stavby: cruceiros, kamenné kríže osadené z oboch strán soškou, horreos, podlhovasté stavby na koloch a pazos,
rozľahlé panské domy s erbmi nad dverami. Je zvláštne, že tie najzaujímavejšie miesta ležia
spravidla v končinách málo známych ako je práve Galícia, Astúria a Kantábria.

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Katedrály v Santiagu de Compostela, Leóne a
najstarší kostolík na Svätojakubskej ceste
v Cebreiro
		 Astúrske „Božie chrámy“ (UNESCO) - kostoly
Santa María de Naranco, San Miguel de Lillo
a San Julián de los Prados a Cangas de Oñíz,
prvé sídlo asturiánsko-vizigotských kráľov
		 Najzápadnejší bod Európy mys Cabo Finisterre
a najdlhšia piesková pláž Galície Carnota
		 Costa Verde - majáky, divoké útesy, zálivy
a malebné rybárske dedinky Luarca, Cudillero,
Llanes

1. deň: Odlet a prílet na letisko Asturias. Prvý úsek Costa
Verde – reťaz prekrásnych osamelých piesočnatých zálivov a
skalnatých útesov, ktoré prerušujú ďaleko do vnútrozemia vybiehajúce rias (tzv. fjordy). Luarca, bezpochyby najkrajšie prístavné mestečko v Astúrii. Jeho rybársky prístav leží tak tesne
medzi skalami a radmi domov, že pre rybárske člny zostáva
len málo miesta na vyplávanie. Nefalšované starodávne astúrske taverny „chigres“ a národný jablčný kvasný mušt sidra.
Malebný prístav dedinky Cudillero, pestrofarebné domčeky
s podlubím a hlavné lákadlo – útulné taverny s tradičnými
astúrskymi rybími špecialitami.

Štart zájazdu:
minimálny počet 7 osôb
Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/
Oviedo/VIE s prestupom, transfer BA/
VIE/BA, mikrobus počas pobytu okrem
dňa v Oviede), 7x ubytovanie v 3* a 4*
hoteloch, bufetové raňajky, sprievodcu
CK, typický astorgský obed, poistenie
proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa
programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové a
servisné poplatky 185 €, za 2 tradičné
obedy (galícijský a astúrsky 39 €, za 1/1
izbu 169 €.

Termíny: 10. 9. - 17. 9. 2016

Cena: 899 €
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2. deň: Druhé najväčšie mesto Galície - La Coruña. V tomto galícijskom prístave stojí nielen jediný maják na svete z
rímskych dôb Torre de Hercules (UNESCO), ale i rad pozoruhodných a jedných z najkrajších typicky zasklených corunských balkónov, ako jediná ochrana proti vetru a dažďu.
Cesta Keltov za zapadajúcim slnkom a fantastické výhľady na
Atlantik. Najzápadnejší bod Európy mys Cabo Finisterre, maják a bronzová socha párov topánok, kde obvykle
pútnici na znamenie konca cesty pred kúpeľom v mori spália
svoje šaty. Najdlhšia pláž Galície, Carnota, sedem km dún
bieleho piesku, zaradená medzi 100 najkrajších pláží
sveta. V rovnomennej dedinke sa nachádza najdlhšia a určite najkrajšia sýpka (cez 30 m) v Galícii, postavená zo žuly
koncom 18. st. Stojí na dvoch radoch pilierov. Viete prečo?
3. deň: Santiago de Compostela (UNESCO): hlavné
mesto Galície, jedno z najvýznamnejších pútnických miest
kresťanstva a azda najkrajšie mesto Španielska. Legenda
o apoštolovi Jakubovi a chrám Sv. apoštola Jakuba, ktorý je
po Jeruzaleme a Ríme považovaný za tretie najposvätnejšie
miesto kresťanov. Starobylé mesto Lugo a podvečerná prechádzka po monumentálnych hradbách obkolesujúcich staré
mesto (UNESCO).
4. deň: Cebreiro, pitoreskná osada kamenných domčekov
so strechami zo slamy uzatvárajúcimi kruh okolo najstaršieho kostolíka na svätojakubskej ceste (9. st.). Pozoruhodne utváraná krajina Las Médulas (UNESCO) a zvyšky
najdôležitejších zlatých baní antického Ríma. Ponferrada a
templársky hrad, ktorý z diaľky vyzerá ako nadčasová svadobná torta, v skutočnosti slúžil ako útočisko pútnikov pred
nájazdmi Maurov. Malý mozarabský kostolík Santo Tomas de
las Ollas (10. st.) s oblúkmi a vizigótskymi prvkami.

5. deň: Astorga typické trhové mesto záhadného Kelto-iberského etnika, po ktorom okrem maragotského cocida
(typické jedlo) zostal iba párik figúr v tradičnom odeve na
orloji mestskej radnice. Bizarný modernistický Palacio Episcopal, navrhnutý pre katalánskeho biskupa Antoniom Gaudím, je dnes pozoruhodným múzeom svätojakubskej cesty.
„Margotské cocido“ typicky astorgský obed. Staré
kráľovské mesto Leon, dôležitá zastávka na svätojakubskej
ceste a jeho veľkolepé kostoly. Vrchol staviteľského umenia
gotická katedrála Santa Maria de la Regla s vežami 65 a
68 m vysokými a najkrajšími vitrážnymi oknami zo všetkých
kostolov s celkovou plochou 1 800 m2 na Svätojakubskej
ceste. Románsky kostol San Isidoro s ostatkami sv. Isidora zo
Sevilly, „Sixtínska kaplnka románskeho umenia Španielska“
- kráľovský Panteón kde je pochovaných najmenej 23 kráľov
a kráľovien. Monasterio de San Marco, postavený ako sídlo
svätojakubských rytierov.
6. deň: Hlavné mesto Astúrie - Oviedo: Katedrála a k nej
patriaca „Svätá komora“ z predromantického obdobia ukrývajúca relikvie z epochy, ku ktorej prináleží zlatý, drahokamami pokrytý „Anjelský kríž“. Astúrske „Božie chrámy“
- predrománske kostoly Santa Maria de Naranco, San Miguel
de Lillo a najväčší predrománsky kostol San Julian de los Prados s rozmermi 30 x 25 m (UNESCO), vybudovane za vlády
Alfonza II., Ramira I, a Alfonza III. (8. – 10. st.).
7. – 8. deň: Vzdialené vrcholky najvyššieho horského masívu Španielska Picos de Europa (krátka turistika). Cangas
de Oniz, prvé sídlo asturiansko-vizigótskych kráľov, čim si
vyslúžilo prezývku „prvé hlavné mesto Španielska“. Rímsky
most, Capilla de Santa Cruz- kaplnka postavená na prehistorickom dolmene. Jaskynný chrám Covadonga oslavovaný
asturijcami ako kolíska kresťanského Španielska. Cueva del
Cares - múzeum výroby syra Cabrales a jaskyňa, kde miestne biele zlato dozrieva. Druhy úsek Costa Verde – starodávne
prímorské mestečko Llanes tlačiace sa medzi výbežky Picos
de Europa a dlhá promenáda lemujúca vrcholky skalného
pobrežia. Odlet domov v podvečerných hodinách.

Sprievodca:
Martina Lukáčová

+421 944 493 857 | info@CKsvetobeznik.sk | www.CKsvetobeznik.sk

Po

ka

hodič

Nefalšovaná Andalúzia
– Feria de Abril de Sevilla

Ak chcete zažiť nefalšovanú atmosféru fiesty, vyberte sa s nami do Andalúzie. Lokálne fiesty
sa riadia cirkevným kalendárom a ich súčasťou je podľa tradície jarmok, procesia, omša,
flamenco i korida. Konajú sa takmer nepretržite, neexistuje jediná dedinka, ktorá by nemala
svoju vlastnú. Sotva sa skončí jedna, o pár kilometrov sa už začne ďalšia a nikdy netrvá iba jeden
deň. Fiesta, sprievody, slávnosti. Slávnosti a sviatky ako vo filme, ale prežité na vlastnej koži.
Andalúzia vie žiť!
V jarnom období sú teploty v Andalúzii ideálne pre poznávanie a Andalúzia hýri sýtymi
farbami od zelenej (pláne) cez ružovo-bielu (rozkvitnuté stromy) až po oranžovú
(pomaranče) na rozdiel od letných a jesenných mesiacov, kedy je krajina vyprahnutá
a suchá.

8 dní | 7 nocí
| Letecky
Córdoba
Sevilla
Jerez
de la Frontera

Ronda

Cádiz

Granada

Malaga

Gibraltar

NENECHÁME SI UJSŤ:
Jerez de la Frontera a bodegas plné lahodného
sherry
Slávne kamenné stĺpy v levom dvore Alhambry
v Granade
Večer plný flamenca a typické španielske tapas
Córdoba a slávne kvetinové „patios“
Maurská zvonica La Girandela nad gotickou
katedrálovu v Seville
Mesto nad priepasťou Ronda a domy pod skalou Setenil de las Bodegas

1. deň: Odlet a prílet do Andalúzie. (Malaga-prehliadka)
2. deň: Relax pri mori alebo výlet na najjužnejší cíp Španiel-

ska Gibraltár, ktorý kedysi Španieli predali Britom. Jediné
voľne žijúce opice v Európe, prieplav oddelujúci Afriku od
Európy.
3. deň: Granada s nebeskou kulisou Sierry Nevady ako po-

sledná bašta arabského panstva na Pyrenejskom polostrove.
Čo robí z Granady rozprávku z Tisíc a jednej noci? Mohutné maurské dedičstvo, ktoré ju už po storočia charakterizuje
korunou všetkých španielsko-arabských stavieb Alhambrou
(UNESCO). 23 sultánov z rodu Nasridov dalo podnet na vznik
obrovského komplexu červených pevnostných hradieb, veží,
siedmich obytných palácov, mešít a záhrad Generalife s množstvom fontán a vodných hier. Albacín, maurská štvrť stratená
v čase, natretá vápnom na bielo so svojimi úzkymi uličkami
a Miradorom, ako klenot svetovej architektúry a centrum výsostne španielského tanca – flamenca.
4. deň: Córdoba a Festival de Patios Cordobeses. Sú-

ťaž o najkrajšie vyzdobené nádvorie (patio) Córdoby. Patios
prevažnú časť roka ukryté pred zrakmi turistov otvoria svoje
brány, odomknú železné mreže a predbiehajú sa v najdokonalejšom súzvuku córdobskych tradícií, kvetinovej výzdoby a
vôní. Mezquita (UNESCO), jediná mešita, ktorá sa zachovala
zo španielskeho stredoveku a zároveň patrí k najväčším na
svete. Jedinečný les 856 stĺpov v modlitebnej sieni bývalej
umajjovskej mešity, 19 pozdĺžnych a 36 priečnych lodí, nádherné orientálne ornamenty. Nekonečný priestor a tajuplná
hra svetla medzi stĺpmi. Vojdeme a táto mystická atmosféra
sa nám dostáva ihneď pod kožu.
5. deň: Hovorí sa, že kto chce poznať Španielsko, musí vidieť

Sevillu, pre svoju krásu nazývanú aj Perlou Andalúzie. Mesto
preslávené pomarančami a ženami. Sevilla (UNESCO) povestná sklonom k teatrálnosti, plná extrovertov vyžívajúcich
sa v býčích zápasoch, fiestach, procesiách či flamencu. Mesto
Carmen, Dona Juana a Figara. Gotická katedrála Santa María, výstupom na maurskú zvonicu La Giralda sa asi zapotíme,
ale zhora zaručene zbadáme strechy a nádvoria Kráľovského
paláca – Reáles Alcázares. Barrio de Santa Cruz nám dokáže,
aké ľahké je zablúdiť a zabudnúť na čas v spleti úzkych uličiek
s vykachličkovanými dvormi a tepanými železnými balkónmi.
Školy flamenco, obchody ponúkajúce castanetas, vejáre či tradičné bodkované andalúzske šaty. A na záver dňa si preveríme

naše veslárske zručnosti priamo na námestí Plaza de Espaňa. Najväčšia a jedna z najľudovejších andalúzskych
slávností – Feria de Abril de Sevilla. Vyzdobené kone
ťahajúce vozy, v ktorých sa vejármi ovievajú krásne seňority v
pestrých šatách. Páni v bielych košeliach, čiernych nohaviciach
s klobúkom sa podozrivo podobajú na Zorra. Jedia sa španielske chuťovky, popíja sa jemné víno, zábava trvá až do neskorej
noci a z mesta sa stáva obrovská tančiareň flamenca.
6. deň: Jerez de la Frontera a Feria del Caballo. Rodisko

a tlčúce srdce aperitívu sherry, centrum chovu koní čistej andalúzskej rasy a flamenca. Pravidlo platné pre každého turistu:
návšteva jednej z bodeg a degustácia lahodného sherry.
Kráľovská andalúzska škola jazdectva a krasojazdy. Vedeli ste,
že najstaršie mesto Európy je Cádiz? Starobylé mesto na
brehoch Atlantiku v roku 1100 pred n. l. založili Feničania.
Malé kocky domov všade prevyšuje žltá kupola katedrály. K jej
pokladu patrí celosvetovo najväčšia a najdrahšia monštrancia
pre procesie. Staré uličky a ich osobitý pôvab, v stánkoch vystavený medený riad, koreniny, šperky i čaje na rôzne neduhy.
Po jednom nám prejde migréna, po inom prestaneme fajčiť a
ďalší nám vari vyžehlí aj puky na nohaviciach. Dáme si paellu
– alebo kalamáre?
7. deň: Jazda vnútrozemím Andalúzie a krajom bielych

dediniek „pueblos blancos“. Mesto nad priepasťou –
Ronda. Ohromujúca poloha na skalách nad hlbokým kaňonom, slnkom vybielené domy prilepené k zrázu ako lastovičie
hniezda, priepasť, cez ktorú vedie 98 m vysoký most Puente
Nuevo a nekonečné výhľady na náhornú plošinu. Setenil de
las Bodegas a domy pod skalou. Obydlia vyhĺbené do skál,
alebo len zväčšené už existujúce jaskyne a pristavané fasády.
Uzučká ulička takmer celá zakrytá obrovským kameňom, domáci parkujú svoje tátoše priamo pod ňou bez obáv, že im ich
roztlačí na placku. Príchod na pobrežie a odlet domov, kam sa
nám ani trochu nechce. Ojalá nos veamos pronto, Andalucía!
8. deň: Odlet domov.

2 prví individuálni klienti
neplatia doplatok za 1/1 izbu

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu BA/Malaga/
BA, autokarovú dopravu podľa programu, 7x
ubytovanie v 3* a 4* hoteloch, 7x bufetové
raňajky, 1x večeru „tapas“, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa programu,
komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové a servisné
poplatky 150 €, za 1/1 izbu 150 €, za 4 večere
56 €, predstavenie Flamenca s večerou 47 €.

Sprievodca:
Martina Lukáčová

Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!

Termíny: 11. 4. – 18. 4. 2016

Cena: 799 €
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Malorka
– ostrov predurčený k sneniu

6 dní | 5 nocí
| Letecky
Cap de Formentor
Port de Sóller
Valldemossa

Alcúdia

Sollér
Santuari de Lluc

Estellencs
Palma

Gordille

Port d’Andratx

Dračie
jaskyne

Es Trenc

Aj vy máte také neurčité predstavy, keď sa spomenie tento ostrov? Mne sa zvykli evokovať
bohatí nemeckí turisti a pláže. Ale ako tomu nezriedka je, aj tu sa stereotypné predstavy
od skutočnosti značne líšia. Mallorka je hodná pozornosti Svetobežníka. Pozývame
Vás preskúmať ostrov plný histórie, s hlbokou kulinárskou a vinárskou tradíciou, s
najdlhšie premávajúcim vlakovým a električkovým spojením, spletitými jaskynnými
komplexami aj atmosférou gotickej Barcelony. Navyše sa do tejto krajiny vyberieme
v období mimoriadne priaznivom na poznávanie. Teploty okolo 25 stupňov totižto ešte
držia zahraničných plážových turistov za hranicami ostrova, ale nám nič nebráni okrem
poznávania užiť si aj prvé kúpanie.

Cala Figuera

NENECHÁME SI UJSŤ:
Hlavné mesto Palma de Mallorca a katedrála
La Seu
Najseverovýchodnejší bod Malorky Cap de
Formentor a jazda na koniec sveta
Stredoveké kamenné mestečko Valdemossa
a kartuziánsky kláštor Cartuja de Valldemossa
Plavba loďou k ústiu druhého najväčšieho
kaňonu Európy - Torrent de Pareis
Tradičný trh v mestečku Sa Pobla a typická
maltská večera

1. deň: Odlet na Malorku. Hlavnému mestu Baleárskych

ostrovov – Palme de Mallorca sa jedinečným spôsobom podarilo spojiť všetky prednosti stredomorskej
metropoly. Nájdeme tu tiahly záliv, historické pamiatky
z mnohých období, krivolaké uličky v starom centre La
Portella pripomínajúce Barrio Gótico v Barcelone, hru farieb v jednej z najkrajších a najväčších katedrál Európy
so skvostnou výzdobou od Gaudího a Barcelóa, palác de
l´Almidaina (pôvodne arabský Alcazár), Arabské kúpele,
kláštor sv. Františka aj široké bulváre, pôvodné krčmičky
i luxusné reštaurácie.
2. deň: Dva široké zakrivené zálivy včlenené medzi hor-

2 prví individuálni klienti
neplatia doplatok za 1/1 izbu

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/
Palma de Mallorca/VIE, transfer BA/
letisko/BA, mikrobus počas pobytu, 5x
ubytovanie v 3*/4* hoteli s bufetovými
raňajkami, sprievodcu CK, poistenie proti
insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa
programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové a servisné poplatky 165 €, za tradičnú malorskú večeru 25 €, za osobu v 1/1 izbe
125 €.

Termíny: 29. 4. - 4. 5. 2016

Cena: 599 €
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naté polostrovy, to je severná časť Malorky. Tradičný
trh v mestečku Sa Pobla, kde každý hovorí s každým
a predávajú sa tradičné a domáce produkty. Kľukatá cesta vinúca sa cez skaliská pohoria Tramuntana, nekonečné
stúpania a zástavka na vyhliadkovom bode Mirador de
la Creueta. Tu si vychutnáme asi najznámejší malorský
výhľad na steny Els Farallons padajúce strmo do mora
s blízkym malým ostrovom Colomer. Najseverozápadnejší bod Malorky - Cap de Formentor – maják na
úžasnom mieste na úzkom skalnom útese, kde cesta končí. Alcúdia, mesto založené Rimanmi, malebné krivolaké
uličky starého mesta kompletne obohnané hradbami.
Tradičná malorská večera.
3. deň: Juhozápadná časť ostrova: Prejazd cez južnú

časť pohoria Serra de Tramuntana do pôvabného horského údolia, kde je učupené mestečko Valldemossa
s malebnými úzkymi, kvetinami vyzdobenými uličkami,
schodmi a priechodmi. Niekdajší kráľovský palác
malorských kráľov Palau del Rei Sanç, kartuziánsky kláštor Cartuja de Valldemossa a pohlaď do bývalých kláštorných ciel, v ktorých trávili zimu na prelome
1838/1839 Frédéric Chopin a jeho o šesť rokov staršia
družka George Sandová. Práve tu vznikla kultová kniha
všetkých milovníkov Malorky „ Zima na Malorke“ a tu
aj Chopin hral a komponoval. Starobylá obec Estellencs „prilepená“ na strmých horských svahoch, ovocné,
mandľové a olivové plantáže, ktoré sa na terasách tiahnu od mestečka až dole k moru. Prejazd cez vyhliadku
Mirador de Ricardo Roca do pôvodného rybárskeho
prístavu Port d´Andratx.

4. deň: Nostalgická jazda „Červeným bleskom“
z Palmy de Mallorca do romantického mestečka Sóller.
Pravdepodobne najstaršia železnica (1. jazda sa konala
16.4.1912, v deň potopenia Titanicu), ktorá funguje bez
prerušenia s pôvodným vybavením a rýchlosťou 30 km/h.
Prekonáme 13 tunelov, prejdeme niekoľko mostov a viadukt Cinq Ponts, odkiaľ je nádherný výhľad na celé údolie Sóller, preslávené odvrátením útoku alžírskych pirátov na Malorku v roku 1561. Jazda električkou „Tramvía“
(prvý dopravný prostriedok na ostrove poháňaný elektrinou) až do jedného z najkrajších malorských zálivov s prístavom Port de Sóller. Výlet loďou do romantickej
zátoky Sa Calobra a prechádzka cez niekoľko skalných
prímorských tunelov do ústia druhého najväčšieho
kaňonu v Európe - Torrent de Pareis. Návrat do
hotela najdobrodružnejšou cestou ostrova, ktorá patrí
k pevným programom každej okružnej jazdy návštevníkov Malorky. Vozovka sa vinie v úzkych zákrutách,
čiastočne na rampách úzkym krasovým údolím 800 m
hore od zálivu Sa Calobra. Jazda nádhernými scenériami.
Santuari de Lluc, najvýznamnejšie pútnické miesto na
ostrove známe už od stredoveku vďaka čiernej madone.
5. deň: Východná časť ostrova: Karibik u Stredozem-

ného mora, pláž Es Trenc. Malý prístav Cala Figuera,
pôsobí ako divadelná kulisa zasadená medzi dva fjordové
zálivy lemované vápencovými skalami, ktoré harmonicky zapadajú do krajiny porastenej píniami. Okúzľujúce
podzemné katedrály s najväčším podzemným jazerom
na svete – legendami opradené jaskyne Cuevas del
Drach (Dračie jaskyne).Najväčší jaskynný systém na
ostrovoch, v minulosti útočisko pirátov, kde schovávali svoje poklady. Jaskyne preslávené svojou výzdobou
a akustikou. Prejazd cez kraj veterných mlynov, sklárska
huť v Gordiole, kde uvidíme fúkačov skla ako s neuveriteľnou zručnosťou premenia rozžeravenú hmotu na tie
najbizarnejšie výtvory.
6. deň: Voľno pri mori (celý deň) a odlet domov.
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Malta a Gozo
– perly Stredozemného mora

6 dní | 5 nocí
| Letecky

Malta a Gozo sú ako čokoládová bonboniéra. Vždy keď zdvihnete vrchnák, hľadáte,
vyberáte a objavíte niečo nové. Zdá sa, že maltská história sa nezastavila a láka nás na
cestu sedemtisícročnou históriou. Ostrovy boli domovom civilizácií, pevnosťami, miestom
obchodu i útočiskom. Každé mesto, každá dedinka, každý kúsok zeme dýchajú dejinami.
Ale maltské ostrovy sú viac ako iba veľký skanzen. Vyžarujú hmatateľnú radosť zo života.
Príťažlivá sila Malty spočíva v jedinečnej kombinácii starého s novým, a v spôsobe, ako tu
dejiny sprevádzajú prítomnosť.

Kalypso cave
Viktoria

GOZO

Modré
okno

MALTA
Mdina Mosta
Rabat

Veľká noc

Hagar Qim

Valleta
Vittoriosa
Marsaxlokk
Blue Grotto

NENECHÁME SI UJSŤ:
Malta – ostrov pretkaný históriou, 5 tisícročná
podzemná svätyňa Hal Saflieni, megalitické
stavby z doby kamennej Hagar Kim a Mnajdrana
Valleta mesto rytierskeho rádu
Gozo – ostrov žijúci vlastnými mýtmi a zahalený tajomstvom
Veľkonočné procesie, maltský večer, typické
farebné maltské lode Luzzu, tradičný rybí trh
Unikáty prírody – Modrá lagúna, Morské okno
- obrovská skalná brána, koralová jaskyňa Blue
Grotto

1. deň: Odlet a prílet na letisko Luga (Malta). Na skal-

nej vyvýšenine uprostred ostrova tróni bývalé hlavné
mesto Malty s históriou siahajúcou až na samý počiatok
histórie ostrova samotného. Mdina, za Féničanov Maleth,
počas nadvlády Ríma Melita, za arabov Medina, potom
Citta Vecchia (Staré mesto) a dnes Tiché mesto. Ocitáme
sa v jedinečnej atmosfére stredoveku zmiešaného s barokom. Roztomilé uličky vlniace sa celým mestom, vyhliadka
z Citadely na neobývanú časť Malty, klenotnica náboženského umenia – Katedrála Sv. Pavla, údajne postavená na
mieste, kde sv. Pavol v roku 60 n.l. obrátil na kresťanskú
vieru vtedajšieho rímskeho miestodržiteľa Publia... Mosta
a netypický kostol nazývaný rotunda, so štvrtou najväčšou
kupolou v Európe. Cez 2. svetovú vojnu sa tu ukrývali ľudia
a modlili sa k Panne Márii, keď cez kupolu vletela do kostola letecká bomba, ale nevybuchla. Odvtedy sa traduje, že
to ľudí zachránila Panna Mária. Kópia nemeckej bomby je
uložená v sakristii kostola, vraj ju vyrobili v českej zbrojovke,
kde sa snažili výrobu sabotovať. Rabat, súrodenec mesta
Mdina, v minulosti mdinské trhovisko. Preslávený jaskyňami sv. Pavla, ktorý sa tu podľa spisov sv. Lukáša uchýlil po
stroskotaní. Prešpikované podzemie katakombami, bývalým kresťanským pohrebiskom, kde sa kresťania ukrývali
pred rímskym útlakom, ukrývajúce hrobky zo 4. a 5. st.. Po
toľkej histórii, chodení a hltaní informácií od našej sprievodkyne si vychutnáme parádnu ochutnávku vína
s maltskými pochúťkami. Len sa tu nesmieme zabudnúť do ďalšieho dňa!
2. deň: Hlavné mesto Valletta (UNESCO), založené rytier-

skym rádom sv. Jána, majstrovské dielo barokového umenia
a svedectva najvyberanejšieho umenia a architektúry. Katedrála sv. Jána a „Zoťatie Jána Krstiteľa“ od Caravaggia,
Národné archeologické múzeum, Palác Veľmajstrov, pôvodné súkromné rytierske záhrady Barracca a pevnostné zariadenie – to všetko vybudované na výbežku do mora, ktorý
vyčnieva do najväčšieho a najhlbšieho prírodného prístavu
sveta. Žlté „old school“ autobusy, hlavné bulváre, spleť v
pravom uhle sa križujúcich uličiek plných drobných kurióznych obchodov a kaviarní, strmé schodiská, romantické
zákutia. Nájdeme tu takmer všetko, do čoho sa môžeme
zamilovať!

boli postavené, zostáva dodnes tajomstvom, ako aj zvyky
a spôsob života ich staviteľov. Blue Grotto alebo Modrá
jaskyňa, najznámejšia jaskyňa na Malte. Kamenné oblúky
vysoko nad morskou hladinou, kombinácia farieb od oranžovej cez fialovú až k modrej. Podľa povesti útočisko nýmf,
ktoré vábili námorníkov svojím spevom. Scény z filmu Trója.
Typická veľkonočná procesia v Moste počas ktorej na
vlastnej koži zažijeme nábožnosť obyvateľov Malty.
4. deň: Sesterský ostrov Gozo vzdialený iba pol hodiny

loďou, charakterizovaný vlastnými mýtmi a tajomstvami.
Ggantija (UNESCO) – najstarší z chrámov megalitickej
kultúry Malty a jeden z najstarších prehistorických chrámov
na svete vôbec. Legendárny domov rusalky Kalypso, staré
dedinky, zasnené cesty, hlavné mesto Victoria, kde pri domoch vysedávajú babičky vyrábajúce typické krajky. „Okno
modrej oblohy“, gigantický skalný oblúk na západnom
výbežku Dwejra, lode kotviace vo „Vnútornom mori“ a
azúrová farba morskej vody s oranžovými koralmi. Ostrov,
kde sa dá na chvíľu určite vypnúť. Mellieha Bay, najväčšia
a najdlhšia piesočná pláž Malty.
5. deň: Marsaxlokk, najmalebnejšie prímorské mesteč-

ko Malty, tradičný rybársky prístav a typické lode Luzzu
vo farbách oranžová, zelená a modrá. Rybie reštaurácie,
nábrežie a sušiace sa rybárske siete. Už od Napoleonovej
okupácie známe „Three cities“ alebo tri mestá, Cospicua
a Senglea. Opevnené mestá, intenzívne bombardované
počas 2. svetovej vojny, pýšiace sa stále veľkým počtom
historických pokladov.
6. deň: Pobyt pri mori alebo pri hotelovom bazéne.

V popoludňajších hodinách transfer na letisko a odlet domov.

2 prví individuálni klienti
neplatia doplatok za 1/1 izbu

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/Luqa/
VIE (bez prestupu), transfer BA/VIE/BA, autokarovú dopravu podľa programu, trajekt
Malta/Gozo a späť, 5x ubytovanie v 4* hoteli,
5x bufetové raňajky, maltský obed na Gozo,
ochutnávku vín, miestnu slovensky hovoriacu
sprievodkyňu počas pobytu, poistenie proti
insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy, komplex. ces. poist.

Sprievodca:
miestna sprievodkyňa
Adriana Oliva

3. deň: Hagar Qim a Mnajdra patria medzi najstaršie

voľne stojace stavby na svete. Prečo boli postavené a ako

Zbierajte magnetky a užívajte si výhody a dobrodružstvá so Svetobežníkom!

Ostatné doplatky: Letiskové a servisné
poplatky 165 €, za 4 večere (2., 3., 4. a 5.deň)
66 €, za osobu v 1/1 izbe 119 €.

Termíny: 23. 3. – 28. 3. 2016

Cena: 629 €
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8 dní | 7 nocí

Neopakovateľná chuť Sicílie

| Letecky

Taliansko

Liparské ostrovy
Trapani

Erice

Palermo

Monreale
Segesta

Milazzo
Taormina
Etna
Syrakúzy

Selinunte
Agrigento

Piazza
Armerina

Feničania, Gréci, Rimania, Vandalovia, Byzantínci, Arabi, Normania, Štaufovia, Aragonci
a Neapolčania. Skoro všetci tu zanechali kamenných svedkov svojej prítomnosti. Pre
Sicílčanov „terra santa“, posvätná vlasť, pre obdivovateľov antiky kúsok Grécka. Pre
vyznávačov strohej gotickej architektúry je tento ostrov spojený s Monreale, skvelou
ukážkou normanskej gotiky. Pre milovníkov baroka má Sicília rad kostolov a palácov
v Palerme. Nadšencom prírody sa do pamäti vryje pohľad na najvyššiu sopku Európy. Jedno
je isté, tento malý kúsok zeme vyvolá u každého z nás neodolateľnú túžbu po skorom
opätovnom stretnutí.
Jarná Sicília je najlepšia! Krásne sýtozelená, svieža s ideálnym počasím na poznávanie.

NENECHÁME SI UJSŤ:
3 pamiatky UNESCO za 8 dní
Jedinečné archeologické poklady – chrámy
v Segeste a Selinunte, obrovské architektonické nálezisko v Agrigente, divadlo v Taormine
Starodávne elymské mesto Erice, normanská
katedrála s byzantskými mozaikami v Monreale, katakomby kapucínov a kráľovské hrobky
panovníkov stredovekej Európy v Palerme
Etna, najväčšia sopka v Európe a ohnivé ostrovy boha Vulkána - Lipary

1. deň: Odlet a prílet do Trapani, našej vstupnej brány Sicí-

2 prví individuálni klienti
neplatia doplatok za 1/1 izbu

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu BA/Trapani/
BA, autokarovú/mikrobusovú dopravu podľa
programu, 7x ubytovanie v 3*/4* hoteloch, 6x
bufetové raňajky, 1x raňajkový balíček (v deň
odletu z Trapani), 1x tradičný sicílsky obed, 1x
ochutnávku pálenky, 1x ochutnávku medu,
sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa programu,
komplexne cestovne poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové a servisné
poplatky 165 €, výlet na Liparské ostrovy 45 €,
za 5 večerí 65 €, za 1/1 izbu 139 €.

lie. Osamelá pahorkatina, kde sa v antike usadili Elymovia,
potomkovia Trojanov a bývalé stredisko tohto národa - Segesta. Impozantný a takmer mystický, nikdy nedokončený
grécky halový chrám s 36-timi dobre dochovanými dórskymi
stĺpmi a grécke divadlo z 5 st. p. n. l.. Erice starodávne
elymské mesto balansujúce na skale nad Trapani. Pasca pre
turistov, ktorému dal meno Mussollini. Centrum kultu bohyne plodnosti Venus Ericina.
2. deň: Staroveký názov – Selinus– odvodený od pláne
rastúcich zelerov, ktoré v dnešnom Selinunte zahliadneme
dodnes. Priamo pri mori doposiaľ odkrytá iba časť jednej z
najdôležitejších gréckych osád na Sicílii. Agrigento: „najkrajšie mesto obývané smrteľníkmi“, povedal grécky básnik
Pindaros. Malebné staré centrum s príjemnými námestiami a stavebnými klenotmi, normanský dom Santo Spirito
a kostol Santa Maria dei Greci, ale aj stredoveké krivolaké
uličky. Údolie chrámov „Valle dei Templi“ (UNESCO) –
fascinujúce spojenie klasickej architektúry a mediteránnej
krajiny. Najokázalejšie dórske chrámy z 5 st. p. n. l., verejneé
budovy, divadlá, celé štvrte, svätyne. Najpôsobivejší komplex starogréckych stavieb mimo územia Grécka - Hefaistov
chrám, chrám Kantora a Polluka...
3. deň: Vnútrozemie Sicílie, hornatá krajina, ktorej vlád-

ne z polovice stredoveké a z polovice barokové mestečko
Piazza Armerina. Magnetom všetkých návštev je „Villa
del Casale“ (UNESCO), luxusné sídlo rodiny rímskeho
cisára Maximianusa z 3. a 4. st. p. n. l.. Najväčší dochovaný mozaikový súbor románskej Sicílie. Erotické mozaiky
v súkromných izbách, výjavy z Homéra, motív lovu šeliem
rovnaký ako v africkom výtvarnom umení. Taormina: Nezabudnuteľné kostoly, kláštory, paláce, uličky a námestia, k
tomu svetoznáme antické divadlo Teatro Greco z 3.st.p.n.l..
Postavené Grékmi, rozšírené a prestavané Rimanmi a v posledných rokoch ríše vyhradené gladiátorským hrám. Slávna
minulosť znásobená úžasnou polohou nad morom s prekrásnym výhľadom na Etnu.

krátera na vrchol (3 323 m.n.m.). Po zdolaní Etny náš čaká
návšteva jednej z najstarších sicílskych rodín, zaoberajúcich
sa výrobou medu a včelárstvom. Ochutnáme a možno aj
kúpime. Zvládneme vypiť na záver dňa Fuocco del´Etna –
Etniansky oheň - 70 percentnú pálenku z Etny?
5. deň: Nádherné antické pamiatky, zaujímavé staré kos-

toly, jaskyňa Dionýzove ucho, fontána, kde rastie papyrus
aj oddychová prechádzka v historickom centre ostrovčeka Ortygia s Apolónovým chrámom (najstarším dórskym
chrámom na celej Sicílii). Sadnúť si na námestie pred katedrálu Santa Maria delle Colonne a vychutnávať capuccino...
to sú Syrakúzy!
6. deň: Celodenná výprava na súostrovie stuhnutej lávy a

sopečného tufu - Liparské ostrovy. Ostrov Lipari, najväčší
a turisticky najnavštevovanejší s hlavným mestečkom Lipari,
s domčekmi v pastelových farbách obkolesujúcimi prístavy.
Záverečná pohoda a relax na ostrove Vulcano, alebo hodinový výstup na Vulcano...je to iba na nás. Pohovieme si v
sírnatých bahenných kúpeľoch a horúcich prameňoch s liečivými účinkami, len pozor, neberte si na to svoje najlepšie
plavky, lebo pach síry si zoberiete aj domov.
7.deň: Palermo: hlavné mesto Sicílie, byzantské kosto-

ly hneď vedľa mešít, barokové a katalánske paláce vedľa
arabských letohrádkov. Mohutná katedrála patrí k najvýznamnejším normanským pamiatkam na Sicílii. Miesto
korunovácii všetkých sicílskych panovníkov a dejisko ich
okázalých svadieb. Zbierka sarkofágov palermských biskupov a Kaplnka kráľovských hrobiek. Desivé katakomby
Kapucínov a zhruba 8 tisíc mumifikovaných tiel.Naše kroky
vedú k svetoznámej katedrále založenej v 12. stor. normanským kráľom Viliamom II., Monreale: najväčší kostol Sicílie, sarkofágy normanských kráľov, bronzové portály, mramorové podlahy a na ploche 6 300 m2 unikátne byzantské
mozaiky na zlatom podklade zobrazujúce biblické výjavy.
8.deň: Skorý transfer na letisko a odlet domov.

4. deň: Vyskúšame si jednodňový pobyt v tieni najväčšieho

Termíny: 5. 5. – 12. 5. 2016

Cena: 799 €
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vulkánu Európy, v oblasti sopky Etna: vrchol pokrytý lávovými prúdmi, vulkanickým popolom a ostrovčekmi snehových
polí. Strada dell ´Etna s mnohými zákrutami nás dovedie k
horskej chate Sapienza vo výške 1 910 m.n.m.. Lanovka do
výšky 2 600 m.n.m. a nakoniec terénnym autom k okraju

Sprievodca:
kunsthistorička
Slavka Kóňová

* Posledná šanca zúčastniť sa zájazdu. Zájazd nebude v r. 2016!
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Toskánsko na vlastné oči
Taliansko

Sen. Túžba. Tú fotku ste už zahliadli vela krát a máte ju pred sebou aj teraz. Tenká šnúra
cesty lemovaná cypruštekmi sa spokojne vinie pomedzi zelené vinice. Kde-tu kamenné
domceky. Toskánsko. A vy zrazu pocítite túžbu byt práve na tomto mieste. Nasýtit sa tým
zvláštnym pocitom pokoja. Zažit si tú samotnú esenciu a užit si atak na všetky zmysly.
Víno, jedlo, umenie vychutnávat si život. Žiada sa Vám naplnit svoju túžbu po kráse
umenia aj tajomne histórie. Prevedieme Vás po všetkých miestach z povinného zoznamu
cestovatelov - Florencia, Pisa, Lucca, San Gimignano, Voltera, Siena...A slubujeme ešte
ovela viac. Miesta, o ktorých ste ani netušili, že existujú.

8 dní | 7 nocí
| Letecky

Bologna
Lucca Florencia
Pisa
San Gimignamo
Siena
Volterra
Montepulciano
Val d’Orcia Bagni San Filippo

Co takto kúpel v toskánskom Pamukale?

NENECHÁME SI UJSŤ:
Nádherné etruské mestá a miesta zapísané do
UNESCO
Perly Toskánska Florencia a Siena, veční konkurentí minulosti aj súčastnosti
Vzrušujúca cesta časom v stredovekých mestečkách toskánského vidieka a zvlnená krajina
údolia Val d‘Orcia
Najlepšie svetové vína Brunello a Brunello di
Montalcino
Preslávená šikmá veža v Pise
Liečivé termálne pramene a relax v jazierkach
Bagni San Filippo

1.-2. deň: Odlet a prílet do Bologne / Florencie. Čakajú

nás dva dni vo Florencii (UNESCO). Od pradávna
magnet umelcov, talentovaných spisovateľov a filozofov,
domov Michelangela, Machiavelliho a Mediciovcov. Dom
Santa Maria del Fiore, naproti baptistérium S. Giovanni s
unikátnymi bronzovými dverami a sochami od Pisana a
Ghibertiho. Biely, zelený a ružový toskánsky mramor a do
tretice Kampanila navrhnutá Giottom. Hýrivo vyzdobená
Medicejská kaplnka, námestie Piazza della Signoria, kde
sa týči Pallazo Vecchio a socha Michelangelovho Dávida
(kópia, originál sa nachádza v Galérii dell´Academia),
gotický kostol Santa Croce s hrobmi a pomníkmi
Michelangela či Galilea. Najstarší dochovaný most Ponte
Vecchio, galéria Uffizi a Botticelliho Zrodenie Venuše,
Tizianov Zmyselný akt Venuše urbinskej, Carravagiov
Bakchus... Záhrady Giardini di Boboli nad palácom Pitti.

3. deň: Pisa, známa jedinečnou skupinou stavieb oko-

lo Campa del Miracoli (UNESCO). Kto by nepoznal „námestie zázrakov“ s dómom, baptistériom a šikmou vežou
vytvorených z ušľachtilého carrarského mramoru? Pôvodne etruské mestečko Lucca a sedem brán vedúcich do
hradbami obkoleseného starého mesta. Výhľad na mesto
zo 44 m vysokej Torre Guinigi, kostol San Giovani, dejisko
každoročného operného Pucciniho festivalu a Casa di Puccini, rodný dom autora opier Bohéma, Tosca či Turandot.
4. deň: San Gimignano (UNESCO) alias „Manhattan

stredoveku“, trinásť dodnes zachovaných obranných rodových veží, kľukaté uličky s tmavými kamennými domami,
malé námestia s obchodíkmi vytvárajúce ilúziu stredoveku. Etruské mesto Volterra. Posadíme sa na kamenné
sedadlá rímskeho divadla a v histórii pôjdeme ešte hlbšie.
Porta dell´Arco, unikátny príklad etruského staviteľstva. Na
celom svete je minimum zachovalých etruských oblúkov a
my sa prejdeme pod jedným z nich.
5. deň: Siena (UNESCO), podľa legendy ju založil Re-

mov syn, no podľa skutočnosti je dielom Etruskov. Úžasne
zvažujúce sa námestie v tvare lastúry, Piazza del Campo.
Tehlová dlažba námestia, červené elegantné domy a paláce ako Palazzo Publico so štíhlou vežou Torre del Mangia
(2. najvyššia veža Talianska), veselá fontána Fonte Gaia,
ale aj kaviarne a reštaurácie s terasami. Fantastický dom
Santa Maria Assunta. Pruhované čiernobiele mramorové
piliere podopierajúce modrú klenbu so zlatými hviezdami,

pripomínajúcu nočnú oblohu. Jedným slovom, zázrak architektúry.
6. deň: Stredoveké hrady, do slnka ponorené vlniace sa

kopce, izolované „orlie hniezda“, pôvabné usadlosti a
vidiecke domy, cesty cyprusov, vinice, olivové háje a zlaté pšeničné polia sú len niektoré z prvkov fantastickej a
harmonické krajiny Val d´Orcia (UNESCO)! Malé mestečko Montalcino, kde má kráľovstvo slávna réva Brunello a
Brunello di Montalcino , ktoré sa stalo jedným z najslávnejších vín na svete (ochutnávka). Románske opátstvo
Sant ‘Antimo.Tu sa môžeme naozaj nadýchať mystiky
a stredovekej atmosféry. Castiglione d‘Orcia malebná
dedinka zasadená do scenérie poetického údolia Val d´Orcia. Starorímske kúpeľné mesto Bagno Vignoni a jedno z
najoriginálnejších námestí Talianska nahradené bazénom
s termálnou vodou vystavaným ešte rodinou Mediciovcov.
7. deň: Panoramatický výhľad na celé údolia Val d’Orcia

a Val di Chiana a vynikajúce vína Nobile di Montepulciano
a Rosso di Montepulciano spájané s mestečkom Montepulciano. Monticchiello ako tajný typ pre pôžitkárov. Prechádzka kamenným mestečkom a jeho uličkami
kde nie iba víno, ale aj cestoviny, syry, salámy a olivový
olej chutí jedna báseň. Miesta ktoré poznáme z filmov,
pohľadníc a fotografií dnes uvidíme na vlastné oči a po
dnešnom dni sa nám nebude chcieť vrátiť do reality. Turecké Pamukkale alias Bagni San Filippo. Liečivé termálne
pramene, ktoré po tisíce rokov rozpúšťajú vápenec, aby
ho na zemskom povrchu premenili na dych berúcu kopu
„šľahačky“ s malými prírodnými bazénmi. Hurá do vody.:)
8. deň: Červené mesto z tehál, Bologna. Založená sta-

rovekými Etruskami a od stredoveku centrum vzdelanosti
s najstaršou univerzitou v Európe (r. 1088). Jej chodbami
prechádzali najslávnejší vzdelanci – Dante Alighieri, Petrarca, Erasmus Rotterdamský, Koperník či Thomas Becket.
Mozaika arkád, kostolov a palácov na čele s vysokými
„šikmými vežami“ Torri degli Asinelli e Garisenda. Transfer
na letisko a odlet domov vo večerných hodinách.
Sprievodca:
kunsthistorička
Slavka Kóňová

Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!

Maximálna veľkosť
skupiny 16 osôb.

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu VIE/
Bologna, resp. Florencia/VIE, transfer BA/
letisko/BA, mikrobusovú dopravu podľa
programu, 7x ubytovanie v 3* hoteloch
(2x v typickej toskánskej usadlosti) s raňajkami, 1x ochutnávku vína, sprievodcu CK.
Cena nezahŕňa: Pobytovú daň v hoteloch, vlak do Florencie (cca 8 €), vstupy,
komplex. cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové a servisné poplatky 185 €, za 1/1 izbu 139 €,
1x ochutnávka vín 15 €, tradičná farmárska večera 35 €.

Termíny: 15. 9. - 22. 9. 2016

Cena: 799 €
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6 dní | 5 nocí

Apúlia – podpätok talianskej čižmy

| Letecky

Alberobello

Bari

Taliansko

Polignano al Mare

Locorotondo
Ostuni
Matera

Martina Franca

Lecce

Ak sa zadívame na mapu Talianska, rozoznáme, že má tvar čižmy a provincia Apúlia je
jej podpätkom. Po dlhých rokoch pod vplyvom Grékov dosiahla vrchol slávy za panovania
cisára Svätej Rímskej ríše Fridricha II., no dnes sa nachádza „mimo radaru“ väčšiny
zahraničných turistov. Tí netušia, aká nádhera, relax a autentické apulské mestečká sa
tu ukrývajú. Na tomto dlhom, úzkom území medzi Jadranským a Iónskym morom nás
dostane rozmanitosť tunajšej architektúry, romantika skalných pobrežných útesov,
ospalých bielych dediniek vyrastajúcich na kopcoch olivových sadov a viníc. Historické
miesta pretkané uličkami minulosti, normanské dedičstvo v podobe románskych kostolov
a najčudesnejšie stavby Európy akoby vystrihnuté zo stránok starých kníh.

Grotta della Zinzulusa

NENECHÁME SI UJSŤ:

Veľká noc

Raj milovníkov jedla a vína
Matera, najtajomnejšie mesto Talianska
Tradičná veľkonočná procesia v Alberobello
Sassi – staré jaskynné obydlia vytesané
zo (aj do) strmých skalných útesov (UNESCO)
Trulli – podivuhodné kruhové domčeky
s kuželovitou strechou v rozprávkovom
Alberobelle (UNESCO)
Lecce – barokový skvost juhu
Locorotondo, Ostuni, Maria Franca – ospalé
„andalúzske“ biele dedinky

1. deň: Odlet a prílet do Bari, našej vstupnej brány
do Apúlie, podpätku talianskej čižmy. Kraj trullov a
ich centrum Alberobello (UNESCO). Rozprávkové
mesto, aké nenájdeme nikde inde na svete. Jedinečné
malé guľaté, často navzájom bez malty pospájané kamenné domy s kužeľovitou strechou, ktorú uzatvára
posledný kameň tzv. cippo“. Už len čakať, z ktorého
okna vykukne malý troll alebo s batôžkom cez plece
vykročí po ulici škriatok. Jedna z najväčších tradičných procesií v Taliansku (Alberobello), Intenzívna, originálna, a plná mimoriadnej náboženskej
horlivosti.

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu do Bari
(bez prestupu), transfer BA/letisko/BA,
autokarovú dopravu podľa programu, 5x
ubytovanie v 3*/4* hoteli v Alberobello a
rozšírené kontinentálne raňajky, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa programu, pobytovú daň v hoteli, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové a servisné poplatky 175 €, za osobu v 1/1 izbe 129 €,
tradičná apúlska večera s ochutnávkou
vína 39 €.

Termíny: 25. 3. - 30. 3. 2016

Cena: 699 €
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2. deň: Castel del Monte (UNESCO), najpozoruhodnejší hrad európskeho stredoveku či chrám
Spravodlivosti, Templum Iustitiae? Fascinácia číslom
osem: pôdorys osemuholníka, osem rovnako veľkých
stien a v rohoch osem veží. Do ôsmich miestností sa
do okolitej krajiny dívame z ôsmich okien a osem gotických oblúkov tvorí ozdobu veľkého dvora uprostred
stavby. Funkcia a zmysel stavby zostáva stále záhadou, ktorej tajomstvo si vzal so sebou jej zakladateľ a prvý stavebník, rímsky, jeruzalemský a sicílsky
kráľ Fridrich II. Matera (UNESCO), najgeniálnejšie
a najtajomnejšie mesto Talianska. Magická atmosféra, ktorá ponúka cestu za históriou človeka.
Jaskynné obydlia z tufového kameňa (sasso),
napoly postavené, napoly po tisícročia vytesávané do
skalných roklín. Obrovský kaňon tvorený kamennými
kostolmi, neskutočnými domami a až tajomnými ulicami. Dva prelínajúce sa svety, dve dimenzie a medzi
nimi schodisko ako spojenie.
3. deň: Lecce, hlavné mesto Apúlie, pestré baroko-

vé mesto so silným španielskym vplyvom. Pozostatky veľkého rímskeho amfiteátra a divadla, baroková
hostina v podobe námestí, kostolov, palácov a fontán. K tomu vynikajúca zmrzlina najrôznejších druhov
od ovocných až po čokoládovú s pálivou papričkou v
„gelaterii“ Natale pri námestí Sant’Oronzo. Vápencové útesy, prerušované úzkymi zátokami a malými
romantickými plážami. Skutočný raj pre potápačov,
obľúbený cieľ lodných výletov a návštev morských
kvapľových jaskýň, z ktorých pre nás tá NAJ je
Grotta della Zinzulusa. Záver dňa si vychutnáme

na pláži s bielym pieskom (kúpanie, leňošenie).
4. deň: Olivové háje, vinohrady a lúky s ovocnými

stromami. Medzi nimi na kopcoch učupené biele roztrúsené dedinky Ostuni, Martina Franca, Locorotondo. Všetky podobné a predsa každá iná, s vlastnou príchuťou, vôňou a atmosférou. Krivolaké uličky,
do ktorých autá často nemôžu a ani sa nezmestia,
orientálne pôsobiace terasovito postavené biele
domy, vydláždené chodníky, parapety okien zaplnené
gýčovými farbami kvetín, ženy v tradičných čiernych
odevoch vykračujúce si do kostola a žiadny turistický
zhon... Apúlia, kraj vyhlásený za raj milovníkov jedla
a vína, kde je naozaj ťažké nájsť miesto, kde by sme
sa zle najedli. Tradičné domáce orecchiette, cestoviny v tvare malého ucha na apúlsky spôsob, degustácia vína.
5. deň: Tesné krivolaké uličky starého mesta Bari

ukrývajú asi 40 kostolov a 120 kaplniek zasvätených
P. Márii vrátane Baziliky San Nicola, v ktorej sú uložené zázračné ostatky svätého Mikuláša. Mestečko
Trani, malý klenot na brehu Jadranského mora, ktorý
sa zjaví, keď ho najmenej očakávame. V roku 1063
vydalo mesto námorný zákon Ordimenta Maris, ktorý je dnes považovaný za najstarší námorný kódex
zo stredoveku.

6. deň: Čarokrásne, krištáľovo priezračné more, ktoré sa pre svoje neopísateľne nádherné farby prezýva
miestnym Karibikom. Nad jeho vodami sa na kolmých
vápencových útesoch týči Polignano al Mare. Biele mestečko s malou pieskovou plážou a netypickou
jaskynnou reštauráciou nad hladinou mora. Transfer
na letisko a odlet domov.

Sprievodca:
kunsthistorička
Slavka Kóňová

+421 944 493 857 | info@CKsvetobeznik.sk | www.CKsvetobeznik.sk
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3 dni | 2 noci - 4 dni | 3 noci

San Marino, Ravena, Padova
Veľká noc

San Marino – Taliansko
1. deň: Odchod v ranných hodinách, cesta cez Rakúsko do Talianska. Padova (UNESCO). Staré univerzitné mesto s hlavnou „atrakciou“ kaplnkou
Capella degli Scrovegni, kde Giotto namaľoval svoj
najvýznamnejší cyklus fresiek (1305). Chrám Bazilica
di Sant‘ Antonio, s exotickým vzhľadom s byzantskými kupolami a vežičkami podobnými minaretom, najväčšie námestie Talianska Prato delle Valle, ktorého
obvod zdobí 78 sôch významných osobností, ktorých
životy sa preťali s históriou Padovy. Galileo Galilei,
Francesco Petrarcha, Torquato Tasso, pápež Alexander VIII či Klement XIII, no nájdeme tu aj poľských
kráľov Jána Sobieskeho a Štefana Bátoryho. Skutočné
srdce mesta námestie Piazza delle Erbe, ktoré sa večer zaplní najme mladými v reštauráciách sa podávajú cestoviny, ryby či obľúbená jahňacina. Ale aj slávna
kaviareň Pedrocchi Cafe, ktorá stojí na svojom mieste
už viac než 150 rokov priťahovala nielen milovníkov
kávy, ale aj bohémov a spisovateľov ako Stendhal či
Lord Byron.
2. deň: San Marino (UNESCO), najstaršia európska
republika založená údajné sv. Martinom, ktorý musel
utiecť pred prenasledovateľom kresťanov, cisárom
Dioklecianom. Miništát s vlastnou mincovňou, poštovými známkami, reprezentačným futbalovým mužstvom, s ktorým sme si aj my
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v minulom roku zakopali, a dokonca tisíc člennou
armádou. Či je otázka na prácu mexického konzula
opodstatnená, alebo zákaz zamestnávať ako mlade
pomocníčky v domácnostiach ženy mladšie ako 50
rokov potrebný, sa možno dozvieme v uliciach hlavného mesta. Rimini, okúzľujúce staré mestské centrum, františkánsky kostol známy ako Tempio Malatestiano, ale aj večerná prechádzka po pláži.
3. deň: Ravenna (UNESCO), bývalé hlavné mesto
Západorímskej ríše, pokladnica najkrajších byzantských a ranokresťanských mozaík západnej Európy, ktorým sa vyrovnajú len tie istanbulské. Dante
Alighieri vyhnaný z Florencie a pochovaný tu v chráme San Franscesco ich vo svojej Božskej komédii popísal ako dokonalú symfóniu farieb... Najdôležitejšie
a najznámejšie mozaiky v bazilike San Vitale postavenej podľa vzoru Hagie Sophie, Mauzóleum cisárovnej
Gally Placidie, Battistero Neoniano, veľká kresťanská
bazilika Sant´ Apollinare Nuovo obsahujúca dva rady
mimoriadnych mozaík znázorňujúci sprievod svätcov.
Príchod na Slovensko v neskorých hodinách.
Sprievodca:
archeológ
František Hříbal

Cena zahŕňa: Autobusovú dopravu
zo ZA, TN, TT, BA. 2x ubytovanie v 3*
hoteloch s raňajkami, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Pobytovú daň v hoteloch, vstupy podľa programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Za miesto v
prednej polovici autokaru 10 €, za nástupné miesto v NR 15 €, doplatok za
1/1 izbu 45 €, za 2 večere 32 €.

Termín: 25. 3. - 27. 3. 2016

Cena: 185 €
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Festival čokolády v Perugii
Taliansko

1.deň: Odchod v ranných hodinách, jazda cez Ra-

kúsko do Talianska na ubytovanie.

2.deň: Staré jadro Perugie ukrýva najväčší kostol v
Umbrii – kostol San Domenico, ostatky pápežov Urbana IV. a Martina IV. „svadobný prsteň“ Panny Márie
– ťažký achát, ktorý vraj mení farbu podľa charakteru
svojho nositeľa a renesančnú maľbu Madonny delle
Grazzie, ktorej sa pripisuje zázračná moc. Festival
Eurochocolate ktorý robí z Perugie európske hlavné mesto čokolády sa premení na obrovskú čokoládovňu pod holým nebom. Bude z nej pozostávať asi
všetko na čo si spomeniete vrátane topánok, cestovín
či salámy. Okrem ochutnávania nefalšovanej kvalitnej čokolády ju uvidíte v rôznych podobách, o akých
sa vám ani nesníva. Budete tiež svedkom vytvárania
gigantických sôch či čokoládových budov majstrami
s motorovou pílou. Podľahnúť vášni môžete aj pri čokoládovej terapii, masáži a ochutnávaní všetkých jej
príchutí od orieškov až po chilli.
3. deň: Uprostred krásnych zalesnených kopcov
sa týči jedno z najstarších miest Umbrie, Gubbio ,
charakteristické svojimi vežami, baštami a oranžovými strechami, vo svete predovšetkým preslávené
keramikou a 900 ročnou tradíciou „Corsa dei Ceri“.

Urbino (UNESCO), najväčší klenot regiónu Marche.
Rozprávková ríša otvárajúca brány do spleti stredovekých a renesančných uličiek. Ocitáme sa pred najkrajším renesančným palácom v Taliansku, Palazzo
Ducale, vybudovanom pre vojvodu Federica III. z rodu
Montefeltro. Legenda zlomeného nosa a vojvodove
obrazy maľované iba z profilu, či slávny urbinsky
rodák, maliar Raffael a jeho obraz La Muta, Nemá
žena. Môžeme ochutnať aj Casciotta di Urbino, tradičný tvrdý syr z ovčieho a kravského mlieka, ktorý
miloval aj Michelangelo Buonarotti.
4. deň: Ferrara (UNESCO), mesto renesančných

pokladov a pokojného pouličného života. História
členov dynastie d´Este – na jednej strane krvilační tyrani, na druhej strane osvietení renesanční mecenáši
umenia – a ich paláce, Dom s prekrásnym priečelím
plným oblúkov, stĺpov a reliéfov, Castello Estense –
stredoveky hrad s vodnou priekopou, vežami a cimburím, postavený z tehál. Cesta domov.
Sprievodca:
kunsthistorička
Slavka Kóňová

Zbierajte magnetky a užívajte si výhody a dobrodružstvá so Svetobežníkom!

Cena zahŕňa: Autobusovú dopravu ZA.
TN, TT, BA, 3x ubytovanie v 3* hoteloch s
raňajkami, sprievodcu CK, poistenie proti
insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Pobytovú daň v hoteloch, vstupy podľa programu, komplexné
cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Za miesto v prednej polovici autokaru 10 €, za nástupné
miesto v NR 15 €, za 1/1 izbu 45 €, za 1
večeru (3. deň) 13 €.

Termín: 13. 10. - 16. 10. 2016

Cena: 229 €
31

6 dní | 5 nocí - 4 dni | 3 noci
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Ligúria a Toskánsko – po stopách
Michelangela
1. deň: Odchod v ranných hodinách, jazda cez Rakúsko do

Talianska na ubytovanie.

2. deň: Návšteva Carrarských lomov, ktoré poznal už Mi-

chelangelo a Canova, ich diela sú všetky z tunajšieho bieleho
mramoru. V jedinom múzeu mramoru tejto oblasti spoznáme
ako v dávnej minulosti lámali a prevážali ťažké bloky mramoru
a aké techniky a nástroje sa pri tom používali. Jedna z mála
zachovaných rodinných fabrík na spracovanie mramoru a ukážka spracovania mramoru vrátane výroby dnešných
suvenírov. Následne vojdeme priamo do srdca veľkej hory,
kde nám vysvetlia techniku získania mramoru. Vyvezieme sa
jeepmi na vrch niektorého z „mramorových kopcov“, a uvidíme niekoľko mramorových lomov. Ochutnávka miestnej
špeciality Lardo di Colonnata. Mestečko Carrara a návšteva najstaršej mramorovej sochárskej školy v Carrare.
3. deň: Florencia (UNESCO) – od pradávna magnet umel-

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu
zo ZA, TN, TT, BA, 5x ubytovanie v 3*
hoteloch, 5x rozšírené kontinentálne
raňajky, ochutnávku Lardo di Colonnata,
vstup do Carrarských lomov, návštevu
najstaršej sochárskej školy v Carrare,
sprievodcu CK, poist. proti insolvent.

cov, spisovateľov a filozofov, domov Michelangela, Machiavelliho a Mediciovcov. Dom Santa Maria del Fiore s kupolou
od Brunelleschiho, naproti baptistérium S. Giovanni s unikátnymi bronzovými dverami a sochami, Kampanila navrhnutá
Giottom. Medicejská kaplnka s obrovskými rodinnými hrobkami, najkrajšie námestie Florencie – Piazza della Signoria,
kde sa týči Pallazo Vecchio a socha Michelangelovho Dávida (kópia, originál sa nachádza v Galérii dell´Academia), gotický kostol Santa Croce s hrobmi a pomníkmi Michelangela

či Galilea a najstarší dochovaný most Ponte Vecchio.
4. deň: Ligúria, prezývaná „balkón nad morom“. Cinque

Terre (UNESCO), v preklade pať krajín alebo päť častí, oblastí. Päť dediniek – Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola
a Riomaggiore – prilepených na strmých skalných útesoch
nad morom. Donedávna zo súše takmer neprístupná divoká
oblasť kopcov, viníc, olivových hájov a medzi nimi rozosiatych miniatúrnych dediniek s domčekmi v dúhových farbách,
pritisnutých jeden na druhom. Plavba výletnou loďou so
zastávkami v troch z nich a romantická pobrežná prechádzka
po Via dell´Amore.
5. deň: Pisa, známa jedinečnou skupinou stavieb okolo
Campa del Miracoli (UNESCO). Kto by nepoznal „námestie
zázrakov“ s dómom, babtistériom a šikmou vežou vytvorených z ušľachtilého carrarského mramoru? Pôvodne etruské
mestečko Lucca a sedem brán vedúcich do hradbami obkoleseného starého mesta. Výhľad na mesto zo 44 m vysokej Torre Guinigi prerastenej dubom cezmínovým.
6. deň: Tranzit domov a príchod vo večerných hodinách.

Sprievodca:
miestna sprievodkyňa
Jarmila Molnárová

Cena nezahŕňa: Vstupy.
Ostatné doplatky: Za 1/1 izbu 69
€, za 2 večere 28 €, za miesto v prednej polovici autokaru 10 €, za nástupné
miesto v NR 15 €.

Termín: 27. 5. - 1. 6. 2016
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Cena: 365 €

Bernina Express za víkend
Švajčiarsko - Taliansko - Rakúsko

Maximálna veľkosť
skupiny 30 osôb.

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu
zo ZA, TN, TT, BA, 3x ubytovanie v 3*
hoteloch/penziónoch s raňajkami, sprievodcu CK, poist. proti insolventnosti CK.
Cena nezahŕňa: Vstupy, lanovky,
pobytovú daň v hoteloch, komplexné
cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Bernina Express
(2. trieda) 45 € a (1. trieda) 62 €, za 3
večere 49 €, za miesto v prednej polovici
autokaru 10 €, za nástupné miesto v NR
15 €.

Termín: 2. 7. - 5. 7. 2016

Cena: 299 €
32

1. deň: Schwaz, najdôležitejšie stredoveké mesto stribra
v Európe. Návšteva baní na striebro. Vláčikom zostúpime do
hĺbky 800 m pod povrch a dozvieme sa všetko o najväčšom
banskom diele stredoveku, o tvrdom živote baníkov, o veľkých obchodných rodinách, ktoré pomocou striebra ovplyvňovali politiku Európy. Medzi Alpy vklienené stredoveké
mestečko Hall in Tirol, jedno z najzachovalejších tirolských
stredovekých miest. Preslávilo sa predovšetkým mincovňou,
ktorá razila strieborné mince zvané Taler, vo svojej dobe používané takmer v celej Európe.

lovej ceny Hermann Hesee. Návšteva tradičnej alpskej
syrárne, uvidíme výrobu syrov, ale aj ochutnáme zo syrového bufetu. Magická jazda vlakom Bernina Express,
ktorá nám nedovolí zažmúriť oko, lebo každá jej minúta je
niečím výnimočná. Vlak prechádza náhornou plošinou Horného Engadinu (1 750 m.n.m.), okolo snehom pokrytých
vrcholov Berninských Álp a ľadovca Morteratsch, cez Bernský
priesmyk (2 328 m.n.m.) a úzkymi serpentínami so sklonom
až 70 %º. Až sa zmení na obyčajnú električku prechádzajúcu
stredom talianskych osád a dedín.

2. deň: Kláštor benediktiniek zasvätený svätému Jánovi v

4. deň: Prechod cez neskutočné pôsobivý priesmyk Passo
dello Stelvio (2 758 m.n.m.). Asi najznámejší priesmyk sveta, priesmyk troch jazykov vďaka svojej polohe na hraniciach
troch alpských krajín. Je najvyššie položeným cestným priesmykom vo Východných Alpách a druhým najvyšším v Alpách.
Práve tu často prechádza etapa cyklistických pretekov Giro d
´italia, pričom je najvyššie položeným cieľom pretekov Grand
Tour...Príchod domov do polnoci.

Müstair (UNESCO). Z vonku nenápadný 1200 rokov starý
kláštorný kostol, vnútri ukrývajúci poklad. Deväťdesiat originálnych fresiek z 8.-12. storočia, ktorých súčasťou je najúplnejšie dochovaný súbor fresiek z obdobia Karola Veľkého.
Prejazd dolinou Val Műstair, jedinečnou krajinou kantónu
Graubünden. Výjazd pozemnou lanovkou na Muottas
Muragl (2453 m n.m.) odkiaľ sa otvára najkrajší pohľad na
údolie Horného Engadinu s jazerami, na St. Moritz aj masív
Bernina s ľadovcom
3. deň: Dvojnásobný usporiadateľ ZOH, moderné a luxusné
stredisko St. Moritz a okolité údolie Engadin sa považujú za
„top“ miesta v Alpách. Inak by si ich pre svoj život nezvolili
veľkí filozofovia ako Friedrich Nietzsche alebo laureát Nobe-

Sprievodca:
Bohuslav Gondár

+421 944 493 857 | info@CKsvetobeznik.sk | www.CKsvetobeznik.sk

Švajčiarske Ticino a talianské jazerá

6 dní | 5 nocí
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Švajčiarsko – Taliansko
Jeden z najslávnejších skladateľov histórie Franz Liszt raz povedal: „Ak píšete príbeh o
dvoch milencoch, nech sa odohráva na pobreží jazera Como.“ A bol iba jedným z mnohých,
ktorých srdcia si dych vyrážajúca príroda severného Talianska získala. Prekrásne jazerá
na rozhraní Talianska a Švajčiarska. Lago di Como, Maggiore, Lugano a d´Orta. Každé z
nich s odlišným charakterom a jedinečnou krásou. Skvostné vily a záhrady, romantické zákutia, pobrežné promenády a vychytené kúpeľné mestečká. Bujná subtropická vegetácia.
Figy, granátové jablká, olivy. Na Boromejských ostrovoch dokonca citronovníky, pomarančovníky, korkové duby aj svätojánsky chlieb. Skutočné jazerné klenoty, ktoré ospevovali
velikáni ako Goethe, Hemingway či Stendhal. V ich okolí je taká koncentrácia krásnych
miest, že rozhodne majú svoje miesto v našom rebríčku „musíme vidieť“. Vôňa histórie,
kultúry, zelených vrchov a modrastých jazier v nás zanechá silné spomienky.

Locarno

Lugano

Boromejské ostrovy
Stresa
Orta San Giulio

Via Mala
Bellagio

Tremezzo

Como

Bergamo

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Laggo Maggiore a výlet loďou na Borromejské
ostrovy
		 Výlet do fascinujúcej krajiny hôr a kvitnúcich
záhrad – švajčiarskeho Lugána s návštevou
výrobne čokolády
		 Nádherná villa Carlotta s nekonečnými záhonmi kamélií, rododendronov a azaliek
		 Mondénne Bellagio – sídlo florentských umeleckých remeselníkov – perla lago di Como
		 Lago d´Orta a pokojná atmosféra stredovekého mestečka Orta San Giulio

1. deň: Vyrážame skoro ráno, aby sme stihli navštíviť mo-

derné a luxusné stredisko St. Moritz a okolité údolie Engadin, ktoré sa považujú za „top“ miesta v Alpách.
2. deň: Jazda vlakom po Albulskom úseku Retskej dráhy

(UNESCO), cez špirálovité tunely, tunely so zákrutami, viadukty prechádzajúce cez údolia (najznámejší je 65 metrov
vysoký a 136 metrov dlhý Landwasser viadukt) alebo prejazd
legendárnou trasou švajčiarskych Aĺp cez horský priesmyk
Julier Pass (2 284 m.n.m.). Zastávka pri slávnej Via Mala
(Diablova cesta). Podľa vlastného výberu kochanie sa krajinou alebo polhodinová nenáročná prechádzka do dramatickej skalnej rokliny, ktorej steny stúpajú kolmo až do výšky
300 m.Osobité staré mesto Locarno s jedinečnou polohou
na brehu švajčiarskej časti jazera Lago di Maggiore. Na
podlubia a námestia centra vzhliadajú subtropické záhrady
plné paliem, kamélií, cypruštekov, oleandrov a magnólií. V
roku 1925 tu európske mocnosti podpísali Locarnskú zmluvu, ktorá mala zaistiť mier v období po 1. svetovej vojne.
Výjazd k chrámu Madonna di Sasso, ktorého okrovo žlté
steny sa týčia nad mestom na zalesnenom skalnom útese.
3. deň: Lugano - príjemné mesto talianskeho štýlu na bre-

hu jazera Lago di Lugano v švajčiarskom Ticine. Je tretím
najdôležitejším švajčiarskym centrom finančníctva, obchodu
a bankovníctva, no je to tiež mesto parkov, kvetín, víl a sakrálnych stavieb. Návšteva výrobne švajčiarskej čokolády spojená s ochutnávkou poteší hlavne maškrtné jazýčky,
ale posedenie pri cappucine na brehu jazera s kulisami Álp v
pozadí poteší určite každé oko. Lago di Como, „ypsilon“
ukrývajúci sa v Alpách. Krásne scenérie inšpirovali tvorcov
mnohých hitov strieborného plátna. Pri jazere Como boli
natočené časti bondovky Casino Royal s Davidom Craigom
či romantická komédia s Umou Thurman Mesiac pri jazere.
Južná časť jazera Como s hlavným mestom Como. V rámci
prehliadky určite nevynecháme Dóm Santa Maria Maggiore,
starú radnicu Broletto, či lombardsko-románsky kostol Sant
Abbondio z 11. storočia.
4. deň: Miestni ho prezývajú „Popoluška“, čo presne vysti-

huje tichú krásu malého jazera s hlbokými modrými vodami
a fascinujúcim ostrovom. Lago d´Orta a pokojná atmosféra stredovekého mestečka Orta San Giulio plného úzkych
dláždených uličiek medzi pastelovými domami a palácmi s
umne tepanými balkónmi. Šálka kávy v jednej z kaviarničiek

na námestí pri jazere či krátka plavba na ostrovček Isola San Giulio „ostrov ticha“, ktorého takmer celú plochu
zaberá bazilika San Giulio z 12. st. Modré jazero Lago Maggiore Rimanmi nazývané Lacus Verbanus. Najsevernejšia
časť patrí Švajčiarsku, východný breh k Lombardii a západný
k oblasti Piemont. Inšpiráciu na brehoch jazera hľadal aj
Hemingway. Prvý krát prišiel do Stresy (prehliadka), ktorej
architektúra pripomína šarm mondénnych vznešených kúpeľných miest v roku 1918, kedy sa tu zotavoval z vojnového
zranenia a odohráva sa tu dej jeho románu Zbohom armáda.
Plavba na skvostné Borromejské ostrovy. Najznámejší z
ostrovov Isola Bella pomenovaný po žene Karola III, prilákal
už pred nami Wágnera, Byrona či Goetheho. Prehliadka Palazzo Borromeo zo 17. st. s úchvatnou záhradou plnou terás,
fontán, plastík a jaskýň.
5. deň: Lago di Como. Mestečko Tremezzo. Pergoly
poprepletané pomarančovníkmi a najkrajšími európskymi
rododendrónmi a azalkami patria medzi kvitnúce zázraky v
rozprávkovej záhrade Vily Carlotty (návšteva). Plavba loďou
do Bellagia – prezývaného perla Coma. Zafírovo modré
prístavisko, veľké množstvo kamenných schodísk, domy s
farebnými okenicami. Štýlové hotely a mondénne kaviarne
na promenáde, bazilika San Giacomo z 12. st., romantický
kostol San Martino a Villa Serbelloni s krásnou záhradou.
Città alta (horné mesto) stredovekého Bergama rozprestierajúce sa na vrchole kopca obklopené obrannými stenami s
nádherným výhľadom do okolia. Jedinečné zoskupenie stredovekých a renesančných budov vrátane najstaršieho talianskeho mestského paláca z roku 1199 Palazzo della Ragione.
6. deň: Nádych talianskeho vidieka v podobe domácich

reštaurácií, výhľad na jazero, nad ktorým vyrástli zvlnené pahorky. Hradné múry Castella Scaligero dvíhajúce sa z vodnej
priekopy a na hladine sa nádherne zrkadlia hranaté veže.
Mestečko Sirmione na brehu najväčšieho talianskeho jazera Lago di Garda. Naša posledná zastávka a cesta domov.

Sprievodca:
Bohuslav Gondár

Zbierajte magnetky a užívajte si výhody a dobrodružstvá so Svetobežníkom!

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu zo
ZA, TN, TT, BA, 5x ubytovanie v 3* hoteloch,
5x rozšírené kontinentálne raňajky, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Za osobu v 1/1
izbe 69 € a za 3 večere 49 €, za miesto v
prednej polovici autokaru 10 €, za nástupné miesto v NR 15 €.

Termín: 11. 6. - 16. 6. 2016

Cena: 399 €
33
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Rýnske vodopády
Stein Am Rhein
Zürich
Luzern

Pilatus

Bern
Lausanne

Vevey

Chur

Furkapass
Montreux

Vaduz

Oberalpass

Hrad
Zermatt
Ženeva Chillon
Matterhorn
Chamonix-Mont Blanc

Grand Tour Švajčiarskom
a cesta vlakom Glacier Express
Najvyššie položená krajina Európy patriaca k najbohatším štátom sveta. Zem helvétskeho kríža, Švajčiarsko. Krajina vysokých horských štítov a ľadovcov, zelených pastvín,
krásnych údolí, panoramatického vlaku Glacier Express a najfotografovanejšieho vrchu
sveta, Matterhornu. Kto by nepoznal švajčiarsku čokoládu, švajčiarske hodinky, červené
švajčiarske nožíky, švajčiarske banky a presné švajčiarske vlaky. Ale viete, že je domovom
syru Emental, že sa Švajčiarsko pýši najväčšími hodinami v Európe, že najstrmšia zubačka na svete vedie na horu Pilatus, že v mestečku Vevey žil a je pochovaný Charles Chaplin,
že tu búši najmohutnejší riečny európsky vodopád Rheinfall, že je tu viac bánk ako zubárov, že má až 4 úradné jazyky a že medzi švajčiarske vynálezy patrí instantná káva, syry
v krabičkách, korenie Maggi, suchý zips či stolička na dojenie? Asi nie... Vyberte sa s nami
a splňte si sen o ceste do maličkej alpskej krajiny, ktorá je snom každého Svetobežníka.

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Cesta najznámejším panoramatickým vlakom
Glacier Express
		 Zermatt a výhľad na symbol švajčiarskych Álp
Matterhorn, druhý najvyšší vrch Európy Mont
Blanc a Chamonix
		 Mestá na brehu ženevského jazera – Ženeva,
Laussane, Vevey, Montreux a hlavné mestá
Vaduz a Bern
		 Jazda najstrmšou zubačkou v Európe na horu
Pilatus a najmohutnejšie vodopády Európy,
Rýnske vodopády
		 Fascinujúci svet čokolády priamo vo fabrike
spoločnosti Lindt.

1. deň: Vyrážame skoro ráno, aby sme stihli navštíviť

Vaduz, hlavné mesto štvrtej najmenšej krajiny Európy,
Lichtenštajnského kniežactva.

2. deň: Najstaršie mesto Švajčiarska - Chur. Na naj-

vzácnejšiu pamiatku, kostol sv. Martina, sú Švajčiari
rovnako hrdí, ako Taliani na svoju šikmú vežu v Pise.
Hlavná loď kostola je totiž výrazne nesúmerná a jej os
je vychýlená o niekoľko metrov. Na poludnie odchádza
Glacier Express. Výlet na palube panoramatického
vlaku, po najvyššie položených úzkorozchodných tratiach má povesť najpomalšieho rýchlika na svete. Malebná krajina, zasnežené alpské vrcholky, lúky, malebné dedinky a zvodné vinice. Tí, ktorí absolvujú presun
autobusom, prejdú cez romantický horský priesmyk
Oberalpass (2 033 m.n.m.) až do srdca švajčiarskych
Álp Andermatt, zovretého 4 priesmykmi vrátane Furka Pass, ktorý sa objavil vo filme o Jamesovi Bondovi
„Goldfinger“.
3. deň: Prvotriedne horské stredisko či švajčiarsky kle-

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu zo
ZA, TN, TT a BA, 7x ubytovanie v hoteloch
2*/3*, 7x raňajky, sprievodcu CK, poistenie
proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy, komplexné
cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Glacier Express (2. trieda) 129 €, 7 večerí (z toho
1x syrové fondue) 139 €, za 1/1 izbu
199 €, za miesto v prednej polovici autokaru 10 €, za nástupné miesto v NR 15 €.

Termín: 4. 9. - 11. 9. 2016

Cena: 629
34

€

not medzi zimnými strediskami – Zermatt, nad ktorým
sa týči najfotografovanejšia hora sveta, symbol švajčiarskych hôr Matterhorn (4 478 m.n.m.). Vychutnáme
si tu celý deň. Možnosť výjazdu zubačkou na vrchol
Gornergrat (3 089 m.n.m.), odkiaľ sa naskytá výhľad
na viac ako 20 štvortisícových vrcholov alebo lanovkou
na Klein Matterhorn, najnavštevovanejšie miesto
oblasti.
4. deň: Francúzske mestečko Chamonix, organizátor
prvých zimných OH v r. 1924. Obklopené úchvatným
horským systémom, ktorému kraľuje druhý najvyšší
vrchol Európy Mont Blanc a ďalšie večne zasnežené
štíty. Najbližší možný pohľad na Mont Blanc sa nám naskytne po vyvezení sa lanovkou (drží svetový rekord ako
kabínová lanovka s najväčším prevýšením) na Aguille
du Midi.
5. deň: Mestá na Ženevskomom jazere: najkoz-

mopolitnejšie mesto Švajčiarska – Ženeva. Kázal tu
Ján Kalvín, pôsobil Voltaire, prázdninovala ruská cárska
rodina a OSN si ho vybrala za svoje sídlo. V Ženevskom
prístave nájdete najvyššiu fontánu v Európe, ktorá rýchlosťou 200 km/h strieka vodu do výšky 140 metrov.
V Anglickej záhrade čakajú hodiny zložené zo šesť a pol

tisíca sezónnych kvetov a v tretej najdrahšej ulici sveta Rue du Rhône počuť tikanie zlatých, platinových, či
briliantových hodiniek všemožných luxusných značiek.
Lausanne, sídlo Medzinárodného olympijského výboru (návšteva podľa časových možností). Château de
Chillon, jeden z najlepšie zachovaných stredovekých
hradov v Európe pri Montreux, mesto kde bola vyrobená prvá švajčiarská čokoláda Vevey a príbeh Charlie
Chaplina.
6. deň: Fascinujúci svet čokolády. Ovoniame, ochut-

náme a pozrieme sa, ako sa vyrába. Hlavné mesto Bern
(UNESCO) podľa legendy dostalo názov, keď Berchtold
V. zabil medveďa. Budova vlády a parlamentu, vedľa nej
26 fontán, reprezentujúcich všetky kantóny Švajčiarska.
Luzern - centrum histórie a legiend a prvé mesto, ktoré sa pripojilo k švajčiarskej konfederácii, úzko späté
s osudom hudobného skladateľa R. Wagnera. Symbol
mesta Kaplnkový most pýšiaci sa titulom najstarší krytý
drevený most na svete.
7. deň: Legendami opradená hora Pilatus a jazda

najstrmšou zubačkou v Európe s prevýšením 48 % a
výhľadom na Luzern. Najbohatšie mesto s najvyššou
kvalitou života Zürich opantáva luxusnými značkami a honosnými budovami. Najkrajšia nákupná ulica
Bahnhofstrasse považovaná za výkladnú skriňu Európy. Zürišská univerzita, ktorá je centrom skutočných
mozgových kapacít. Vežička svätopeterského kostola s
najväčším hodinovým ciferníkom v Európe – s
priemerom 8,7 metra, takže presný čas vidno doďaleka.
Vyhliadková plošina priamo nad masami najmohutnejších riečnych európskych vodopádov Rheinfall (Rýnske
vodopády).
8. deň: Najromantickejšie stredoveké mestečko Švaj-

čiarska Stein am Rhein, Čas sa tu zastavil pred niekoľkými storočiami a nás čaká posledná prechádzka
„Grand Tour Švajčiarskom“ pomedzi hrazdené domčeky s farebnými dobovými freskami.
Sprievodca:
Marcel Šmátrala

+421 944 493 857 | info@CKsvetobeznik.sk | www.CKsvetobeznik.sk

Albánsko – neviditeľné miesto
na mape Európy
„Neviditeľné“ miesto na mape Európy sa postupne otvára svetu. Kam sa kedysi odvážili
iba dobrodruhovia, dnes vstupujú aj bežní cestovatelia. Shqipërisë = Krajina orlov, tak
volajú domáci svoju domovinu. Aká vlastne je? Najchudobnejšia v Európe? Určite nie z
pohľadu turistických zaujímavostí. Je to krajina panenskej prírody a prírodných krás, kde
priemerná výška hôr neklesá pod 700 m n.m. Krajina plná pamiatok starých kultúr Grékov, Rimanov, Byzantíncov a Illýrov. Krajina nádherných pláží s pobrežím dlhým 400 km.
Krajina, v ktorej hrdí ale pohostinní obyvatelia žijú v zhode bez náboženských konfliktov
a ortodoxný kostol nájdete hneď vedľa mešity. Krajina betónových bunkrov, ktoré dal postaviť bývalý neobmedzený komunistický vládca krajiny Enver Hodža proti fiktívnemu nepriateľovi. Rátajú sa na státisíce a sú všade. Ale predovšetkým je to krajina, do ktorej vás
pozývame vstúpiť a objaviť jej čaro na vlastnej koži.

9 dní | 8 nocí
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NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Najstaršie mesto krajiny Durrës
		 Bývalá staroveká grécka kolónia Lezhë
		 Orientálny bazár a starý osmanský dom v
Kruje
		 Kamenné mesto Gjirokastër a mesto tisícich
okien Berat
		 Sarandë - perla albánskej riviéry
		 Ohrid a „Macedónske more“, jedno s
najstarších jazier na planéte

1. deň: Dobrodružná výprava za poznaním Krajiny orlov
začína v skorých ranných hodinách. Zoznámenie sa s cestou, jazda cez Maďarsko do metropoly Srbska – Belehradu.

la, rímske kúpele, vila, byzantské baptistérium a bazilika, či
benátska trojuholníková pevnosť. To, čo môžete vidieť na
povrchu, a nie je toho málo, je údajne iba 15 perc. z toho,
čo sa ešte skrýva pod ním.

2. deň: Tretie najväčšie mesto Srbska – Niš patrí k naj-

6. deň: Mestečko Mesopotam zdieľa s Mezopotámiou
grécky preklad názvu – „Medzi riekami“. Do dnešného
dňa tu nájdete žijúcich Grékov, ako aj kostol a kláštor Sv.
Nikolasa z 13. storočia. Silný krasový prameň Modré oko
(Syri i Kaltër). Krištáľovo čistá voda vytvára jazierko s ľadovou vodou, v strede sýtomodré, skoro ako dúhovka a zornica ľudského oka. Prírodnú romantickú scenériu dopĺňajú
mohutné duby či platany. Dokonale zachované osmanské
mesto Gjirokastër (UNESCO). „Kamennému mestu“ dominuje citadela s pevnosťou a nesmie chýbať typický bazár.

starším mestám Balkánu. Hlavné mesto Macedónska –
Skopje. Vedľa pravoslávnych kostolov sa týčia už aj minarety mešít – pozostatky dlhej nadvlády osmanskej ríše.
K nim môžeme prirátať aj pôvodné bazáre či Staré mesto
s obchodmi remeselníkov. Z vrchu Vodno sa týči najvyšší
monumentálny kríž na svete (66 m) – Kríž tisícročia.
3. deň: Macedónske mesto Ohrid (UNESCO), kedysi sú-

časť starovekej cesty Via Egnatia, neskôr sa stalo útočiskom
žiakov sv. Cyrila a sv. Metoda vyhnaných z Veľkomoravskej
ríše. „Macedónske more“ (UNESCO), jedno z najstarších jazier na planéte.
4. deň: Albánske hlavné mesto – Tirana. Na prehliadku
láka veľké Skanderbegovo námestie s jeho sochou, Edhem
Beyova mešita zo 17. st., hodinová veža, historické budovy
ministerstiev, mauzóleum Envera Hodžu za 210 miliónov
dolárov a “diplomatická štvrť”, kam v čase komunizmu
mal obyčajný ľud vstup zakázaný. Najstaršie miesto krajiny
Durrës (Drač). Najväčší amfiteáter na Balkáne, stredoveké
opevnenie či hammam (turecký kúpeľ), benátská veža, byzantské fórum a palác kráľa Zoga. “Mesto tisícich okien” –
Berat (UNESCO) je takmer dokonale zachované pôvodné
osmanské mesto, nad ktorým sa týči hrad Kala. Pod ním
si vo vzájomnej zhode nažívajú kresťania aj moslimovia,
každý na svojej strane rieky. Vlorë patrí medzi najstaršie
albánske mestá.
5. deň: Prímorské mestečko Himara, nad ňou zbytky pev-

nosti Aliho Pašu a pomaľované pestrofarebné bunkre pre
jednu či dve osoby priamo na pláži. Ksamila, najkrajšia
z pláži Albánskej riviéry. Oddych, leňošenie a určite aj kúpanie (v 2012 sme sa kúpali). Sarandë – perle albánskej
riviéry. Moderné mesto nabité energiou, s nočným životom, reštauráciami a luxusnými autami leží priamo oproti
ostrovu Korfu. Historické mesto Butrint a vzácne náleziská
antickej kultúry (UNESCO). Dlho ležalo pochované pod nánosmi bahna a zarastené bujnou vegetáciou, keď ho začali
archeológovia postupne odkrývať, boli uchvátení rozsahom
a zachovalosťou pamiatok, ako sú grécke divadlo, akropo-

7. deň: Z osmanských čias sa v čase presunieme do antiky,

k ruinám starovekého korintského mesta Apollonia. Aristoteles považoval Apolloniu za významný príklad oligarchického
systemu. Mestečko Krujë, rodné mesto národného hrdinu
Skanderbega. Práve z tunajšieho hradu 35 rokov Albánci
úspešne odrážali Turkov. Hradné múzeum, orientálny bazár
či starý osmanský dom. Skanderbeg s nami pocestuje aj do
bývalej starovekej gréckej kolónie Lezhë, uchováva pamätník
národného hrdinu Skanderbega, ktorá tu zomrel v 15. st. Z
miestneho hradu s prvkami rímskej, byzantskej aj osmanskej
architektúry, sa otvára výhľad až k Jadranskému moru.
8. deň: Spoznávanie Albánska skončíme v meste - Ska-

dar pri brehoch Skadarskeho jazera (najvačšie na Balkáne). Pozdĺž vedie romantická promenáda. Nad mestom
leží pevnosť Rosafa so zvyškami starých kostolov a mešít.
Cesta cez Čiernu horu s krátkymi fotozastávkami, zálivom
Boka Kotorská, podobajúcim sa škandinávskemu fjordu až
k okoliu Dubrovníka (Chorvátsko) na posledné ubytovanie.
9. deň: Celodenná cesta domov a príchod v neskorých

nočných hodinách (polnoc).

Sprievodca:
Marcel Šmátrala

* Posledná šanca zúčastniť sa zájazdu. Zájazd nebude v r. 2017!

2 prví individuálni klienti
neplatia doplatok za 1/1 izbu

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu
zo ZA, TN, TT, BA, 8x ubytovanie v 3*a
4* hoteloch, 8x raňajky, sprievodcu CK,
poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa
programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Za 1/1 izbu
125 €, 7 večerí (2. až 8. deň) 77 €
(z toho 2x tradičná albánska kuchyňa
1x tradičná macedónska kuchyňa), za
miesto v prednej polovici autokaru 10 €,
za nástupné miesto v NR 15 €.

Termín: 15. 9. – 23. 9. 2016

Cena: 469

€
35

Vidin
Belogradčik

kláštor
Rila

Madara Balčik
Veliko Šumen
Tărnovo
Varna
Kamený
Koprivštica
les
Údolie
Sofia
tráckych Burgas Nesebar
Plovdiv kráľov
Sozopol

Melnik

horské dediny Rodopy
kláštor Bojana

Edirne

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Pobrežie Čierneho mora a veční rivali Sozopol
(UNESCO) a Nesebar (UNESCO)

N

ovink

Bulharsko – križovatka kultúr

Bulharsko. Ďalšia perlička edície „Svetobežník- Exotika Európy“. Výpravná cesta na miesta
málo zasiahnuté turistami a západným svetom. Pri slove „Bulharsko“ sa mnohým vynoria zaprášené spomienky na bývalé cesty ROH. Katalógy preplnené ponukami na novodobú lacnú
letnú dovolenku. Varna, Zlaté piesky, Burgas, likér Slnečný briag, Primorsko, či maľovaná keramika. Pre Svetobežník je Bulharsko jedným z mála zostávajúcich bielych miest na cestovateľskej mape Európy. Od nepamäti významná križovatka kultúr je predovšetkým krajina dýchajúca
históriou. Premiešavajú sa tu dokonalé prírodné scenérie pohorí Rila a Pirin ukrývajúce stredoveké kláštory, fascinujúce dedinky, malebné mestečká s kostolmi plnými ikon ako pamiatky na
búrlivú minulosť tejto krajiny. Dokonca aj známe turistické destinácie Nesebar, Sozopol, Varna
a Burgas zažijeme v balení s nápisom „len pre cestovateľov“. Dávne mestá rozvinú svoje príbehy a krajinu Trákov si zamilujeme z úplne iného dôvodu, než tomu bolo doteraz.
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12 dní | 11 nocí

		 Kláštor Rila a Bačkovský kláštor (UNESCO),
Melnické pyramídy a skalné útvary ako z Pána
Prsteňov - Belogradčik
		 Hlavné mesto Sofia a tradičné bulharské horské
dedinky v pohorí Rodopy
		 Výlet do tureckého mesta Edirne (UNESCO)
		 Múzeum veštkyne Baby Vangy
Údolie tráckych kráľov, archeologické lokality
Pliska a Veliki Preslav

1. deň: Odchod zo Slovenska, jazda cez Maďarsko so za-

stávkou v meste Szeged.

2. deň: Sofia, hlavné mesto Bulharska, kde naďabíme ved-

ľa seba na kostol Sveta Nedelya, skutočné umelecké dielo
mešitu Bany Bash a židovský chrám – Sofijskú synagógu,
najväčšiu synagógu v juhovýchodnej Európe. Prezidentský
palác, centrálna tržnica, Bojanovský kostol (UNESCO), od
podlahy až po strop pokrytý freskami z 13. st. a iné...
3. deň: Pohorie Rila a Rilský kláštor (UNESCO), najväčší

a asi najzachovalejší kláštor pravoslávnej cirkvi v Bulharsku. V priebehu storočí strážca kresťanskej viery, bulharskej
vzdelanosti a kultúry. Plocha 8800 m², takmer 300 izieb, z
ktorých 100 sú kláštorné bunky. Posvätné relikvie sv. Ivana,
zakladateľa kláštora, 10 m široký drevorezbami zdobený a
zlatom pokrytý ikonostas aj srdce cára Borisa, záchrancu
bulharských židov. Múzeum Baby Vangy a možno aj kúpeľ
v bývalom sopečnom kráteri. Melnické pyramídy, mesto
vína, ktoré si objednával aj sám Winston Churchil a najmenšie bulharské mesto Melnik (ochutnávka vína).
4. deň: Prechod horskými dedinkami pohoria Rodo-

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu zo
ZA, TN, TT a BA, 11x ubytovanie, 8x bufetové raňajky, 1x ochutnávku vín, sprievodcu
CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Za osobu v 1/1
izbe 165 €, za 7 tradičných bulharských večerí 89 €, za nástupné miesto v NR 15 €, za
miesto v prednej polovici autokaru 10 €.

Termín: 2. 5. - 13. 5. 2016

Cena: 599
36

€

py, druhý najväčší bulharský Bačkovský kláštor (UNESCO)
založený bratmi, veliteľmi byzantskej armády. Oáza pokoja
tvorená pokľudnými nádvoriami s fontánami, kvetinovými
záhonmi a exotickou zeleňou. Plovdiv a jeho architektonicko-historická časť “Starý Plovdiv.” Nachádzajú sa tu pozostatky zachované z antiky, stredoveku, ako aj z antického
amfiteátra a rímskeho štadióna či najstaršia európska mešita
Džumaja. (nepočítajúc maurské architektúry v Španielsku).

stavbou Bulharska, rímskymi kúpeľmi, pravoslávnymi chrámami ale aj Morskou záhradou pozdĺž pobrežia. “Pobite
kamene“ alias Kamenný les, pustá krajina zhlukov kamenných stĺpov pripomínajúca bizarné stromy. Niektoré až
6 m vysoké s obvodom viac ako 9 m a záhadným doposiaľ
nepotvrdeným pôvodom. Podľa starých Grékov rodisko bohyne krásy Afrodity, to je Balčík dnes centrum bulharského
umeleckého života preslávený hlavne vďaka bielym pieskovcovým skalám a rovnako farebným kamenným domčekom a
nádherným palácom kráľovnej Márie.
9. deň: Tajomný reliéf Madarského jazdca (UNESCO) vytesaný do skalnej steny priamo nad dedinkou Madara. Archeologické lokality Pliska (pozostatky z prvej bulharskej ríše) a
Veliki Preslav (s vykopávkami druhého hlavného mesta
Bulharska). Šumen a najväčšia mešita v Bulharsku Tombul.
10. deň: Veliko Tărnovo, mesto na troch kopcoch a za-

kliata história Bulharska. Rozsiahla pevnosť Carevec, sídlo
bulharských kráľov počas druhého bulharského cárstva.
Údolie tráckych kráľov, kedysi posvätné miesto tráckeho
kmeňa Odrysov. Prepracované kamenné hrobky, uzavreté a
zakryté hlinou, kde odpočíva večným spánkom veľa tráckych
kráľov a šľachticov. Replika hrobky Thracian Kazanlăk (UNESCO) s množstvom nástenných malieb zachytávajúcich trácke
rituály. „Živý skanzen“ Koprivštica, farebný klenot Bulharska ukrytý v zelených horách. Jedinečné miesto, kde nás
omámi duch minulosti, skĺbený s unikátnou architektúrou,
búrlivými udalosťami dejín a pohodovým kľudom vidieka.
11. deň: Prechod cez Vračanski Balkan, pastvinami po-

základoch tráckej osady cisárom Hadriánom. Hlavné Trácie,
európskej časti Turecka. Sultánske paláce, Veľký bazár a Selimanova mešita s najvyššími minaretmi v Turecku, vrcholné
dielo najznámejšieho tureckého architekta a staviteľa Mimara Sinana.

kryté kopce, zalesnené údolia a rozoklané vápencové skaly.
Belogradčik, prírodná pevnosť využívaná Rimanmi, Osmanmi aj Bulharmi, tvorená kruhom skalných pyramíd a skalnými
formáciami ako z Pána prsteňov. Praveké skalné útvary a
maľby ľudí a zvierat v jaskyni Magura. Vidin, najzápadnejšie situovaný prístav krajiny, najzachovalejší bulharský hrad
Baba Vida a úchvatné výhľady na Dunaj.

6. – 8. deň: Pobrežie Čierneho mora a veční rivali So-

12. deň: Celodenná cesta domov.

5. deň: Turecké mesto Edirne (UNESCO), postavené na

zopol (UNESCO) a Nesebar (UNESCO). Mestečká ako vystrihnuté z bulharskej minulosti. Kľukaté úzke uličky lemujú
typické domy s kamenným prízemím a dreveným poschodím.
Nesebarské hradby prístavu, stredoveké kostoly, veterný
mlyn a cez 3 000 rokov staré antické ruiny. Burgas, najväčší
prístav Bulharska. Varna s druhou najväčšou kresťanskou

Sprievodca:
Marcel Šmátrala

* Posledná šanca zúčastniť sa zájazdu. Zájazd nebude v roku 2017!

Rumunsko, Moldavsko
a Dunajska delta
Ako osamotený románsky jazykový ostrov, ktorý vznikol splynutím kmeňa Dákov s Rimanmi,
obklopený vodami slovanských národov, leží v Európe Rumunsko, zem strašidelných príbehov
o grófovi Draculovi, či strach naháňajúceho diktátora Ceauşesca. Dunajská delta je niečo ako
prírodný zázrak. Ide o druhú najväčšiu deltu na európskom kontinente a jej rozloha je skutočne
neuveriteľná - 4 152 km2. Moldavsko – krajina bývalého ZSSR, miesto kde nestretneme žiadnych turistov. Tento zabudnutý kúsok zeme nachádzajúci sa medzi Ukrajinou a Rumunskom,
chudobnejší ako Albánsko sa oplatí navštíviť. Melancholická republika posiata množstvom
pravoslávnych kláštorov je vychýrená štedrosťou miestnych ľudí, výborným vínom, najväčšími
vínnymi pivnicami sveta a panenskou prírodou. Neexistujúci štát Podnesterská moldavská republika, ktorá nebola doteraz uznaná žiadnym štátom ani organizáciou sveta. Poďme spolu
preskúmať tento neobjavený kraj, kým ho ešte nepohltí masový turizmus.

11 dní | 10 nocí
| Autobus

kláštor
Voronet
Turda
Biertan
Sibiu

kláštor Saharna
Orhei Vechi
Tartu Neamt
Kišinev
Tiraspol
Tarov Mures
Cricova
Sighisoara
kláštor Humor

Brašov

hrad Bran

BEZ
NOČNEJ
JAZDY

Dunajská delta

Bukurešť

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Transylvánia a Drakulov hrad Bran, havné
mesto Bukurešť, rozprávkové stredoveké
mestečko Sighisoara
		 Plavba v Dunajskej delte
Moldavsko - krajina, kde nestretneme žiadnych
turistov
Festival vína - najväčší moldavský sviatok
		 Jaskynné kláštory v Moldavsku a opevnené
maľované kláštory v rumunskej Bukovine

1. deň: Odchod a celodenná jazda do Rumunska.
2. deň: „Hlavné mesto Transylvánie“, Sibiu (UNESCO).

Pohltia nás krivoľaké starobylé uličky a vstúpime na „Most
klamstiev“ – stále stojí, lebo naň zatiaľ nevkročil žiadny
klamár. Zostane to tak aj naďalej? Biertan (UNESCO)
impozantný opevnený gotický kostol, kde otváranie dverí
do sakristie je divom stredovekej techniky. Rozprávkové
stredoveké mestečko Sighisoara (UNESCO), nazývané
aj „Sedmohradský Norimberg“ s rodným domom Vlada
Tepesa - Draculu.

3. deň: Brašov a saské Staré Mesto a v ňom Čierny kostol

– najväčšia gotická sakrálna stavba v juhovýchodnej Európe, či jedna z najužších uličiek v Európe. Hrad Bran, kde
mocnou rukou vládol gróf Vlad zvaný Tepes, čiže narážač. Svojich protivníkov, najčastejšie Turkov, nechal narážať
na kôl. A to bol aj jeden z dôvodov, prečo si ho Bram Stoker
vzal ako predlohu grófa Draculu.

Vyzerá to tu akoby sa čas zastavil. Hlavné námestie zdobí
gigantická socha Lenina, kúsok od nej stojí tank aj s večným
ohňom na pamiatku obetí vojny zo začiatku deväťdesiatych
rokov. Nechýba Dom sovietov, ideologické plagáty, podobizne priateľov štátu - Vladimíra Putina, prezidenta Medvedeva a Che Guevarru. Platí sa podnesterským rubľom, ktorý
zameníme len na území štátu. Skratka“ KVINT“ znamená
„koňaky, vína i nápoje Tiraspolu“. Ochutnávka koňaku a
veľmi výhodný nákup.
8. deň: Jaskynné kláštory v archeologickom komplexe pod

holým nebom Orheiul Vechi - pravoslávny kostol, cely mníchov a v tmavej izbe sediaci mních s dlhými šedivými vlasmi
a bradou. Pred sebou má kamenný stôl, na ktorom stojí čajník, zväzky sviečok a náboženské predmety, ktoré predáva
pútnikom. Skalné klášory Mănăstirea Ţipova v podobe
3 poschodí a 3 kostolov v skalách alebo kaňon s obrovskými skalnými útesmi a mekka moldavských pravoslávnych
pútnikov (odtlačok nohy sv. Márie) Mănăstirea Saharna.

4. deň: Rozporuplné hlavné mesto Bukurešť: široké
bulváry lemované budovami z čias rumunského diktátora, rumunská Champs-Elysées, parlamentný palác vďaka
jeho stvoriteľovi Ceausescovi drží prvenstvá vo viacerých
kategóriách na svete - najťažšia budova, najväčšia budova
pre civilné účely, najdrahšia administratívna budova a rozlohou druhá najväčšia stavba (po Pentagone).

9. deň: Moldavsko sa hrdí titulom „krajina s otvorený-

5. deň: Biosférická rezervácia Dunajská delta (UNE-

10. deň: Žiarivé farebne maľované kláštory v Rumunskom

SCO), miesto kde Dunaj po 2 840 km pomaly ústi do
vôd čierneho mora, „mekka“ milovníkov prírody. Labyrint
kanálov, jazier, bažín, rákosia a lesov, kde na rákosových
ostrovoch žijú jediné pelikány v Európe. Dedinky roztrúsené
pozdĺž kanálov obývajú ľudia živiaci sa rybolovom. Celodenná plavba cez tento prírodný raj z prístavu Tulcea.
6. deň: Najväčší moldavský sviatok Národný deň Mo-

davska. Folklórne vystúpenia, ochutnávky vín, tradičné trhy.
Hlavné mesto Moldavska Chişinău, považované za jedno
z najzelenších v Európe, je v porovnaní so zvyškom krajiny bohaté. Typické činžiaky, široké bulváre, luxusné butiky,
fastfoody, zmenárne, aj malé kaviarničky. Pred nimi dámy v
rokoch predávajúce kusové cigarety, papierové vreckovky
a cukríky.
7. deň: Vitajme v neexistujúcom štáte Podnesterská

mi dverami do vínneho raja“. Nám sa dvere otvárajú do
rozsiahlich vínnych pivnic Cricova (ochutnávka). Zastávka
v celosvetovo najväčších vínnych pivniciach Milesti Mici,
zaregistrovaných v Guinessovej knihe rekordov. V starobylých podzemných galériach dozrievajú vysoko kvalitné vína.
Presun naspäť do Rumunska.
Moldavsku zdobené nádhernými freskami: Opevnený kláštor Mănăstirea Voroneţ (UNESCO) sa tiež nazýva Sixtínskou kaplnkou Východu, vnútorné fresky nenápadného
kláštorného kostola Mănăstirea Humor (UNESCO) sú
zase najstaršie a najbohatšie výtvory tohto druhu v regióne a najväčší pravoslávny výukový kláštor Mănăstirea
Neamţ.
11. deň: Turda - obrovské zvonovité komory soľných baní,

naša posledná rumunská zastávka.

2 prví individuálni klienti
neplatia doplatok za 1/1 izbu

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu zo
ZA, TN, TT, BA, 10x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy, lodný výlet
v Dunajskej delte, komplexné cestovné
poistenie.
Ostatné doplatky: Za 1/1 izbu 165 €,
7 tradičných rumunských /moldavských
večerí 85 €, za miesto v prednej polovici
autokaru 10 €, za nástupné miesto v NR
15 €.

Sprievodca:

Termín: 24. 9. – 4. 10. 2016

Marcel Šmátrala

Cena: 549

moldavská republika a jeho hlavnom meste Tiraspol.

Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!

€
37
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Grianán of
Naousa
Aileach
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priesmyk
Thermopyly
NP Burren
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Dublin
Glendalough

Rock of Cashel
Ring of Kerry Korint
Atény
Cobh
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Nafplio
Mykény
Blanrey
Castle
Olympia
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ovink

a

8 dní | 7 nocí

Grécko – po stopách legiend
a mýtov

Kde inde spoznávať počiatky nás samých, než v krajine olivovníkov, ľadovej kávy a všadeprítomného hlasu osemstrunovej buziki. Zem rozprestierajúca sa od oblačných vrcholkov Olympu
až po azúrové pobrežia lemujúce pevninu s horizontom posiatym tisíckou ostrovov. Údolia, v
ktorých cítiť prítomnosť starobylých mýtov, rieky ktoré dodnes vedú do podsvetia a proroctvá
bájnych bytostí, o ktorých sa dodnes šepká v horských dedinách. Dramatická minulosť ožíva v
príbehoch zapadnutých kaviarní, či v hájoch, ktoré obrástli opustené mestá staroveku. Spoznaj
samého seba, ako znie najstarší filozofický citát z Delfskej veštiarne a vydajte sa na dobrodružnú cestu naprieč tisícročiami mýtov a legiend Grécka.

NENECHÁME SI UJSŤ:
		 Atény, biele mesto filozofov a večerné ouzo
pod akropolou
		 Vergína, zabudnuté hrobky macedónskych
kráľov a Alexander Veľký
		 Meteora a lietajúce kláštory
		 Korintské proroctvo Svätého Pavla, Termopyly a
tristo Sparťanov
Mykény, Heinrich Schliemann a pátranie po
Agamemnónovi
Epidauros, najväčšie divadlo a liečba smiechom

1. deň: Odlet a prílet do Thessaloník. Bývalá metropola

vierozvestcov Cyrila a Metoda, v ktorej sa mieša starobylá
Byzancia s dobami tureckých sultánov. Prvé frapé ochutnáme
v pitoresknej štvrti Ladadika, schladíme sa v tieni Galériovho
oblúka, byzantskej Hagie Sofie, či otomanskej Bielej veže a
vystúpime k Heptapyrgionu, alebo mestskej akropole, z ktorej
sa naskytne vynikajúci výhľad na celý solúnsky záliv a v diaľke
tróniaci Olymp.

2. deň: Vydáme sa do ďalekej minulosti, konkrétne do
detstva Alexandra Veľkého. Navštívime hlavné mesto starovekej Macedónie, Pella, ktorého kamenné mozaiky
zobrazujú Alexandra ešte pred tým než sa vydal zmerať si
sily s ohromnou Perzskou ríšou. Po ceste rovinatou krajinou,
ktorá bola v Alexandrových časoch morským dnom dorazíme
k úpätiu pohoria Vermion, do Naoussi. Pod korunami stromov sa tu ukrýva komplex jaskýň, v ktorých Aristoteles
kedysi vyučoval kráľovských synov. Čo a ako ich učil
zistíme až na mieste. Z Naoussy vyrazíme k malej a kedysi
zabudnutej dedine Vergina, ktorá sa ale v roku 1977
stala najslávnejšou archeologickou lokalitou od čias
objavenia bájnej Tróje. Prečo? odhalíme, až na mieste.
3. deň: A znovu po stopách legiend a mýtov starého Gréc-

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu do Thesaloník a späť z Atén, transfer na/z letisko,
autokarovú/mikrobusovú dopravu podľa
programu, 7x ubytovanie v 3*/4* hoteloch
s raňajkami, sprievodcu CK, poistenie proti
insolventnosti CK.
Cena nezahŕňa: Vstupy, komplexné
cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Letiskové a servisné poplatky 165 €, za 5 večerí 65 €, za 1/1
izbu 179 €.

Termín: 15.10. - 22. 10. 2016

Cena: 899
38

€

ka. Z príjemného pobrežného mesta Leptokaria vyrazíme k
hore Lifidra, známej svojim zvláštnym magnetizmom. Úžinou Tempé, v ktorej prebýval boh Apolón a odkiaľ pochádzali najvzácnejšie vence pre víťazov hier v Delfách, zamierime do rozľahlej krajiny Tesálie. Okrem bájnych kentaurov
je krajina známa mníchmi, ktorí si na vrcholoch strmých skál
vybudovali svoje útočiská pokoja pred okolitým chaosom. V
podvečernom svetle sa Meteora stane neopakovateľným
zážitkom.
4. deň: Ráno vyrážame cestou, po ktorej v roku 480 pred. Kr.

pochodovala nekonečná armáda perzského kráľa aby si raz
a navždy podmanila celé Grécko. Tri dni bojov v priesmyku
Termopyly stačili na to, aby sa toto miesto stalo symbolom
hrdinstva a obety. Cez hory sa presunieme do Delf, starobylého vešteckého miesta, kde sa pokúsime „spoznať samých
seba“, ako hovorí známy nápis z tamojšieho Apolónovho
chrámu. Z Delf si ešte odskočíme pod horu Helikon, do presláveného stredovekého kláštora Agios Loukas s freskami zobrazujúcimi Jozueho - ideálneho rytiera viery. Popri
mýtických mestách Boiótie, Orchomene a Tébach sa vydáme
do hlavného mesta Grécka, do Atén.

5. deň: Mesto, ktoré dokáže byť rušné a o pár hodín tiché

ako atický vidiek. Mesto, v ktorom sa síce zrodila myšlienka
demokracie, ale sama tu pobudla len veľmi krátko. Metropola
panenskej bohyne Atény, Sokrata, ktorý svojimi otázkami o
zmysle života privádzal ľudí k šialenstvu, jeho žiaka Platóna,
mocného štátnika Perikla a mnohých ďalších. Okrem Akropoly a Agory, navštívime aj starobylé pohrebisko Kerameikos, chrám Dia Olympského, pozrieme si výmenu stráží pred
budovou parlamentu a v umeleckých uličkách na severnom
svahu Akropoly sa presvedčíme, že pokiaľ sa stále pije frapé,
žiadna kríza nehrozí. Podvečer vyrazíme pozdĺž atickej riviéry
na východ aby sme, tak ako anglický básnik Lord Byron, posúdili výnimočnosť západu slnka nad ruinami Poseidónovho
chrámu na myse Sunio.
6. deň: Ráno sa vyberieme na Peloponéz. Cesta cez most
vedúci ponad šesť a pol kilometra dlhý Korintský prieplav
nás zavedie do legendami ovenčeného Korintu. Mesto, ktoré bolo kedysi vymazané z povrchu zeme a postavené nanovo jeho rímskymi dobyvateľmi sa stalo známym pôsobiskom
Svätého Pavla z Tarzu. Miestna keramika bola považovaná za
najlepšiu v celom antickom Stredomorí a uvidíme, že miestni
hrnčiari toto remeslo stále nezabudli. Z Korintu sa vydáme
na pahorky, kde ležia mestá a hrobky dávnych kráľov. V Mykénach, meste kráľa Agamemnóna sa dozvieme o príčinách
Trójskej vojny a pri kyklopských hradbách Tyrinsu o dvanástich úlohách hrdinu Herkula. Našou podvečernou zastávkou
bude pokojné benátske mesto Nafplio s množstvom kaviarní a mohutnou pevnosťou Palamidi.
7. deň: Ráno sa vydáme do najväčšieho gréckeho divadla

ležiaceho v Epidaure, „nemocničnom“ meste starovekého
Grécka, kde sa okrem liekov liečilo tiež hudbou a komédiami. Aby sme neostali ukrátení o ďalší z divov starovekého
Grécka, odbehneme si štafetu na štadióne v starovekej
Olympii, kolíske Olympijských hier.
8. deň: Ráno sa cez Arkádiu, považovanú za ideálne pros-

tredie všetkých bukolických básní a eposov, vrátime naspäť
do Atén.
Sprievodca:
archeológ
František Hříbal

+421 944 493 857 | info@CKsvetobeznik.sk | www.CKsvetobeznik.sk

3 dni | 2 noci

Južné Tirolsko a Dolomity

| Autobus

Rakúsko – Taliansko
1. deň: odchod v skorých ranných hodinách, popoludní
prejazd údolím Innu. Olympijské mesto Innsbruck lemované „dvojtisícovkami“ dýcha už teplom juhu, čo sa
skrýva za neďalekým Brennerským priesmykom. Rezidencia cisárov – Hofburg, zlatá strieška i svetoznáme
mauzóleum Maximiliána I., v ktorom nik neodpočíva...
Technické majstrovské dielo Europabrücke nás vynesie
do výšin Brennerského sedla, hlavnej spojnice Stredozemia a zaalpských oblastí Európy. Nemčina sa začína
miešať s taliančinou – vstupujeme do Južného Tirolska,
ktoré od roku 1919 patrí k Taliansku.
2. deň: To najlepšie z južného Tirolska: mondénne
kúpele Meran, kam unikala cisárovná Sisi v túžbe za južným slnkom, záhrady sveta pri zámku Trauttmansdorff.
Neopakovateľná návšteva vyše 80-tich tematických plôch
kvitnúcich a ťahavých rastlín z celého sveta. Svahy okolo
zámku, orientované na všetky svetové strany, umožnili nádherné kreácie kvitnúcich rastlín. Tie, ktoré sa v strednej a severnej Európe môžu pestovať len v skleníkoch, na tunajších
slnečných svahoch nádherne kvitnú pod holým nebom.
Hlavné mesto južného Tirolska Bolzano. Malé historické
centrum s typickou tirolskou architektúrou s ulicami lemovanými arkádami a Archeologickým múzeom, kde spí prvý
Európan – Ötzi. Vo výške 3200 metrov v alpskej oblasti
Ötztal sa 19. septembra 1991 podarilo manželom Erike a
Helmutovi Simonovcom objaviť niečo, čo sa nepodarí objaviť každý deň.

3. deň: Jedinečný svet Dolomitov – nekonečné
serpentíny vedúce k bieloskvúcim končiarom. Marmolada, Sella Ronda, Canazei, Arabba – raj lyžiarov i horolezcov, fotografov i turistov. Olympijská Cortina pod trojtisícovou Tofanou. Ešte symbol Sextenských Dolomitov Tre
Cime – Drei Zinnen, a už sa spúšťame do údolia rieky
Drávy, do Rakúska. - Alternatíva pre daždivé zamračené
počasie: umelecké poklady južného Tirolska (rytiersky
hrad Runkelstein či kláštor Neustift a prechod do Cortiny a k Sextenským Dolomitom cez Pustertal a Bruneck).
Príchod na Slovensko v neskorých večerných hodinách.

Sprievodca:
Bohuslav Gondár

BEZ
NOČNEJ
JAZDY

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu z
BA, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa
programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Za 1/1 izbu
33 €, za 2 večere 30 € , za miesto v prednej polovici autokaru 10 €, za nástupné
miesto v TT 10 €, za nástupné miesto v
NR 15 €.

Termín: 13. 5. - 15. 5. 2016

Cena: 199 €

Maďarsko – po stopách kráľovnej Sissi *
Maďarsko
1. deň: Veszprém, mesto s tisícročnou tradíciou,

čulým kultúrnym životom a nespočetným množstvom
pozoruhodností. Práve tu boli po stáročia maďarské
kráľovné korunované vesprémskym biskupom aj preto sa Veszprému dodnes hovorí „mesto kráľovien“.
Porcelánka Herend už viac ako 150 rokov vyrába
najlepší maďarský ručne maľovaný porcelán. Porcelánové misky, šálky, ucelené obedové súpravy, z ktorých obedúvali takí panovníci ako rakúsky cisár František Jozef I. a jeho manželka Sissi, anglická kráľovná
Viktória, ale aj bohatá šľachta v celej Európe. Najcennejšie kúsky bohatej herendskej zbierky a minitováreň, kde môžeme na vlastné oči sledovať ako zo
škaredých hrúd ílu vzniká ten najjemnejší porcelán.

2. deň: Budapešť (UNESCO), vďaka zvláštnej atmosfére ju prezývali Parížom Východu. Ako jedno z
najúžasnejších miest sveta je Budapešť plná tajomstiev čakajúcich na odhalenie, kútikov ktoré treba
spoznať, či obľúbených miest, ktoré sa oplatí opäť
navštíviť. Ľavému brehu dominuje mohutný kráľovský
palác, o niečo ďalej sa proti oblohe týči veža Rybárskej bašty a Matyášov chrám. Práve tu boli František
Jozef a Sissi 8. júna 1867 korunovaní za kráľovský
pár. Najúžasnejšou stavbou pravého brehu je neogotický Parlament, symbol maďarskej demokracie.

Bazilika sv. Štefana ,najvyššia stavba starého mesta,
alebo piata najväčšia synagóga sveta na ulici Dohány... a oveľa viac. Večerná plavba po Dunaji. Pohľady na panorámu historických budov, ktoré sú ako
šperky rozety roztrúsené po oboch stranách Dunaja...
vskutku jedinečné.
3. deň: Szentendre, romantické mestečko s unikátnou atmosférou. Krivolaké ulice, sedem kostolných veží, malebné rôznofarebné domčeky, úzke
slepé uličky, typická a veľmi nápadná stredomorská
atmosféra, veľké množstvo múzeí – to všetko činí
toto podunajské mestečko najnavštevovanejším
turistickým cieľom Dunajského ohybu. Neďaleké Etnografické múzeum v prírode (najväčší maďarský
skanzen) prezentujúci maďarské ľudové stavebníctvo a kultúru. V barokovom kaštieli v Gödöllő, ktorý patrí medzi najkrajšie barokové kaštiele,
sa viaže predovšetkým s menom Alžbety Bavorskej
(Sissi). Tu sa cítila voľná a oslobodená od strojenosti
viedenského dvorného života a prísnej svokry. Sem
cestovala vždy, keď mohla, aby načerpala nové sily.
Sprístupnených deväť renovovaných sál prostredného
krídla, slávnostná sála zdobena zlatobielym štukovaním a časť kráľovských obytných priestorov nás určite
nesklame.

* Posledná šanca zúčastniť sa zájazdu. Zájazd nebude v r. 2017!

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu z
BA, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa
programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Za 1/1 izbu
30 €, za 2 večere 22 € , za miesto v prednej polovici autokaru 10 €, za nástupné
miesto v TT 10 €, za nástupné miesto v
NR 15 €.

Termín: 21. 10. - 23. 10. 2016

Cena: 125 €
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Vorarlbergské dobrodružstvo - na hranici
štyroch štátov
1. deň: Starobylé pohraničné mesto Kufstein a prehliadka
viac ako 800 ročného hradu rovnomenného názvu. Skoro
60 metrov „Hlboká studňa“, podzemná skalná chodba, záhrada s úžitkovými plodinami a bylinkami, vojenské zariadenia
pevnosti, zámocká rotunda s drevenou obrannou strieškou.
Najväčší voľne stojací organ na svete - Hrdinský organ so 65
pedálmi a 4 948 píšťalami. Výnimočné je taktiež bývalé štátne
väzenie v cisárskej veži, v ktorej boli počas dlhých desaťročí uväznení nielen zločinci (ako napr. zbojnícky kapitán Rozsa Sandor),
ale aj politickí odporcovia monarchie.

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu
z BA, 3x ubytovanie v 3* hoteli, resp. v
penzióne s raňajkami, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.

2. deň: Známe lyžiarske stredisko Ischgl a začiatok druhej naj-

vyššej a jednej z najvyhľadávanejších panoramatických vysokohorských ciest v Rakúsku – Silvretta Hochalpenstrasse, prezývanej aj „cesta snov pre fajnšmekrov“. Vysokohorská
priehrada Silvretta Stausee (Strieborné jazero) v priesmyku
Bielerhöhe (2 036 m.n.m.), vyhliadky na 74 vrcholov nad hranicou 3 000 m.n.m., ktorým kraľuje najvyššia hora Vorarlberska
Piz Buin ( 3 312m.n.m. ). Ak máme chuť na vyhliadkovú plavbu
po priehrade, ľahkú turistiku či relax, sme na správnom mieste.
Zastávka pri Vermunstkej nádrži a našu kondíciu si vyskúšame
na najdlhšom schodišti v Európe - 4 000 schodov (ale možno
bude stačiť iba fotografia). Malebné historické mestečko - Feldkirch – najzápadnejšia obec Rakúska, slúži ako hraničný
prechod do Lichtenštajnska, prezývané „brána do Rakúska“.
Útulné starobylé námestie lemované podlubím s radou historických meštianskych domov a nad mestom postavený hrad Schattenburg, pýšiaci sa titulom najväčší hrad Vorarlberska. Stihneme

Cena nezahŕňa: Vstupy podľa
programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Za 1/1 izbu
42 €, za 3 večere 39 € , za miesto v prednej polovici autokaru 10 €, za nástupné
miesto v TT 10 €, za nástupné miesto v
NR 15 €.

Termín: 15. 9. - 18. 9. 2016

Cena: 235 €

navštíviť aj podvečerný Vaduz, hlavné mesto štvrtej najmenšej
krajiny Európy, Lichtenštajnské kniežatsvo, kde Princ Alois Lichtenštajnský má stále absolútnu moc.
3. deň: Romantické údolie Brandnertal a vysokohorská
vyhliadková cesta k chate Schattenlagant Hütte, odtiaľ lanovka
k najvyššie položenému vysokohorskému jazeru vo Východnom Rakúsku Lűnersee, zovretom medzi horskými velikánmi
na vorarlbersko - švajčiarskom pomedzí (1 970 m.n.m.). Ľahká
turistika okolo jazera alebo relax na brehoch jazera. Bregenz hlavné mesto Vorarlberska, ležiace na brehoch Bodamského jazera na hranici troch štátov Rakúska. Vyhliadková plavba po Bodamskom jazere, prechádzka dolným starým mestom, jazernou
promenádou s jazerným divadlom priamo na hladine jazera.
4. deň: Bregenzerwald alebo Bregenzský les, známy svo-

jimi malebnými údoliami a dedinkami, v ktorých sa zachovali
domčeky s pôvodnou architektúrou. Mellau, horská dedinka so
zachovanými najstaršími stavbami alpskej architektúry (šindľové
strechy). Vorarlberský korenistý syr a „syrová trasa“ naprieč
Bregenzským lesom a zástavka v syrárni v Andelsbuch, kde nám
majiteľ ukáže výrobu tradičných aj netradičných druhov syrov,
ochutnávka a aj nákup. Cesta cez horské priesmyky Flexenpass a Arlbergpass, krátke fotozastávky a malebná dedinka
Lech am Arlberg, ktorá akoby vypadla z farebnej pohľadnice.
Priťahuje hostí s modrou krvou (rada tu lyžovala aj princezná
Diana), filmové hviezdy a „pózerov“ ktorí s obľubou predvádzajú svoje značkové oblečenie. Príchod domov do polnoci.

Sprievodca: Bohuslav Gondár

Ľadovec Dachstein - pohodový víkend v Alpách
1. deň: Najstaršie a najmalebnejšie miesto na príkrych
brehoch jazera Wolfgangsee a súčasne pútnická lokalita
St. Wolfgang. Dostalo meno po biskupovi, ktorý sa zaslúžil o stavbu tunajšieho kostola (14. st.), plného umeleckých
pokladov religiózneho umenia. Vydávame sa na výlet historickou parnou zubačkou na horu Shafberg (1 783
m.n.m.), dominujúcej severnej časti jazera Wolfgangsee. Počas 45 minút prekonáme 6 km s prevýšením 1 190 m.
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2. deň: Náš dnešný cieľ je Ľadovec Dachstein
v Schladminských Alpách (2 995 m.n.m.). Najvyššie
položená vyhliadka v Štajersku Sky Walk Dachstein vyhliadková platňa na ľadovci dlhá 100 metrov a tróniaca na
250 metrov vysokej strmej kamennej stene. „Palác z ľadu“.

18. 6. - 19. 6. 2016

95 €

Ľadovec Hintertux - pohodový víkend v Alpách II

1. deň: Rattenberg, najmenšie mesto Rakúska, kde

sa v stredoveku sústreďovalo všetko zlato a striebro
i vyťažená soľ a miestni zbohatlíci si tu vybudovali
domčeky s arkádami, dvormi a uličkami, ktoré vyzerajú
dodnes ako z rozprávky. Návšteva miestnej sklárskej hute, kde budeme môcť chvíľku pozorovať sklára
pri fúkaní a kochať sa sklenými pokladmi. Plavba po
najväčšom jazere Tirolska - Achensee tiahnucom
sa medzi zalesnenými stráňami a majestátnymi štítmi
s výškou nad dvetisíc metrov.

2. deň: Údolie Zillertal chránené zo všetkých strán
trojtisícovými Alpami. Jazda kabinkovou lanovkou nad
ostrými hranami skál až na modravý vrchol ľadovca

40

Prechádzka ľadovým kráľovstvom, pri ktorej môžeme obdivovať fascinujúci svet ľadu, doplnený o žiarivé ľadové sochy
a komnaty so svetelno-akustickými efektmi. Náhodne objavená 40 metrov dlhá a 17 metrov hlboká štrbina v ľadovci.
Vrcholová stanica Hunerkogel s panoramatickou reštauráciou a najnovšia dachsteinská atrakcia - . visutý most
(81 m) ponad horské masívy a na jeho konci „schody do
prázdnoty“ (sklenená vyhliadková plošina), ktorá umožní
„vznášať“ sa nad skalami a zaručí pocit čistej slobody. Všetko
bezpečné a pre všetky vekové kategórie. Prechádzka v dejisku svetového pohára v lyžovani v Schaldmingu.

Hintertux (3 250 m.n.m.). Panoramatická terasa
na najvyššie položenom bode Zillertalskych Álp prístupnom lanovkou je zážitok sám o sebe. Ľadovcová
trhlina s ľadovým palácom Natur Eis Palast - celosvetovo jedinečný prírodný klenot hlboko pod zjazdovkami. Stalaktity, kryštály, vodopády a jazero. Všetko
z ľadu. Údolie Alpbachtal a prechádzka najkrajšou
dedinkou Rakúska Alpach, postavenou je v typickom horskom štýle, priestorné balkóny či terasy drevených tirolských usadlostí sa strácajú v záplave bujných
farebných kvetových porastov.

16. 7. - 17. 7. 2016

109 €

+421 944 493 857 | info@CKsvetobeznik.sk | www.CKsvetobeznik.sk

Výhľad z Orlieho hniezda na Grossglockner
Rakúsko – Nemecko
1. deň: Odchod v ranných hodinách, jazda Rakúskom. Sal-
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3. deň: Vysokohorské priehrady Mooserboden – 2

zburg (UNESCO) – bohato zdobené úzke uličky, zámok Mirabelle, rozľahlé romantické námestia, vzácne cirkevné pamiatky.
Fascinujúca dominanta tróniaca na skalnom brale v podobe
arcibiskupského paláca a jednej z najzachovalejších pevností
Hohensalzburg, obchodíky v stredovekých priestoroch na najrušnejšej ulici Getreidegasse. Počas prehliadky mesta nás bude
na každom kroku sprevádzať velikán klasickej hudby, svetoznámy skladateľ a najvýznamnejší rodák W. A. Mozart. Pozrieme si
dom, kde sa narodil, prežil mladosť a komponoval. A na záver
spoznáme, ako vyzerá a hlavne chutí pravá čokoládová delikatesa – Mozartova guľka.

umelo vybudované jazerá – nádrže modernej hydroelektrárne Kapruner Ache, ktorá je považovaná za zázrak techniky a
jeden z najväčších výtvorov ľudskej vynaliezavosti. Najvyššie položená priehradná nádrž Mooserboden (2036 m n. m.) slúži na
reguláciu vody z priľahlých vrcholov rakúskych Álp, či z topiaceho
sa najväčšieho rakúskeho ľadovca Pasterze. K najvrchnejšej priehrade nás vyvezie zvláštny šikmý výťah na koľajniciach a kyvadlová autobusová doprava. Stupňovitý vodopád Krimmler
Wasserfälle (380 m), prírodná rarita – najväčší európsky
vodopád a piaty najvyšší na svete, vytváraný vodou zo severnej strany ľadovca Dreiherrenspitze (3499 m n. m.).

2. deň: NP Berchtesgaden. Unikátna vyhliadková, do skál

4. deň: Hneď ráno vyjdeme autobusom po najma-

vytesaná horská cesta k vrchu Obersalzberg, a následne jazda
pôvodným honosným výťahom až na vrchol Kehlstein (1834
m n. m.), kde sa týčí „Hitlerovo Orlie hniezdo“, darček k
jeho 50. narodeninám. Prekrásny panoramatický výhľad na
celý NP, ktorý bol pôvodne určený iba pre nacistického diktátora (paradoxne mal strach z výšok) a jeho návštevy. Najvyššie
položené jazero Nemecka – Königssee (hĺbka až 180 m)
pod monumentálnym skalným masívom Watzmanu, 2. najvyššej
hory krajiny. Hlboké údolie, strmé zrázy, ľadovcový pôvod a ostrozelená farba jazera pripomínajú nórske fjordy. Okružná plavba
so zastávkou pri pobrežnom kostole sv. Bartolomeja, možnosť
vychádzky k ľadovcovej kaplnke v stene Watzmanu, alebo plavba, až po Salet s krátkou prechádzkou (20 min) k jazeru Obersee,
kde nás čaká salaš a chutné výrobky zo syrov a mlieka.

4 dni | 3 noci - 3 dni | 2 noci

lebnejšej vysokohorskej ceste v rakúskych Alpách – Grossglockner Hochalpenstrasse s nezabudnuteľnými panoramatickými scenériami, ktorá
pretína horské priesmyky medzi Bruckom v Salzburgsku a
Heiligenblutom v Korutánsku k najvyššej hore Rakúska
Grossglockner. Technicky priam dokonalá cesta dlhá
47,8 km a s výškovým rozdielom 1,5 kilometra stúpa cez 36
zákrut s uhlom otáčania 360° až k najvyššiemu bodu – Hochtor
(2505 m). Čakajú nás zastávky: veža Swarovski s dychvyrážajúcou alpskou krajinou vďaka najmodernejšiemu optickému vybaveniu, vyhliadka Fuscher Törl, svetoznáma vyhliadková terasa cisára Franza Josefa priamo pod Grossglocknerom (3798 m n. m.)
a jedinečný pohľad na ľadovec Pasterze (možnosť zostúpiť či zísť
lanovkou k ľadovcu)... Návrat vo večerných hodinách.

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu z
BA, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa
programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Za 1/1 izbu
42 €, za 3 večere 39 € , za miesto v prednej polovici autokaru 10 €, za nástupné
miesto v TT 10 €, za nástupné miesto v
NR 15 €.

Termín: 21. 7. - 24. 7. 2016

Cena: 215 €

Sprievodca:
enviromentalista
Andrej Popovič

Rokliny a vodopády Rakúska
Rakúsko
1. deň: Odchod v ranných hodinách. Čaro najpôsobivejších rakúskych roklín Vorderkaserklamm a Seisenbergklamm. Vorderkaserklamm – impozantná
roklina, ktorá bola do skaly vyhĺbená pred 12 tisíc rokmi. 400 m dlhá, 80 m hlboká, do 6 m široká dosahuje
v najužšom mieste len 80 cm. Celkom 51 drevených
mostov, 35 chodníkov s 373 schodíkmi a približne 1,5
hodinová prechádzka. Divoká 600 m dlhá roklina
Seisenbergklamm nám predstaví, akým silným prírodným živlom je voda. Príjemná ľahká turistika nad
50 m hlbokou roklinou, kde nás zo začiatku čaká len
mierne tečúci potôčik medzi kameňmi, no čím ďalej,
tým je voda rýchlejšia a divokejšia.
2. deň: Vysokohorské priehrady Mooserbo-

den – dve umelo vybudované jazerá – nádrže modernej hydroelektrárne Kapruner Ache, ktorá je považovaná za zázrak techniky a jeden z najväčších výtvorov
ľudskej vynaliezavosti. Najvyššie položená priehradná
nádrž Mooserboden (2036 m n. m.) slúži na reguláciu
vody z priľahlých vrcholov Álp, či z topiaceho sa najväčšieho rakúskeho ľadovca Pasterze. K najvrchnejšej
priehrade náš vyvezie zvláštny šikmý výťah na koľajniciach a kyvadlová autobusová doprava. Panoráma
je božská: zasnežené alpské vrcholky s výškou nad
3000 m n. m. v kombinácii s letnou zelenou príro-

dou, do priezračných nádrží zo všetkých strán vtekajú
menšie vodopády, na pláňach sa pasú kravy. Výjazd
lanovkou na ľadovec Kitzsteinhorn (3209 m), ktorý dominuje okoliu Zell am See a Kaprunu. Najvyššia
vyhliadka a zároveň najvyššia hora v Salzburgsku, na
ktorej sa s obľubou lyžuje i v lete.
3. deň: Dve malebné tiesňavy Sigmund-Thun-Klam
a Kitzlochklamm, plné magických vodopádov, mostov a rebríkov. Divoká voda predierajúca sa vymletým
kaňonom a my niekedy až vo výške 50 m nad vodou
stojíme na lávke a pozeráme sa dole na tú nádheru
s rešpektom. Roklina Sigmund-Thun-Klam pomenovaná po guvernérovi Salzburgu, Sigmund Graf
von Thun. Turistická cesta dlhá 750 m pospájaná
drevenými lávkami, mostami a hlinenými cestičkami.
Krásny pohľad na striebristú vodu jazera a zasnežené
vrcholky pohoria Vysoké Taury. Kitzlochklamm, najväčšia tiesňava regiónu, nachádzajúca sa pri meste
Taxenbach. Skalnou úžinou prídeme až do miest, kde
vysoko zo skál padá prekrásny 60 metrový vodopád.
Nabití energiou prírody sa vraciame v neskorých večerných hodinách domov.

Škótsko a ostrovy Orkney - v ponuke len u nás na www.CKsvetobeznik.sk

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu z
BA, 2x ubytovanie v 3*penzióne, 2x bufetové raňajky, sprievodcu CK, poistenie
proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Za 2 večere
26 €, za osobu v 1/1 izbe 32 €, za
miesto v prednej polovici autokaru 10
€, za nástupné miesto v TT 10 €, za nástupné miesto v NR 15 €.

Termín: 12. 8. - 14. 8. 2016

Cena: 149 €
41
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3 dni | 2 noci - 2 dni | 1 noc

Tirolsko - svet ľadovcov a
vodopádov

1.deň: Domy čiastočne vytesané do skaly a vstup do

rokliny Rosengartenschlucht. Visuté chodníky,
drevené mostíky, prevýšenie 200 m a približne 2,5
hodinová prechádzka. Alternatíva pre nepriaznivé
počasie: Ötzidorf, rozsiahly skanzen s múzeom, kde
môžeme nahliadnuť do príbytkov a života lovcov v
čase Ötziho. V neskorých popoludňajších hodinách
návšteva najväčšieho termálneho sveta o rozlohe 50 000 m² v Tirolsku. Aqua Dome s excelentným wellnessom. Neobvyklá architektúra so skla a
kameňa, ale i bohatá ponuka vonkajších bazénov so
soľou, vodopádmi, svetom pre deti, saunou v skalnej
trhline s akustickými a svetelnými efektmi (otvorené
do neskorých nočných hodín)....čo viac si môžeme na
záver dňa priať.

Cena zahŕňa: Autobusovú dopravu,
3x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami, ÖTZTALCARD (lanovky, Aqua dome,
Ötzidorf), sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Pobytovú daň v
hoteloch, vstup do rokliny, komplexné
cestovné poistenie.

2. deň. Hneď ráno vyjdeme autobusom po jednej z
top 25 najvyššie položených horských ciest v Európe. 15 km dlhá ľadovcová vysokohorská cesta
s priemerným sklonom 11% známa ako Ötztal
Gletscherstrasse spája obec Sölden s ľadovcovými
oblasťami Ötztálskych Alp. Medzi ľadovcami Rettenbach a Tiefenbach prejdeme cez najvyšší cestný
tunel Rosi Mittermeier v Európe s dĺžkou 1750
m a pri jeho južnom konci dosiahneme najvyšší bod
cesty 2 830 m.n.m.. Tri trojtisícové vyhliadky v jednom stredisku, všetky prepojené lanovkami a my sa

Ostatné doplatky: Za miesto v
prednej polovici autokaru 10 €, za 1/1
izbu 58 €, za 3 večere (3. deň) 42 €.

Termín: 27. 8. - 29. 8. 2016

Cena: 209 €

vyberáme na dve z nich (tretia je žial v lete uzavretá). Schwarz Schneid (3 340 m.n.m.), nad hornou
stanicou lanovky Schwarze Scheindbahn nás čakajú
ohromujúce pohľady, ktoré obsahujú nekonečný počet „trojtisícoviek“ plus nádhernú 360 stupňovú
panorámu od Dolomitov až po najvyšší vrch
Nemecka - Zugspitze. Najväčší a najkrajší vodopád Tirolska Stuibenfall, padajúci do hĺbky 159
m. Čaká nás mohutne trieskajúci prúd vody na slnku
hrajúci všetkými farbami a päť vyhliadkových plošín v
rôznych úrovniach vodopádu.
3. deň: V lyžiarskom stredisku Ötztalských Alp skončila naháňačka filmárov „bondovky“ za perfektným
miestom pre natáčanie akčných scén aktuálneho (James Bond) filmu „Spectre“ a my sa sem
ideme dnes pozrieť. Na hornej stanici lanovky
na Gaislachkogel (3 058 m.n.m.) nájdeme ľahkú
konštrukciu zo skla a ocele, novú panoramatickú
reštauráciu. Cez zavesený most z vrcholu Gaisclachkogel sa dostávame na strechu budovy a
vychutnáme si 360 ° výhľad ako predstaviteľ Jamesa
Bonda - Daniel Craig na neuveriteľnú alpskú scenériu. Návrat vo večerných hodinách.
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Sprievodca: Bohuslav Gondár

Korutánske výhľady

1. deň: Vysokohorská panoramatická cesta

Malta Hochalmstraße vedúca k obrovskej priehrade s najvyššou priehradnou stenou v Rakúsku v nadmorskej výške 1 933 m.n.m. Vyhliadková plošina
Airwalk a výhľady do 200 m hĺbky.Prehliadka
priehrady, 4D kino v nadmorskej výške 2 000 m.
n.m. nám zapojí všetkých 6 zmyslov a užijeme si témy
ako príroda a technika, aj ľahká turistika.

Tscheppaschlucht, drevené
schody, mostíky a cesta popri lagúnach modrozelenej vody, vodopády a asi hlavné lákadlo prechod
cez zavesený most u najväčšieho vodopádu Teufelbricke (čertovský mostík). Najkrajšia korutánska

ovink
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2. deň: Tiesňava

Rozprávkový Hallstatt

1. deň: Hallstatt (UNESCO) a história siahajúca do

doby železnej. Malebné pestrofarebné domčeky s
oknami plnými muškátov, vodopád stekajúci priamo
do stredu mestečka, do svahov sa vinú úzke uličky.
Nad jazerom sa dvíha špicatá zvonica evanjelického
kostola Christuskirche a hneď vedľa hranatá zvonica
kostola sv. Márie. Kostnica a 1 200 lebiek zoradených podľa rodovej príslušnosti, niektoré pomaľované
ornamentami, menami rodín a dátumami. Výber či
zavítate do pravdepodobne najstaršej soľnej
bane na svete, alebo sa preveziete po jazere Hallstättersee už nechávame iba na Vás...
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360 stupňová vyhliadka, 70 m vysoká drevená
rozhľadňa Pyramidenkugel na 851 m vysokom
kopci na južnej strane jazera Wörthersee. Pre adrenalínu chtivých čaká vysoká tunelová dráha smerom
dole. Najväčšie korutánske jazero, Wörthersee,
„francúzska riviera“ rakúskej smotánky s pôsobivým
kostolíkom z 12. st. Maria Wörth s románskymi freskami. Minimundus, 150 dokonalých modelov z
asi 50 krajín sveta. Eiffelova veža, Socha Slobody,
miniatúrna Opera v Sydney či indický Tádž Mahal.

25. 6. - 26. 6. 2016

95 €

2. deň: Uprostred NP Gesäuse stojí v parku s by-

linkovou záhradou najstarší kláštor Štajerska
Admont (1 074 r.). Tunajšia knižnica označovaná za
ôsmy div sveta je najväčšia kláštorná knižnica na
svete. Ukrýva stredoveké rukopisy, rané novoveké
tlače, umelecké predmety od stredoveku až po súčasnosť. Dr. Vogelgesang-Klamm – druhá najdlhšia
roklina v Rakúsku, cesta pozdĺž rieky po schodoch
medzi skalnými stenami, perejami a vodopádmi pospájaná drevenými mostíkmi a rebríkmi. Trasa sprístupnená dospelým, seniorom, ako aj deťom.

10. 9. - 11. 9. 2016

95 €

+421 944 493 857 | info@CKsvetobeznik.sk | www.CKsvetobeznik.sk

Českosaské Švajčiarsko
- skalnými bránami do rozprávky
1. deň: Děčín prezývaný aj brána do severných Čiech či

mesto mostov. Děčínský zámok patrí medzi najvýznamnejšie historické pamiatky severných Čiech. Počas storočí
slúžil ako oporný bod českého kniežatstva, vojenská pevnosť, či sídlo významných rodov. Fryderyk Chopin tu skomponoval známy valčík As-dur, nazývaný Děčínský.
2. deň: Romantická krása Saského Švajčiarska a vy-

hliadková terasa Bastei – vysoko nad kaňonom Labe
nás čakajú veľkolepé výhľady na okolitú krajinu pieskovcových skalných veží. Po kamennom moste Basteibrücke, najstaršia turistická atrakcia v Sasku, prekonáme 195
m hlbokú priepasť na okraji labského kaňonu. Zostúpime
labyrintom skál do romantického výletného mestečka
Rathen a historickým parníkom podnikneme výpravu
proti prúdu rieky a potom až na vrchol stolovej hory
Königstein. Tu sa týči pevnosť rovnakého mena.
3. deň: Nádherná scenéria obrovského kaňonu pieskovco-

vých skál a riekou Labe - Hřensko - vstupná brána do NP
České Švajčiarsko a najnižšie položené miesto v Čechách.
Tichá (Edmundova) a Divoká roklina. Strmé často kolmé skalné steny vysoké 50 až 150 metrov a skalné previsy
s tunelmi. V úsekoch kde skaly priamo spadajú do vody,
nahrádza cestu plavba lodičkou s veselým výkladom
prievozníka po rieke Kamenica. Viac než storočná
atrakcia Vodopád na špagát, vodníkovo kreslo s vodníkom
či kamenná rodinka. Pravčická brána - 16 m vysoký

5 dní | 4 noci
| Autobus
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a takmer 27 m široký najväčší skalný most v strednej
Európe. Na jej úpätí prilepený zámoček „Sokolie hniezdo“.
4. deň: Jetřichovické skaly a tri najkrajšie skalné

vyhliadky Českého Švajčiarska: Mariina vyhliadka, Rudolfov kameň a Vilemínina stena.Vyhliadky na špicoch skalných ostrohov s panorámou siahajúcou až po Lužické hory
a České stredohorie. Tetřevny – mohutné skalné previsy,
ktoré slúžili často ako stanovište lovcov číhajúcich na tetrovy
a za vojny ako úkryt miestneho obyvateľstva. Skalnatý lúpežnícky hrádok Šaunštejn. Viete, že... Pravčická brána
má menšiu sestru? Volá sa Malá Pravčická brána. Je 2,3
m vysoká a 3,3 m široká, takže by sa vám možno vošla aj
do izby. Strašidelný Dolský mlyn a príbeh rodičov čo si
po 7 rokoch nepoznali svojho syna či rozprávka o princeznej
Krasomile. Počas svojej dlhej histórie to bol mlyn, pálenica,
kasáreň finančnej správy a taktiež konečný prístav pre jazdu
lodí vo Ferdinandovej tiesňave s hostincom.
5.deň: Údolie Doubnice, dedinka Doubnice a rezbár-

ske veľdielo. Najviac drevených sôch na jednom mieste na
svete. Lovecké zruby Na Tokání. Úzke skalné prielomy a vzrušujúci výstup po rebríkoch a schodoch „myšími
dierami“. (tento úsek je možné aj obísť). Panská skala
s jazierkom v Kamenickom Šenove – 12 metrov vysoké, takmer zvislé päť a šesťboké pravidelné čadičové stĺpce,
pripomínajúce píšťaly varhanov a opäť rozprávka o Pyšnej
princeznej.

Cena zahŕňa: Autobus resp. vlak na
trase Bratislava - Děčín - Bratislava, autokarovú dopravu počas pobytu, 4x ubytovanie v 3* hoteli /penzióne, 4x raňajky,
sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy, komplexné
cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Za 1/1 izbu
54 €, za miesto v prednej polovici autokaru 10 €.

Termín: 31. 8. - 4. 9. 2016

Cena: 209 €
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Sprievodca: Andrej Popovič

Romantické údolia Mosely a Rýna
Nemecko

1. deň: Odchod a celodenná jazda do Nemecka.
2. deň: Jedno z najkrajších kútov Nemecka - roman-

tické údolie rieky Mosel, kraj nekonečných viníc,
kde sa dorába výborné biele víno. Mesto Trevír, rodisko Karla Marxa, považované za najstaršie mestské
sídlo v Nemecku. Dnes sa pýši nádhernou mohutnou
rímskou mestskou bránou Porta Nigra (Čierna brána), najvýznamnejšou rímskou pamiatkou na území
Nemecka. Bernkastel, mestečko s unikátnymi hrazdenými domami obklopené slávnymi vinicami. Jedna
z najstrmších viničných tratí na svete so sklonom až
68% v mestečku Bremm. Rozprávkový hrad Eltz,
známy z každého propagačného materiálu o Nemecku. Množstvo veží, vežičiek a výhľadov do údolia Eltz.
3. deň: Aachen (UNESCO), bývalé rímske kúpele.

Počas panovania Karola I. Veľkého hlavné mesto svätej ríše rímskej a korunovačné mesto rímskych cisárov a nemeckých kráľov. Najstaršie nemecké hlavné
mesto - Kolín nad Rýnom (UNESCO). Množstvo
románskych kostolov a najslávnejšia gotická stavba
Nemecka, Kolínska katedrála, stavaná viac ako šesť
storočí, od 13. storočia známa ako „matka a pán
všetkých kostolov v Nemecku“.

4. deň: Nemecký roh, výbežok na sútoku riek Mosel
a Rýn v meste Koblenz, rodisku rakúskeho štátnika
kniežaťa Metternicha. Údolie rieky Rýn. Révou porastené úbočia, dedinky rozosiate po úzkych pásoch
brehov Rýna a na 65 kilometroch štyridsať hradov,
zámkov a pevností učinili z údolia Rýna magnet
na turistov z celého sveta. Plavba vyhliadkovou
loďou okolo najznámejšieho skaliska v celom Nemecku Lorelei (preslávil ho rovnomennou básňou
Heinrich Heine), najrozsiahlejšej zrúcaniny na Rýne
Rheinfels či vodnej pevnosti Pfalzgrafenstein. Arcibiskupské mesto Mainz, najslávnejší rodák mesta J.
Guttenberg a najväčší klenot v podobe románskeho
Dómu sv. Martina.
5. deň: Pred celodennou cestou zastávka v slávnom
univerzitnom meste Heidelberg so zámkom, starým
mostom cez rieku Neckar a romantickými uličkami.
Príchod domov okolo polnoci.

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu zo
ZA, TN, TT a BA, 4x ubytovanie, 4x bufetové raňajky, sprievodcu CK, poistenie
proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa
programu, komplexné cestovné poistenie.
Ostatné doplatky: Za osobu v 1/1
izbe 75 €, za 3 večere 45 €, za nástupné
miesto v NR 15 €, za miesto v prednej
polovici autokaru 10 €.

Sprievodca:

Termín: 7. 10. - 11. 10. 2016

Bohuslav Gondár

Cena: 319 €

Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!

43

3 dni | 2 noci
| Autobus

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu z
BA, 3x ubytovanie (soc.zariadenie spoločné pre viacero izieb), sprievodcu CK,
poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy podľa
programu cca 30 €, komplexné cestovné
poistenie.
Ostatné doplatky: Za 1/1 izbu
45 €, za 3* hotel s raňajkami 55 €.

BEZ
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Drevené kostolíky a prales na Východnom
Slovensku
1. deň: Drevený artikulárny evanjelický kostol Leštiny
(UNESCO) - pochádza zo 17. st. Interiér kostola zdobí barokový oltár s polychrómovanou drevorezbou zo začiatku
14. storočia, maľba žlto-bielych kvetov na modrom základe
na zábradlí, bohato zdobená renesančná kazateľnica a kópia pohrebnej zástavy J. Zmeškala. V kostole boj pokrstený
jeden z najväčších slovenských básnikov – Pavol Országh
Hviezdoslav. Drevený artikulárny evanjelický kostol v Kežmarku (UNESCO) z roku 1717. Bol postavený bez použitia
kovových klincov do podoby rovnoramenného gréckeho
kríža v barokovom slohu. Očarujúci Interiér kostola je zdobený drevorezbami a freskami. Najviac v jeho vnútri zaujme
mohutný drevený oltár. Kostol patrí medzi najsugestívnejšie
kostoly na Slovensku.
2. deň: Múzeum moderného umenia Andyho War-

hola v Medzilaborciach. Vzniklo ako prvé vo svete a
ešte stále jediné v Európe. Je venované prezentácii diela
a života poprednej osobnosti umenia 20. storočia Andyho
Warhola, kráľa pop-artu. Jedľovobukový prales s dvestoročnými jedľami mimoriadnej hodnoty a návšteva
národnej prírodnej rezervácie Údava, ktorá nám poskytne príklad pôvodného človekom neovplyvneného lesa.
3. deň: Prechádzka starobylým mestom Bardejov (UNE-

Termín: 4. 8. - 7. 8. 2016

Cena: 155 €

SCO), ktoré si spomedzi všetkých slovenských miest najlepšie zachovalo svoj stredoveký charakter až podnes. Jednou
z dominánt je zaručene gotický kostol sv. Egídia, ktorý má
spomedzi gotických kostolov strednej Európy najväčší počet

Skalica a Baťov kanál

Slobodné kráľovské mesto Skalica. Centrum mesta tvorí
unikátna pamiatková zóna, ktorej dominantou je trojuholníkové námestie. Medzi hlavné turistické lákadlá patrí unikátna
románska Rotunda sv. Juraja, stavby arch. D. Jurkoviča a zrekonštruovaný mlyn z 30-tych rokov. Sladká špecialita „skalický trdelník“ sa v meste dodnes vyrába pôvodnou metódou
na otvorenom ohni podľa tradičnej receptúry. Ukážka výroby
a ochutnávka. Baťov kanál - vybudovaný v 1934 – 1938 z iniciatívy Jana Antonína Baťu. Pôvodne slúžil k doprave lignitu
a k zavlažovaniu lúk. V súčasnosti má Baťov kanál 60 km a
vedie čiastočne po umelo vybudovaných kanálových častiach
a čiastočne po rieke Morave. Na kanáli je 13 plavebných komôr, ktoré pomáhajú prekonať výškový rozdiel 18,6 m medzi

gotických krídlových oltárov (11). Druhý najstarší a najcennejší drevený kostolík na území Slovenska - Hervartov
(UNESCO). Je zhotovený z červeného smreka a stavba sa
skladá z polygonálnej svätyne, lode, sakristie a podvežia,
ktorého úpravou vznikol babinec. Bodružal (UNESCO)
- Cerkva sv. Mikuláša, z roku 1658. Trojdielna zrubová stavba s bohato členenou šindľovou strechou s tromi
zvyšujúcimi sa vežami. Chrám obklopuje zrubová ohrada
so šindľovou strieškou a drevenou vstupnou bráničkou s
makovičkou. Ladomirová (UNESCO) - Cerkva archanjela Michala z 18. st. a cintorín s kamennými, drevenými
a kovovými krížmi. Pôvodne postavený bez jediného klinca. Vojenské múzeum vo Svidníku je špecializované
na dokumentáciu národnooslobodzovacieho hnutia so
zameraním na karpatsko- dukliansku operáciu a na širšiu
dokumentáciu novšej vojenskej histórie na východnom
Slovensku. Alebo Skanzen - Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník.
4. deň: Kostol a Kláštor Hronský Beňadik – „Perla

Pohronia“ . Veriaci putujú do Hronského Beňadiku, aby našli pokoj, uzdravenie a silu aj vďaka Relikvii Kristovej Krvi.
Relikviou je kúsok z Veronikinej šatky s kvapkami Kristovej
Krvi, ktorú daroval pápež Pavol II. kráľovi Matejovi Korvínovi
a ten za dôstojné miesto uloženia relikvie uznal Hronský
Beňadik.
Sprievodca: Andrej Popovič

Skalicou a Otrokovicami. Plavba s odborným a zaujímavým výkladom lodivoda po Baťovom kanáli zo Skalice
do Strážnice: prehliadka technickej pamiatky Výklopník s výstupom na vyhliadkovú vežu, plavba cez plavebnú komoru
Petrov, prehliadka skanzenu v Strážnici.

10. 9. 2016

23 €

Skalné obydlia Brhlovce a pivnice v Sebechleboch
Brhlovce, výnimočné obydlia vysekané do skalnej steny.
Slúžili na bývanie alebo sa používali ako drevárne, komory
a prípadne maštale. Dodnes sa traduje, že tunajšie skalné
obydlia majú vlastne svoj pôvod v ochrane domáceho obyvateľstva pred nájazdmi Turkov v 16. a 17. storočí. Stará Hora
v Sebechleboch - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry vínnych domčekov a pivníc, ktoré ukrývajú
vzácny mok sebechlebských vinohradníkov. Domce či hajlochy, hlboko v zemi osadené, nad terénom vyrastené, z ktorých
na nás hľadia malé okienka ako dve oči, chránené kovovými
okenicami (prehliadka súkromných vínnych pivníc). Prechádzka v kúpeľnom areáli Dudiniec a zastávka pri chránenej
prírodnej rarite Dudinské travertíny, ktoré vznikli vyzráža-
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ním vody okolo minerálnych prameňov.. Tufova kopa, lúkach
travertínové jazierka, dedina Santovka a historicky najslávnejšia minerálna voda Slovenska, ktorej žriedlo je známe už
päťsto rokov. Nazývali ju Slatinskou kyselkou a pripisovali jej
veľké zdravotné, ba až zázračné účinky. Santovka.

24. 9. 2016

23 €

+421 944 493 857 | info@CKsvetobeznik.sk | www.CKsvetobeznik.sk
Víkendové zájazdy

plavba loďou. Zimná vínna cesta a mestečká
ako vystrihnuté z rozprávkových príbehov.
Vianočná atmosféra v najzachovalejšom meste
Alsaska, v Colmare. V krásnom historickom centre budeme mať naozaj pocit ako keby sme sa ocitli
v dávnej minulosti a prechádzali sa pomedzi stánky
ako za dávnych čias....

2. 12. - 4. 12. 2016

ovink

ovink
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noc. Najväčšie a najznámejšie vianočné trhy vo
Francúzsku s viac ako 400 ročnou tradíciou.
Vianočný stromček obrovských rozmerov, živý Betlehem, adventný kalendár či korčuľovanie v sprievode
vianočných kolied a vianočné koncerty v katedrále
Notre Dame. V stánkoch je dostať všetko od vianočných dekorácií až po alsaské špeciality bredele či
foie gras. Pozoruhodná hrazdená architektúra pitoresknej časti Petite France, ale aj vianočná okružná

ovink

339 €

Rozprávková atmosféra Vianoc v Alsasku
1. - 3. deň: Štrasburg (UNESCO), hlavné mesto Via-

N

9. 12. - 11.12. 2016

N

námestí sveta Grand Place s radnicou Hôtel de Ville, symbol
bruselského adventu veľké ruské koleso, klzisko, ale aj rôznofarebná svetelná show premietaná pri kostole St. Catherine
či nasvietené atómium. Malebné adventné mestečká vianočných stánkov plné rozvoniavajúcej čokolády, originálnych darčekov a remeselných výrobkov a na záver nevynecháme ani
symbol mesta iba necelých 60 cm veľkú sošku Manneken-Pis
a povesť o cikajúcom chlapčekovi.

ovink

N

1. - 3. deň: Rozprávkové Vianoce s nádychom stredoveku v
Bruggách. Stredoveké uličky pretkané romantickými kanálmi, starobylé kočiare ťahané koňmi, adventný trh na Grote
Markt a po zotmení plavba po kanáloch s pohárom vareného
vína. Rodisko flámskeho maliara Petra Paula Rubensa, Antverpy. Ideálne miesto na nákup vianočných darčekov na
hlavnej nákupnej zóne Meir, festival ľadových sôch, adventné trhy hneď na štyroch miestach, ale aj typické morské
plody s chrumkavými hranolkami, ktoré by sme zaiste mali
ochutnať. Brusel (UNESCO). Adentné trhy na najkrajšom

|
a

Adventné kúzlo troch najkrajších miest Belgicka

3 dni | 2 noci, 2 dni | 1 noc, 1 deň

N

Cena zahŕňa: Autokarovú dopravu, resp. leteckú dopravu, transfer BA/VIE/BA, 1x, resp.
2x ubytovanie s raňajkami, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa: Vstupy, letiskové a servisné poplatky 150 €.

469 €

Mesto Vianoc a advent na jazere Wolfgangsee
1. deň: Predvianočný Bad Ischl. Bývalé letné sídlo rakúske-

ho cisára Františka Jozefa I. a Sissi, kde spečatili svoju lásku
zásnubami. Wolfgangsee ako najkrajší advent v Rakúsku.
Adventná plavba loďou okolo obrovského 19 m vysokého
lampáša a 6 m dlhej rozžiarenej kométy. Pôvabný adventný
trh pod kostolom Sv. Wolfganga či jazda kočiarom ťahaným
ťažnými koňmi. Barokový advent v St. Gilgen, 11 m vysoká
sviečka pri jazere, dom Mozartovej rodiny.
2. deň: Hallstatt (UNESCO), domčeky s bielymi snehový-

mi čapicami prilepené na brehu jazera Hallstätter See, v lete

vodopád, v zime ľadopád a kostnica. Rakúske mesto Vianoc
- Steyr. Najväčší betlehem na svete, najväčšie svetové múzeum vianočných ozdôb, mechanický betlehem. Ale aj betlehem
na rieke či jazda „vianočnou horskou dráhou“. Steinbach
a domy meniace sa na živý adventný kalendár. Výstava 550
rôznych betlehemov z 95 krajín sveta.

10. 12. - 11. 12. 2016

99 €

1. deň: Salzburg (UNESCO) s miestnym sprievodcom
spoznáme jeho historické centrum. Tradičné a jedinečné
vianočné trhy otvárajú svoje brány návštevníkom pred katedrálou sv. Ruperta a Virgila či v pevnosti Hohensalzburg,
kde pre maškrtníkov začína kulinárska cesta pomedzi pečené jabĺčka, vyprážané mandle, voňavučký punč, teplú
klobásku v 30 variáciách - je treba pokračovať?
2. deň: Prehliadka likérky Grassl (žalúdočný likér z horca)
a s ňou spojená ochutnávka. Plavba po jazere König-

see ku kostolu svätého Bartolomeja – jednom z najčistejších a najhlbších ľadovcových jazier v strednej Európe. Horské mestečko Berchtesgaden, krátka prechádzka a voľno
na vianočných trhoch. Do slamy odetí „Buttnmandl“
a do kožušín zababušení „Kramperl“. Za hlasného rachotu
veľkých zvonov, aby trochu prebudili zimnú prírodu, sprevádzajú svätého Mikuláša na jeho ceste z domu do domu.

3. 12. - 4. 12. 2016

a

Salzburg a advent v Berchtesgaden

109 €

Nezvyčajný advent v Alpskej rokline Johannesbachklamm a svet čokolády LINDT
Wiener Neustadt - nielen námestie ponúka pestrú zmesku
všetkého s prívlastkom „vianočné“, ale aj stará obranná veža
mestského opevnenia má pripravený svoj malý vianočný trh
s ručne vyrobenými maličkosťami. Svet čokolády vo firme
Lindt, správne miesto na nákup čokoládových adventných
kalendárov, sladkých ozdôb na vianočný stromček, čokolád
všetkých možných veľkostí a príchutí. Pokojný svet neporušenej prírody, priamo v srdci rokliny Johannesbachklamm a
adventný trh vo voľnej prírode medzi rozžiarenými stromami lesa. Najväčší vianočný stromček v celom Rakúsku, vyše

20 m, vyparádený nadrozmernými guľami, sviečkami, cukrovinkami, balíčkami. Vitajte v krajine obrov. Asi to boli práve
oni, čo si pod stromčekom nachystali stôl plný darov či 6 m
dlhé lyže alebo 1,5 m vysoké sánky.

3. 12. 2016

25 €

Roklina Northklamm. Ponad zurčiaci potok Gamsbach
k zvislým skalným stenám sa vinie drevený chodník. Tvorí
vstupnú bránu do Kraushöhle Gams. Jediná sadrovcová jaskyňa v nemecky hovoriacom priestore.
Útvary z kryštálov sadrovca v najrôznejších podobách.
Cisársky salón, hlavný sál a elysia pospájané kľukatými
chodbami. Hora Erzberg (1 466 m) je už po stáročia
zdrojom kvalitnej železnej rudy a v súčasnosti už aj zdrojom zážitkov. Ako praví baníci v ich pracovnom oblečení
sa po presune v baníckych vozíkoch do podzemnej bane,

kde sa rozkladá 40 km dlhý labyrint štôlní, pretínajúcich
horu na siedmich úrovniach, zoznámime so všetkými etapami ťažby železnej rudy a prezrieme si ťažobné nástroje.
Obľúbenou atrakciou je aj jazda obrovským terénnym
vozidlom Hauly I a II s váhou 55 ton a výkonnosťou
860 koní, ktorý nás prevezie po terasovitých stupňoch povrchovej bane. Bezpečný adrenalín pre všetkých.

20. 8. 2016

Už za 5 nazbieraných magnetiek máte 1-dňový zájazd zadarmo!

a

Erzberg – hora zážitkov a sadrovcová jaskyňa Kraushöle

26 €

45

1 deň

Cena zahŕňa autokarovú dopravu, sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti
Cena nezahŕňa vstupy a komplexné cestovné poistenie
Poznámka: Podrobný program jednodňových zájazdov na www.cksvetobeznik.sk

| Autobus

BEZ
NOČNEJ
JAZDY

Čokoládovňa Zotter a Riegersburg

Tekvicové slávnosti v Retz

Makové slávnosti v Armschlagu

Prehliadka so sprievodcom, ochutnávka čokolády, ktorú si objednáva aj anglická kráľovná, cintorín čoko-variácií, bio farma
so zvieratkami, jedlo lúk a záhrad, jeden z najväčších v Rakúsku, úžasné výhľady, interiér, pivničné múzeum čarodejníc.

Starobylé mestečko s južanskou atmosférou, 500r. starý podzemný labyrint vínnych pivníc dlhý viac ako 20 km, veterné
mlyny, tekvice v rukách umelcov, rozmanité delikatesy, vône,
chute a zábava.

Renesančný zámok Rosenburg, záhrady, prehliadka. Dedinka Armschlag uprostred makových polí, tradičné makové
hody, výzdoba z makovíc, makové koláče, rezance, torty...
ľudová hudba, tanec, remeslá. Najdlhší makový obraz sveta od
Karla Mosera.

30. 7. 2016

26 €

24 €

22. 10. 2016

18. 9. 2016

26 €

Vodopády Myrafälle a tiesňava Steinwandklamm

Po stopách Hundertwassera

Priepasť Macocha a Punkevná jaskyňa

Strmé vodopády a hlboké tiesňavy- údolie Piestingtal. Rebríky, mostíky, tajomné jaskyne. Túra s prev. 600m a výstup na
skalné bralo Hausstein. Vstupy na vodopády a do tiesňavy s
jednotl. popl. 2E. Celková dĺžka výletu je 10km z kat. B.

Narodil sa vo Viedni, používal krivky namiesto rovných línií,
priblíženie k prírode. Kostol sv. Barbary v Bärnbachu, termálne kúpele Bad Blumau, privátne múzeum Kunsthaus,
Hundertwasserhaus, spaľovňa odpadov a tepláreň Spittelau.

Punkevná jaskyňa- prehladka najdlhšieho jaskynného systému v ČR až na dno priepasti Macocha, v druhej časti plavba na motorových člnoch po riečke Punkva. Lanovkou
alebo pešo k hornému mostíku priepasti Macocha (hĺbka
138m), Hrad Veveří, prehliadka.

28. 5. 2016

24 €

23. 4. 2016

27 €

21. 5. 2016

24 €

Znojmo a zámok Vranov nad Dyjí

Zámok Buchlovice a hrad Buchlov

Po stopách architekta Dušana Jurkoviča

Zámok- jedna z najpozoruhodnejších svetských stavieb stredoeurópskeho baroka, prehliadka. Znojmo- perla juhozápadnej Moravy, mesto pamiatok, vína a uhoriek, vinice, ovocné
sady, renesančné centrum. Rozsiahly mestský podzemný
labyrint stredoeurópskeho významu- prehliadka.

Hrad Buchlov- majestátny kráľovský hrad nad Buchlovicemi,
prehliadka. Zámok Buchlovice, arch. najčistejší príklad
talianskej barokovej vily v stredoeurópskom priestore, prehliadka. Rozsiahle zbierky, slávni majitelia, nádherná
baroková záhrada, anglický park.

Najvýznamnejšia osobnosť Slovenskej a významná osobnosť
českej architektúry. Inšpirácie: príroda, ľudové umenie a tradície. Mohyla gen. M.R. Štefánika na Bradle, Spolkový
dom v Skalici, Brno - Jurkovičova vila, vlastné rodinné
sídlo a iné.

15. 10. 2016

25 €

11. 6. 2016

23 €

21. 5. 2016

24 €

Semmeringská železnica a hrad Forchtestein

Syr zo štôlne Almenland a zámok Herberstein

Kláštor Klosterneuburg a hrad Kreuzenstein

Železnica cez sedlo Semmering (UNESCO), prvá skutočne
horská železnica na svete až do mesta Semmering. 15 tunelov
a16 viaduktov, jazda údoliami, cez kamenné a železné mosty.
Vyhliadka na trať Doppelreiter- vychádzka. Stredoveký hrad
Forchtenstein- prehliadka.

Špeciálny druh syra zrejúci hlboko pod zemou v baniach na
striebro, výklad, ochutnávka. Zámok Herberstein, prehliadka s členmi rodiny jediných majiteľov, ktorí tu stále žijú. Priľahlé
záhrady a zoologická záhrada.

Klosterneuburg- múzeum a nádherná záhradná architektúra. Centrum náboženského života, kultúry a vzdelanosti. Tullnhistorické mestečko s bohatým kultúrnym životom. Rodisko E.
Schieleho, mesto záhrad. Kreuzenstein, nedobytná pevnosť
a romantický hrad.

30. 4. a 15. 10. 2016

www.CKsvetobeznik.sk

24 €

4. 6. 2016

26 €

7. 5. 2016

23 €

VYBRALI STE SI? AK ÁNO, SMELO DO TOHO – 0944 493 857
TEŠÍME SA NA NAŠE SPOLOČNÉ ZÁŽITKY A DOBRODRUŽSTVÁ

Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie SVETOBEŽNÍK s.r.o.
Článok I. - Úvodné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len VZP) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, uzatvorenej
medzi cestovnou kanceláriou SVETOBEŽNÍK s.r.o., Pri Bielom
Kríži 13, Bratislava, IČO 46 010 467 (ďalej len CK) a objednávateľom a vzťahujú sa na obstaranie zájazdov organizovaných
CK, ktoré ponúka vo vlastných katalógoch alebo formou osobitných ponukových listov. VZP sa vzťahujú aj na obstaranie
doobjednaných služieb k zájazdu, pokiaľ sa na obstaranie
týchto služieb neuzatvorila osobitná zmluva.
2. Sprostredkovateľom sa rozumie tretia strana – cestovná
kancelária alebo cestovná agentúra, ktorú CK splnomocnila
k uzatváraniu zmlúv o obstaraní zájazdov.
3. Objednávateľom sa rozumie osoba, ktorá s CK uzatvorila
zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa
zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa práva a povinností
zo zmluvy o obstarní zájazdu previedli alebo na ňu prešli. V
prípade, že na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“,
pričom v tomto prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o
obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne
4. Objednávateľ prehlasuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený uzatvoriť zmluvu o obstaraní zájazdu
a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby táto
vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde.
Článok II. - Vznik zmluvného vzťahu
1. Zmluvou o obstaraní zájazdu sa CK zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí
dohodnutú cenu.
2. Zmluvný vzťah o obstaraní zájazdu vzniká medzi CK a
objednávateľom na základe riadne vyplnenej a podpísanej
zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej CK, príp. sprostredkovateľom a zaplatením zálohy z ceny zájazdu. Za zaplatenie
zálohy sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na
účet CK alebo zaplatením v hotovosti v CK, a to aj v prípade uzatvárania zmluvy o obstaraní zájazdu prostredníctvom
sprostredkovateľa.
3. Súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú všetky písomné
doklady a informácie, ktoré objednávateľ od CK alebo od
sprostredkovateľa obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponukový katalóg CK s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné informácie
a písomné pokyny - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte
alebo objednaných službách. Písomné doklady a informácie,
ktoré poskytne objednávateľovi sprostredkovateľ však nie sú
súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch vydaných CK.
4. Sprostredkovateľ nie je splnomocnený a oprávnený dohodnúť s objednávateľom ustanovenia v zmluve o obstaraní
zájazdu alebo poskytovať objednávateľovi informácie, ktoré sú
v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu
alebo v iných písomných prospektoch CK.
Článok III. - Cenové a platobné podmienky
1. Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne
medzi CK a objednávateľom v zmluve o obstaraní zájazdu.
V cene zájazdu sú zahrnuté služby tak ako je to uvedené
v katalógu CK. V cene zájazdu nie sú zahrnuté náklady CK,
ktoré musí táto vynaložiť v súvislosti s dodržiavaním pasových,
colných, devízových a iných predpisov štátu, resp. štátov miesta zájazdu.
2. Objednávateľ má nárok na zľavy z cien zájazdov, ktoré
sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, pokiaľ si ich
uplatní, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade
možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú zľavu, ktorá je pre
neho výhodnejšia, ak nie je CK určené inak alebo ak sa výslovne s CK dohodol inak.
3. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa,
ktorý dosiahne k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu
čerpania služieb.
4. Zľavy z cien zájazdov, vyhlasované CK po podpise zmluvy
s objednávateľom, nezakladajú objednávateľovi nárok na ich
uplatnenie.
5. CK je oprávnená najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, ak dôjde :
a) k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných
hmôt,
b) k zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou,
najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových a iných
poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu,
c) k zmene kurzu eura ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.
d) k zavedeniu alebo zmene výšky vízových poplatkov a iných
poplatkov zahraničných krajín.
6. Oznámenie o zvýšení ceny zájazdu CK odošle objednávateľovi najskôr 21 dní pred začatím zájazdu, s uvedením dôvodu a
spôsobu zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý
rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom
oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK oprávnená
postupovať podľa ods.9 a nasl. tohto Článku.
7. CK je oprávnená vyžadovať pri uzatváraní zmluvy o obstaraní zájazdu zálohu minimálne vo výške 50 % ceny zájazdu a
prípadne doobjednaných služieb k zájazdu. Cestovné poistenie
musí objednávateľ uhradiť v plnej výške pri uzavretí zmluvy
o obstarní zájazdu. Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť
najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu, pokiaľ nie je v zmluve
dohodnuté inak. V prípade uzavretia zmluvy v čase kratšom
ako 30 dní pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť‘ 100 % celkovej ceny zájazdu a prípadne doobjednaných
služieb k zájazdu pri podpísaní zmluvy o obstaraní zájazdu.
8. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká
objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením
ostatných podmienok poskytnutia služieb.
9. V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom je CK oprávnená odstúpiť od zmluvy o obstaraní
zájazdu a má voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu
(storno poplatok) vo výške určenej v článku VII. VZP. Zmluvná pokuta nevylučuje nárok objednávateľa na náhradu škody
a ušlého zisku.

10. V prípade odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu podľa ods. 9 tohto Článku je CK povinná vrátiť objednávateľovi
bezodkladne doposiaľ uhradenú časť ceny zájazdu zníženú o
zmluvnú pokutu.
Článok IV. - Práva a povinnosti CK
1. CK je povinná mať riadne uzatvorenú zmluvu o povinnom poist. pre prípad úpadku.
2. CK je povinná pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu
presne, jasne, pravdivo a úplne informovať objednávateľa o
všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať
vplyv na rozhodnutie objednávateľa uzavrieť zmluvu o obstarní
zájazdu.
3. CK je povinná zabezpečiť pre objednávateľa, resp. účastníka zájazdu poskytnutie všetkých plnení, ku ktorým sa zaviazala
v zmluve o obstaraní zájazdu. Plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb CK nie je povinná zabezpečiť.
4. CK je povinná najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu
poskytnúť objednávateľovi písomne všetky potrebné informácie, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré nie sú uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu, katalógu, cenníku príp.
iných dokumentoch prístupných objednávateľovi. V prípade,
uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu v lehote kratšej ako
sedem dní pred začatím zájazdu, poskytne CK informácie podľa predchádzajúcej vety objednávateľovi pri podpísaní zmluvy
o obstaraní zájazdu.
5. CK má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu v prípadoch
uvedených v Článku III. ods. 5 VZP.
6. CK má právo odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu v prípadoch uvedených v Článku III. ods. 6 a 9. VZP.
Článok V. - Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ má právo :
a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a riadne zaplatených služieb,
b) na riadne poskytnutie informácií o zájazde a dohodnutých
službách, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú CK známe,
c) na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené v katalógu a
ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú CK známe,
d) byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami
programu zájazdu, rozsahu služieb a ceny zájazdu a služieb,
e) kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť‘ od zmluvy o
obstaraní zájazdu aj bez uvedenia dôvodu za podmienok uvedených v Článku VII. VZP,
f) v súlade s Článkom VI. ods. 6 VZP v lehote 30 dní pred začatím zájazdu doručiť CK písomné oznámenie, že sa na miesto
neho zúčastní na zájazde iná osoba,
g) na obdržanie kontaktných údajov na zástupcu CK, na ktorého sa môže počas zájazdu obrátiť v ťažkostiach, resp. so
žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a
vybavovať reklamácie účastníkov zájazdu,
h) na obdržanie dokladu o povinnom poistení CK pre prípad
úpadku,
i) na reklamáciu služieb v súlade s Článkom VIII. VZP,
j) na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom
poskytol CK.
2. Objednávateľ má povinnosť :
a) poskytnúť CK súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, najmä poskytnúť
pravdivé a úplné údaje pre účely zmluvy o obstaraní zájazdu,
poskytnúť všetky potrebné doklady, podklady a dokumenty,
ktorými je poskytnutie služieb zo strany CK podmienené,
b) zaplatiť riadne, včas a v plnom rozsahu cenu zájazdu v súlade s Článkom III. VZP a na požiadanie CK preukázať túto
skutočnosť relevantným dokladom,
c) nahlásiť CK vopred účasť cudzích štátnych príslušníkov na
zájazde, v opačnom prípade CK nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb., cudzí štátni príslušníci
si vo vlastnom mene a na vlastné náklady zabezpečujú tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt,
d) v prípade oznámenia dodatočných zmien zo strany CK
ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť CK bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote, písomne svoje stanovisko, v opačnom prípade platí, že objednávateľ so zmenami
súhlasí,
e) dostaviť sa v CK stanovenom termíne na určené miesto na
čerpanie dohodnutého rozsahu služieb; v prípade omeškania
s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb z dôvodov nespočívajúcich na strane CK, dopraviť sa na vlastné náklady
a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb, pokiaľ je to technicky možné,
f) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne víza, ak sa vyžaduje, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých
cestuje., náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov
znáša objednávateľ v plnom rozsahu,
g) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad
dospelého účastníka zájazdu po celú dobu zájazdu, ako aj
u osôb, ktorých zdravotný a osobný stav to vyžaduje,
h) riadiť‘ sa pokynmi CK, resp. jej zodpovedného zástupcu
počas zájazdu, dodržiavať stanovený program, platné predpisy
navštívenej krajiny, dodržiavať platné predpisy miesta pobytu
a objektu (ubytovací poriadok a prepravný poriadok)., v opačnom prípade je CK oprávnená odoprieť objednávateľovi poskytnutie objednaných služieb, čím objednávateľ stráca právo
na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na
vrátenie zaplatenej ceny zájazdu,
3. Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú
spôsobí svojim konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb.
Článok VI. - Zmeny dohodnutých podmienok
1. V prípade, že je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť
podstatnú podmienku zmluvy o obstaraní zájazdu, navrhne
objednávateľovi zmenu zmluvy o obstaraní zájazdu. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy o obstaraní
zájazdu súhlasí alebo či od zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpi. V prípade odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu podľa
predchádzajúcej vety nevzniká CK nárok na zmluvnú pokutu.
2. Za zmenu podstatnej podmienky podľa ods. 1 tohto Článku
sa považuje napr. zmena termínu čerpania služieb o viac ako
48 hodín, závažná zmena programu zájazdu, zmena kategórie ubytovania, spôsobu prepravy, zmena ceny za objednané
služby. Za zmenu podstatnej podmienky sa však nepovažuje
zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je
zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo

vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných
alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a
príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava
z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu o menej ako 10%.
3. Rozhodnutie podľa ods. 1 tohto Článku musí objednávateľ
doručiť CK v písomnej forme v lehote stanovenej CK.
4. CK má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvy o obstaraní zájazdu, pokiaľ nebude dosiahnutý minimálny počet
účastníkov zájazdu (t.j. 25 účastníkov) alebo v iných prípadoch, a to najmä ak nastanú skutočnosti, ktoré znemožnia CK
poskytnúť dohodnuté služby, ak uskutočnenie zájazdu bude
pre CK ekonomicky neúnosné. Zrušenie zájazdu je CK povinná
písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu,
najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu.
5. Pokiaľ CK zruší zájazd pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1
tohto Článku, má objednávateľ právo na vrátanie zaplatenej
ceny za zájazd alebo služby.
6. Objednávateľ je oprávnený v lehote najviac 30 dní pred
začatím zájazdu doručiť CK písomné oznámenie, že sa namiesto neho zúčastní na zájazde iná osoba. Oznámenie musí
obsahovať údaje nového objednávateľa v rozsahu údajov uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu, výslovný súhlas nového
objednávateľa 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 CK sa v ňom uvedená
osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne
a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo
objednaných služieb, ako i úhradu prípadných nákladov, ktoré
obstarávateľovi v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.
V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, je CK oprávnená
odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu podľa Článku III. ods.
9 VZP. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu
objednávateľov je CK schopná zabezpečiť, v opačnom prípade
CK písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. CK si účtuje za každú zmenu objednávateľa paušálny
poplatok vo výške 7 EUR na osobu.
7. CK je oprávnená počas zájazdu a poskytovania dohodnutých služieb vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a
poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov
vyššej moci, rozhodnutí štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK nemá možnosť
ovplyvniť a/alebo predvídať, nie je možné pôvodný program
zájazdu a služby zabezpečiť v dohodnutom rozsahu a kvalite.
CK je v takom prípade povinná:
a)zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo
najviac porovnateľných a zodpovedajúcich charakteru pôvodných služieb a v prípade zabezpečenia služieb na minimálne
rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené,
b) vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp.
náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
c) poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb,
ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo
poskytnuté náhradné plnenie, alebo
d) poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.
8. CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo
neposkytnutých služieb alebo programu z dôvodov podľa
predchádzajúceho bodu, z dôvodu meškania dopravného
prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím,
dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK.
9. Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou
ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, reklamácie z dôvodu skrátenia
dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.
Článok VII. - Odstúpenie od zmluvy objednávateľom
a zmluvné pokuty
1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu
odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu nadobúda
účinnosť doručením písomného prejavu o odstúpení CK.
2. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy o obstaraní
zájazdu podľa ods. 1 tohto Článku, má CK nárok na zmluvnú
pokutu (tzv. stornopoplatok) v nasledovnej výške :
a) v prípade odstúpenia od zmluvy do 90 kalendárnych dní
pred dňom začatia zájazdu alebo čerpania služieb vo výške
skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 30 EUR,
b) v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 89 až 46 kalendárnych dní pred dňom začatia zájazdu alebo čerpania služieb vo
výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 25 %
z celkovej ceny zájazdu a služieb,
c) v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 45 až 28 kalendárnych dní pred dňom začatia zájazdu alebo čerpania služieb vo
výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 50 %
z celkovej ceny zájazdu a služieb,
d) v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 27 až 14 kalendárnych dní pred dňom začatia zájazdu alebo čerpania služieb vo
výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 75 %
z celkovej ceny zájazdu a služieb,
e) v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 14 a menej kalendárnych dní pred dňom začatia zájazdu alebo čerpania služieb
vo výške 100 % z celkovej ceny zájazdu a služieb.
3. Pri určení počtu dní podľa ods. 2 tohto Článku sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, v ktorom bolo cestovnej
kancelárii storno doručené a nezapočítava sa deň začiatku
zájazdu (odletu, odchodu, či nástupu na zájazd), ktorý je dohodnutý v zmluve o obstaraní zájazdu.
4. Pokiaľ sa objednávateľ nedostaví na zájazd alebo čerpanie dohodnutých služieb, alebo z dôvodov nespočívajúcich na
strane CK zmešká odchod dopravného prostriedku alebo počas zájazdu z dôvodov nespočívajúcich na strane CK nečerpá
niektoré z dohodnutých a zaplatených služieb, nemá nárok na
finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby.
5. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo
ubytovania dojednaného podľa pôvodnej objednávky, ak ta-

kúto zmenu je CK schopná zabezpečiť, má sa za to, že objednávateľ odstúpil od pôvodnej zmluvy o obstaraní zájazdu
a uzavrel novú zmluvu o obstaraní zájazdu a pre odstúpenie od
pôvodnej zmluvy o obstaraní zájazdu platia ustanovenia ods. 1
až 4 tohto Článku, ak nie je dohodnuté inak.
Článok VIII. - Reklamačné konanie
1. CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov
vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu a poskytnutí služieb bez ohľadu na to, či tieto záväzky má plniť CK
alebo iní dodávatelia služieb.
2. Pokiaľ rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi
právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje
právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u
dodávateľa služieb alebo zástupcu CK, v spolupráci ktorých sa
vyhotoví aj písomný záznam. Objednávateľ berie na vedomie
a súhlasí s tým, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle
príslušnej právnej úpravy.
3. V prípade, že CK nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí objednávateľ doporučenou listovou
zásielkou uplatniť svoju reklamáciu v CK bezodkladne po
návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania
služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, kedy
sa mali služby čerpať, inak právo objednávateľa zaniká. Na
preukázanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží CK písomný záznam vyhotovený podľa ods. 2
tohto Článku.
4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať
CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýchkoľvek škôd
alebo aby sa ich rozsah čo najviac znížil.
5. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok
na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu
medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.
6. CK nezodpovedá za úroveň služieb, ktoré si objednávateľ
sám objedná u tretích osôb. 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 príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu a
nároky objednávateľa v súvislosti s leteckou dopravou voči CK
sú vylúčené.
Článok IX. - Povinné poistenie proti insolventnosti
CK prehlasuje, že si riadne splnila a plní svoje povinnosti
ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona NR SR
č. 281/2001 Z.z.. CK má uzatvorenú poistnú zmluvy, v zmysle
ktorej bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie
v prípade, keď CK z dôvodu svojho úpadku:
- neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou
zájazdu
- nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu
zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil
- nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak
zájazd bol poskytnutý sčasti.
Článok X. - Cestovné poistenie objednávateľa
1. CK ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť cestovné
poistenie, ktoré pokrýva rôzne riziká ( a to najmä zdravotné
poistenie, úrazové poistenie, poistenie pre prípad straty batožiny, zodpovednosti‘ za škodu, storno zájazdu a pod.), spojené
s účasťou na zájazde.
2. Poistná zmluva, uzatvorená pre krytie rizík v zmysle odseku 1. vzniká priamo medzi objednávateľom a príslušnou
poisťovňou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v
priamom vzťahu k objednávateľovi a CK poskytuje len nevyhnutnú súčinnosť.
Článok XI. - Záverečné ustanovenia
1. VZP CK sú spracované v zmysle Zákona o zájazdoch,
podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných
agentúr o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov č. 281/2001 Z.z..
2. Platnosť VZP sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované
obstarávateľom, pokiaľ sa CK a objednávateľ predom písomne
nedohodli inak.
3. CK si vyhradzuje právo zmeny informácií a údajov v katalógu a cenníku CK do doby uzatvorenia zmluvy o obstaraní
zájazdu s objednávateľom. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a
neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých
vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.
4. Objednávateľ podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu udeľuje CK súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v
zmluve o obstaraní zájazdu za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností
uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu
práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi
objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov
obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných
údajov do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie
spracovaných osobných údajov. Objednávateľ udeľuje súhlas
so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov
aj pre potreby marketingových aktivít CK, a to po dobu, počas
ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných
strán, prípadne na základe písomnej žiadosti objednávateľa
doručenej CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu pre ktorých
služby objednal.
5. Podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu o obstaraní zájazdu sa
s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a
bezvýhradne s nimi súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto VZP.
6. VZP nadobúdajú platnosť dňa 26. 11. 2015.

KALENDÁR ZÁŽITKOV
SVETOBEŽNÍKA
NA ROK 2016

Malta a Gozo
- perly Stredozemného mora

23.

Apúlia
- podpätok talianskej čižmy

Mar

25.
Mar

Na trase
Madrid - Barcelona

25.
Mar

5.

San Maríno,
Ravena, Padova

25.

Nefalšovaná Andalúzia
- Feria de Abril de Sevilla

11.

Malorka
- ostrov predurčený k sneniu

29.

Bulharsko
- križovatka kultúr

Madeira
- ostrov večnej jari

12.

Južné Tirolsko
a Dolomity

13.

Záhrady a paláce
Anglicka

19.

Veľký okruh
Portugalskom

24.

Ligúria a Toskánsko
- po stopách Michelangela

27.

2.

Nórsko a Island
- severské naj

Jún

7.

Švajčiarské Ticino
a talianské jazerá

11.

Grand tour
Škandináviou

17.

Azory
- raj v Atlantiku

23.

Júl

1.

Bernina Express
za víkend

To najlepšie
z Anglicka

12.

12.

Baskicko a Kantábria
- chuť severného Španielska

Mar

Máj

Jún

Apr

Máj

Apr

Máj

Jún

2.

Máj

Máj

Jún

Neopakovateľná chuť
Sicílie

Transsibírska
magistrála

30.

Island
živý živlami

Johozápadné Anglicko
- kraj vystrihnutý z románov

21.

Výhľad z Orlieho hniezda
na Grossglockner

21.

Írsko
- smaragdový ostrov

30.

Škótsko s ostrovmi
Skye a Orkneje

10.

Rokliny a vodopády
Rakúska

Pobaltska
trojka

18.

Gruzínsko
- krajina na úpätí Kaukazu

26.

Island
ako na dlani

28.

Českosaské
Švajčiarsko

31.

Grand tour
Švajčiarskom

Galícia a Astúria
- zelené srdce Španielska

10.

Albánsko - neviditeľné miesto
na mape Európy

15.

Toskánsko
na vlastné oči

15.

Irán
- tajomná ríša Peržanov

24.

Rumunsko, Moldvasko
a Dunajská delta

Jún

Júl

Aug

Sep

Júl

Aug

Sep

2.

Júl

Júl

Aug

Sep

Levanduľové Provensálsko
- raj pôžitkárov

3.

Júl

Aug

Aug

Sep

WWW.CKSVETOBEZNIK.SK
Portugalsko - pobrežie
Algarve a história Alenteja

28.
Sep

Romantické údolie
Mosely a Rýna

7.

Okt

Grécko - po stopách legiend
a mýtov

15.
Okt

www.facebook.com/svetobeznik

Máj

Máj

Jún

Júl

Aug

4.

Sep

22.
Sep

