
Radomír Čekan

KATALÓG ZÁJAZDOV 2018KATALÓG ZÁJAZDOV 2018

28
 ro

kov
 na

 ces
tách

...



OBSAH / ÚVOD

Milí priatelia,

 prostredníctvom nášho katalógu Vám ponúkame pestrú paletu 
poznávacích a pobytových zájazdov, ktoré sme pre Vás v roku 2018 
pripravili. Práve s našou cestovnou kanceláriou môžete už dvadsiatu 
ôsmu sezónu vycestovať za oddychom či poznaním.
Počas celého nášho pôsobenia v cestovnom ruchu spolupracujeme so 
skúsenými sprievodcami a nami poskytované služby garantujeme aj 
osobnou účasťou na zájazdoch.
 Veríme, že nám aj v tohtoročnej sezóne prejavíte svoju dôveru 
a vyberiete si niektorý z našich zájazdov, aby ste tak naplnili svoje 
predstavy o oddychu a túžby po poznaní v históriou nasiaknutých 
kútoch Európy, i za jej hranicami.
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ČO VÁM PONÚKAME?
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- autobusovú dopravu,

- sprievodcovskú činnosť,

- zabezpečenie vstupeniek, leteniek a trajektových lístkov,

 - služby v Penzióne* Javorina na Donovaloch (individuálne 
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Program zájazdu :

1. deň : Odchod zo Zvolena v dopoludňajších hodinách. Cesta územím 
Slovenska, Česka, Nemecka, cesta cez noc.
2. deň : Pokračovanie v ceste územím  Francúzska. V ranných 
hodinách príchod do Paríža, celodenný spoločný a odporučený 
individuálny program. (Prestávka 9 hodín – povinný odpočinok 
vodičov). Vo večerných hodinách ubytovanie v blízkosti Paríža, 
nocľah.
3. deň : Po raňajkách cesta územím Francúzska. V poludňajších 
hodinách nalodenie na trajekt Calais – Dover, cesta do metropoly 
Veľkej Británie – Londýna. Príchod do Londýna v popoludňajších 
hodinách, spoločný a odporučený individuálny program. Vo 
večerných hodinách ubytovanie, prvá noc v Londýne.
4. deň : Po raňajkách celodenný spoločný a odporučený individuálny 
program v Londýne. Večer návrat na ubytovanie, druhá noc.
5. deň : Po raňajkách celodenný spoločný a odporučený individuálny 
program v Londýne. (Prestávka 9 hodín – povinný odpočinok 
vodičov). Vo večerných hodinách 
presun do prístavu Dover. Trajekt do 
francúzskeho mesta Calais. Cesta cez 
noc cez územím Francúzska.
6. deň : V ranných hodinách príchod 
do zábavného parku Disneyland, 
celodenná návšteva parku. Večer 
spiatočná cesta územím Francúzska, 
Nemecka, cesta cez noc.
7. deň: Pokračovanie v ceste územím 
Česka, príchod domov v poludňajších hodinách.

Prehliadka Paríž: moderné architektonické centrum La Défense, veľký a 
malý Víťazný oblúk, ulicu Champs-Elysées, Námestie Place De la 
Concorde, Louvre, Notre Dame, centrum Georga Pompidou, 
Montmartre, Sacre Coeur, ulicu De Clichi, Námestie Pigale, Eiffelovu 
vežu a ďalšie významné miesta. V programe je aj návšteva zámku vo 

Versailles a plavba po Seine.
Prehliadka Londýn : Greenwich, Kráľovské 
observatórium, Námorné múzum, Tower bridge, 
Tower, Katedrála St. Paul´s, Buckinghamský 
palác – výmena stráží, St. James park, Green 
park, Westminsterská katedrála, Westminsterské 
opátstvo, Parlament, Big Ben, Londýnske oko, 
Trafalgar square, Národná galéria, Covent 
garden, Námestie Picadelly, Hyde park, Marble 
Arch, Oxford street, Múzeum Madame Tussauds, 
Baker street, Britské múzeum, Technické 
múzeum, Prírodovedecké múzeum...

TERMÍN ZÁJAZDU :
17. - 23. február 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus, 

trajekt
Calais –Dover a späť. 

(prípadne tunel Calais – 
Folkenstone a späť)

Ubytovanie : 
1 x Paríž, 2 x Londýn 
(turistická kategória)

Strava :
3 x raňajky na ubytovaní

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
299,- €

PARÍŽ - LONDÝN - DISNEYLAND



Program zájazdu:

1. deň: Odchod zo Zvolen o 04.00 hod. Cesta s prestávkami územím 
Slovenska a Česka.
V predpoludňajších hodinách príchod do Českého Krumlova 
(UNESCO), ktorý je príťažlivým najmä vďaka všadeprítomnej 
atmosfére dávnych dôb. Po spoločnej prehliadke zámku, divadla 
a zámockých záhrad bude nasledovať osobné voľno.
Popoludní presun do typickej juhočeskej „vesničky“ Holašovice, 
ktoré predstavujú unikátny dochovaný súbor hospodárskych usadlostí, 
ktoré boli stavebne a výtvarne upravené v priebehu 19. storočia do 
podoby tzv. sedliackeho baroka.
Vo večerných hodinách ubytovanie, prvá noc.
2. deň : Po raňajkách návšteva mestečka Hluboká nad Vltavou, ktoré 
je preslávené predovšetkým svojím novogotickým zámkom 
zasadeným v anglickom parku. Prehliadka zámku, parku aj okolia, 
osobné voľno.
Popoludní návšteva mesta Jindřichv Hradec, situovanom v blízkosti 
známeho juhočeského rybníka Vajgar. Prehliadka historického centra 
mesta (kostol Nanebovzatia Panny Márie s vysokou mestskou
vežou, radnica, kostol sv. Jána Krstiteľa, Krýzovy jesličky – najväčší 
pohyblivý betlehem na svete. zámok s nástennými maľbami zo 14. 
storočia a pod. Po prehliadke presun k bizarnému vodnému zámku 
Červená Lhota s jedinečnou atmosférou a krásnym priľahlým 
anglickým parkom. Večer návrat na ubytovanie, druhá noc.
3. deň : Raňajky, cesta do mesta Tábor, významného centra 
husitského hnutia. Prehliadka historického jadra, návšteva Husitského 
múzea a stredovekého podzemia. Následne presun do kráľovského 
mesta Pelhřimov, prehliadka historického jadra (námestie 
s renesančnými, barokovými i secesnými domami, kostol sv. 
Bartolomeja, radnica s orlojom, zámok pánov z Říčan). V prípade 
záujmu možnosť návštevy Múzea strašidiel alebo Múzea Vysočiny. 
Popoludní opustenie mesta, spiatočná cesta územím Česka, 
Slovenska. Príchod domov v neskorých večerných hodinách.

TERMÍN ZÁJAZDU :
30. marec – 1. apríl 

2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Ubytovanie : 
2 x ubytovanie

(turistickej kategórie)

Strava :
2 x raňajky na ubytovaní,

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu .

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
129,- €

„Veľkonočné“ JUŽNÉ ČECHY
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Program zájazdu :

1. deň: Odchod zo Zvolena v skorých ranných hodinách. Cesta 
s prestávkami územím Slovenska, Poľska. V poludňajších 
hodinách príchod do metropoly Poľska Varšavy. Spoločný a 
odporučený individuálny program - Staré mesto - Staromestské 
námestie, Barbakan, Varšavský zámok, kostol sv. Kríža, 
Univerzita....Večer ubytovanie, noc.
2. deň: Po raňajkách pokračovanie v ceste územím Poľska. 
V poludňajších hodinách príchod do prístavného mesta Gdaňsk. 
Prehliadka jedného z najkrajších a najstarších poľských miest, 
kedysi nazývaného „Aurea Porta“ - Zlatá brána Poľska. 
Spoločná prehliadka mesta - Ulica Długa a Długy Targ, tzv. 
Kráľovská cesta. Vo večerných hodinách ubytovanie, nocľah.
3. deň: Raňajky, presun do Gdyne, prehliadka prístavu, 
návšteva Múzea poľského námorníctva, príp. Oceáno-
grafického múzea s akváriom. Po prehliadke presun do blízkeho 
mestečka Sopot, krátka zastávka pri plážach Baltského mora. 
V popoludňajších hodinách cesta k
stredovekému hradu Malbork, prehiadka. Večer spiatočná cesta 
územím Poľska.
4 deň : Pokračovanie v spiatočnej ceste. Príchod domov 
v dopoludňajších hodinách.

TERMÍN ZÁJAZDU :
19. - 22. apríl 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Ubytovanie : 
2 X ubytovanie

(turistickej kategórie)

Strava :
2 x raňajky na ubytovaní,

2 x párky po ceste

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
189,- €

POĽSKO
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Program zájazdu :

1. deň : Odchod zo Zvolena v ranných hodinách. Cesta územím 
Slovenska, Rakúska, Talianska, cesta cez noc.
2. deň : V ranných hodinách príchod do Ríma, spoločný 
a odporučený individuálny program. Vo večerných hodinách 
ubytovanie, prvá noc v Ríme.
3. deň : Po raňajkách celodenný spoločný a odporučený 
individuálny program. Vo večerných hodinách presun na 
ubytovanie, druhá noc v Ríme.
4. deň : Po raňajkách a opustení ubytovania celodenný spoločný 
a odporučený program. Vo večerných hodinách odchod z Ríma, 
spiatočná cesta územím Talianska.
5. deň : Pokračovanie v spiatočnej ceste územím Talianska, 
Rakúska. Príchod do Zvolena v popoludňajších hodinách.

Poznámka : CK pre účastníkov zájazdu zabezpečí spoločný a 
odporučí osobný program tak, aby účastník
mohol vidieť, prípadne navštíviť najzaujímavejšie a 
najdôležitejšie kultúrne a historické miesta Ríma:
Bazilika sv. Pavla, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, 
Lateránska bazilika, Bazilika sv. Klementa,
Bazilika Santa Maria Maggiore, Benátske námestie s 
pamätníkom Viktora Emanuela II, Vatikánske múzeá
(Sixtínska kaplnka), Námestie sv. Petra, Chrám sv. Petra, 
Anjelsky hrad a most, Španielske námestie a slávne
Španielske schody, romantická Fontána di Trevi, pamiatka z 
antického obdobia Pantheon, kvetinový trh
Campo dei Fiori, pompézne námestie Piazza Navona, zákutia 
starého Ríma s pizzeriami a kaviarňami....a iné.

TERMÍN ZÁJAZDU :
27. apríl – 1. máj 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Ubytovanie : 
2 x ubytovanie

(hotelovej kategórie)

Strava :
2 x raňajky na ubytovaní

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
224,- €

„Večné mesto“ RÍM
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Program zájazdu : 

1. deň: Odchod zo Zvolena o 23.00 hod.
Cesta územím Slovenska, Maďarska, cesta nocou.
2. deň: Pokračovanie v ceste územím Maďarska a Chorvátska. 
V ranných hodinách príchod do národného parku Plitvické 
jazerá, ktorý je od roku 1979 zaradený do UNESCO, známeho aj 
ako dejisko filmu Poklad na striebornom jazere. Návšteva parku, 
možnosť výberu niektorej z trás, ktoré majú rôznu náročnosť. 
Časť prehliadky je možné absolvovať aj vláčikom, či plavbou po 
jednom z mnohých jazier. Po prehliadke  presun k Jadranskému 
moru. Ubytovanie v meste Rijeka alebo v okolí, noc.
3. deň: Raňajky, cesta územím Chorvátska a Slovinska k jaskyni 
Postojnska jama. Prehliadka jednej z najväčších a najkrajších 
sprístupnených jaskýň na svete – pešo a vláčikom. Po prehliadke 
prestávka na obed a presun do neďalekého hradu Predjama, 
ktorý vyzerá, akoby vyrastal zo skaly. Po prehliadke zámku 
krátke osobné voľno a spiatočná cesta územím Slovinska, 
Rakúska a Slovenska. Príchod do Zvolena v neskorých 
večerných hodinách.

TERMÍN ZÁJAZDU :
05. – 07. máj 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Ubytovanie : 
1 x ubytovanie

(hotelovej kategórie)

Strava :
1 x raňajky na ubytovaní

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
119,- €

PLITVICKÉ JAZERÁ – JASKYŇA POSTOJNSKA JAMA 
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Program zájazdu :

1. deň : Odchod zo Zvolena o 05.30 hod. Cesta po trase Lučenec, 
Rožňava. V dopoludňajších hodinách príchod do Jasovskej 
jaskyne, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného 
parku Slovenský kras. Známa je výskytom bohatej kalcitovej 
sintrovej výplne, pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom 
podzemných priestorov, širokým druhovým zastúpením 
netopierov, viacerými archeologickými nálezmi i zaujímavou 
históriou. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je 
zaradená do svetového prírodného dedičstva. Po návšteve 
jaskyne pokračovanie v ceste do metropoly „východu“ - Košíc. 
Obedňajšia prestávka.
Popoludní prechádzka nádhernou renovovanou pamiatkovou 
rezerváciou s kúzelnou pešou zónou a fontánami v centrálnom 
parčíku, domy a paláce z obdobia gotiky, baroka i secesie 
(gotická Katedrála sv. Alžbety, Kaplnka sv. Michala, Urbanova 
veža, Budova Štátneho divadla, Historická radnica....), osobné 
voľno. Vo večerných hodinách ubytovanie, nocľah.
2. deň : Raňajky, cesta do mesta Trebišov. Návšteva barokovo – 
klasicistického kaštieľa a mauzólea Júliusa Andrássyho. Kaštieľ 
je v súčasnosti sídlom Múzea a Kultúrneho centra južného 
Zemplína. Možnosť degustácie tokajských vín. Po prehliadke 
presun k národnej prírodnej pamiatke – Herlianskemu gejzíru. 
Ide o jeden z mála studených gejzírov na svete. (Z dôvodu, že 
gejzír nie je v činnosti stále, CK negarantuje návštevu tejto 
atrakcie). V popoludňajších hodinách cesta do Prešova. 
Prehliadka historického jadra mesta (Evanjelické kolégium, 
Kostol sv. Mikuláša, Chrám sv. Trojice, Ortodoxná židovská 
synagóga, Chrám svätého Alexandra Nevského, Bosákova 
banka, Stará mestská škola, Craffova väznica.....osobné voľno. 
Po absolvovaní plánovaného programu spiatočná cesta. Príchod 
do Zvolena vo večerných hodinách.

TERMÍN ZÁJAZDU :
26. – 27. máj 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Ubytovanie : 
1 x ubytovanie

(hotelovej kategórie)

Strava :
1 x raňajky na ubytovaní

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :

0,50 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
75,- €

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Jasovská jaskyňa - Košice - Trebišov – Herľany – Prešov
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Program zájazdu :

05.30 hod.
Odchod zo Zvolena (parkovisko pri železničnej stanici oproti 
obchodnému domu LIDL).
Cesta územím Slovenska, Maďarska.
V dopoludňajších hodinách príchod do malebnej maďarskej 
dedinky Tihany, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti Balatonu. 
Návštevníkov láka nielen možnosťou na kúpanie, ale aj 
tradíciou pestovania levandule a  ľudových remesiel. Prehliadka 
dedinky – Benediktínsky kláštor, tradičná architektúra, návšteva 
Levanduľového domu. Osobné voľno - ochutnávka 
levanduľových špecialít, nákup levanduľových produktov. 
Možnosť vlastnoručného zberu levandule na lúkach neďaleko 
Tihany. V popoludňajších hodinách opustenie mesta, spiatočná 
cesta.
cca 21.00 hod.
Príchod do Zvolena.

TERMÍN ZÁJAZDU :
16. jún 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
28,- €

„Levanduľový raj“ - TIHANY  
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TERMÍN ZÁJAZDU :

29. jún – 08. júl 2018

Služby CK zahrnuté
v cene:

Doprava:
luxusný klimatizovaný 

autobus

Ubytovanie :
7 x ubytovanie
v apartmánoch

Iné :
sprievodca, zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu 
nezahrňuje komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :  

2 € za deň / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október  2017).

Storno podmienky 
cestovnej kancelárie a 
podmienky poistenia sú 

súčasťou Zmluvy 
o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu/osoba :

279,- € / izba č. 1,2,3

259,- € / manzarda 

Pobytový zájazd  TALIANSKO - LIGNANO    

Program zájazdu :

1. deň : Odchod zo Zvolena o 21.00 hod. Cesta územím Slovenska, Rakúska, 
cesta cez noc.
2. deň : Pokračovanie v ceste územím Talianska. V dopoludňajších hodinách 
príchod do talianskeho letoviska Lignano, voľný program. V podvečerných 
hodinách ubytovanie vo vilkách apartmánového typu. 3. – 8. deň : Voľný 
program. 9. deň : V ranných hodinách odovzdanie apartmánov, voľný program 
do odchodu autobusu (cca o 17.00 hod.) Spiatočná cesta územím Talianska, 
Rakúska, cesta cez noc.
10. deň  : V skorých ranných hodinách príchod do Zvolena.

Lignano Sabbiadoro je obľúbené prímorské letovisko, ktoré si pre jeho 
viaceré prednosti zamiloval už Ernest Hemingway a nazval ho benátskou 
Floridou. Je to malebný, v zeleni utopený polostrov Jadranského mora, 
vnárajúci sa do Laguny di Marano asi 80 km nad Benátkami. Názov mestečka 
znamená v preklade „Zlaté piesky“ a je odvodený od nádhernej 8 km 
piesočnatej pláže s pomalým klesaním do mora, čo je veľká výhoda najmä pre 
rodiny s malými deťmi. Lignano je známe aj ako najvybavenejšie prímorské 
stredisko jadranských pláží. Aktívny pobyt v Lignane umožňuje navštíviť :
- Aguapark, ktorý je najväčší v Taliansku. Je to vodný raj pre deti aj dospelých,
- Zoologickú záhradu, ktorá je domovom vyše 120 druhov exotických zvierat. 
Je umiestnená v krásnej subtropickej vegetácii pri riečke Tagliamento,
- veľký Lunapark a pre milovníkov prírody Hamingwayov park,
- kúpeľnú kolonádu s množstvom obchodov, kaviarničiek a zábavy až do 
neskorých večerných hodín,
- Benátky, Mušličkový ostrov a historické Grado vyhliadkovou plavbou.

Ubytovanie je zabezpečené v apartmánových vilkách na ostrove Terra Mare. 
Ostrov je vybavený aj bazénom, reštauráciou, športoviskami. Vilky poskytujú 
ubytovanie pre 8 osôb v štvorúrovňovom rozložení miestností. Na prízemí sa 
nachádza obývacia izba s jedálenským kútom a francúzskymi dverami 
vedúcimi na malú terasu so záhradným posedením, plne vybavená kuchyňa 
a sociálne zariadenie. Na prvom poschodí sú dve dvojposteľové izby (č. 1, č. 2), 
komora a sociálne zariadenie. Na druhom poschodí je jedna dvojposteľová 
izba (č.3), malá podkrovná manzarda s vysúvacím dvojlôžkom, kúpeľňa s WC. 
Súčasťou apartmánu je aj garáž. Apartmány sú klimatizované.
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Program zájazdu :

1. deň : Odchod zo Zvolena v ranných hodinách. Cesta územím 
Slovenska, Česka, Nemecka. Vo večerných hodinách tranzitné 
ubytovanie na území Nemecka.
2. deň : Po raňajkách pokračovanie v ceste územím Nemecka, 
Holandska. V poludňajších hodinách príchod do Amsterdamu, 
prehliadka najvýznamnejších pamätihodností mesta (Námestie 
Dam, kde sa nachádza Kráľovský palác, kostol Westekirke, 
Ríšske múzeum s Rembrandtovou „Nočnou hliadkou“, 
Námorné múzeum a pod. Osobné voľno s možnosťou plavby po 
amsterdamských kanáloch. V podvečerných hodinách presun 
do Rotterdamu, nalodenie na nočný trajekt Rotterdam – Hull. 
Ubytovanie v kajutách, nocľah.
3. deň : V ranných hodinách príchod do prístavného mesta Hull, 
cesta územím Veľkej Británie, zastávka v Heddon on the Wall, 
pri pozostatkoch Hadriánovho valu – rímskeho opevnenia 
vybudovaného pred 2000 rokmi. V popoludňajších hodinách 
príchod do Edinburgu, návšteva gregoriánskeho nového mesta 
– hlavná ulica Princess Street, Princess Mall. V prípade záujmu 
možnosť panoramatického výhľadu na kopci Calton Hill 
(Národný monument a Nelsonov monuent, Dugald Stewart 
Monument). Večer ubytovanie, prípadná návšteva jedného 
z mnohých škótskych barov, nocľah.
4. deň : Po raňajkách pokračovanie v prehliadke mesta: Hrad 
s expozíciou korunovačných klenôt škótskych kráľov, 
v ktorého komplexe sa nachádza Stone of Destiny – 
korunovačný kameň, románska kaplnka Sv. Margaréty, 
Múzeum vojny.....

TERMÍN ZÁJAZDU :
15. – 24. júl 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Ubytovanie : 
5 x ubytovanie

(hotelovej kategórie)
2 x na trajekte

Strava :
5 x raňajky na ubytovaní

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
669,- €

Š K Ó T S K O  spojené s návštevou Amsterdamu
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Po ulici Royal Mile sa dostaneme k palácu Holyrood, oficiálnemu škótskemu sídlu 
kráľovskej rodiny. V prípade záujmu možnosť návštevy Národného múzea Škótska alebo 
The Scotch Whisky Experience. Večer voľný program. Druhá noc v Edinburghu.
5. deň : Po raňajkách presun do St. Andrews – najstaršieho univerzitného mesta Škótska 
Prehliadka Katedrály z 12. storočia a hradu z 13. storočia; návšteva Britského golfového 
múzea). Cestou technická zaujímavosť- most cez rieku Tay (svetová pamiatka z roku 
1878). Po prehliadke presun na ubytovanie, nocľah.
6. deň : Raňajky, prehliadka prístavného mesta Aberdeen: Prístav s rybacím trhom, 
prípadne návšteva Námorného múzea, Katedrála sv. Machara (najstarší žulový kostol 
v meste), Marischal College a Kings College, významné obytné domy na Castle Street... 
Popoludní presun do Inverness, cestou zastávka v stredovekom mestečku Elgin. Vo 
večerných hodinách príchod do Inverness, ubytovanie, nocľah.
7. deň : Po raňajkách mesto na rieke Ness – Inverness – správne stredisko oblasti 
Highland, jedinečné domy v gregoriánskom a viktoriánskom štýle, nádherný zámok 
s múzeom, kostoly. Presun do Fort Augustus, Plavba za „príšerou“ po jazere Loch Ness. 
Popoludní opustenie mesta, cesta do Edinburghu. Večer ubytovanie, nocľah.
8. deň : Po raňajkách cesta do prístavného mesta Hull, vo večerných hodinách nalodenie 
na trajekt. Nočná plavba Hull – Rotterdam.
9. deň : V ranných hodinách príchod do Rotterdamu, spiatočná cesta územím Holandska, 
Nemecka.
10. deň : Pokračovanie v ceste územím Česka. Príchod do Zvolena v ranných hodinách.

Š K Ó T S K O spojené s návštevou Amsterdamu
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Program zájazdu :

1. deň : Odchod zo Zvolena v skorých ranných hodinách. Cesta 
územím Slovenska, Poľska, Bieloruska. Vo večerných 
hodinách ubytovanie v meste Minsk, nocľah.
2. deň : Po raňajkách prehliadka mesta Minsk, (budova 
Národnej knižnice, tajomná budova KGB, Katedrála Ducha 
Svätého, námestie Victory Square, štvrť Trinity Suburb,...), 
osobné voľno. Po prehliadke mesta nocľah detto.
3. deň : Po raňajkách tranzit územím Bieloruska a Ruska, 
príchod do Moskvy vo večerných hodinách, ubytovanie, 
nocľah.
4. deň : Po raňajkách oboznámenie sa s centrom Moskvy – 
okružná jazda po meste. Začiatok prehliadky v srdci Moskvy – 
návšteva Kremľa. Najlepšie ukážky ruskej cirkevnej a svetskej 
architektúry – katedrála Nanebovzatia Panny Márie, Chrám 
Zvestovania a chrám Archanjela Michaela s hrobkami ruských 
panovníkov. Veľký kremeľský palác a Teremský palác so 
súkromnými komnatami cárov. Návšteva Kremeľskej 
zbrojnice. Po prehliadke prechádzka po Červenom námestí, 
Chrám Vasila Blaženého, Mauzóleum V. I. Lenina, obchodný 
dom GUM. V popoludňajších hodinách plavba po rieke 
Moskve. Po plavbe návrat na ubytovanie, nocľah.
5. deň : Po raňajkách odchod do Caricina, pompézneho paláca 
Kataríny II. obklopeného parkami a jazerami. Po prehliadke 
presun na Lomonosovu univerzitu na Vrabčích horách – 
nádherná panoráma mesta. Návšteva ulíc Nový a Starý Arbat – 
štvrte plnej umelcov, starožitníctiev a kaviarní. Vo večerných 
hodinách návrat na hotel, nocľah.

TERMÍN ZÁJAZDU :
18. – 26. august 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Ubytovanie : 
8 X ubytovanie

(hotelovej kategórie)

Strava :
8 x raňajky na ubytovaní

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov, komplexné 

cestovné poistenie a vízový 
poplatok do RF.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
609,- €

MOSKVA – MINSK
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6. deň : Výled do mesta Sergijev Posad vzdialeného cca 80 kilometrov od Moskvy. 
Plánovaná návšteva Trojicko Sergijevskej lávry – centra ruskej pravoslávnej cirkvi a 
zároveň sídla Moskovského patriarchu. Prechádzka prekrásnym mestečkom s kupolami 
charakteristickými pre ruskú kultúru. V popoludňajších hodinách návrat do Moskvy, 
večer možnosť navštíviť Moskovský cirkus.
7. deň : Po raňajkách pokračovanie v prehliadke mesta. Návšteva najznámejších galérií – 
Tretjakovská galéria a Puškinovo múzeum. Popoludní prehliadka moskovského metra 
a jeho nádherných staníc – podzemných palácov. Večer návrat na ubytovanie, nocľah.
8. deň : Po raňajkách spiatočná cesta územím Ruska a Bieloruska, ubytovanie v meste 
Minsk, nocľah.
9. deň: Po raňajkách pokračovanie v ceste územím Bieloruska, Poľska, Slovenska. 
Príchod do Zvolena v neskorých večerných hodinách.

MOSKVA – MINSK
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Program zájazdu :

1. deň : Odchod zo Zvolena o 05.00 hod. Cesta územím 
Slovenska, Česka. V dopoludňajších hodinách príchod do 
Žďáru nad Sázavou, návšteva unikátneho Kostola sv. Jana 
Nepomuckého na Zelenej hore. Tento originálny príklad 
barokovej gotiky bol zapísaný aj na zoznam UNESCO. Po 
prehliadke presun do Jihlavy, prehliadka mesta (Jihlavské 
katakomby – druhý najväčší labyrint v Česku, brána Matky 
Božej, kostol sv. Jakuba, dom Gustáva Mahlera), osobné voľno. 
Vo večerných hodinách presun na ubytovanie, nocľah.

2. deň :  Raňajky, tranzit do mesta Telč, ktoré je od roku 1992 
zapísané na Zozname svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. Prehliadka viacerých stavebných slohov 
minulého tisícročia. Prelínajú sa tu skvosty z prostredia 
meštianskeho, šľachtického a cirkevného pamiatky gotické,
renesančné i barokové, ale aj románske či klasicistické. 
Spoločný a individuálny program. V poludňajších hodinách 
presun do Třebíče, ktorá sa môže popýšiť až dvoma pamiatkami
zaradenými do zoznamu UNESCO, jedinou kompletne 
zachovanou židovskou štvrťou v Európe a bazilikou sv. 
Prokopa. Prehliadka mesta, osobné voľno. Podvečer spiatočná 
cesta. Príchod do Zvolena v neskorých večerných hodinách.

TERMÍN ZÁJAZDU :
1. – 2. september 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Ubytovanie : 
1 x ubytovanie

(hotelovej kategórie)

Strava :
1 x raňajky na ubytovaní

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
79,- €

ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA
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Program zájazdu :

1. deň : Odchod zo Zvolena o 6.30 hod. (parkovisko pri 
železničnej stanici oproti obchodnému domu LIDL). Cesta 
územím Slovenska. V dopoludňajších hodinách príchod do 
Betliara, prehliadka známeho Andrássyovského kaštieľa, ktorý 
sa ako jediný po roku 1945 zachoval aj s pôvodným mobiliárom 
a zbierkami. Po prehliadke presun do maďarskej vinárskej 
dedinky v svetoznámej vinárskej oblasti Tokaj, návšteva vínnej 
pivnice s výkladom a ochutnávkou tokajských vín. Po 
ochutnávke presun na ubytovanie, nocľah.

2. deň : Po raňajkách presun do Miškolca, prehliadka 
historického jadra mesta, pešia zóna, gotický kalvínsky kostol 
z 13. stor., osobné voľno na obed. Po obede presun do 
prekrásnych jaskynných kúpeľov Barlangfürdő, kde na 
návštevníkov čaká nezabudnuteľný zážitok vo forme skalných 
bazénov, dutín a úzkych priechodov s unikátnou liečivou 
termálnou vodou.V podvečerných hodinách spiatočná cesta 
územím Maďarska a Slovenska, príchod do Zvolena 
v neskorých večerných hodinách.

TERMÍN ZÁJAZDU :
8. – 9. september 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Ubytovanie : 
1 x ubytovanie

(hotelovej kategórie)

Strava :
1 x raňajky na ubytovaní

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
111,- €

BETLIAR – TOKAJ - MISKOLC
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Program zájazdu :

1. deň : Odchod zo Zvolena v dopoludňajších hodinách. Cesta 
územím Slovenska, Česka, Nemecka. Cesta cez noc.
2. deň : Pokračovanie v ceste územím Nemecka a Francúzska. 
V ranných hodinách príchod do Paríža spoločný a odporučený 
individuálny program (prestávka 9 hodín – povinný odpočinok 
vodičov). Vo večerných hodinách ubytovanie, prvá noc v Paríži.
3. deň : Po raňajkách celodenný spoločný a odporučený 
individuálny program. Druhá noc v Paríži.
4. deň : Po raňajkách a opustení ubytovania celodenný spoločný 
a odporučený individuálny program v Paríži. (Prestávka 9 hodín 
– povinný odpočinok vodičov). Vo večerných hodinách odchod 
z Paríža, spiatočná cesta územím Francúzska, Nemecka. Cesta 
cez noc.
5. deň : Pokračovanie v spiatočnej ceste územím Česka. Príchod 
domov v popoludňajších hodinách.

Poznámka : CK pre účastníkov zájazdu zabezpečí spoločný a 
odporučí osobný program tak, aby účastník mohol spoznať a 
navštíviť najzaujímavejšie a najdôležitejšie kultúrne a 
historické miesta Paríža. Sú to predovšetkým: moderné 
architektonické centrum La Défense, veľký a malý Víťazný 
oblúk, ulicu Champs-Elysées, Námestie Place De la Concorde, 
Louvre, Notre Dame, centrum Georga Pompidou, Montmartre, 
Sacre Coeur, ulicu De Clichi, Námestie Pigale, Eiffelovu vežu a 
ďalšie významné miesta. V programe je aj návšteva zámku vo 
Versailles a plavba po Seine.

TERMÍN ZÁJAZDU :
12. – 16. september 

2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Ubytovanie : 
2 x hotel v okrajovej časti 

Paríža

Strava :
2 x raňajky na ubytovaní

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
239,- €

„Jesenný“ PARÍŽ
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Program zájazdu:

05.00 hod. Odchod zo Zvolena (parkovisko na železničnej 
stanici oproti Lidlu). Cesta územím Slovenska, Česka. 
V dopoludňajších hodinách príchod do Moravského krasu – 
najkrajšej krasovej oblasti našich západných susedov. Návšteva 
tzv. Punkevní jeskyně spojená s plavbou po jaskynnej riečke 
Punkva. Okrem toho sa návštevníci ocitnú na dne priepasti 
Macocha, ktorá je opradená mnohými povesťami. V prípade 
záujmu je možné do priepasti nahliadnuť aj zhora - z dvoch 
vyhliadkových plošín, kam ich vyvezie lanovka. Po prehliadke 
prestávka na občerstvenie.
V popoludňajších hodinách spiatočná cesta územím Moravy so 
zastávkou V Slavkove u Brna, prehliadka expozície barokového 
zámku alebo expozícia Austerlitz – malé mesto veľkých dejín. 
Potom presun k pamätníku Mohyla mieru na mieste bojiska 
Bitky pri Slavkove z roku 1805. Prehliadka multimediálnej 
expozície Bitka troch cisárov Slavkov/Austerlitz 1805. Po 
prehliadke spiatočná cesta,  príchod do Zvolena vo večerných 
hodinách. 
Príchod do Zvolena vo večerných hodinách.

TERMÍN ZÁJAZDU :
29. september 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :

2  €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
31,- €

MORAVSKÝ KRAS – SLAVKOV U BRNA
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Program zájazdu :

08.30 hod. Odchod zo Zvolena (parkovisko pri železničnej 
stanici oproti obchodnému domu LIDL). Cesta územím 
Slovenska.
V dopoludňajších hodinách príchod do Modrého Kameňa, účasť 
a jedinečnom podujatí s názvom „Gaštanové slávnosti“. Na 
návštevníkov čakajú zaujímavé programy v podobe ochutnávky 
gaštanových koláčov a iných špecialít, výstav a súťaží na 
„gaštanovú&quot; tému, predaj sadeníc gaštana jedlého, 
pečených i surových gaštanov. To všetko bude oživené bohatým 
sprievodným programom (vystúpenia rôznych hudobných 
skupín) pre dospelých aj deti. Na svoje si prídu aj milovníci 
dobrého jedla a pitia.
Program zájazdu zahŕňa aj prehliadku hradného múzea, kde 
bude voľne prístupná hradná kaplnka a so sprievodcom 
expozícia bábok a hračiek.
Príchod do Zvolena v popoludňajších hodinách..

TERMÍN ZÁJAZDU :
6. október 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :

0,50 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
15,- €

„Gaštanové slávnosti“ NA HRADE MODRÝ KAMEŇ
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Program zájazdu:

05.00 hod. Odchod zo Zvolena (parkovisko na železničnej 
stanici oproti Lidlu). Cesta územím Slovenska, Poľska.

V  dopoludňajších hodinách príchod do Osvienčimu, prehliadka 
bývalého koncentračného tábora, dnes múzea Auschwitz – 
Birkenau, ktorý sa stal symbolom utrpenia a vrážd v období 2. 
svetovej vojny.

Po prehliadke spiatočná cesta, príchod do Zvolena vo večerných 
hodinách.

TERMÍN ZÁJAZDU :
13. október 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :
33,- €

O S V I E N Č I M
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Program zájazdu :

1. deň:     Odchod zo Zvolena, transfer na letisko (Viedeň/Budapešť). 
Odlet do Mexika s jedným medzipristátím. Príchod do Cancunu v 
podvečerných hodinách, ubytovanie, nocľah.
2. deň:     Po raňajkách celodenný oddych pri mori, druhá noc v 
Cancune.
3. deň:     Raňajky, cesta do pralesom oblkopeného mayského centra – 
Coba s najvyššou pyramídou na poloostrove – Nonoch Mul.  Po 
prehliadke cesta do mayského prístavu Tulum,  na útese medzi plážami 
Karibského mora a džungľou, jedno z najčarovnejších miest Yucatánu. 
Prehliadka chrámov zasvätených kultu opereného hada boha 
Kukulkána, ktoré tvoria majestátny celok obklopený hradbami. 
Najväčšími dominantami sú:“Hrad” (El Castillo), ktorý slúžil aj ako 
maják, Chrám zostupujúceho boha, Chrám fresiek s dochovanými 
maľbami, Dom stĺpov, Chrám vetra adť.. Večer ubytovanie, nocľah.
4. deň:     Po raňajkách odchod do  Chichén Itzá, návšteva 
najslávnejšieho chrámového komplexu na severnom Yucatáne. 
(UNESCO). Najznámejšou pyramídou je Kukulcánov chrám, zvaný 
tiež El Castillo s presláveným svetelným hadom, ktorý sa zobrazuje 
dvakrát v roku pri rovnodennosti. Okrem toho uvidíme Palác 
bojovníkov, Caracol čiže mayské observatórium, najväčšie ihrisko na 
mayskú loptovú hru pelotu, ktoré kedy bolo nájdené, či posvätnú 
cenote - studňu, ktorá bola svedkom ľudských obetí. Po prehliadke 
kúpanie v prírodnej studni Ik-Kil,   tranzit do Méridy. Po príchode 
ubytovanie, osobné voľno, nocľah.
5. deň:     Raňajky, prehliadka Meridy, návšteva najvýznamnejších 
pamätihodností z koloniálneho obdobia v okolí námestia Plaza Grande 
(Katedrála San Idelfonso, múzeum moderného umenia MACAY, palác 
Casa de Montejo radnica Palacio Municipal...); V popoludňajších 
hodinách presun do zabudnutého mayského mesta Uxmal,  prehliadka 
archeologického náleziska, jedného z najvýznamnejších stredísk 
mayskej civilizácie s mnohými zaujímavými budovami: Kúzelníkova 
pyramída, Kráľovský palác a Kláštor mníšok... Z vrcholu Veľkej 
deväťstupňovej pyramídy je krásny výhľad na celé kráľovstvo. Vo 
večerných hodinách ubytovanie, nocľah.
6. deň:     Po raňajkách cesta do Campeche, prehliadka historického 
jadra mesta (Campeche je asi 200 tisícové krásne koloniálne mesto, 
ktoré bolo v roku 1999 
zap í sané  do  zoznamu 
UNESCO. Vďaka svojej  
m a l e b n o s t i ,  č i s t ý m 
f a r e b n ý m  f a s á d a m 
domčekov a romantickým 
arkádam si získa srdce 
každého návštevníka). V 
popoludňajších hodinách 
presun na asi hodinu cesty 

TERMÍN ZÁJAZDU :
3. - 14. november 2018

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
transfer Zvolen - letisko a 

späť, letenka vrátane 
poplatkov, doprava v 

Mexiku

Ubytovanie :
10 x ubytovanie

(hotelovej kategórie)

Strava :
10 x raňajky na ubytovaní

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie - povinný 

príplatok :
3 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba
1 999,- €

MEXIKO „to najlepšie z Yucatanu”
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vzdialenú pláž, kúpanie a oddych pri mori. Večer ubytovanie, nocľah.
7. deň:    Raňajky, transfer do archeologického parku Chicanna, čo v preklade z mayštiny 
znamená "Dom s hadími ústami". Potom presun Becánu, ktorý sa nachádza v strede južného 
Yucatánu, v džungli, v oblasti zvanej Rio Bec. Prehliadka majestátnych chrámov a pyramíd tohto 
kedysi mocného kráľovstva, na takmer všetky chrámy a paláce sa dá ešte vystúpiť. Po návšteve 
cesta do Chetumale, ubytovanie, nocľah.
8. deň:     Po raňajkách návšteva múzea mayskej civilizácie v Chetumale. Po prehliadke  prejazd 
k lagúne Bacalar,  zastávka s možnosťou kúpania v "jazere siedmich farieb" s priezračne modrou 
vodou. V popoludňajších hodinách cesta do Cancunu, ubytovanie, nocľah.

9. deň:    Raňajky, celodenný oddych pri mori, druhá noc.
10. deň: Raňajky, celodenný oddych pri mori, tretia noc.
11. deň: Raňajky, pobyt pri mori do popoludňajších hodín. Transfer na letisko, odlet do Európy.
12. deň: Po prílete do Viedne/Budapešti al. pod.  transfer do Zvolena. 

MEXIKO „to najlepšie z Yucatanu”
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Predvianočná VIEDEŇ
24. november 2018

05. 00 hod. Odchod zo Zvolena (parkovisko pri železničnej stanici – 
oproti obchodnému domu LIDL). Prosíme účastníkov, aby sa na 
miesto odchodu dostavili cca 15 min. skôr.
09.30 – 17.00 hod. Spoločný a odporučený individuálny program vo 
Viedni (prehliadka historického jadra mesta - Dóm Sv. Štefana, Opera, 
Hofburg, Parlament, Radnica..... , v prípade záujmu prehliadka múzeí. 
V popoludňajších hodinách návšteva vianočných trhov a vychutnanie 
predvianočnej atmosféry mesta.
cca 21. 30 hod. Príchod do Zvolena (miesto totožné s nástupom).

Predvianočná ŠOPROŇ
spojená s návštevou maďarského Versailles

1. december 2018

05. 00 hod. Odchod zo Zvolena (parkovisko pri železničnej stanici – 
oproti obchodnému domu LIDL). Cesta územím Slovenska, Česka.
10 – 17.00 hod. V dopoludňajších hodinách príchod k jednému z 
najkrajších barokovo-rokokových zámkov,
ktorý sa nachádza v obci Fertöd (tzv. „Maďarské Versailles, dal ho 
postaviť Mikuláš Eszterházy). Po prehliadke zámku a krátkom 
osobnom voľne presun do Šoprone, prehliadka centra (Stará synagóga, 
Kozí kostol, dom Matúša Korvína a Ferenca Liszta, Ohňová veža...). 
Osobné voľno spojené s návštevou vianočných trhov. V podvečerných 
hodinách spiatočná cesta územím Maďarska a Slovenska.
cca 22. 00 hod. Príchod domov.

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :

Viedeň         27,- €
Šoproň        34,- €     

PREDVIANOČNÉ ZÁJAZDY
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Predvianočný SALZBURG a okolie
8. - 9. december 2018

1. deň: Odchod zo Zvolena v skorých ranných hodinách. Cesta 
územím Slovenska, Rakúska.
V poludňajších hodinách príchod do Salzburgu – spoločný program so 
sprievodcom, popoludní osobné voľno – vychutnanie atmosféry 
vianočných trhov. Vo večerných hodinách ubytovanie v Salzburgu, 
prípade okolí, noc.
2. deň : Raňajky, cesta do idylického mestečka Hallstatt. Prehliadka 
spojená s individuálnym voľnom. V poludňajších hodinách presun k 
jazeru Wolfgangsee. Plavba po jazere z dedinky St. Wolfgang do 
dedinky St. Gilgen, osobné voľno. V popoludňajších hodinách 
spiatočná cesta územím Rakúska, Slovenska. Príchod domov 
v neskorých večerných hodinách.

Predvianočný KRAKOV
15. december 2018

05. 00 hod. Odchod zo Zvolena (parkovisko pri železničnej stanici – 
oproti obchodnému domu LIDL).
05.20 hod. Odchod z Banskej Bystrice (autobusová zastávka na 
Striebornom námestí).
09. 30 – 17. 00 hod. Spoločný a odporučený individuálny program v 
Krakowe  (Wawel, Grodska ul. , kostol sv. Petra a Pavla, kostol sv. 
Ondreja, budovy Univerzity, Rynek glowny, Sukennica, Mariánsky 
kostol.....návšteva vianočných trhov, osobné voľno).
o 17.00 hod. Odchod z Krakova cca o 17.00 hod.
cca 22. 00 hod. Príchod do Zvolena.

Služby CK zahrnuté v cene 
zájazdu :

Doprava : 
luxusný zájazdový autobus

Ubytovanie (SALZBURG) :
1  X ubytovanie

(turistickej kategórie) 

Strava (SALZBURG) :
1 X raňajky na ubytovaní

Iné :
sprievodca - zástupca CK, 

poistenie CK proti 
insolventnosti

Cena zájazdu nezahrňuje 
ceny vstupov a komplexné 

cestovné poistenie.

Komplexné cestovné 
poistenie :
2 €  / osoba

Cena a služby zájazdu sú 
garantované pri 

nezmenenom kurze a 
zákonných podmienkach 
platných v čase vydania 

programu (Október 2017).

Storno podmienky cestovnej 
kancelárie a podmienky 
poistenia sú súčasťou 

Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmena programu 
vyhradená!

Cena zájazdu / osoba :

SALZBURG    99,- €
KRAKOV        28,- €

PREDVIANOČNÉ ZÁJAZDY
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Pre ucelené skupiny a kolektívy organizujeme zájazdy podľa individuálnych
požiadaviek objednávateľa. Okrem tradičných poznávacích zájazdov máme
skúsenosti aj s výstavami, pútnickými zájazdami, vínnymi cestami a pod.

Zo širokej ponuky vyberáme :

JEDNODŇOVÉ ZÁJAZDY

Orava a jej krásy (Oravská lesná železnička v Oravskej Lesnej, Oravský hrad, múzeum 
slovenskej dediny Zuberec - Brestová).                         cena od 18,- € / os.                       

Košice a okolie (návšteva metropoly východného Slovenska a Jasovskej jaskyne alebo 
Herlianskeho gejzíra).                                                                          cena od 21,- € / os.

Eger (prehliadka historického jadra maďarského kúpeľného mesta spojená 
s ochutnávkou vína v Údolí krásnych žien).                                          cena od 25,- € / os.

Husacie hody spojené s prehliadkou Bratislavy (prehliadka hlavného mesta, podvečer 
husacie hody v Pezinku alebo Slovenskom Grobe)                               cena od 50,- € / os.

VIACDŇOVÉ ZÁJAZDY

Južné Čechy (trojdňový zájazd po trase Český Krumlov, České Budějovice, Hluboká 
nad Vltavou, Holašovice, Třeboň...)                                                    cena od 119,-€ / os.

Praha (dvojdňový alebo trojdňový zájazd, prehliadku mesta je možné spojiť 
s vyhliadkovou plavbou po Vltave alebo návštevou kultúrneho podujatia – divadlo, 
muzikál)                                                                                                cena od 90,- €/ os.

Paríž (metropola Francúzska, prehliadka a návšteva najvýznamnejších pamätihodností, 
5 dňový zájazd)                                                                                    cena od 210,- €/os.

Južná Morava (Lednice – Valtice, Znojmo – dvojdňová prehliadka miest spojená 
s ochutnávkou moravských vín)                                                            cena od 89,- €/os.
 
Moravský kras – Brno – Zlín - Lešná (návšteva jaskýň Moravského krasu, prehliadka 
Brna, Zlína a zámku Lešná – to všetko za 2 dni)                                      cena od 79,- €/os.

ZÁJAZDY PRE KOLEKTÍVY
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ZÁJAZDY A EXKURZIE PRE ŠKOLY

Od začiatku nášho pôsobenia spolupracujeme so školami všetkých stupňov.
Školám ponúkame odborné exkurzie so zameraním na jednotlivé predmety,

poznávacie zájazdy na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Konkrétne
programy pripravujeme po konzultácii s pedagógmi, presne podľa ich

požiadaviek a potrieb.

Naše tipy pre školy :

JEDNODŇOVÉ EXKURZIE

Literárna Orava (Rodný dom M. Kukučína, expozícia P. O. Hviezdoslava v Literárnom 
múzeu v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavova hájovňa pod Babou horou).                                                                                                                   
...........................................................................................................  .cena od 15,- €/os.

Život a dielo Ľ. Štúra (Rodný dom Ľ. Štúra v Uhrovci, Literárne múzeum a Pamätná 
izba Ľ. Štúra v Modre, zastávka na Dobrej Vode, kde je pochovaný Ján Hollý).                                                                                            
...........................................................................................................  .cena od 18,- €/os.
 
Múzeum holokaustu Sereď (Návšteva múzea holokaustu, ktoré vzniklo v priestoroch 
bývalého pracovného a koncentračného tábora. Prehliadka múzea spojená 
s prednáškou).                                                                                       cena od 17,- €/os.

Osvienčim (Múzeum Auschwitz – Birkenau, pripomínajúce hrôzy II. svetovej vojny. 
Prehliadka bývalého koncentračného tábora).                                       cena od 27,- €/os.

 
POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Viedeň (Jednodňový zájazd s možnosťou návštevy zámku Schonnbrun a niektorého 
z viedenských múzeí).                                                                           cena od 26,- €/os.

Londýn (Najvýznamnejšie pamätihodnosti metropoly Veľkej Británie, zájazd je možné 
obohatiť o návštevu Oxfordu, prípadne skombinovať s návštevou Paríža, Bruselu alebo 
Amsterdamu).                                                                                     cena od 239,- €/os.

Paríž (Prehliadka všetkého naj, čo toto mesto na Seine ponúka. V prípade záujmu 
návšteva zábavného parku Euro Disney).          cena od 219,- €/os.

Drážďany – Berlín (Okrem prehliadky Drážďan a Berlína, návšteva Postupimu 
a Sprévskeho lesa).                                                                              cena od 195,- €/os.
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Penzión Javorina sa nachádza vo vyhľadávanom lyžiarskom a turistickom 
stredisku Donovaly, na rozhraní Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Je situovaný v 
blízkosti sedačkovej lanovky na Novú hoľu, v pokojnej časti „Pod Magurou“. 
Svojou kapacitou je vhodný pre individuálnych klientov, rodiny s deťmi, ale aj 
ucelené kolektívy - lyžiarske kurzy, školy v prírode, školské výlety, školenia, 

teambuildingy, rodinné oslavy.

LETO
Počas letných mesiacov majú naši hostia k 
dispozícií bazén, ihrisko s umelou trávou 
(športové potreby zapožičiavame) a 
trampolínu. Pri penzióne je aj možnosť 
opekania ,  gr i lovania  a lebo varenia 
kotlíkového guláša.

ZIMA
Počas zimy je penzión priam ako stvorený pre 
priaznivcov všetkých zimných športov - 
lyžovanie, snowboardovanie, beh na lyžiach, 
korčuľovanie. . .ľadovú plochu máme 
dokonca priamo v našom areáli.

 PENZIÓN * JAVORINA DONOVALY

28



Medzinárodná a vnútroštátna
autobusová doprava

 Ponúkame  domácu aj zahraničnú prepravu osôb luxusnými zájazdovými 
autobusmi NEOPLAN Tourliner a Starliner. 

Výbava vozidla:
klimatizácia, DVD prehrávač, opierky na nohy, sklopné tácky, tónované sklá, 

teplé a studené nápoje, WC, ABS, ASR.

Počet miest: 49, 50

Dopravu si môžete objednať priamo v našej CK, alebo prostredníctvom 
telefónu a mailu.

DOPRAVA
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Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK ČeKan

 Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK ČEKAN platia pre všetky typy zájazdov, 
ktoré sú organizované Cestovnou kanceláriou CK ČEKAN s výnimkou kolektívnych a školských zájazdov, 
na ktoré sa vzťahujú samostatné Všeobecné zmluvné podmienky. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky CK 
ČEKAN sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu uzatvorenou s objednávateľom zájazdu.

1. Zmluvný vzťah
Cestovná kancelária CK ČEKAN (ďalej len CK) uzatvorí s objednávateľom Zmluvu o obstaraní zájazdu na 
základe objednávky, v prípade zájazdov určených pre kolektívy to musí byť písomná objednávka podpísaná 
kompetentným zástupcom. Objednávka musí obsahovať tieto náležitosti : názov zájazdu, termín zájazdu, 
cenu zájazdu, počet účastníkov.
Obsah zmluvy vychádza z katalógu CK, prípadne z individuálne dohodnutých podmienok.

2. Ceny zájazdov a platobné podmienky
Ceny zájazdov a služieb sú uvedené v katalógu CK. Ceny zájazdov boli kalkulované na základe kurzov 
platných v októbri 2017. V prípade, že by pokles kurzu eura bol vyšší, alebo sa zvýšia dopravné náklady 
vrátane pohonných hmôt viac ako o 5%, môže CK ČeKan pristúpiť k zvýšeniu ceny zájazdov, ak k tomuto 
zvýšeniu dôjde do 21.dňa pred začatím zájazdu. CK je povinná informovať objednávateľa najneskôr do 21 
dní pred začatím zájazdu o zvýšení ceny, inak nevznikne právo na zaplatenie rozdielu zájazdu. Nové ceny sa 
v týchto prípadoch týkajú všetkých klientov, ktorí uhradili či už zálohu, alebo majú zájazd vyplatený v plnej 
výške, alebo ho majú len rezervovaný . V prípade záujmu objednávateľa o zmenu služieb uvedených 
v katalógu je možné cenu upraviť. V prípade záujmu študentských skupín je možné pri niektorých zájazdoch 
znížiť cenu z titulu zmeny ubytovania (z hotelového na hostelové). Pri potvrdení objednávky a následnom 
podpísaní Zmluvy o obstaraní zájazdu sa dohodnú platobné podmienky – termín zálohy a doplatku za 
dojednané služby. V prípade nedodržania termínu zaplatenia ceny zájazdu objednávateľom, je CK 
oprávnená od zmluvy odstúpiť a požadovať zaplatenie poplatku podľa nižšie uvedených stornovacích 
podmienok

3. Práva a povinnosti CK
1. CK je povinná presne, jase, pravdivo, jasne a zrozumiteľne informovať objednávateľa zájazdu o všetkých 
skutočnostiach, ktoré sú jej známe a majú vplyv na rozhodnutie objednávateľa o kúpu zájazdu.
2. CK je povinná poskytnúť na zájazde objednávateľovi všetky služby v takom rozsahu, ako bolo dohodnuté 
v Zmluve o obstaraní zájazdu.
3. CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.
4. CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred dohodnutých a zaplatených služieb.
5. Ak nastanú mimoriadne okolnosti, môže CK zájazd odložiť, zmeniť jeho program, trasu, druh dopravy, 
miesto ubytovania, prípadne zájazd zrušiť. Každú z týchto zmien je povinná objednávateľovi bez odkladu 
oznámiť.
6. Pri závažných zmenách programu, trasy, miesta ubytovania, dopravy a pod. je CK povinná vyžiadať si 
písomnýsúhlas objednávateľa najneskôr do času odchodu na zájazd. V prípade, že objednávateľ so zmenou 
nesúhlasí, má právo od objednávky odstúpiť a CK mu vráti finančné úhrady. Musí to však urobiť písomne, 
v termíne stanovenom CK. Ak tak neurobí, CK bude mať za to, že objednávateľ so zmenou súhlasí.

4. Práva a povinnosti objednávateľa zájazdu
1. Objednávateľ má právo :
- na poskytnutie objednaných a zaplatených služieb v plnom rozsahu a kvalite, tak, ako je to dohodnuté 
v zmluve o obstaraní zájazdu,
- na vrátenie sumy za neposkytnutú službu na zájazde, na zľavu za službu, ktorá nebola poskytnutá riadne 
(ak bola táto služba zaplatená a v zmluve dohodnutá). Reklamáciu musí uplatniť objednávateľ ihneď po 
vzniku udalosti u zástupcu CK/sprievodcu. V prípade, ak zástupca CK/sprievodca nemôže zabezpečiť 
odstránenie nedostatku, objednávateľ s ním spíše reklamačný protokol, ku ktorému sa v prípade potreby 
priložia i príslušné doklady. Objednávateľ si musí svoje právo uplatniť písomne v CK a to najneskôr 
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do 3 mesiacov od skončenia zájazdu. V prípade, že objednávateľ nevyužije pripravené a zabezpečené 
služby, nevzniká mu nárok na ich finančnú náhradu ani nárok na zľavu,
- kedykoľvek pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť, pri dodržaní nižšie uvedených stornovacích 
podmienok,
- obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, 
ktoré sú pre objednávateľa dôležité.

2. Povinnosti objednávateľa :
- objednávateľ je povinný dodržiavať pasové, colné a iné zákonné predpisy, ktoré sú platné v navštívenom 
štáte a mať u seba platný cestovný pas. Náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša 
objednávateľ zájazdu. V prípade predčasného návratu nemá nárok na vrátenie sumy za neuskutočnené 
služby.
- poskytnúť cestovnej kancelárii pravdivé a úplne údaje, ktoré sú potrebné k Zmluve o obstaraní zájazdu a 
v prípade potreby predložiť cestovnej kancelárii potrebné doklady podľa jej požiadavky,
- nahlásiť cestovnej kancelárii účasť cudzích štátnych príslušníkov a doložiť kópiu ich pasu,
- zaplatiť cenu zájazdu podľa bodu 2 týchto podmienok,
- v prípade, že objednávateľ spôsobí na zájazde škodu, CK za túto škodu nezodpovedá a objednávateľ je 
povinný spôsobenú škodu uhradiť.

5. Stornovacie podmienky
Zrušenie účasti na zájazde je objednávateľ povinný oznámiť CK písomne. V takom prípade je povinný 
rešpektovať stornovacie podmienky CK.
10% z ceny zájazdu v každom prípade zrušenia objednávky
30% z ceny zájazdu 30 - 60 dní pred odchodom
50% z ceny zájazdu 15 - 29 dní pred odchodom
90% z ceny zájazdu 7 – 14 dní pred odchodom
100% z ceny zájazdu 6 a menej dní pred odchodom
Uvedené stornovacie podmienky je možné upraviť len po vzájomnej dohode s cestovnou kanceláriou.

6. Poistenie
Poistenie účastníkov nie je zahrnuté v cene zájazdu. Cestovná kancelária odporúča svojim klientom 
nasledovné poistenie, ktoré môže po vzájomnej dohode s objednávateľom zájazdu zabezpečiť. Poistenie má 
názov: „Cestovné poistenie účastníkov zahraničných zájazdov“ realizované cez poisťovňu UNION. 
Poistenie zahrňuje :
- poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb v zahraničí,
- úrazové poistenie,
- poistenie batožiny,
- poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu,
- poistenie storna zájazdu,
- poistenie nevydarenej dovolenky,
- poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb,
- poistenie doprovodu,
- poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu,
- poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného,
- poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa,
- poistenie oneskoreného nástupu na zájazd,
- poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii..

7. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné podmienky platia pre účastníkov zájazdov CK ČEKAN. Objednávateľ svojím podpisom 
Zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a 
v plnom rozsahu ich prijíma.
CK si vyhradzuje právo zmeny informácií uvedených v katalógu CK ČEKAN alebo v programe zájazdov 
do doby uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu s objednávateľom.
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Družstevná 32, 962 31 Sliač
tel. / fax: 045/ 5443 951, 5443 606

mobil: 0905 610 168, 0905 409 372
e-mail: info@cekantour.sk

Námestie SNP

S
lá

d
k

ov
ič

ov
a 

u
l.

Š
tu

d
en

ts
k

á 
u

l.

V
ÚB

Po
št

a

www.cekantour.sk

Cestovná kancelária ČeKan


