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POZNÁVACIE ZÁJAZDY
Plitvické jazerá a Záhreb

Plitvické jazerá

Termín: 14.4.-16.4.2017 – Veľká Noc (3 dni / 2 noci)

Cena: 205 €
Sprievodca: EVA POLAŠKOVÁ

Bez nočných jázd

Program
1. deň: Odchod v ranných hodinách. „Najväčšia kaviareň Európy“ aj takto nazývajú domáci mesto Záhreb, známy predovšetkým
ako rušná južanská metropola preslávená povestnými cukrárňami tzv. slastičarnami. Pred Katedrálou umiestnené obrovské ručne maľované veľkonočné vajíčka. Najdlhšia záhrebská ulica – Ilica, jazda pozemnou lanovkou Uspinjačou do
Horného mesta. Dolné mesto s parkami navrhnutými do podkovy a neodolateľná atmosféra farmárskeho trhu Dolac.
2. deň: Národný park Plitvické jazerá (UNESCO) pre mnohých súčasť osobného zoznamu najúžasnejších miest na Zemi,
ktoré do konca života chceme vidieť. Najstarší národný park v juhovýchodnej Európe a najväčší národný park v ChorMaribor
vátsku. Čaká nás prechádzka drevenými lávkami, chodníkmi aj jazda vláčikom a loďkou.
3. deň: Najstaršie trvalo osídlené mesto Slovinska, Ptuj. Vystriedali sa tu Kelti, Avari, Maďari a Slovania. Stredoveké štajerské
mesto Maribor preslávené pestovaním vína. V centre mesta, pod námestím Trg Svobode, sa ukrýva jedna z najväčších
a najstarších klasických vínnych pivníc v Európe. Najväčšou atrakciu mesta na brehu Drávy je Stara Trta – 400 rokov
stará vinná réva, údajne najstaršia na svete. Z jej hrozna sa ročne vyrobí iba 35 l vína, ktoré majú možnosť ochutnať výhradne významné návštevy. Príchod na Slovensko v neskorších večerných hodinách

Ptuj

Záhreb

Cena zahŕňa: autokarovú dopravu zo ZA, TN, TT, BA, 2× ubytovanie v 3*/4* hoteli, 2× raňajky, sprievodcu CK, poistenie insolventnosti. Cena nezahŕňa: vstupy podľa programu, cestovné poistenie 2 €/os./deň. Príplatky: za miesto v prednej polovici autokaru 10 €, za 1/1 izbu 45 €, za 2 večere 28 €.

Grand tour Švajčiarskom – Glacier Express
Termín: 2.6.-11.6.2017 (11 dní / 9 nocí)

Cena: 599 €
Sprievodca: JOZEF GNEBUS, historik

Glacier Express
Matterhorn

Luzern

Stein am Rhein

Zurich

Bez nočných jázd

Program
1. deň: Vyrážame skoro ráno, aby sme stihli navštíviť Vaduz, hlavné mesto štvrtej najmenšej krajiny Európy, Lichtenštajnského
kniežatstva.
2. deň: Najstaršie mesto Švajčiarska - Chur. Na najvzácnejšiu pamiatkou Kostol sv. Martina. Napoludnie odchádza Glacier Express - výlet na palube panoramatického vlaku po najvyššie položených úzkorozchodných tratiach. 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: Zermatt - švajčiarsky klenot medzi zimnými strediskami, nad ktorým sa týči najfotografovanejšia hora sveta, symbol
švajčiarskych hôr Matterhorn (4 478 m.n.m.), možnosť výjazdu zubačkou na vrchol Gornergrat (3 089 m.n.m.) alebo
lanovkou na Klein Matterhorn.
4. deň: Francúzske mestečko Chamonix, organizátor prvých zimných OH v r. 1924. Je obklopené úchvatným horským systémom, s druhým najvyšším vrcholom Európy Mont Blanc. Výstup lanovkou na Aguille du Midi.
5. deň: Mestá na Ženevskom jazere: najkozmopolitnejšie mesto Švajčiarska – Ženeva.V Ženevský prístav s najvyššou fontánou v Európe, Anglická záhrada s hodinami - sú zložené zo šesť a pol tisíca sezónnych kvetov a v tretej najdrahšej
ulici sveta Rue du Rhône počuť tikanie hodiniek všemožných luxusných značiek. Lausanne, sídlo Medzinárodného
olympijského výboru. Château de Chillon, jeden z najlepšie zachovaných stredovekých hradov v Európe pri Montreux,
meste kde bola vyrobená prvá švajčiarská čokoláda Vevey a príbeh Charlie Chaplina.
6. deň: Fascinujúci svet čokolády. Ovoniame, ochutnáme a pozrieme sa, ako sa vyrába. Hlavné mesto Bern – budova vlády
a parlamentu, vedľa nej 26 fontán reprezentujúcich všetky kantóny Švajčiarska. Luzern – centrum histórie a legiend,
mesto 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. Zürišská
univerzita je centrom skutočných mozgových kapacít. Vežička svätopeterského kostola s najväčším hodinovým ciferníkom v Európe – s priemerom 8,7 metra. Vyhliadková plošina priamo nad masami najmohutnejších riečnych
európskych vodopádov Rheinfall (Rýnske vodopády).
8. deň: Najromantickejšie stredoveké mestečko Švajčiarska 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.
Cena zahŕňa: autokarovú dopravu zo ZA, TN, TT a BA, 7× ubytovanie v hoteloch 2*/3*, 7× raňajky, sprievodcu CK, poistenie
proti insolventnosti. Cena nezahŕňa: vstupy, cestovné poistenie 2 €/osoba/deň, Príplatky: Glacier Express (2. trieda) 129 €,
7 večerí (z toho 1× syrové fondue) 149 €, za 1/1 izbu 199 €, za miesto v prednej polovici autokaru 10 €, za nástupné miesto
v NR 15 €.
Zľavy pre poznávacie zájazdy:

5%
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do 15. 2. 2017
na zájazdy po 30. 3.
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3%

do 15. 3. 2017
na zájazdy po 1. 7.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY
Veľký okruh Poľskom

Gdansk

Termín: 2.6.-11.6.2017 (11 dní / 9 nocí )

Cena: 599 €
Sprievodca: JOZEF GNEBUS, historik

Bez nočných jázd

Program:
1. deň: Wroclaw, tiež prezývaný poľskými Benátkami. Mesto, v ktorom sa miešajú poľské, české a nemecké
vplyvy. Jedno z najkrajších stredoeurópskych miest, ktoré sa pýši množstvom architektonických pamiatok.
2. deň: Zámok Ksiąz, tretí najväčší poľský zámok s viac ako 400 miestnosťami. Jedinečné architektonické
stavby tzv. kostoly mieru v Jawor (UNESCO) a Świdnica (UNESCO) sú dedičstvom tridsaťročnej vojny.
Postavené do jedného roka bez použitia jediného klinca, iba z dreva, hliny a slamy, za hradbami mesta,
bez kostolnej veže či zvonov a zvonku nesmeli vyzerať ako kostoly.
3. deň: Poznaň patrí k najstarším poľským mestám. Gniezno, prvé historické hlavné mesto Poľska.
4. deň: Rodisko Mikuláša Kopernika, Toruň (UNESCO). Ako jedno z mála v Poľsku bolo ušetrené vojnového Hrad Malbork
besnenia a tak si do dnešných dní dokázalo zachovať stredoveký pôvab a tajomnosť. Goticko-renesančné
rytierske Chełmno, ktorého stredoveké opevnenie dlhé 2 270 m je jedným z najkrajších príkladov obrannej architektúry v Európe.
5. deň: Gdansk, mesto s viac ako tisícročnou históriou sa radí k najkrajším na Baltickom pobreží. Atmosféra historických ulíc, architektonické pamiatky a medzinárodný charakter mesta láka turistov najviac.
Impozantná Mariacka bazilika - najväčší tehlový kostol v Európe, symbol Gdanska stredoveký žeriav
na vykladanie lodí.
6. deň: Slowinský NP alias „Poľská Sahara“. Pohyblivé piesky - mohutné duny dlhé niekoľko kilometrov
a vysoké aj 40 metrov. Týčia sa nad lesom, ktorý pomaly zasypávajú. Gdyňa, moderné, prístavné mesto
otvorené svetu.
7. deň: Najväčšia gotická pevnosť v Európe hrad Malbork (UNESCO). Mohutné hradby a bašty obklopujúce bývalé sídlo veľmajstra rádu nemeckých rytierov skrýva nielen dejiny križiakov a Poľska, ale aj Mazury
zbierky šperkov z jantáru. Frombork, v Katedrále v roku 2005 objavili hrobku M. Kopernika, po
ktorej začal pátrať už Napoleon Bonaparte.
8. deň: Mazury. Husté lesy, mierne pahorky a Mazurská jazerná plošina s viac ako 3000 jazerami. Święta
Lipka, jezuitský kláštorný areál považovaný za najkrajšie poľské baroko. Zbytky Hitlerovho Vlčieho
brloha, v ktorom strávil 3 roky (1941-1944).
9. deň: Hlavné mesto Poľska, Varšava. Je relatívne mladým veľkomestom, dýcha však históriou, ktorú sprostredkoval Roman Polanski vo filme Pianista. Palác Belweder býval rezidenciou kráľa S. A. Poniatowského a neskôr, sídlo poľských prezidentov. Katedrála sv. Jána považovaná za najstarší kostol vo Varšave.
10. deň: Moszna, bývalé sídlo nemeckého rodu Tiele-Winckler je najznámejším zámkom a parkovým komplexom južného Poľska.

Gdynia

Cena zahŕňa: autokarovú dopravu zo ZA, TN, TT, BA, 9× ubytovanie v 3*/4* hoteloch s raňajkami, sprievodcu
CK, poistenie proti insolventnosti. Cena nezahŕňa: vstupy, cestovné poistenie 2 €/osoba/deň, pobytovú daň
v hoteloch. Príplatky: za osobu v 1/1 izbe 185 €, za 7 večerí 89 €, za miesto v prednej polovici autokaru 10 €.

Západné Čechy – kúpeľný trojlístok

Mariánske Lázne

Termín: 14.9.-17.9.2017 (5 dní / 4 noci)

Cena: 339 €
Sprievodca: EVA POLAŠKOVÁ

Bez nočných jázd

Program:
1. deň: Kúpele Mariánské Lázne – mesto parkov, altánkov, kolonád a pavilónov. Navštívili ho anglický kráľ
Edward VII., cisár František Jozef I., Franz Kafka aj Fryderyk Chopin. Druhé najväčšie kúpele v Českej
republike s veľkým prírodným bohatstvom minerálnych prameňov. Neodmysliteľným symbolom kúpeľov je Hlavná kolonáda a Kolonáda Maxima Gorkého či Spievajúca fontána so skladbami Nabucco
od Verdiho, či Tell him, My heart will go on z filmu Titanic.
2. deň: Strážca pokladu – hrad a zámok Bečov nad Teplou. Ojedinelá románska zlatnícka pamiatka nevyčísliteľnej hodnoty – originálny relikviár sv. Maura, po korunovačných klenotách najcennejšia pamiatka Českej republiky. Historický Cheb a symbol mesta Špalíček, unikátny komplex jedenástich
stredovekých kupeckých domov zo 14. st.. Františkove Lázne, najmenšie kúpeľné mesto zo západočeského kúpeľného trojuholníka či „Raj na Zemi“, ako ho opísal počas svojho pobytu J.W. von Goethe.
3. deň: Karlove Vary – mesto kolonád s najväčšou koncentráciou liečebných prameňov na svete. Jedno z najznámejších kúpeľných miest na svete založené v 14. st.. Prvým doloženým „pacientom“ bol cisár Karol
IV.. J. Becher Múzeum je priamo na mieste bývalej továrne, kde Becherovka viac než sto rokov pramenila a odkiaľ likér putoval do celého sveta. (prehliadka a ochutnávka). Prehliadka tradičnej sklárskej
huty, kde sa od roku 1893 vyrába sklo značky Moser.
4. deň: Loket, opevnené mesto s hradom na skale nad riekou Ohře mnohí kedysi nazývali „kľúčom k českému
kráľovstvu“. Otec vlasti, Karol IV. zaradil Loket po boku Karlštejna medzi sídla, ktoré nikdy nemôžu byť
českej korune odcudzené (prehliadka hradu). Múzeum knižnej väzby – história kníhtlače a kníhviazačstva.

Loket

Cena zahŕňa: autokarovú dopravu zo ZA, TN, TT, BA, 3× ubytovanie v 3* hoteli /penzióne s raňajkami, sprievodcu
CK, poistenie proti insolventnosti. Cena nezahŕňa: vstupy, cestovné poistenie 2 €/osoba/deň, Príplatky: za 1/1
izbu 58 €, za miesto v prednej polovici autokaru 10 €.
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Školské výlety a kolektívy – minimálny počet účastníkov 40 osôb
Wieliczka – Krakow – Oświęcim
Termín: podľa vlastného výberu (3 dni/ 2 noci)

Cena: 159 €
1.deň: príchod do oblasti Krakowa popoludní. Prehliadka najväčšej soľnej bane v Európe Wieliczky, kde sa soľ ťažila už od 12. storočia.
2.deň: prehliadka Krakowa, niekdajšieho bývalého hlavného mesta Poľska. Kráľovský zámok
Wawel s Katedrálou sv. Václava a sv. Stanislava, Staré mesto s pokladmi gotickej, renesančnej a barokovej architektúry, Rynek – najväčšie námestie v strednej Európe,
staré hradby s barbakanom, Mariánsky kostol s gotickým oltárom od Víta Stvoša, Sukiennice, Jagelonská univerzita. Voľno. Nocľah
3.deň: doobeda prehliadka Kazimierzu – židovskej štvrte s niekoľkými synagógami. Voľný
program v centre Krakowa. Popoludní návšteva a prehliadka Oświęcimu. Po prehliadke odchod na Slovensko s návratom v neskorých nočných hodinách.
Cena zahŕňa: autokarovú dopravu z/do Nitry, 2× ubytovanie v dvojlôžkových izbách s raňajkami,
prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodcu CK. Príplatky: Wieliczka cca 50 PLN
(vstupné + miestny sprievodca), Krakow cca 17 PLN (katedrála, mariánsky kostol), Oswiecim
cca 14 PLN (miestny sprievodca + slúchadlá). Cestovné poistenie: 6 €/osoba/pobyt.

Salzburg
Termín: podľa vlastného výberu (3 dni / 2 noci)

Cena: 189 €
1. deň: odchod v ranných hodinách (6 - 7:00 hod.) z Nitry diaľnicou cez Rakúsko do Salzburgu.
Po príchode cca o 13:30 hod. prehliadka zámku Hellbrunn s vodnými atrakciami, odchod na ubytovanie, nocľah.
2. deň: po raňajkách prehliadka Salzburgu, historického centra mesta, Mozartov dom, Salzburský chrám..., návšteva najväčšej stredovekej pevnosti v Európe – hrad Hohensalzburg, osobné voľno a odchod na ubytovanie, nocľah.
3. deň: po raňajkách prehliadka Berchtesgaden – Hitlerovo Orlie hniezdo + Konigsee najkrajšie a najčistejšie alpské jazero, alebo návšteva Soľnej bane. Popoludní odchod
na Slovensko. Príchod o cca 20:00 hod..
Cena zahŕňa: autokarovú dopravu z/do NR, 2× ubytovanie s raňajkami pri Salzburgu, sprievodcu
podľa programu bez vstupov (cca 20 - 22 €/osoba). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.

Predvianočná Viedeň
Termín: podľa vlastného výberu (1-dňový výlet)

Cena: 19 €
– odchod autobusu z Nitry o 7:00 hod. z parkoviska medzi Železničnou a Autobusovou stanicou
– návšteva areálu zámku a záhrad v Schonbrunne – prehliadka vianočných trhov (1-1,5 hodiny)
– presun do centra mesta a následná pešia prehliadka mesta – Hoffburg, Mikulášska veža,
Graben Strasse, Dóm sv. Štefana, Kärtner Strasse, Kláštor Kapucínov (hrobka Habsburgovcov),
výstavná sieň Albertín, Štátna opera a späť k Hoffburgu
– voľný program – vianočné radničné trhy pri hlavnej radnici
– odchod domov cca 17:00 hod. Miesto odchodu spresní sprievodca
– Príchod do Nitry cca 20:30 hod.
Cena zahŕňa: autokarovú dopravu z/do Nitry, sprievodcu, prehliadku mesta podľa programu.
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.

Predvianočná Budapešť
Termín: podľa vlastného výberu (1-dňový výlet)

Cena: 19 €
– odchod autobusu z Nitry o 7:00 hod. z parkoviska medzi Železničnou a Autobusovou stanicou
– dopoludnia – okružná autobusová prehliadka mesta – Hradná štvrť s kráľovským palácom, Chrám Matiáša, Rybárska bašta, nám. Hrdinov, Parlament, Bazilika sv. Štefana
– na záver – návšteva vianočných trhov na Námestí Vörösmarty pred slávnou kaviarňou
Gerbaud, fasáda ktorej sa zmení na obrovský adventný kalendár a kde si môžete pochutnať
na typických maďarských kulinárskych špecialitách
– v podvečerných hodinách cca o 18:00 hod odchod z Budapešti
– príchod do Nitry vo večerných hodinách, cca o 20:15 hod.
Cena zahŕňa: autokarovú dopravu z/do Nitry, sprievodcu, prehliadku mesta podľa programu.
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.
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