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Zájazdy

D E J I N Y ,  K R Á S A

A  S P O M I E N K Y

• ZÁJAZDY PRE JEDNOTLIVCOV, RODINY AJ KOLEKTÍVY
• PRE KOLEKTÍVY TERMÍN A MIESTO ODCHODU PODĽA 

POŽIADAVKY
• SKUPINOVÁ ZĽAVA

KRÁSY STREDNEJ MORAVY

29.8.2018, cena 15,50 €

Stredná Morava a jej neskrotná príroda ponúka 
nezabudnuteľné zážitky v podobe prírodných 
úkazov. Hranická priepasť – najhlbšia priepasť 
v ČR, Zbrašovská aragonitová jaskyňa  
s jedinečným jaskynným systémom. Navštívime 
aj pamiatkovú rezerváciu – Lipník nad Bečvou, 
hrad Helfštýn – stredoveké sídlo ukryté pred 
civilizáciou a Valašské Meziříčí známe unikátnou 
Moravskou gobelínovou manufaktúrou – 
živé múzeum gobelínov s viac ako storočnou 
tradíciou. V empírovom zámku Kinských 
expozíciu osvetľovacieho skla, gobelínov 
a dobového zariadenie kniežacích izieb  
a reprezentačných miestností.

TULLN - MESTO KVETOV

1.9.2018, cena 28,- €

Najväčšia európska kvetinová show – najlepší 
záhradníci, kvetinári, záhradní dizajnéri 
predstavia najnovšie trendy a nápady pre Váš 
vlastný „zelený dom“. Výstava rezaných kvetov, 
okrasných a črepníkových rastlín, kaktusov  
a sukulentov, orchideí, ruží, byliniek, ale hlavne 
veľa inšpirácie. Prehliadka a prechádzka 
historickým centrom, možnosť navštíviť 
Rímske múzeum, rímske pamiatky i Múzeum 
Egona Schieleho.



Zájazdy Zájazdy

BANSKÁ BYSTRICA -  
SLOVENSKÝ DEŇ KROJA

8.9.2018, cena 13,50 €

Celoslovenský deň kroja – prehliadky krojov  
z rôznych regiónov Slovenska, ukážky 
ľudových zvyklostí, vystúpenie Lúčnice  
a ďalších významných slovenských folklórnych 
súborov. Banícka dedina - Špania Dolina, ktorá 
je preslávená ťažbou medenej rudy, striebra a je 
významným skanzenom ľudovej architektúry. 
Radvanský jarmok v Banskej Bystrici predstavuje 
pestrý kultúrny program, výstavy a trh ľudových 
remesiel.

SLOVÁCKE SLÁVNOSTI, 
OTVORENÉ PAMIATKY 
A VINOBRANIE 

8.9.2018, cena 18,50 €

Malebné mesto Uherské Hradiště, srdca 
Slovácka, predstavuje Slovácke slávnosti vína 
a otvorených pamiatok. Jedinečná akcia, ktorá 
spája temperament ľudových tradícií s kultúrou  
a ponúka neopakovateľný zážitok živého folklóru 
v duchu vinárskych tradícií, ľudovej piesne  
a tanca, pestrosť slováckych krojov a bohaté 
občerstvenie. Vyhliadková plavba po Baťovom 
kanáli a slávnosť vinobrania v Strážnici.

PRÍRODNÉ A HISTORICKÉ 
PERLY GEMERA

8.9.2018, cena 23,50 €

Gemer – perla Slovenska a jeden z najvzácnejších 
regiónov Slovenska, ktorý ponúka zachovalú 
ľudovú architektúru, folklór a vynikajúce 
prírodné podmienky. Súčasťou Gemera je 
nepochybne výnimočná Ochtinská aragonitová 
jaskyňa, jediná svojho druhu v Európe. 
Prehliadka mesta starých tradícií - baníckej 
Rožňavy, slovenského Tádž Mahal - Mauzólea 
Františky a Dionýza Andrássyovcov a jedného  
z našich najkrajších zámkov  Betliar, s expozíciou 
zameranou na život a bytovú kultúru šľachty  
v 18. a 19.st.

KRÁSY MORAVY - MACOCHA, 
BYLINKOVÉ SLÁVNOSTI, 
TEMPLÁRI

2.9.2018, cena 23,50 €

Moravský Kras a priepasť Macocha, ktorá 
je súčasťou jaskynného systému Punkevní 
jaskyne. Prehliadka jaskýň začína Predným 
dómom, pokračuje sieňami a chodbami  
s bohatou kvapľovou výzdobou až na dno 
Machochy, kde končí tzv. Suchá cesta a ďalej sa 
pokračuje romantickou plavbou na loďkách po 
riečke Punkve až k najkrajšej jaskyni Krasu – 
rozprávkovému Masarykovmu dómu. Návšteva 
malebných Čejkovíc, tradičné Bylinkové 
slávnosti s bohatým kultúrnym program  
a prehliadka historických Templárskych sklepov 
s ochutnávkou tunajšieho vynikajúceho vína.



Zájazdy

ROZLÚČKA S MOROM - 
TALIANSKO A SLOVINSKÉ 
TOSKÁNSKO

13.-16.9.2018, cena 218,- €

Slovinské „Toskánsko“ – oblasť Goriška Brda, 
nazývaná „Raj medzi Alpami a Jadranom“. Všade 
sa rozprestierajú slnkom zaliate stráne s vinicami, 
olivovými hájmi, uprostred sviežej zelene 
vynikajú biele domčeky dedín so zvonicami 
kostolov, v diaľke je silueta Álp a Jadranského 
mora. Návšteva miest s významnými pamiatkami 
– talianske malebné Udine, Muggia, Terst, 
návšteva obrej jaskyne Grotte gigante, zámok 
Miramare, ale i zastávka v Ľubľane. Ubytovanie 
na 3 noci pri mori – možnosť kúpania.

HITLEROVO ORLIE HNIEZDO, 
SALZBURG A SOĽNOHRADSKO 

15.-16.9.2018, cena 109 €

Prehliadka Salzburgu nazývaného aj „Rímom 
severu“ s jeho jedinečnými historickými 
pamiatkami. Návšteva národného parku 
Berchtesgaden, odvoz unikátnou vyhliadkovou 
cestou z Obersalzbergu k Hitlerovmu Orliemu 
hniezdu do výšky 1.834 m s nádherným výhľadom 
na alpské velikány. Prejazd tunelom do útrob 
hory Kehlstein, presun pôvodným výťahom 
na vrchol, možnosť návštevy dokumentačného 
strediska. Prehliadka unikátneho mestečka 
Hallstatt, kde sú domčeky prilepené na brehu 
jazera, niektoré postavené na kôloch.

Zájazdy

ARMSCHLAG - MAKOVÉ 
SLÁVNOSTI

15.9.2018, cena 35,- €

Prvou zastávkou nášho výletu bude krásny 
majestátny hrad Kreuzenstein, ako vystrihnutý  
z rozprávkovej knižky, potom malebný Grafenegg 
– zámocký klenot, ležiaci uprostred nádherného 
anglického parku s mnohými sochami.  A potom 
sa už môžeme tešiť na dedinku Armschlag, 
preslávenú veselou makovou slávnosťou.  
V tradičných jarmočných stánkoch ochutnáme 
čerstvo zozbieraný mak z oblasti Waldviertel, 
obľúbené makové rezance, makové koláče, 
makové knedle, makové torty, ale taktiež 
nápadité výrobky  ako makové pesto, maková 
horčica, likéry... Pripravené sú rôzne sprievodné 
programy a tance na ľudovú nôtu.

ČESKO - SASKÉ ŠVAJČIARSKO 

14.-16.9.2018, cena 135,- €

Prehliadka stredovekého hradu Český Šternberk, 
pokračovanie do Děčina. Počas ďalších dvoch 
dní budeme spoznávať  Česko-Saské Švajčiarsko, 
unikátne prírodné krásy. Obdivuhodné skalné 
útvary, malebné tiesňavy, skalné veže, Divoká 
a Edmunova tiesňava, plavba loďkou popod 
masívmi skál siahajúcimi do výšky až 150 m, 
vyhliadková terasa Bastei vysoko nad kaňonom 
Labe, odkiaľ sú veľkolepé výhľady na okolitú 
krajinu pieskovcových skalných veží.



Zájazdy

BUDAPEŠŤ - FESTIVAL 
ČOKOLÁDY, TROPICARIUM 
A OCEANARIUM 

15.9.2018, cena 25,- €

Festival čokolády a cukroviniek patrí v Maďarsku 
medzi najvýznamnejší a najsladší festival,  
na ktorom sa predstavia majstri cukrárenského 
umenia. Výnimočná atmosféra s vôňou čokolády, 
kávy, vanilky, medu, vína a sladkých nápojov.  
Ak máte radi čokoládu a sladkosti, vynikajúce 
domáce jedlá, vína, maďarskú Pálinku a ďalšie 
lahôdky, rovnako ako jazz, funky, soul, tak toto 
je výborná príležitosť vychutnať si sladký deň 
v romantickej Budapešti. Návšteva Tropicaria 
a Oceanaria s tropickým pralesom, rôznymi 
exotické druhy zvierat a žraločie akvárium  
s vyhliadkovým tunelom. Prehliadka najkrajších 
historických pamiatok v centre.

POĽSKÉ VERSAILLES A BABIE 
LETO V ZÁHRADÁCH 

15.9.2018, cena 15,50 €

Prekrásny zámok nazývaný poľským Versailles 
v historickom mestečku Pszcyna i návšteva 
viacerých záhrad, ktoré majú nápaditú 
architektúru. Nie je to však len pastva pre oči, 
ale aj inšpirácia pre vašu záhradu, či záhradku. 
Možnosť nákupu rôznych druhov a odrôd 
stromov, kríkov, trvaliek, cibuľovín, letničiek, 
izbových kvetov, balkónoviek, ruží...

P R Í R O D A ,  F A R B Y

A  K R Á S A



ZájazdyZájazdy

SKALICKÉ DNI, 
OSKORUŠOBRANÍ A MILOTICE

22.9.2018, cena 18,50 €

Slávnosť „Skalické dni“ je festival predstavujúci 
množstvo tradícií, hudby, tanca, výstav, 
športových podujatí a zábavy. Tradícia festivalu 
nadväzuje na oslavy, ktoré sa v meste konali 
pri príležitosti povýšenia Skalice na slobodné 
kráľovské mesto spolu s veľkým remeselným 
jarmokom. Tradičné slávnosti Oskorušobraní 
sú spojené s predstavením výnimočného 
ovocia, ochutnávkou, netradičnými súťažami, 
remeselným jarmokom, štýlovým občerstvením, 
country a folklórnou muzikou. Prehliadka 
historického mesta Skalica i nádherného zámku 
Milotice.

HRAD ČERVENÝ KAMEŇ 
A VINOBRANIE PEZINOK 

23.9.2018, cena 22,50 €

Červený Kameň ako jeden z unikátov 
stredoeurópskeho staviteľstva predstavuje 
bohatú štukovú a freskovú výzdobu interiérov. 
Nachádza sa v ňom múzeum, expozícia zbraní 
a nábytku, historická knižnica i hradná lekáreň. 
Na sokoliarskom dvore Astur je možnosť 
sledovania kolekcie dravých vtákov. V Pezinku sa 
koná tradičné vinobranie – oberačkové slávnosti, 
ktoré sú predovšetkým oslavou práce tunajších 
vinárov, vinohradníkov a ich produktov – hrozna 
a vína.

KRAKOW A WIELICZKA

22.9.2018, cena 25,- €

Krakow ako bývalé kráľovské mesto je 
jedno z najnavštevovanejších miest strednej 
Európy s cennými historickými pamiatkami.  
Na Wawelskom návrší sa pýši kráľovský hrad, 
katedrála a Dračia jama. Wieliczka je unikátna 
soľná baňa, ktorá patrí k najstarším na svete. 
Celý interiér je vytvorený zo soli – sochy, galérie, 
kaplnka, lustre, soľné jazierka. 

KÚPEĽNÉ MESTÁ ZÁPADNÝCH 
ČIECH

21.-23.9.2018, cena 142,- €

Karlove Vary – mesto kolonád, najslávnejšie 
kúpele v Čechách, Mariánske Lázně – najmladšie 
kúpele západných Čiech, v krásnom prírodnom 
prostredí s nádhernými parkami. Františkove 
Lázně – založené cisárom Františkom I. ako prvé 
slatinné kúpele na svete. Prehliadky pamiatok, 
pamätníkov i nádherných parkov, ochutnávka 
minerálnych prameňov a kúpeľných oblátok. 
Zámok Loket – expozícia porcelánu z najstarších 
porcelánok, sošiek, súprav, maľovaných dosiek, 
váz a dekorácií. 



Zájazdy

KRÁSY JUŽNÝCH ČIECH 
A SVATOVÁCLAVSKÉ SLÁVNOSTI

28.-30.9.2018, cena 128,- €

Netradičné spoznávanie miest, pamiatok  
a zámkov Južných Čiech. Navštívime kláštor 
Zlatá Koruna, jedinečný Český Krumlov, 
rozprávkový zámok Hluboká, historickú Třeboň, 
Telč. Spoznáme históriu rodu Rožmberkov  
a Schwarzenbergov. Zažijeme Svatováclavské 
slávnosti s bohatým kultúrnym programom - 
koncerty, historické remeselné trhy, pouličné 
divadlá, šermiarske súboje, predstavenia 
stredovekej hudby, ale aj medzinárodný folklórny 
festival.

UŽHOROD A MUKAČEVO 

24.-26.9.2018, cena 69,- €

Užhorodu a Mukačevo – dve mestá v blízkosti 
našich hraníc, ktoré nám pripomenú staré 
časy... Prehliadka hradu a skanzenu, prechádzka 
lipovou alejou – najdlhšej v Európe popri rieke 
Už, kostoly a chrámy, ale aj rozľahlá tržnica  
so širokým výberom tovaru a zaujímavými 
cenami.  Návšteva Mukačeva, prehliadka hradu 
Palanok. Ukrajina má čaro, ktoré sa dnes už 
ťažko hľadá. Nájdete tu históriu, panenskú krásu 
nedotknutej prírody, umenie, iróniu, tradície, 
poctivé jedlá i moderné európske mestá.

Zájazdy

LEGENDÁRNY HRAD WIŚNICZ, 
NAJKRAJŠIA DEDINKA V POĽSKU 
A HISTORICKÝ TARNOW

29.9.2018, cena 39,- €

Hrad Wiśnicz, opradený legendami o krutej 
kráľovnej, horšej ako Báthoryčka, ktorý láka 
strašidelnými  historkami a duchmi hľadajúcimi 
pokoj medzi zámockými múrmi. Navštívime 
dedinku Zalipie, vyhodnotenú ako najkrajšiu 
dedinu Poľska, kde sú domčeky pomaľované  
kvetmi hrajúcimi všetkými možnými farbami, 
miestne múzeum, kostol a Dom Malarek, ktorý je 
miestnym kultúrnym a informačným strediskom. 
Prehliadka zachovalého historického centra 
Tarnowa, kde uprostred námestia z r. 1330 
stojí radnica obklopená nádhernými stavbami, 
meštianskymi domami a gotická katedrála.

TOKAJSKÁ VÍNNA CESTA 

29.-30.9.2018, cena 78,- €

Historický Trebišov predstavuje vstupnú bránu 
do Tokajskej oblasti. Prehliadka unikátov – 
najväčšie a najstaršie opálové bane na svete 
a jediný studený gejzír Európy v Herľanoch. 
Plavba po rieke Bodrog, ktorá je taktiež unikátom, 
pretože ako jediná rieka v Európe nemá prameň, 
majstrovské dielo renesančnej architektúry 
– Rákocziho hrad, výstava v Červenej veži. 
Pozoruhodná je tiež expozícia vinohradníctva  
a vinárstva oblasti Tokaj-Hegyalja.



Zájazdy

ROZPRÁVKOVÉ LEDNICE 
A VINOBRANIE VALTICE

6.10.2018, cena 21,- €

Prehliadka malebných mestečiek Lednice  
a Valtice, tradičné Valtické vinobranie – najväčšia 
a najstaršia valtická vinárska akcia s bohatým 
programom, vystúpenia folklórnych a iných 
hudobných telies rôznych žánrov, koncerty, 
krojovaný sprievod mestom, predaj vína  
a burčiaku, jarmok, gastronomické špeciality.

CISÁRSKA VIEDEŇ - SLÁVNOSTI 
PIVA - OKTÓBERFEST

6.10.2018, cena 21,- €

Prehliadka pamiatok noblesnej cisárskej Viedne: 
Naturhistorische múzeum, Kunsthistorische 
múzeum, zimná rezidencia Hofburg, ktorej 
súčasťou je Klenotnica – zbierka šperkov  
a drahocenností Habsburgovcov. Slávnosti piva 
v Prátri budú sprevádzané skvelým programom 
a samozrejme dobrým jedlom a pitím. Možnosť 
navštíviť múzeum voskových figurín Madame 
Tussauds.

Zájazdy

A R C H I T E K T Ú R A

A  N Á D H E R A



Zájazdy

PRAHA - FESTIVAL SVETLA 

13.-14.10.2018, cena 69,- €

Prehliadka historického centra prekrásnej Prahy 
a Festival svetla Signal, ktorý rozsvieti pamiatky  
a architektonické skvosty pri vonkajších 
svetelných inštaláciách a video - mappingových 
show. Ide o najväčší festival na verejnom 
priestranstve, ktorý Prahu predstaví ako mesto, 
kde sa vďaka moderným technológiám snúbi 
historický génius so súčasným umením.

VIEDEŇ - DEŇ MÚZEÍ - 
MIMORIADNA PRÍLEŽITOSŤ 

26.10.2018, cena 25,- €

Výnimočná príležitosť navštíviť vybrané 
múzeá, niektoré zdarma, iné za znížené vstupné. 
Prírodovedné, Umlecko-historické, Vojenské – 
jedno z najvýznamnejších svojho druhu na svete, 
MAK – múzeum umenia, Múzeum esperanta  
i Múzeum hodín... Prehliadka historického 
centra, kde uvidíte skvostné kultúrne budovy  
a budovy politických inštitúcií ako Radnicu, 
Štátnu operu, kostoly, luxusné paláce, Štefánsky 
dóm, ale i Parlament.

Zájazdy

RETZ - TEKVICOVÉ SLÁVNOSTI 

27.10.2018, cena 29,50 €

Objavte očarujúcu oblasť – Weinviertel, 
malebnú kopcovitú krajinu s rozľahlými poliami, 
dubovými lesmi a útulnými dedinkami. Počas 
slávností je mestečko Retz zavalené tekvicami  
vo všetkých odtieňoch žltej, oranžovej a červenej 
farby. V kultúrnom programe nechýba veľký 
tekvicový sprievod s tradičnou prehliadkou 
masiek, stavba tekvicovej pyramídy, národné  
a medzinárodné hudobné skupiny, ale i jedinečné 
pochúťky, napr. palacinky, guláš, rizoto... a ďalšie 
dobroty.

POĽSKÉ VERSAILLES, ZÁHRADY 
A DUŠIČKOVÉ NÁKUPY

30.10.2018, cena 15,50 €

Malebná Pszczyna, jedno z najstarších miest 
Sliezska, ponúka vskutku úžasný zážitok. 
Prehliadku grandiózneho zámku, nazývaného 
poľským Versailles s bohato vyzdobeným 
interiérom, zbierkou zbraní, loveckými trofejami 
a anglickým parkom. Navštívime aj japonskú  
a reprezentačnú záhradu, ktorá vás očarí svojou 
krásou a nápaditou architektúrou. V tomto 
období je tiež pestrá ponuka nákupu kvetov 
a dekorácií k blížiacemu sa sviatku Všetkých 
svätých.



ZájazdyZájazdy

ADVENTNÁ VIEDEŇ 
A ČOKOLÁDA 

24.11.2018, cena 24,- €

Prehliadka historického centra Viedne  
a výnimočné adventné trhy so širokým výberom 
vianočných dekorácií, drevených hračiek, 
dobrôt, pečených gaštanov, ovocia, punču, 
ale i vína. Zastávka v čokoládovni Hauswirth  
v Kitsee. Výrobky môžete v podnikovej predajni 
– v „Csoko-csárde“ - najprv ochutnať, a potom 
si zakúpiť to, čo Vám najviac chutilo – rôzne 
druhy cukroviniek za veľmi výhodné ceny.

BUDAPEŠŤ - ADVENT 

24.11.2018, cena 23,- €

Prehliadka historického centra Budapešti  
a návšteva vianočných trhov, ktoré sa radia 
medzi 6 najkrajších v Európe. Môžete ochutnať 
tradičné maďarské jedlá a nápoje. Počas 
vianočných trhov sa koná bohatý sprievodný 
program – tanečné súbory, ľudové orchestre, 
množstvo kultúrnych programov, na námestí 
ožije Betlehem, rozsvieti sa vianočný strom.  
V stánkoch nájdete rozmanité darčeky  
a suveníry zo širokej ponuky ľudovo - 
umeleckých produktov vyrobených z prírodných 
materiálov – dreva, keramiky a skla.

KRAKOW - ADVENT

24.11.2018, cena 22,- €

Spoznajte historický Krakow počas magického 
adventu, exteriér kráľovského zámku Wawel, 
hradný vrch, Katedrálu, výnimočné pamiatky  
v historickom centre. Adventné trhy s vianočnou 
výzdobou a sviatočnou atmosférou predstavujú 
možnosť nákupov vianočných darčekov, 
posedenie pri varenom mede alebo vínku  
na známom Rynku. Špecialitou je pitný med, 
smažené pstruhy, klobásy, výrobky z baraních 
koží a dreva.

MARIAZELL - ADVENT 
SO SPRIEVODOM ČERTOV

24.11.2018, cena 38,- €

Mariazell – najvýznamnejšie pútne miesto  
v Rakúsku, ale i v strednej Európe, duchovné 
centrum katolíckych národov Podunajska. 
Výrobňa perníkov s ochutnávkou, múzeum  
s perníkovými chalúpkami, prehliadka likérky 
s ochutnávkou, adventné trhy. Atrakciou je  
5 m vysoká perníková chalúpka z viac ako  
1000 kg perníkov, najväčší závesný vianočný 
veniec na svete, pohyblivé a živé jasličky  
i barokový betlehem. Nezvyčajný zážitok vám 
poskytne tradičný Krampuslauf  – beh viac ako 
100 čertov v maskách a na alegorických vozoch.



Zájazdy

H I S T Ó R I A ,  O D D Y C H

A  K R Á S A

BUDAPEŠŤ - ADVENT 
A TROPICARIUM 

1.12.2018, cena 23,- €

Návšteva magických vianočných trhov  
v historickom centre Budapešti, ktoré sa 
radia medzi najkrajšie v Európe. Tropicarium  
a Oceanarium, kde uvidíte lenivé Mississipské 
aligátory, voľne lietajúce tropické vtáctvo, 
exotické plazy, hady, žaby, opice a ďalšie 
zvieratá. Hlavnou atrakciou je žraločie akvárium  
s vyhliadkovým tunelom, kde nad hlavami 
plávajú tigrované a hnedé žraloky, raje a húfy rýb.

KRAKOW - ADVENT 

1.12.2018, cena 22,- €

Spoznajte historický Krakow počas magického 
adventu, exteriér kráľovského zámku Wawel, 
hradný vrch, Katedrálu, výnimočné pamiatky  
v historickom centre. Adventné trhy s vianočnou 
výzdobou a sviatočnou atmosférou predstavujú 
možnosť nákupov vianočných darčekov, 
posedenie pri varenom mede alebo vínku  
na známom Rynku. Špecialitou je pitný med, 
smažené pstruhy, klobásy, výrobky z baraních 
koží a dreva.



Zájazdy

EISENSTADT 
A FORCHTENSTEIN - ADVENT 

1.12.2018, cena 30,- €

Malebný zámok Eisenstadt, ktorý si knieža 
Esterházy vybral za miesto svojho sídla  
v meste Burgenland. Prehliadka exteriérov 
zámku, zámocký park, pôsobivý pútnický 
kostol Bergkirche, mohutný Dóm sv. Martina, 
Glorietta. Adventné trhy v impozantnom hrade 
Forchtenstein, okrem tradičných pochúťok  
a vianočného tovaru nebudú chýbať hudobné 
vystúpenia a rôzne programy.

MIKULÁŠSKA VIEDEŇ 

1.12.2018, cena 24,- €

Prehliadka historického centra Viedne  
a výnimočné adventné trhy so širokým výberom 
vianočných dekorácií, drevených hračiek, 
dobrôt, pečených gaštanov, ovocia, punču,  
ale i vína. Zastávka v čokoládovni Hauswirth  
v Kitsee. Výrobky môžete v podnikovej predajni 
– v „Csoko-csárde“ - najprv ochutnať, a potom 
si zakúpiť to, čo Vám najviac chutilo – rôzne 
druhy cukroviniek za veľmi výhodné ceny.

Zájazdy

WROCLAW - ADVENT

1.-2.12.2018, cena 78,- €

Užite si vianočnú atmosféru plnú bohatého 
programu v starobylej Wroclawi, ktorej srdcom 
je hlavné nám. Rynek s dominantnou gotickou 
radnicou, zdobenou nádhernými sochami  
a ornamentami, patrí k najkrajším v Európe, 
kostol sv. Alžbety, Soľné nám., baroková 
univerzita, ostrov Tumski – najstaršia časť 
mesta, klenotnica sliezskej gotiky s úchvatnou 
katedrálou sv. Jána Krstiteľa, ale i zámok Ksiaž, 
ktorý je nazývaný perlou Sliezska.

ZÁHREB - ADVENT

1.-2.12.2018, cena 129,- €

Záhreb sa stal vyhľadávaným mestom  
na adventné výlety, svojou výzdobou konkuruje 
Viedni a bol už druhýkrát vyhlásený ako „Najlepší 
adventný trh v Európe. Očaria vás žiarivé svetlá, 
tešiť sa môžete na festival ľadových sôch, bohaté 
kultúrne, hudobné a tanečné programy. Graz – 
mesto Unesca, ktoré vás zaujme historickým 
centrom, originálnou výzdobou a neskutočným 
šarmom.



Zájazdy

PRAHA - MAGICKÉ ČARO 
ADVENTU 

1.-2.12.2018, cena 69,- €

Historická stovežatá Praha vám ponúkne  
na obdiv svoje najkrajšie pamiatky. Navštívime 
Hradčany, prejdeme sa areálom Pražského 
hradu, pozrieme si impozantný Chrám sv. Víta, 
pri ktorom si vychutnáme adventnú atmosféru. 
Na Václavskom a Staromestskom námestí budú 
pripravené dekorácie a stánky v duchu typických 
ľudových Vianoc, bohatý kultúrny program.  
V prípade záujmu vyhliadková plavba po Vltave 
s vianočnými cukrovinkami, vareným vínkom  
a koledami, alebo niektorý z muzikálov, napríklad 
„Muž so železnou maskou“ s hitmi Michala 
Davida.

KRAKOW A ZAKOPANÉ - 
ADVENT S CHÓROVÝM 
FESTIVALOM 

7.-8.12.2018, cena 72,- €

Prežite čaro adventu a adventných trhov  
v prekrásnom historickom Krakowe. Prehliadka 
pamiatok na hradnom vrchu Wawel, v centre,  
výnimočná príležitosť vypočuť si amatérske 
chórové zbory z celého sveta, ktoré predstavia 
svoj repertoár – adventnú, vianočnú a sakrálnu 
hudbu v najprestížnejších chrámoch Krakowa 
– chráme Petra a Pavla a v Mariánskej bazilike. 
Výnimočnú vianočnú atmosféru zažijete aj  
v Zakopanom, ktoré je očarujúce svojou 
goralskou kultúrou.

Zájazdy

KRAKOW - ADVENT 

8.12.2018, cena 22,- €

Spoznajte historický Krakow počas magického 
adventu, exteriér kráľovského zámku Wawel, 
hradný vrch, Katedrálu, výnimočné pamiatky  
v historickom centre. Adventné trhy s vianočnou 
výzdobou a sviatočnou atmosférou predstavujú 
možnosť nákupov vianočných darčekov, 
posedenie pri varenom mede alebo vínku  
na známom Rynku. Špecialitou je pitný med, 
smažené pstruhy, klobásy, výrobky z baraních 
koží a dreva.

BUDAPEŠŤ - ADVENT 
A TROPICARIUM 

8.12.2018, cena 23,- €

Návšteva magických vianočných trhov  
v historickom centre Budapešti, ktoré sa 
radia medzi najkrajšie v Európe. Tropicarium  
a Oceanarium, kde uvidíte lenivé Mississipské 
aligátory, voľne lietajúce tropické vtáctvo, 
exotické plazy, hady, žaby, opice a ďalšie 
zvieratá. Hlavnou atrakciou je žraločie akvárium  
s vyhliadkovým tunelom, kde nad hlavami 
plávajú tigrované a hnedé žraloky, raje a húfy rýb. 



Zájazdy

ADVENTNÁ VIEDEŇ 
A SCHÖNBRUNN

8.12.2018, cena 24,- €

Advent v noblesnej cisárskej Viedni – bohato 
vyzdobené adventné trhy pred radnicou, na nám. 
Márie Terézie, Karlsplatzi, ale i pred Dómom 
sv. Štefana. Na každého dýchne čaro Vianoc, 
ktoré doplní bohatý program pre dospelých  
aj deti. Navštívime aj adventné trhy  
pri najkrajšom barokovom paláci Rakúska – 
Schönbrunne, s delikatesami klasickej kuchyne, 
horúcim punčom, darčekovými predmetmi  
a suvenírmi.

OLOMOUC A ŠTERNBERK - 
ADVENT 

8.12.2018, cena 18,50 €

Monumentálny hrad Šternberk, ktorý má 
svoje čaro aj počas vianočného obdobia, má 
bohatú históriu spätú s 30-ročnou vojnou  
a husitskými vojnami. Historický Olomouc 
– perla baroka, ktorý ponúka nespočetné 
množstvo výnimočných pamiatok. Adventné 
trhy – akcia, ktorá ponúka neopakovateľnú 
vianočnú atmosféru, kde Vás čaká hodnotný 
program s populárnymi skupinami všetkých 
žánrov, divadlom pre malých aj veľkých, 
adventnými zvykmi, dobovými atrakciami, 
vyrezávaný betlehem, spievanie kolied, takmer 
80 stánkov s rôznym sortimentom.

A D V E N T ,  P O K O J

A  S T R E T N U T I A



Zájazdy

ADVENTNÁ VIEDEŇ 
A SCHÖNBRUNN

15.12.2018, cena 24,- €

Advent v noblesnej cisárskej Viedni – bohato 
vyzdobené adventné trhy pred radnicou, na nám. 
Márie Terézie, Karlsplatzi, ale i pred Dómom 
sv. Štefana. Na každého dýchne čaro Vianoc, 
ktoré doplní bohatý program pre dospelých  
aj deti. Navštívime aj adventné trhy  
pri najkrajšom barokovom paláci Rakúska – 
Schönbrunne, s delikatesami klasickej kuchyne, 
horúcim punčom, darčekovými predmetmi  
a suvenírmi.

KRAKOW A ZAKOPANÉ - ČARO 
ADVENTU

15.12.2018, cena 25,- €

Spoznajte historický Krakow počas magického 
adventu, exteriér kráľovského zámku Wawel, 
hradný vrch, Katedrálu, výnimočné pamiatky  
v historickom centre. Adventné trhy s vianočnou 
výzdobou a sviatočnou atmosférou predstavujú 
možnosť nákupov vianočných darčekov, 
posedenie pri varenom mede alebo vínku  
na známom Rynku. Špecialitou je pitný med, 
smažené pstruhy, klobásy, výrobky z baraních 
koží a dreva. Výnimočnú vianočnú atmosféru 
zažijete aj v Zakopanom, ktoré je očarujúce 
svojou goralskou kultúrou.

Zájazdy

PRAHA - MAGICKÉ ČARO 
ADVENTU

8.-9.12.2018, cena 69,- €

Historická stovežatá Praha vám ponúkne  
na obdiv svoje najkrajšie pamiatky. Navštívime 
Hradčany, prejdeme sa areálom Pražského 
hradu, pozrieme si impozantný Chrám sv. Víta, 
pri ktorom si vychutnáme adventnú atmosféru. 
Na Václavskom a Staromestskom námestí budú 
pripravené dekorácie a stánky v duchu typických 
ľudových Vianoc, bohatý kultúrny program.  
V prípade záujmu vyhliadková plavba po Vltave 
s vianočnými cukrovinkami, vareným vínkom  
a koledami, alebo niektorý z muzikálov, napríklad 
„Mefisto“ – atraktívny príbeh o znovu nájdenej 
mladosti za pomoci Pekla. Ďalšie muzikály: Muž 
so železnou maskou, Fantom opery, Tri oriešky 
pre Popolušku.

VIEDEŇ A PRIMARK - ADVENT 

8.12.2018, cena 25,- €

Zažite vianočné nákupy v obchodnom centre 
Shopping City Süd vo Vősendorfe, druhom 
najväčšom nákupnom centre Európy s viac 
ako 330 obchodmi, oplatí sa kúpiť najmä 
oblečenie, obuv, doplnky a šperky. Prehliadka 
historického centra Viedne a adventné trhy – 
pravú rozprávkovú vianočnú atmosféru zažijete 
na Christkindlmarkt, najväčších a najznámejších 
via-nočných trhoch vo Viedni, ale aj na námestí 
Márie Terézie, Karlsplatzi a ďalších miestach.



Zájazdy

PRAHA - MAGICKÉ ČARO 
ADVENTU

15.-16.12.2018, cena 69,- €

Historická stovežatá Praha vám ponúkne  
na obdiv svoje najkrajšie pamiatky. Navštívime 
Hradčany, prejdeme sa areálom Pražského 
hradu, pozrieme si impozantný Chrám sv. Víta, 
pri ktorom si vychutnáme adventnú atmosféru. 
Na Václavskom a Staromestskom námestí budú 
pripravené dekorácie a stánky v duchu typických 
ľudových Vianoc, bohatý kultúrny program.  
V prípade záujmu vyhliadková plavba po Vltave 
s vianočnými cukrovinkami, vareným vínkom  
a koledami, alebo niektorý z muzikálov, napríkad 
„Krysař“- jeden z najúspešnejších pôvodných 
muzikálov v novom hereckom obsadení,  
s novou výpravou a choreografiou.

OLOMOUC - ADVENT

15.12.2018, cena 15,50 €

Okúzľujúce mesto Olomouc – perla baroka, 
poriada počas vianočného obdobia adventné 
trhy aj na známom Výstavisku Flora. 
Neopakovateľnú vianočnú atmosféru však 
ponúka priamo uprostred historického centra 
zaradeného medzi pamiatky Unesco. Čaká vás 
hodnotný kultúrny program s populárnymi 
skupinami všetkých žánrov, divadlom pre malých 
aj veľkých , adventnými zvykmi, dobovými 
atrakciami, vyrezávaný betlehem, spievanie 
kolied, takmer 80 stánkov s rôznym sortimentom 
– vianočné ozdoby, darčeky, keramika, nebude 
chýbať ani občerstvenie. Vianočné trhy  
v Olomouci ako jediné v ČR ponúkajú originálnu 
kvalitu Norimberského vína a punču – viac ako 
10 druhov. Na Dolnom námestí môžete využiť 
otvorené klzisko, ktoré je k dispozícii zdarma.

Zájazdy

BUDAPEŠŤ - ADVENT 

15.12.2018, cena 23,- €

Prehliadka historického centra Budapešti  
a návšteva vianočných trhov, ktoré sa radia 
medzi 6 najkrajších v Európe. Môžete ochutnať 
tradičné maďarské jedlá a nápoje. Počas 
vianočných trhov sa koná bohatý sprievodný 
program – tanečné súbory, ľudové orchestre, 
množstvo kultúrnych programov, na námestí 
ožije Betlehem, rozsvieti sa vianočný strom.  
V stánkoch nájdete rozmanité darčeky  
a suveníry zo širokej ponuky ľudovo - 
umeleckých produktov vyrobených z prírodných 
materiálov – dreva, keramiky a skla.

KRAKOW - ADVENT 

15.12.2018, cena 22,- €

Spoznajte historický Krakow počas magického 
adventu, exteriér kráľovského zámku Wawel, 
hradný vrch, Katedrálu, výnimočné pamiatky  
v historickom centre. Adventné trhy s vianočnou 
výzdobou a sviatočnou atmosférou predstavujú 
možnosť nákupov vianočných darčekov, 
posedenie pri varenom mede alebo vínku  
na známom Rynku. Špecialitou je pitný med, 
smažené pstruhy, klobásy, výrobky z baraních 
koží a dreva.



Zájazdy

SALZBURG A ROMANTICKÝ 
ADVENT V SOĽNOHRADSKU

15.-16.12.2018, cena 125,- €

Historický Salzburg nazývaný aj  Rímom severu 
sa v predvianočnom čase mení na rozprávkové 
mesto a radí sa medzi 10 top adventných 
miest na svete. Adventné trhy na Domplatz 
a Residenzplatz, na námestí Mirabellplatz, 
bohatý hudobný a zábavný program, nádherne 
vyzdobené stánky s tradičnými pochúťkami. 
Ďalší krásny zážitok je návšteva Oberndorfu, kde 
vznikla najznámejšia vianočná koleda – Tichá 
noc, návšteva adventných trhov v malebnej 
alpskej prírode pri jazere Wolfgangsee Môžete  
sa povoziť na konskom záprahu, vyviezť 
zubačkou Schafbergbahn na vyhliadkovú 
plošinu, previezť loďkou po jazere ..., ochutnať 
punč, varené víno a rôzne špeciality.

KOLEKTÍVY – ZÁJAZDY A VÝLETY 
TEAMBUILDING

SLOVENSKO A CELÁ EURÓPA 

• termín podľa požiadavky
• autobus pristavíme na miesto podľa určenia
• ceny sú kalkulované zo Žiliny, pri odchode z iného miesta  

mimo trasy cenu upravíme podľa skutočných kilometrov

PRIPRAVÍME VÁM PROGRAM NA MIERU PODĽA VÁŠHO VLASTNÉHO NÁVRHU.

Kolektívy - zájazdy

• Paríž, Reims, Versailles
• Florencia, Rím, Benátky
• Londýn
• Bulharsko a Grécko
• Slovinsko a Jadranské 

more
• Praha
• Karlove Vary
• Krásy Moravy
• Viedeň- Madame 

Tussauds

• Plitvické jazerá a Jadran
• Fínsko a Pobaltie
• Pobaltie - perla severu
• Čarovná Normandia a 

Paríž
• Čarovná francúzska 

riviéra
• Budapešť - Tropicarium 

a Oceanarium
• Benelux 6-dňový
• Krakow
• Wroclaw

• Toskánsko - kolíska 
renesancie

• Alpská rozprávka - južné 
Tirolsko

• Alpská rozprávka - 
Innsbruck

• Miláno, Chamonix, 
Mont Blanc, Ženeva

• Rumunsko
• Romantické Švajčiarsko
• Bavorsko - najkrajšie 

zámky



ŠKOLY – ZÁJAZDY, VÝLETY A EXKURZIE 

SLOVENSKO A CELÁ EURÓPA

• termín podľa požiadavky
• autobus pristavíme na miesto podľa určenia, 
• ceny sú kalkulované zo Žiliny, pri odchode z iného miesta 

mimo trasy cenu upravíme podľa skutočných kilometrov

PRIPRAVÍME VÁM PROGRAM NA MIERU PODĽA VÁŠHO VLASTNÉHO NÁVRHU.

Školy - zájazdy

• Benelux 6-dňový
• Londýn - pamiatky, veda 
• Paríž - centrum vedy a 

umenia
• Oswiecim
• Krakow - mesto kráľov
• Viedeň - ZOO
• Viedeň - pamiatky
• Viedeň - OSN a múzeá
• Pamiatky UNESCO v 

ČR
• Mestá Európskej únie

• Linz, Salzburg, Mníchov 
a Passau

• Moravský kras a jeho 
poklady

• Švajčiarsko - exkurzia do 
sveta vedy a techniky

• Budapešť - Aqua world
• Budapesť - Tropicarium 

a Oceanarium
• Rím - večné mesto
• Stužková - Paríž, Rím, 

Praha

• Bratislava - škola hrou
• Po stopách 

M.R.Štefánika a Ľ. Štúra
• Praha
• Praha a Plzeň
• Brno - technické 

múzeum
• Krakow - soľná baňa
• Ostrava - Marlenka
• Sereď - múzeum 

holokaustu

• Národný park Dunajské 
luhy a zámok Orth

• Praha a pamiatky 
holokaustu

• Family Park - 
Maerchenpark

• Poľsko - zábavné parky
• Rabkoland - zábavný 

park a Zakopané
• Wadowice, Oswiecim, 

Krakow

• Brno - metropola južnej 
Moravy

• Košice
• Horehronie
• Poklady Spiša
• Ostrava - miniuni, ZOO
• Lešná - ZOO a zámok
• Demänovská jaskyňa a 

Pieniny
• Exkurzie - Orava, 

Martin, Trenčín a 
Beckov, ...

• Mníchov a bavorské 
zámky

• Londýn a Brusel
• Londýn a Paríž
• Čarovná Normandia a 

Paríž
• Pobaltie - historické 

skvosty
• Viedeň - Schönbrunn a 

Prater
• Viedeň - Dom morí a 

Madame Tussauds

Školy - zájazdy

S V E T  V E D Y 
A  T E C H N I K Y



U NÁS NÁJDETE:

• Poznávacie  zájazdy  do  celého  
sveta 

• Plavby 
• Exotické   zájazdy 
• Dovolenky 
• Letenky
• Darčekové  poukážky  pre  vašich 

blízkych
• First minute dovolenky

• Lyžovačky Slovensko, Taliansko, 
Rakúsko, ...

• Školské exkurzie, výlety 
• Teambuildig pre kolektívy 
• Tématické zájazdy – vinobranie, 

kultúrne, spoločenské podujatia, 
výstavy 

• Zvýhodnené ponuky pre seniorov 
hendikepovaných 

PONUKA ZÁJAZDOV OD ČESKÝCH, SLOVENSKÝCH, RAKÚSKYCH CESTOVNÝCH 
KANCELÁRIÍ ZA ROVNAKÚ CENU NA JEDNOM MIESTE

POISTENIE ALLIANZ,  SLOVENSKÁ POISŤOVŇA a.s.
životné poistenie, poistenie automobilov, cestovné poistenie, poistenie majetku a iné

POBOČKA 

HYPERMARKET TESCO
Košická 3, Žilina
tel.č. 0945/463382
cktrip@cktrip.eu

Poznávac ie  zá jazdy podľa Vaš ich požiadaviek , 
pre  skupiny,  jednot l ivcov,  školy

Kontaktujte nás:

www.cktrip.eu

cktrip@zoznam.sk 
cktrip@azet.sk
cktrip@centrum.sk
cktrip@gmail.com 

0949 144 833 
0903 896 865

 Za chyby vzniknuté pri tlači neručíme.


