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Grécko
Sicília
Španielsko
Cyprus

Email pre zaslanie Vašich požiadaviek: info@travegotour.sk

ŠIROKÁ PONUKA DOVOLENIEK SLOVENSKÝCH A RAKÚSKYCH CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ.

ŠIROKÁ PONUKA LETNÝCH DOVOLENIEK, ALEBO EXOTIKY. 
V CK Travego Tour si môžete zakúpiť  aj dovolenku

MORE  ·  PLÁŽ  ·  DOVOLENKA  ·  RELAX

Mauricius
Kapverdské ostrovy
Turecko
Dominikánska republika

Egypt
Maroko
Kanárske ostrovy
Sardínia

Taliansko
Omán
Srí Lanka
a čokoľvek iné..

Pohodlná doprava na letisko 
pre celú Vašu rodinu. 
S naším novým Traficom!

A OKOLITÉ LETISKÁOSOBNÝ ŠOFÉR +421 915 777 220
transfer@kestler.skBRATISLAVA - SCHWECHAT 



O SPOLOČNOSTI 

Vlastným produktom CK Travego Tour sú poznávacie zájazdy 
letecky a autobusom po Európe i vo svete, jednodňové výlety 
po Európe, ako aj prehliadky Nitry a Bratislavy. Primárnym 
cieľom pri poskytovaní našich poznávacích zájazdov je 
čo najvyššia kvalita, výborná organizácia, spoľahlivosť, a 
kvalitné sprievodcovské služby. 

Súčasne ponúkame širokú škálu produktov našich 
partnerských CK,  pobytových zájazdov k moru, exotiku, 
potápačské a iné zájazdy, plavby loďou, hotely, letenky, alebo 
zájazdy šité na mieru tak, aby sme uspokojili požiadavky 
každého zákazníka, v akejkoľvek oblasti cestovania. Naše 
služby využívajú opakovane nie len jednotlivci, ale aj skupiny 
a kolektívy, ktorým pripravujeme produkty s individuálnym 
prístupom šité na mieru, podľa požiadaviek klienta. 

Sme cestovateľským centrom, ktorého krédom je uspokojiť 
každého zákazníka, v oblasti cestovného ruchu. Sme členom 
Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných 
agentúr.

POSKYTUJEME NASLEDOVNÉ SLUŽBY:

1.     Poznávacie zájazdy Travego Tour
- letecky, autobusom, pre jednotlivcov aj kolektívy

2.   Jednodňové výlety Travego Tour
- okolité krajiny a Slovensko, pre jednotlivcov aj kolektívy

3.     Prehliadky Nitry, Bratislavy a iných miest a rôzne                        
         sprievodné programy pre jednotlivcov aj kolektívy

4.     Sprievodcovské služby

5.     Dopravné služby

6.     Exotika
- poznávacie, alebo pobytové zájazdy pre jednotlivcov 
aj skupiny

7.     Pobytové zájazdy a dovolenky k moru

8.     Letenky

9.     Hotely

10.  Cestovné poistenie UNION

11.  Produkty pre skupiny a kolektívy

12.  Neváhajte nás kontaktovať, o čo by ste mali záujem

KONTAKTY:

Infolinka 09:00 - 21:00
0917 858 959

e-mail: info@travegotour.sk

ZĽAVY, AKCIE A VERNOSTNÝ SYSTÉM NA POZNÁVACIE ZÁJAZDY

ZĽAVY ZA SKORÝ NÁKUP, ALEBO FIRST MOMENT ZĽAVA

SYSTÉM VERNOSTNÝCH ZLIAV NA ZÁJAZDY Z KATALÓGU CK TRAVEGO TOUR 
PRE VÁS, KTORÍ STE UŽ S NAMI UŽ CESTOVALI, ALEBO PRAVIDELNE CESTUJETE.

24-HOD. ZĽAVA:  SLEDUJETE NAŠU 24HOD.ZĽAVU!
ŠPECIÁLNA ZĽAVA NA VYBRANÉ POZNÁVACIE ZÁJAZDY V ČASOVOM OBMEDZENÍ NA 24 HODÍN.
Zľava na zájazdy zo sekcie 24hod.ZĽAVA platí pri objednaní a následnom uhradení 100% sumy zájazdu v rámci trvania 
akcie. t.j. 24 hodín. Tieto výhodné, ale časovo obmedzené zľavy na vybrané zájazdy nájdete na našej web stránke v sekcii               
24HOD. ZĽAVA. 

BYŤ NAŠIM ZÁKAZNÍKOM SA OPLATÍ - VÝHODY VERNÝCH ZÁKAZNÍKOV
1.  Systém vernostných zliav Vám umožní uplatniť si zvyšujúce sa zľavy

- čím viac cestujete, tým väčšiu zľavu môžete získať!
2.  Ešte vyššie zľavy  + 2% pre našich zákazníkov, ktorí s nami cestujú nepretržite min. 3 roky po sebe.

(Aktuálne 2015, 2016 a v tomto roku 2017)
3.  Naši zákazníci sú zaradení  do samostatnej databázy „Verní zákazníci“, ktorých informujeme mailom aj o interných 
akciách, alebo špeciálnych ponukách, ktoré nie sú zverejnené ani na našej web stránke, ani na internete. Ide spravidla o Last 
Minute na uvoľnené, alebo stornované miesta, ktoré ponúkame v špeciálnej cene mailom primárne našim verným 
zákazníkom!

Všetky vyššie uvedené zľavy a systém vernostných zliav sa vzťahujú na vlastné produkty CK Travego Tour, t.j. poznávacie 
zájazdy z katalógu CK Travego Tour. Aktuálne zľavy na letné dovolenky, potápačské zájazdy a lyžovačky našich partnerských 
CK sú uvedené samostatne pri konkrétnom zájazde. Na zájazdy v katalógu CK Travego Tour označené hviezdičkou*, teda 
zájazdy partnerských CK sa vzťahujú iba aktuálne zľavy uvedené na web stránke.
Zľavu pre stálych zákazníkov si môžu uplatniť zákazníci, ktorí s nami cestovali v minulosti min. jeden krát.
Zľavy pre stálych zákazníkov, alebo First Moment zľavy je možné si uplatniť pri uhradení zálohy 50% ceny zájazdu.
Zľavy pre stálych zákazníkov, First Moment zľavy, alebo 24hod.ZĽAVY pri leteckých zájazdoch sa vzťahujú na cenu zájazdu, 
nie na letiskové poplatky, alebo iné príplatky.
Jednotlivé zľavy nie je možné kombinovať.
Zľava na zájazdy zo sekcie 24hod.ZĽAVA platí pri objednaní a následnom uhradení v rámci trvania akcie. t.j. 24 hodín.
 

 
    Na zájazdy označené hviezdičkou * sa žiadne vyššie uvedené zľavy 

nevzťahujú. Zájazdy označené * sú zájazdmi našich partnerských CK.

na všetky zájazdy z katalógu
CK Travego Tour pri zakúpení 

na všetky zájazdy z katalógu
CK Travego Tour pri zakúpení 

na všetky zájazdy z katalógu
CK Travego Tour pri zakúpení 

pre stálych zákazníkov 
na zájazd, ktorý 

absolvujete
ako prvý v roku.

ZĽAVA5%

pre stálych zákazníkov 

ktorý si vyberiete v 
tom istom roku.

ZĽAVA8%

pre stálych zákazníkov 
na tretí a každý

ďalší zájazd, ktorý 
abslolvujete v tom 

istom roku.

ZĽAVA10%

pre stálych zákazníkov,
ktorí s nami cestujú 
min. tretí, po sebe

idúci rok!!!

ZĽAVA+2%



MEXIKO - YUCATAN
12 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD S POBYTOM

Cancun - Merida - Valladolid - Chichen Itza - Tulum - Coba - Cozumel - Riviera 
Maya

Veselé farby, mexická hudba, výborné jedlo, rozmanitosť, mayská kultúra, 
nočný život v známom Playa del Carmen, biele pláže Riviery Maya, palmy, či 
tyrkysový Karibik – to všetko a nie len to je Yucatánsky poloostrov v Mexiku, 
ktorý môžete zažiť aj Vy na vlastnej koži -  atmosféru, ktorá si Vás rozhodne 
podmaní!

PROGRAM

1.DEŇ  Odlet z Viedne.

2.DEŇ  Prílet do Cancunu, transfer na hotel ubytovanie.

3.DEŇ Presun do Meridy, hlavného  mesta štátu Yucatán, ktoré najväčší cestovateľský portál 
a časopis Lonely Planet  zaradil na 4.miesto medzi TOP 10 miest, ktoré by mali cestovatelia 
navštíviť v roku 2017. Prehliadka tohto úžasného historického mesta s typickou španielskou 
koloniálnou architektúrou, prehliadka pamätihodností, Grand Plaza, Casa del Montejo 
typická koloniálna budova z roku 1549, pôvodne sídlom vojakov, neskôr zámkom rodiny 
Montejo, dnes zaujímavým múzeom, Mercado Lucas de Galves, najväčší trh v Meride, 
Mundo Maya, múzeum s vyše 1100 mayskými pamiatkami a mnohé iné. Po prehliadke 
transfer na hotel, noc v hoteli.

4.DEŇ  Po raňajkách transfer do letoviska Playa del Carmen na preslávenej riviére 
Riviera Maya, kde budete ubytovaní počas zvyšného pobytu, ubytovanie, zoznámenie sa 
s letoviskom. Popoludní plavba loďou na Ostrov Cozumel, prehliadka ostrova, návšteva 
ekoparku, výstup na maják, vyhliadka s nezabudnuteľným výhľadom na ostrov a Karibik, 
posledný bod ostrova a celého Mexika, nezabudnuteľná plavba po lagúne medzi 
krokodílmi. Po prehliadke plavba do Playa del Carmen, noc v hoteli, alebo nočný život v 
letovisku.

5.DEŇ  Po raňajkách krátky transfer na neďaleký ranč, v ktorom sa nachádza niekoľko 
cenot, typických pre Yucatan. Cenoty sú zaplavené vápencové jaskyne, mnohé vyhľadávané 
potápačmi pre úžasné prírodné scenérie, ktoré ponúkajú. Plávanie v cenote, prehliadka 
ďžungle. Odchod z ranču, transfer návšteva mesta Coba, kde sa nachádzajú ruiny jedného z 
najvýznamnejších mayských miest, ktoré malo v čase svojho rozkvetu medzi 6.-9.st. takmer 
50 tis. obyvateľov, jedna z najväčších mayských pyramíd, na ktorú môžete aj sami vystúpiť. 
Po prehliadke návrat na hotel, noc v hoteli, alebo nočný život v letovisku.

6.DEŇ  Po raňajkách transfer k jednej z najväčších a najzaujímavejších cenot na Yucatane, 
cenoty IK-KIL, možnosť okúpania sa v tejto úžasnej prírodnej atrakcii. Presun do jedného 
z najznámejších miest spojených s mayskou kultúrou Chichen Itza. Návšteva areálu, 
prehliadka pyramíd, najznámejšia pyramída El Castillo, alebo Kukulkánova pyramída, ktorá 
ma z každej strany 365 schodov ako dní v roku. Zaujímavosťou je, že v čase dennej a zimnej 
rovnodennosti sa tvorí unikátny svetelný úkaz, tiene v podobe hada, ktoré Mayovia nazývajú 
zostúpenie Kukulkána. Mayské ihrisko na známu loptovú hru, trhy. Po prehliadke transfer do 
Playa del Carmen, noc v hoteli, alebo nočný život v letovisku.

7.DEŇ  Po raňajkách návšteva známeho mesta Tulum, krásnej archeologickej zóny mayských 
pamiatok na pobreží Karibského mora, miesta, ktoré Španieli nikdy nedobili. Prehliadka ruín 
pyramíd v úžasnom pobrežnom prostredí na útese pri kryštálovo čistom mori, možnosť 
kúpania. Po prehliadke a relaxe návrat do Playa del Carmen. Popoludní návšteva jedného z 
najväčších 3D múzeí na svete, ktoré Vám prinesie zážitky a spomienky v podobe skvelých 
a zábavných fotografií.

8., 9., 10.DEŇ  Relax na pláži, osobné voľno, možnosť absolvovať fakultatívne výlety nad 
rámec programu.

11.DEŇ  Transfer na letisko Cancun, odlet.

12.DEŇ  Prílet do Viedne, transfer do BA.
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EXOTIKA | LETECKY

Termín
12 dní / 9 nocí

24.11. - 05.12.

Doprava Strava Cena za osobu

Letecky Raňajky 2090 €

Cena zahŕňa: 9x ubytovanie s raňajkami (2x transferové, 7x v Playa del Carmen), 
letecká doprava, transfer BA - Viedeň – BA, letiskové a servisné poplatky, pobytová 
taxa, program a organizácia, vstupy na plánované spoločné prehliadky, služby 
slovensky / česky  hovoriaceho sprievodcu počas pobytu v Mexiku, cestovné poistenie 
Union grátis v cene zájazdu (úraz, batožina, liečebné náklady, storno zájazdu...)

Cena nezahŕňa: 240€ doplatok za 1-lôžkovú izbu, vreckové

info@travegotour.sk  |   0917 858 959 Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!
CESTOVNÉ

POISTENIE

GRÁTIS

V CENE!



NEW YORK - BRÁNA DO USA *
6 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

PROGRAM

1. DEŇ  Odlet z letiska Viedeň – Schwechat. Prílet do New Yorku, presun metrom do hotela. 
Podvečerná prechádzka mestom - námestie Times Square, kde ruch neutícha počas dňa ani 
noci. Večer návrat do hotela.

2. DEŇ  Raňajky, celodenná prehliadka mesta: Battery Park, plavba loďou na Liberty 
Island - Socha Slobody – jeden zo symbolov mesta, Ellis Island – múzeum imigrantov, 
dolný Manhattan, Wall Street a Newyorská burza cenných papierov, novogotický kostol 
Trinity Church, pamätník Ground Zero ale aj nová budova svetového obchodného centra. 
Prechádzka po prvom a najslávnejšom moste New Yorku – Brooklyn Bridge, ktorý spája 
Manhattan s Brooklynom. Návrat do hotela vo večerných hodinách.

3. DEŇ  Raňajky, prehliadka mesta: Empire State Building – návštevníkom sa z vyhliadky 
naskytne neopakovateľný pohľad na New York. Flatiron Building – slávny mrakodrap 
prezývaný tiež žehlička. A do tretice ďalší známy mrakodrap so šupinatým špicom – 
Chrysler Building. Prechádzka po známej 5th Avenue s luxusnými butikmi a obchodmi 
svetoznámych značiek – individuálne voľno a možnosť nákupov. Popoludní Rockefeller 
Plaza a návšteva blízkej Katedrály St. Patrick, ktorá je najväčšou katolíckou katedrálou v 
USA. Večer návrat do hotela.

4. DEŇ Raňajky, pokračovanie v prehliadke mesta: Central Park – najnavštevovanejší 
mestský park USA s romantickými zákutiami, fontánami a zoologickou záhradou. 
Návšteva známej mestskej štvrte China Town a z Big Apple, ako New York nazývajú 
praví Newyorčania, sa tak na pár okamihov prenesieme do vzdialenej Číny. Štvrť Soho s 
množstvom galérií, kaviarní, obchodov, butikov, individuálne voľno. Vo večerných hodinách 
návrat späť do hotela.

5. DEŇ Raňajky, dopoludnia Museum Mile – múzejná míľa, kde si z bohatej ponuky 
múzeí vyberie naozaj každý. Odporúčame navštíviť napr. Metropolitan Museum of Art. 
Individuálne voľno a možnosť nekonečných nákupov v obchodných domoch za vynikajúce 
ceny. Popoludní návrat do hotela, vyzdvihnutie batožiny a presun metrom na letisko. Odlet 
vo večerných hodinách.

6. DEŇ Prílet na letisko Viedeň – Schwechat v popoludňajších hodinách.

Cena zahŕňa: 4 x ubytovanie v hoteli s kontinentálnymi raňajkami, letecká doprava 
Viedeň - New York - Viedeň (s prestupom v Zürichu), sprievodca CK, prehliadky 
podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 350,- EUR/os., 
doprava v meste - miestna verejná doprava 50,- USD - platí sa v hotovosti na mieste 
sprievodcovi CK. Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 
3,20 EUR/os./ deň alebo poistenie PLUS 3,80 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 
1-lôžková izba 395,- EUR/4 noci, city pass 116 USD (vstupy do vybraných pamiatok) 
transfer na letisko Schwechat a späť s nástupom v NR, TT alebo BA 25,- EUR/os.

Upozornenie pre cestu do USA je potrebný biometrický pas s platnou cestnou autorizáciou 
ESTA, na požiadanie vybaví CK za poplatok 20,- EUR. V prípade zmeny servisných 
poplatkov zo strany leteckej spoločnosti si CK vyhradzuje právo o tejto skutočnosti 
informovať klientov najneskor 21 dní pred odletom a rozdiel v cene doúčtovať.
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EXOTIKA | LETECKY

Termín
6 dní / 4 noci

04.05. - 09.05.

Cena za osobu na 
základnom lôžku

1395 € 1335 €

Cena za osobu na 
prístelke 

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke 

1365 €

14.09. - 19.09. 1395 € 1335 €1365 €

info@travegotour.sk  |   0917 858 959Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk
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EXOTIKA | LETECKY

29.08. - 03.09.

Doprava Strava Cena za osobu

Letecká preprava Raňajky 1399 €

Termín
6 dni / 5 nocí

info@travegotour.sk  |   0917 858 959 Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!

CESTOVNÉ

POISTENIE

GRÁTIS

V CENE!

BIELE NOCI NA ISLANDE A ZLATÝ TROJUHOLNÍK
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Fascinujúci Island! Jedna z najbezpečnejších a najmierumilovnejších krajín 
sveta. Krajina elfov, sopiek, termálnych prameňov a dych vyrážajúcich 
gejzírov, či vodopádov! Island  je krajina, kde neexistujú priezviská a kde si 
islandština zachovala svoju podobu už vyše 1000 rokov... Spoznajte jedinečnú 
mesačnú Islandskú krajinu, ktorej sa žiadna iná nepodobá a vychutnajte si 
zároveň biele noci na Islande!

PROGRAM

1.DEŇ Odlet a prílet do Keflaviku/ Reykjavík. Ubytovanie noc v hoteli.

2.DEŇ Po raňajkách južné pobrežie Islandu. Vodopád Seljalandsfoss, jediný kde môžeme 
prejsť poza jeho vodnú stenu, neďaleký mohutný vodopád Skogafoss, Skoga a múzeum 
a skanzen tradičných domčekov a múzeum dopravných prostriedkov. Navštívime dedinku 
Vik, pláž s čiernym pieskom, čadičová jaskyňa, vtáčie útesy Dyrholaey s nádherným 
výhľadom.

3.DEŇ Po raňajkách Zlatý islandský trojuholník. Thingvellir, najstarší parlament na 
svete Althing, pod šírym nebom z roku 930, dnes už takmer neaktívny, ale kedysi až 80m 
vysoký gejzír Geysir, podľa ktorého sú pomenované všetky gejzíry sveta. Neďaleký stále 
aktívny gejzír Strokkur, ktorý strieka až do výšky 30m každých pár minút. Národný park 
Pingvellir, miesto tektonického zlomu euroázijskej a americkej tektonickej dosky. Jeden 
z najznámejších vodopádov na Islande Gullfoss, kaskádovitý dvojstupňovitý vodopád 
spadájúci do 2,5km dlhého kaňovu. Návrat na ubytovanie, noc v hoteli.

4.DEŇ Po raňajkách prehliadka polostrova Reykjanes. Najjužnejší cíp Reykjanestá, 
dedinka Grindavik a Most medzi severoamerickou a euroázijskou tektonickou 
doskou. Geotermálne územie Krysuvík, najväčšie jazero Kleiftarvatn. Ná záver dňa relax 
a kúpanie v slávnej Modrej lagúne, kde liečivé pramene dosahujú teplotu až 38°C. 
Návrat na ubytovanie, noc v hoteli.

5.DEŇ Po raňajkách prehliadka mesta Reykjavik, najsevernejšie hlavné mesto sveta s 
najčistejším ovzduším z hlavných miest! Perlan, vyhliadka na mesto, budova Höfdi, v 
ktorej bola ukočená studená vojna - miesto stretnutia prezidentov USA a ZSSR z roku 1986 
Regana a Gorbačova. Historické centrum, jazero priamo v centre mesta, symbol mesta 
kostol Hallgrímskirkja. Po prehliadke noc v hoteli, alebo voľný program a vychutnanie 
si bielych nocí.

6.DEŇ Odlet z Islandu a prílet do Viedne/BA.

V cene je zahrnuté: 5x ubytovanie v 3* hoteli, letecká doprava BA/ Viedeň, 
prípadné transfery (BA - Viedeň a späť), servisné a letiskové poplatky, transfery 
počas poznávacieho okruhu, raňajky, služby slovensky/ česky hovoriaceho sprievodcu 
počas pobytu na Islande, program a organizácia, pobytová taxa, vstupy na plánované 
spoločné prehliadky, Cestovné poistenie Union grátis v cene zájazdu (úraz, batožina, 
liečebné náklady, storno zájazdu...)

V cene nie je zahrnuté: Vreckové, Príplatok za 1-lôžkovú izbu 215€
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EXOTIKA | LETECKY

IZRAEL
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Cestou Izraelom stretnete každú chvíľu  miesta, ktoré tak dobre z histórie 
poznáte,  miesta ktoré ukrývajú pamiatky svetového významu! Izrael ale nie 
sú iba pamiatky, fascinujúca príroda a úchvatná  krajina. Je to predovšetkým 
krajina ľudí - keď sa budete prechádzať kamennými uličkami medzi 
ortodoxnými židmi, kresťanskými mníchmi a arabskými predajcami a v jeden 
deň uvidíte modliť sa židov pri Múre Nárekov, kresťanov v Chráme Božieho 
hrobu a moslimov na Chrámovej hore pochopíte, že čaro a jedinečnosť tejto 
krajiny spočíva predovšetkým v jej rozmanitosti!

PROGRAM

1.DEŇ Odlet BA/ Viedeň, prílet do Tel Avivu. Transfer na ubytovanie, noc v hoteli.

2.DEŇ Po raňajkách presun do AKKO (Acre) ( UNESCO) , vraj najkrásnejšie mesto Izraela na 
pobreží Stredozemného mora. Rozmanité historické mesto plné kostolv, mešít a synagóg i 
križiackych pamiatok obobnuté nádhernými Mestskými hradbami, rybársky prístav, 
karavanseráje, rozľahlý komplex Rytierskej pevnosti, mešita Al-Džazar (Al-Jazzar 
Mosque), jedna z najkrajších a najväčších v Izraeli s mramorovými a žulovými stĺpmi, ktorá 
uchováva jeden Mohamedov fúz, predvázdaný iba pri špeciálnych príležitostiach. 
Temlársky tunel dlhý 350m, ktorý postavili templári ako svoje útočisko v Akku po páde 
Jeruzalema. HAIFA a nádherné antické pamiatky v Caesarei, Herodovom prístavnom 
veľkomeste stredoveku, Rímsky amfiteáter, hipodrom, rímsky akvaduktUnikátne terasovité  
Baháistické záhrady (UNESCO), svetové centrum a svätyňa náboženstva bahá´i s 19-timi 
terasami s nádherným výhľadom na mesto a Stredozemné more. Po prehliadke odchod na 
večeru, ubytovanie, noc v hoteli. 

3.DEŇ Po raňajkách Galilea a jej centrum - Galilejské jazero plné mnohých duchovných 
miest. miesto kde začal Ježiš svoju misiu a zanechal podľa tradícií stopy, ktoré na miesta jeho 
zázrakov priťahujú tisícky kresťanských pútnikov. Veď práve tu Ježiš podľa biblie kráčal po 
vode, tíšil búrku, nakladal lode s rybami a nakŕmil päť tisíc ľudí. Hora Blahoslavenstva, 
Kostol Blahoslavenstva z 20.st v oktogoniálnom tvare symbolizujúci osem 
blahoslavenstiev, o ktorých Ježiš hovoril obklopený záhradami a krásnym výhľadom 
na jazero, v ktorom v roku 2000 slúžil omšu aj pápež Ján Pavol II. Tabha, Kostol 
Rozmnoženia chlebov a rýb. Miesto kde Ježiš prvý krát kázal v synagoge a liečil ľudí. 
Capernaum. Synogoga z 3.-4. st., dom sv. Petra, kde býval Peter a kde sa stretávali 
už prví kresťania. Nazaret, niekdajšia židovská osada, miesto zvestovania Panne Márii o 
Ježišovom narodení, miesto Ježišovho detstva. Bazilika zvestovania, najväčší kresťanský 
kostol na Blízkom východe a Jaskyňa Zvestovania, o ktorej sa verí, že obsahuje pozostatky 
domu, v ktorom žila Panna Mária, podľa kresťanskej tradície jej tu mal archanjel Gabriel 
vyjaviť, že počne dieťa a narodí sa Syn Boží. Kostol sv. Jozefa, pred ktorým mal mať podľa 
tradície svoju tesársku dielňu Jozef, manžel Márie. Popoludní odchod do Jericha a po krátkej 
návšteve do Betlehema. Po prehliadke odchod na večeru, ubytovanie, noc v hoteli. 

4.DEŇ Po raňajkách prehliadka Jeruzalema. Hora Sion, ktorá dala názov sionizmu, 
posvätná pre židov, kresťanov i moslimov. Práve tu sa mala konať posledná večera a tu mal 
byť pochovaný židovský kráľ David, Večeradlo a hrobka kráľa Davida, dominanta Hory 
Sion Chrám a kláštor Zosnutia Panny Márie, kde podľa tradície zomrela Mária a došlo 
k jej nanebovzatiu, Hrob Oskara Schindlera, ktorý patrí k najnavštevovanejším hrobom 
v Jeruzaleme. Jeruzalem Židovská štvrť, Cardo. Múr nárekov, alebo Západný múr, ktorý 
tvorí západnú časť Chrámovej hory, miesto kde stál židovský Chrám a považuje sa za jeho 
jediný pozostatok, atraktívna prehliadka Tunelu pod Múrom nárekov - Západného 
múru, pozostatky múru z Herodotovej doby, Warrenova brána a najväčší kameň v celom 
múre, tzv. Západný kameň, patrí k najťažším objektom, ktorý ľudia premiestnili bez pomoci 
strojov, má váhu približne 520ton. Po prehliadke odchod na večeru, ubytovanie, noc v hoteli. 

5.DEŇ Po raňajkách pokračovanie v prehliadke Jeruzalema - kresťanská štvrť, v ktorej 
sa nachádza vyše 40 kostolov, kláštorov a svätýň. Via Dolorosa, ktorou Ježiš niesol svoj 
kríž, Chrám Božieho hrobu, jedno z najposvätnejších miest kresťanstva, postavený na 
mieste ježišovho ukrižovania, pochovávania a zmŕtvychvstania. Po prehliadke odchod na 
večeru, ubytovanie, noc v hoteli.

6.DEŇ Po raňajkách prtesun k Mŕtvemu moru, najnižšie položenému a slanému 
jazeru v nadmorskej výške mínus 437m, ktoré bolo jedným z prvých liečivých miest 
na svete a to už za Heroda Veľkého. Spozmáme tu unikátnu zelenú oázu, rezerváciu Ein 
Gedi a navštívimu úžasnú skalnú pevnosť Massada ( UNESCO ), vypínajúcou sa nad 
vyprahlou Judskou púšťou a Mŕtvym morom, vo výške viac ako 400m. Massada obopnutá 
kasematovými hradbami, so svojim veľkým symbolickým váznamom pre židov, je jednou 
z najnavštevovanejších atrakcií v krajine. Po prehliadke odchod na večeru, ubytovanie, noc 
v hoteli.

7.DEŇ Po raňajkách odchod do Tel Avivu, autobusová prehliadka. Vyhliadka v Azrieli 
Center, z jednej z najvyšších izraelských budov, Múzeum Diaspory, jedno z najväčších 
múzeí na svete, ktoré sa venuje histórii a kultúre židov. Najväčšie mestské trhovisko Carmel 
Market, osobné voľno relax. Po prehliadke odchod na večeru, ubytovanie, noc v hoteli.

8.DEŇ Odlet z Tel Avivu, prílet do Viedne/BA.

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v 3* hoteli, letecká doprava BA/Viedeň, prípadné 
transfery (BA - Viedeň a späť), servisné a letiskové poplatky, transfery počas 
poznávacieho okruhu, polpenzia, služby slovensky/ česky hovoriaceho sprievodcu 
počas pobytu v Izraeli, program a organizácia, pobytová taxa, vstupy na plánované 
spoločné prehliadky, Cestovné poistenie Union (úraz, batožina, liečebné náklady, 
storno zájazdu...), Poistenie insolventnosti CK

V cene nie je zahrnuté: Vreckové, Príplatok za 1-lôžkovú izbu 230€/ zájazd

29.10. - 05.11. 

Doprava Strava Cena za osobu

Letecká preprava Polpenzia 1349 €

Termín
8 dni / 7 nocí

info@travegotour.sk  |   0917 858 959

* zájazd je poznávací nie pútnický, preto sprievodcom nie je kňaz, ale odborný sprievodca

Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!

CESTOVNÉ

POISTENIE

GRÁTIS

V CENE!



RUSKO - MOSKVA - PETROHRAD  POČAS BIELYCH NOCÍ

6 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Biele noci, Ermitáž, Kremeľ, Červené námestie, Mauzóleum V.I.Lenina, 
Moskovské metro, palác Petrodvorec - „ruské Versailles“ 
Moskva a Petrohrad - 2 unikátne, jedinečné metropoly, neporovnateľné so 
žiadnym iným veľkomestom. Veľkolepá architektúra, monumentálne paláce 
a chrámy, atmosféra ruskej minulosti a tradícií, Rusko minulé i moderné, a 
počas BIELYCH NOCÍ - fascinujúce a nezabudnuteľné.

PROGRAM

1.DEŇ: Odlet z Bratislavy, prílet do Moskvy vo večerných hodinách, ubytovanie, noc v hoteli.

2.DEŇ: Po raňajkách návšteva legendárneho Kremľa. Kremeľ je sídlom parlamentu a 
prezidenta (UNESCO). Na námestí sa nachádza zvonica Ivana Hrozného, car-puška - 
delo, z ktorého sa nikdy nestrieľalo a car-kolokol - zvon, ktorý nikdy nezvonil. Chrámové 
námestie, Uspenskij sobor, Blagoveščenskij sobor a Archangeľskij sobor. Manéžne 
námestie - Rozsiahly priestor pred Iverskou bránou, na ktorom sa nachádza dominantná 
socha jazdca maršala Žukova. Uprostred námestia sa pod zemou rozprestiera 
obchodné centrum Ochotnyj rjad s farebnou kupolou zobrazujúcou zemeguľu na 
povrchu. Alexandrovský sad  s hrobom neznámeho vojína a večným ohňom, pri ktorom 
sa strieda stráž. Iverská brána alebo Brána vzkriesenia, pred ktorou sa na zemi  nachádza 
značka nultého poludníka, od ktorej sa merajú všetky vzdialenosti v Rusku. Červené 
námestie, ktorého dominantou je Chrám Vasilija Blaženého, ktorý dal postaviť Ivan 
Hrozný. Mauzoleum Lenina, v ktorom je vystavené zabalzamované telo V. I. Lenina a 
nákupné centrum GUM, dlhé 1km. Po prehliadke odchod na hotel, ubytovanie.

3.DEŇ: Po raňajkách Chrám Krista Spasiteľa – najväčší pravoslávny chrám na 
svete. Za vlády Stalina bol zbúraný a na jeho mieste bol vybudovaný mestský bazén. 
Po páde režimu bol znovu postavený na pôvodnom mieste a vysvätený v roku 1999. 
Starý a Nový Arbat - Moskovská Champs-Elysées. Na Arbate pôvodne žili obchodníci 
z južných krajín. Až koncom 19.st. sa celá oblasť stala domovom básnikov, spisovateľov a 
ďalších umelcov. Starý Arbat je ulicou plnou kaviarní, reštaurácií, starožitností, obchodov 
so suvenírmi a útočiskom rôznych umelcov, fotografov, spevákov a tanečníkov. Na Novom 
Arbate sa nachádza známe Múzem A.S.Puškina. Moskovské metro sa za „len“ metro 
jednoznačne považovať nemôže. V podstate celé metro a metro stanice postavili ruské 
ženy. Stanice svojou výzdobou, nástennými maľbami, mozaikami a krištáľovými lustrami 
pripomínajú chrámy a paláce. Odchod na hotel, noc v hoteli.

4.DEŇ: Po raňajkách presun rýchlovlakom do Petrohradu. Odchod na hotel, ubytovanie. 
Presun do mesta, prehliadka Petrohradu. Nevský prospekt - Hlavná, najznámejšia a 
najrušnejšia ulica Sankt-Peterburgu. Najznámejšími kultúrnymi dominantami sú Stroganov 
palác, Dom knihy, Kazanská katedrála, jedna z najkrajších pravoslávnych katedrál na 
území Ruska. Počas komunistickej éry bola katedrála zmenená na múzeum dejín ateizmu, 
Kostol sv. Kataríny, Chrám sv. Kataríny. Pri Gribojedovom kanáli sa nachádza Chrám 
Kristovho Vzkriesenia, pripomínajúci Chrám Vasilija Blaženého v Moskve. Stojí na 
mieste, kde bol spáchaný atentát na imperátora Alexandra II. Námestie dekabristov 
so sochou Medeného jazdca, pamätník Petra I. zakladateľa mesta, Chrám sv. Izáka, 
jeden z najnavštevovanejších chrámov Sankt-Peterburgu, najväčší chrám v meste a druhým 
najväčším pravoslávnym chrámom na svete (po Chráme Krista Spasiteľa v Moskve). 
Po prehliadke odchod na hotel, noc v hoteli. * v neskorých večerných hodinách a 
nočných hodinách možnosť plavby loďou a sledovania otváranie  mostov 
počas bielej noci.
5.DEŇ: Po raňajkách Ermitáž, múzeum je jednou z najznámejších a najväčších svetových 
umeleckých a historických inštitúcií. Vo viac ako 400 halách je vystavených vyše 3 
miliónov exponátov. Komplex múzea pozostáva zo 6 budov situovaných na pobreží rieky 
Nevy. Múzeum Ermitáž susedí so Zimným palácom, niekdajším sídlom ruských cárov. 
Popoludní presun k palácu Petrodvorec, ktorý je bývalou honosnou rezidenciou ruských 
imperátorov. Rozprestiera sa na brehu Fínskeho zálivu a pozostáva z niekoľkých palácov, 
mnohých fontán, súch, trávnikov a jazierok. Nie nadarmo sa Petergof nazýva „ruské 
Versailles“. Za najväčšiu dominantu rezidencie je považovaný Veľký palác s kaskádovou 
fontánou nazývanou Veľká kaskáda. V celom areáli sa nachádza celkovo 134 fontán. Po 
prehliadke odchod na hotel, noc v hoteli.

6.DEŇ: Po raňajkách odchod na letisko, odlet na SK.

Cena zahŕňa: 5x ubytovanie s raňajkami, Letecká doprava Viedeň - Moskva a 
Petrohrad - Viedeň, Transfery počas presunov, Doprava v mestách (MHD, metro, 
mikrobus), Letiskové a servisné poplatky, pobytová taxa, Vlaková doprava z Moskvy 
do Petrohradu, Služby slovensky / česky hovoriace sprievodcu počas pobytu v 
Moskve a Petrohrade, Program a organizácia, Víza, Cestovné poistenie Union grátis 
v cene zájazdu (úraz, batožina, liečebné náklady, storno zájazdu...), Vstupy v rámci 
spoločných prehliadok

Cena nezahŕňa: Vreckové, 195€ doplatok za 1-lôžkovú izbu
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Termín
6 dní / 5 nocí

02. 07. - 07. 07.

Doprava Strava Cena za osobu

Letecky Raňajky 1329 €

info@travegotour.sk  |   0917 858 959 Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!
CESTOVNÉ

POISTENIE

GRÁTIS

V CENE!
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MOSKVA  A  „ ZLATÝ KRUH RUSKA“
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

„Zlatý kruh Ruska“ – magický a slávny turistický okruh jedinečnými ruskými 
historickými mestečkami, ktoré sú unikátnymi pamätníkmi histórie, centrami 
národných remesiel a kultúry Ruska. V týchto mestách, ktoré kedysi chránili 
Rus, sa zachovali jedinečné pamiatky, chrámy, hrady, či kláštory, ktoré dnes 
obdivuje celý svet. Ešte pred týmto fascinujúcim okruhom spoznáte úžasnú 
Moskvu a jej najkrajšie poklady.

PROGRAM
1.DEŇ: Odlet a prílet do Moskvy, transfer na ubytovanie, noc v hoteli.
2.DEŇ: Po raňajkách prehliadka Moskvy. Návšteva legendárneho Kremľa ( UNESCO). 
Zvonica Ivana Hrozného, car-puška,car-kolokol. Chrámové námestie, Uspenskij sobor, 
Blagoveščenskij sobor a Archangeľskij sobor. Manéžne námestie, dominantná socha jazdca 
maršala Žukova.  Alexandrovský sad  s hrobom neznámeho vojaka a večným ohňom, pri 
ktorom sa strieda stráž. Iverská brána alebo Brána vzkriesenia a značka nultého poludníka, 
od ktorej sa merajú všetky vzdialenosti v Rusku. Červené námestie a  Chrám Vasilija 
Blaženého, ktorý dal postaviť Ivan Hrozný. Po prehliadke odchod na hotel, ubytovanie.
3.DEŇ: Po raňajkách Chrám Krista Spasiteľa – najväčší pravoslávny chrám na svete.  Arbat 
- Moskovská Champs-Elysées. Na Arbate pôvodne žili obchodníci z južných krajín. Starý 
Arbat je ulicou plnou kaviarní, reštaurácií, starožitností, obchodov so suvenírmi , umelcov. 
Moskovské metro, ktorého  metro stanice postavili ruské ženy. Stanice svojou výzdobou, 
nástennými maľbami, mozaikami a krištáľovými lustrami pripomínajú chrámy a paláce. 
Odchod na hotel, noc v hoteli.
4.DEŇ: Po raňajkách odchod z Moskvy a transfer do oblasti „Zlatého okruhu Ruska“. Mesto 
Vladimír, hlavné mesto severu, Zlatá brána, symbol veľkosti a sily starého Ruska, Katedrála 
Demetrius, Katedrála Nanebovzdania, majstrovské dielo z bieleho kameňa, Múzeum 
kryštálu, skla, lakovaných miniatúr a výšiviek, Bogoľjubský kláštor. Presun do Suzdaľu, 
ubytovanie, večera, noc v hoteli.
5.DEŇ: Po raňajkách Suzdaľ, skvostné mestečko s vyše 200 historickými pamiatkami, 
z ktorých mnohé sú zapísané na zozname UNESCO, mesto bolo za záchranu pamiatok  
ocenené „zlatým jablkom“ – čestnou cenou Medzinárodnej federácie novinárov a 
spisovateľov. Suzdaľský Kremeľ, Múzeum drevenej architektúry, Kláštor pre ženy, miesto 
exilu žien cisárskej rodiny, koncert zvonkohry. Presun do Kostroma, prehliadka mestečka 
Ivanovo. Ubytovanie, večera, noc v hoteli.
6.DEŇ: Po raňajkách transfer do mesta Jaroslav , ktoré leží na najväčšej rieke Európy Volge. 
Miesto, kde do Volgy vlieva rieka Kotorosl, je srdcom celej Jaroslavie. Jaroslav je stredom 
Zlatého kruhu a jeho centrum je zapísané na zozname UNESCO. Katedrála Nanebovzdania, 
Spasko-preobraženský kláštor, Kostol  Iľju Proroka, Proroka Eliáša. V jaroslavľskom kláštore 
bolo objavené najstaršie literárne dielo (12. storočie) - „Slovo o pluku Igorovom“, v ktoré 
vyzýva na spojenie ruských kniežatstiev do jednotného štátu. Popoludní prehliadka mesta 
Kostroma. Kláštor Ipatiev, Katedrála Svätej Trojice, hrobka Romanovcov, kolíska dynastie 
Romanovcov. Po prehliadke návrat na hotel, večera, noc v hoteli.
7.DEŇ: Po raňajkách transfer do mesta Rostov, Rostovský Kremeľ, bývalé sídlo biskupov, 
unikátna zvonica 15 zvonov, katedrálne námestie, záhrady, keramika. Presun do mesta  
Peresľav, v ktorom sa narodil cár Alexander Nevský, v tomto meste Peter I. vybudoval prvú 
ruskú vojenskú flotilu. Popoludní presun do mesta Sergiev Posad,Kláštor Svätej Trojice. Po 
prehliadke transfer do Moskvy.
8.DEŇ: Odlet z Moskvy a príchod na Sk.

Cena zahŕňa: 7x ubytovanie s raňajkami, 3x večera (počas okruhu Zlaté kolo), Letecká 
doprava BA/Viedeň a späť, Letiskové a servisné poplatky, Pobytová taxa, Transfery 
počas presunov, Doprava v Moskve (MHD, metro, mikrobus), Doprava počas okruhu 
„Zlaté ruské kolo“, Služby slovensky/ česky hovoriaceho sprievodcu počas pobytu, 
Služby lokálneho sprievodcu počas okruhu „Zlaté ruské kolo“, Program a organizácia, 
Víza, Cestovné poistenie Union grátis v cene zájazdu (úraz, batožina, liečebné náklady, 
storno zájazdu...), Vstupy v rámci spoločných prehliadok
Cena nezahŕňa: Vreckové, 230€ príplatok za 1-lôžkovú izbu

16.08. - 23.08.

Doprava Strava Cena za osobu

Letecky Raňajky 1589 €

Termín
8 dní / 7 nocí

info@travegotour.sk  |   0917 858 959Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!

CESTOVNÉ

POISTENIE

GRÁTIS

V CENE!
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TALIANSKO - RÍM
4 DŇOVÝ LETECKÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Koloseum, Forum Romanum, Bazilika sv. Petra, Sväté schody, Vatikán, 
Sixtínska kaplnka, Námestie sv.Perta...
Všetky cesty vedú do Ríma a niet sa čomu čudovať! Rím je jedno z najkrajších 
miest na svete a svojou rozlohou i jedným z najväčších. Rím - mesto miest, 
mesto Michelangella, Rafaella, Berniniho... mesto posiate pamiatkami 
Unesca. Počas našej návštevy Ríma Vám predstavíme to najkrajšie, z množstva 
pokladov, ktoré Rím ponúka. Čakajú Vás 4 dni plné nezabudnuteľných zážitkov 
a poznanie mnohých cenných pokladov, ktoré uchováva slávny Rím!

PROGRAM
1.DEŇ  Prílet do Ríma, presun na hotel ubytovanie. Presun do Ríma, prehliadka 
pamätihodností Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, Trajanovo Forum, Kapitol. Po 
prehliadke odchod na hotel, noc v hoteli.

2.DEŇ  Po raňajkách pokračovanie v prehliadke Ríma, Bazilika sv. Pavla, Baziliky sv. 
Petra, Santa Maria Maggiore, Bazilika sv. Klementa , Lateránska bazilika, Sväté schody. Po 
prehliadke odchod na hotel, noc v hoteli.

3.DEŇ Po raňajkách odchod do Vatikánu. Námestie sv. Petra, Vatikánske múzeá, Sixtínska 
kaplnka, Anjelský hrad, Justičný palác. Po prehliadke odchod na ubytovanie, noc v hoteli.

4.DEŇ Po raňajkách centrum Ríma s nákupnými ulicami, možnosť nákupov suvenírov a 
relaxu v uličkách Ríma. Odchod na letisko, odlet do Viedne.

Cena zahŕňa: 3x ubytovanie s raňajkami, Letecká doprava, Transfer BA - Viedeň - BA, 
Letiskové a servisné poplatky, Doprava v meste (MHD, metro, miktobus), Pobytová 
taxa, Služby slovensky / česky hovoriaceho sprievodcu počas pobytu, Vstupy na 
plánované spoločné prehliadky, Cestovné poistenie Union grátis v cene zájazdu (úraz, 
batožina, liečebné náklady, storno zájazdu...)

Cena nezahŕňa: 60€ doplatok za 1-lôžkovú izbu, Vreckové 

20.04. - 23.04.

Doprava Strava Cena za osobu

Letecky Raňajky 659 €

19.10. - 22.10. Letecky Raňajky 659 €

Termín
4 dni / 3 noci

info@travegotour.sk  |   0917 858 959 Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!

CESTOVNÉ

POISTENIE

GRÁTIS

V CENE!



FRANCÚZKO - PARÍŽ - VERSAILLES - MOULIN ROUGE

4 DŇOVÝ LETECKÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Eiffelova veža, Versailles, Notre Dame, Montmartre, Champs-Élysées

Podmanivá atmosféra romantického Paríža, uličky a bulváre dýchajúce 
príbehmi a históriou, monumentálne pamiatky svetových rozmerov, 
francúzske kaviarne a ruch každodenného života, to je Paríž, ktorý sa vryje 
do pamäti a spomienok každého, kto ho zažil– a nie len raz, pretože kto raz 
navštívil Paríž, chce sa vrátiť späť!

PROGRAM

1.DEŇ  Prílet do Paríža, presun na hotel ubytovanie. Presun do centra, prehliadka v okolí La 
Defence, po prehliadke odchod na hotel, noc v hoteli.

2.DEŇ  Po raňajkách pokračovanie v prehliadke Paríža, Latinská štvrť, Panteon, 
Luxemburské záhrady, univerzita Sorbonne, Bulvár St.Michel, Notre Dame, Justičný palác, 
Consigerie, múzeum Louvre a Tuillierské záhrady,Place de La Concorde, plavba loďou 
Bateaux-Mouches, Champs-Élysées, Arc de Triomph. Po prehliadke odchod na hotel, noc 
v hoteli.

3.DEŇ Po raňajkách pokračovanie v prehliadke, Eiffelova veža, Trocadero, Martove polia, 
Vojenská škola, Invalidovňa a Napoleonova hrobka, Montmartre, námestie umelcov, 
bazilika Sacre Coeur, Moulin Rouge, odchod na ubytovanie, noc v hoteli.

4.DEŇ Po raňajkách odchod rýchlovlakom do Versailles, po prehliadke návrat, odchod na 
letisko, odlet.

Cena zahŕňa: 3x ubytovanie s raňajkami, Letecká doprava BA/Viedeň - Paríž a späť, 
Prípadný transfer BA - Viedeň a späť, Letiskové a servisné poplatky, Služby slovensky/ 
česky hovoriaceho sprievodcu počas pobytu v Paríži, Pobytová taxa, Doprava v meste 
(MHD, metro, mikrobus), Vstupy na plánované spoločné prehliadky, Program a 
oranizácia, Cestovné poistenie Union grátis v cene zájazdu (úraz, batožina, liečebné 
náklady, storno zájazdu...)

Cena nezahŕňa: 90€ doplatok za 1-lôžkovú izbu, 125€ predstavenie Moulin Rouge 
(v prípade záujmu), Vreckové
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EURÓPA | LETECKY

Termín
4 dni / 3 noci

29.06. - 01.07.

Doprava Strava Cena za osobu

Letecky Raňajky 669 €

05.10. - 08.10. Letecky Raňajky 669 €

info@travegotour.sk  |   0917 858 959Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!

CESTOVNÉ

POISTENIE

GRÁTIS

V CENE!



ANGLICKO - LONDÝN *
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

PROGRAM

1.DEŇ Prílet do Londýna, transfer do hotela, prehliadka pamätihodností: Westminsterské 
opátstvo, Parlament a Big Ben, individuálne voľno, vo večerných hodinách ubytovanie v 
hoteli. 

2.DEŇ  Raňajky, celodenná prehliadka mesta: Buckinghamský palác a pamätník kráľovnej 
Viktórie, Hyde Park, známe námestie Picadilly Circus, Trafalgar Square s Národnou galériou 
a pamätníkom admirála Nelsona. Vo večerných hodinách návrat do hotela. 

3.DEŇ  Raňajky, presun do sídla kráľovskej rodiny Windsoru, prehliadka kráľovských 
komnát, kaplniek a parku, popoludní návrat späť do Londýna, prehliadka pevnosti Tower, 
most Tower Bridge, Katedrála St. Paul‘s, Londýnske oko. Návrat do hotela vo večerných 
hodinách. 

4.DEŇ Raňajky, v prípade záujmu návšteva Múzea voskových figurín Madame Tussaud‘s, 
alebo nákupná ulica Oxford Street. Návrat do hotela, vyzdvihnutie batožiny a transfer na 
letisko, odlet z Londýna do Bratislavy. 

Cena zahŕňa: 3 x ubytovanie v hoteli s kontinentálnymi raňajkami, letecká doprava 
Bratislava - Londýn - Bratislava, transfer letisko - hotel - letisko, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 
125,- EUR/os., doprava v meste - miestna verejná doprava a autokarová doprava do 
Windsoru a späť (orientačná cena 60,- GBP - platí sa v hotovosti na mieste), pobytová 
taxa (platba na mieste cca 2,- EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné 
cestovné poistenie KOMFORT 2,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,30 EUR/os./
deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 105,- EUR/3 noci. 
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EURÓPA | LETECKY

Termín
5 dní / 3 noci

11.05. - 14.05.

Cena za osobu na 
základnom lôžku

460 € 440 €

Cena za osobu na 
prístelke 

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke 

450 €

14.07. - 17.07. 460 € 440 €450 €

07.09. - 10.09. 460 € 440 €450 €

info@travegotour.sk  |   0917 858 959 Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk
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EURÓPA | LETECKY

Termín
4 dni / 3 noci

13.10. - 16.10.

Doprava Strava Cena za osobu

Letecky Raňajky 659 €*

*cena na os. v 1/2, alebo 1/3 izbe

info@travegotour.sk  |   0917 858 959Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!

ŠPANIELSKO – UMENIE, GAUDÍ A BARCELONA
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Barcelona -  unikátne kozmopolitné hlavné mesto Katalánska, to je kontrast 
tradície a  moderny v  každej oblasti, nie len v  architektúre ktorá naskytne 
zážitok  dych vyrážajúcimi stredovekými  štvrťami, či najkrajšími  symbolmi  
fascinujúcej moderny a avantgardy 20.st. Niet divu, že úžasné stavby Anonia 
Gaudího , či jeho súčasníkov sú v Barcelone zapísané medzi pamiatky UNESCO.

PROGRAM

1.DEŇ Prílet do Barcelony, presun na hotel ubytovanie a odloženie batožiny, následný 
presun  do centra, prehliadka so sprievodcom  - katedrála Sagrada Família, námestie s 
fontánami Plaza Catalunya, srdce Barcelony - bulvár Rambla, plný zážitkov o  ktoré sa 
postarajú predstavenia akrobatov, žonglérov, pouličných muzikantov a  umelcov. Po 
prehliadke odchod na hotel, noc v hoteli.

2.DEŇ Po raňajkách pokračovanie v prehliadke Barcelony,  presun na námestie Placa Portal 
de la Pau k soche Krištofa Kolomba, návšteva krásnej gotickej štvrte s katedrálou Sv. Eulálie, 
neskôr popoludní Olympijský štadión, centrum olympijských hier z r. 1992. Podvečer úžasný 
zážitok  - fontána La Font Màgica - spievajúca fontána s prekrásne farebnými prameňmi 
vody za sprievodu podmanivej hudby najznámejších svetových skladateľov. Po prehliadke 
odchod na hotel, noc v hoteli.

3.DEŇ Po raňajkách návšteva Parc Guëll, záhradného komplexu plného nekonvenčných 
stavieb od geniálneho katalánskeho architekta Antonia Gaudího, popoludní fakultatívne 
návšteva akvária, kde sa môžete ponoriť do sveta žralokov, murén, morských koníkov a krás 
podmorského sveta. Osobné voľno na nákupy. Po prehliadke odchod na ubytovanie, noc v 
hoteli.

4.DEŇ Raňajky. Transfer na letisko, odlet z Barcelony. Prílet na Slovensko do Bratislavy.

Cena zahŕňa:  3x ubytovanie v hoteli s raňajkami, Letecká doprava BA/Viedeň - 
barcelona a späť, Prípadný transfer BA - Viedeň a späť, Letiskové a servisné poplatky, 
Doprava v meste (MHD, metro, mikrobus), Pobytová taxa, Služby slovensky/ česky 
hovoriaceho sprievodcu sprievodcu počas pobytu v Barcelone, Program a organizácia, 
Vstupy na spoločne plánované prehliadky, Cestovné poistenie Union grátis v cene 
zájazdu (úraz, batožina, liečebné náklady, storno zájazdu...)

Cena nezahŕňa: 60€ doplatok za 1-lôžkovú izbu, Vreckové
CESTOVNÉ

POISTENIE

GRÁTIS

V CENE!
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EURÓPA | LETECKY

ŠVÉDSKO - ŠTOKHOLM *
4 DŇOVÝ LETECKÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

PROGRAM

1.DEŇ  Prílet do Štokholmu, ubytovanie, popoludní presun na ostrov Lovön, návšteva 
nádherného paláca Drottningholm so záhradami, ktorý je aj rezidenciou kráľovskej rodiny. 
Večer návrat do hotela.

2.DEŇ Raňajky, prehliadka pamätihodností mesta: Radnica postavená z 8 miliónov 
červených tehál, v ktorej sa každoročne koná ceremoniál udeľovania Nobelovej ceny, 
návšteva krásneho zachovalého centra mesta na dvoch ostrovoch – Riddarholmen a Gamla 
Stan (Staré mesto): Veľké námestie Stortorget – najstaršie námestie v meste, Kráľovský 
palác, Parlament, Nobelovo múzeum, najstarší a najznámejší kostol v Gamla Stan - 
Storkyrkan. Večer návrat do hotela.

3.DEŇ Raňajky, presun na ostrov Djurgarden – múzeum Nordiska museet Skansen – 
fascinujúce múzeum pod holým nebom, ktoré zachytáva architektúru a spôsob života v 
celom Švédsku v rôznych historických obdobiach, Vasa múzeum – hlavným exponátom 
je loď Vasa, ktorá stroskotala hneď pri prvej plavbe v r. 1628 a bola vytiahnutá o 333 rokov 
neskôr aj s vybavením a s posádkou, vo večerných hodinách návšteva televíznej veže s 
úchvatným výhľadom na celý Štokholm. Návrat do hotela vo večerných hodinách.

4.DEŇ Raňajky, individuálne voľno, v dopoludňajších hodinách transfer na letisko a odlet.

Cena zahŕňa: 3 x ubytovanie v hoteli s kontinentálnymi raňajkami, letecká doprava 
Viedeň - Štokholm - Viedeň, transfer letisko - hotel - letisko, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné doplatky: Servisné poplatky 
125,- EUR/os., doprava v meste - miestna verejná doprava (orientačná cena 600,- 
SEK - platí sa v hotovosti na mieste), pobytová taxa (platba na mieste cca 2,- EUR/
os./noc). Odporúčaný doplatok: Komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,70 EUR/
os./deň alebo poistenie PLUS 3,30 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 
105,- EUR/3 noci, transfer na letisko Schwechat a späť s nástupom v NR, TT alebo 
BA 25,- EUR/os.

Termín
4 dni / 3 noci

25.06. - 28.06.

Cena za osobu na 
základnom lôžku

470 € 440 €

Cena za osobu na 
prístelke 

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke 

450 €

25.08. - 28.08. 470 € 440 €450 €

info@travegotour.sk  |   0917 858 959 Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk



NEMECKO 
NP BERCHTESGADEN A HITLEROVO ORLIE HNIEZDO
2 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD S MOŽNOSŤOU NÁVŠTEVY BUNKROV

Naše kroky povedú  skrz-naskrz Národným parkom Berchtesgaden  - 
zaradeným  UNESCO-m do siete biosférických rezervácií! Berchtesgaden 
leží na juhovýchode Bavorska, v bezprostrednom susedstve Rakúska. 
Srdcom Berchtesgadenu  a zároveň najnižším bodom je  jazero Koenigssee  a 
najvyšším bodom je vrchol masívu  Watzmann a tieto dve perly Národného 
parku, ležia v tesnej blízkosti, skalnaté steny Watzmannu vyrastajú priamo 
spod hladiny jazera Koenigssee!   Okrem toho, že uvidíte najčistejšie jazero 
Nemecka, najvyšší vrch Berchtesgadenu, uvidíte navyše i najstaršiu soľnú 
baňu v Európe!  Soľná baňa Salzbergwerk  je jedinečná nielen tým, že je 
najstaršia a stále funkčná, ale i dobrodružnou cestou, akou prehliadka 
prebieha! Uvidíte laserové show, budete sa voziť banským vláčikom šmýkať 
sa i plaviť podzemným jazierkom!  Na vláčiku vyjdete z jaskyne so širokým 
úsmevom! Nezabudli sme ani na  milovníkov histórie.  Pre tých, ktorí budú 
mať záujem máme hotové poklady! vidieť a poznať miesta kde stál Berghof, 
Goeringov dom, čajovňa, Bormannov dom kasárne, či statky je skutočný 
zážitok nahliadnuť do bunkrov niektorých autentických, niektorých turisticky 
upravených je zážitok dvojnásobný. To, čo ste počuli a videli len na obrázkoch 
s nami uvidíte! A samozrejme  Kehlsteinhaus - Orlie hniezdo miesto, ktoré 
spája hneď dve hodnoty je dedičstvom nie len historickým, ale i prírodným. 
Vyveziete sa najkrajšou horskou cestou na svete, odveziete sa pôvodným 
Hitlerovým mosadzným výťahom a uvidíte mramorový krb, ktorý daroval 
Mussolini Hitlerovi uvidíte pohľad na nádherné Bavorské Aply pohľad, na 
ktorý nezabudnete! Z vyhliadky uvidíte Koenigssee Watzmann a dokonca i 
Salzburg.

PROGRAM

1.DEŇ  Odchod SK v ranných hodinách. Príchod do NP Berchtesgaden, návšteva rodinne 
likérky Grassl s  vyše 300-roč. tradíciou, prehliadka, ochutnávka známe likéru, nákup 
suvenírov. Presun k  jazeru Koenigssee, ktoré je jedno z  najčistejších jazier v  Nemecku 
a  srdcom Národného parku Berchtesgaden. Plavba po jazere, úžasné prírodné scenérie 
popri hore Watzman, druhom najvyššom vrchu v  Nemecku, prestávka na polostrove 
St. Barotolomeja. Presun do soľnej bane Salzbergwerk, ktorá v  roku 2017 oslavuje svoje 
500-ročné výročie. Vzrušujúca prehliadka s jazdou na vláčiku, laserovými show a plavbou 
po podzemnom jazierku. Presun do centra mesta Berchtesgaden. Možnosť večere, odchod 
na hotel, ubytovanie.

2.DEŇ Po raňajkách presun do Obersalzbergu, prehliadka okolia, návšteva múzea 
Dokumentation Obersalzberg. Miesta kde stálo nacistické mesto , jednotlivé domy, 
zrúcanina Hitlerovho domu Berghof, budovy ktoré stoja dodnes, v prípade záujmu návšteva 
bunkrov. V obedných hodinách návšteva vyhliadky Kehlstein – Orlie hniezdo. Prehliadka, 
osobné voľno. Po návšteve vyhliadky cesta späť na SK.

Cena zahŕňa: 1x ubytovanie v hoteli s wifi, raňajky, Doprava autobusom, Služby 
sprievodcu počas celého zájazdu, Doprava medzi prehliadkami, Pobytová taxa, 
Program, organizácia a rezervácie, Vstupy na prehliadky v hodnote cca 55€ (Orlie 
hniezdo, Plavba po jazere Koenigssee, Soľná baňa Salzbergwerk, Likérka Grassl s 
ochutnávkou, Múzeum Dokumentation Obersalzberg, bunker), Cestovné poistenie 
Union grátis v cene zájazdu (úraz, batožina, liečebné náklady, storno zájazdu)

Cena nezahŕňa: 25€ doplatok za 1-lôžkovú izbu, Vreckové

Nástupná trasa: NR, TT, BA
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EURÓPA | AUTOBUSOM

Termín
2 dni / 1 noc

27.05. - 28.05.

Doprava Strava Cena za osobu

Autobusom Raňajky 189 €

09.09. - 10.09. Autobusom Raňajky 189 €

info@travegotour.sk  |   0917 858 959Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!

CESTOVNÉ

POISTENIE

GRÁTIS

V CENE!



TALIANSKO - TOSKÁNSKO (BEZ NOČNÝCH JÁZD)

5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Poznávací  zájazd do Toskánska Vám poskytne viac ako si viete predstaviť! 
Aleje cyprusov, olivové háje, vinohrady  a nádych bohatej tajuplnej  histórie 
z čias vyspelých i bájnych Etruskov! Toskánsko je považovaný za najkrajší 
región Talianska a jeden z najkrajších krajov na svete! Počas zájazdu so 
skúseným sprievodcom spoznáte mnohé historické a umelecké skvosty tohto 
nádherného regiónu. Dotknite sa pravej talianskej atmosféry v historických 
mestách ako Pisa, Voltera, Siena, či Florencia! 

PROGRAM

1.DEŇ  Odchod z SK v ranných hodinách. Príchod do Toskánska. Ubytovanie, noc v hoteli.

2.DEŇ Po raňajkách odchod do Florencie – kolísky renesancie. Prehliadka mesta, svetovo 
známe pamiatky ako kostol Santa Maria Novella, 400 ročná lekáreň Mediciovcov, 
kostol Santa Croce, ktorá je miestom odpočinku slávnych Florenťanov ako Michelangela 
Galilea Galileiho, či  Machiavelliho, Piazza della Signoria, palác Vecchio, Piazza del Duomo 
a jeho dominanta  katedrálu Santa Maria del Fiore so slávnym obrazom Danteho Alighieriho 
postavená podľa návrhu Filippa Brunelleschiho ako štvrtá najväčšia katedrála v Európe s 
najväčšou kupolou od čias Antiky, stredoveký Most Ponte Vecchio s mnohými obchodmi 
a mnohé iné skvosty a pamätihodnosti tohto jedinečného mesta umelcov! Po prehliadke 
návrat na hotel, noc v hoteli.

3.DEŇ  Po raňajkách odchod do Pisy, ktorá bola pôvodne etruským obchodným centrom 
a v 11.st. jednou z najväčších námorných mocností. Návšteva Campo dei Miracelli, Poľa 
zázrakov, Šikmá veža, na ktorej Galileo Galilei, ktorý sa tu narodil, dokazoval gravitačný 
zákon. Presun do mesta Voltera, krátke osobné voľno v stredovekom meste, kde sa 
natáčal film Twilight. Voltera je centrum etruskej civilizácie a jedno z najvýznamnejších 
a posledných a etruských miest, ktoré sa vzdalo rímskej nadvláde. Mesto získalo svoju 
moc, hlavne vďaka spracovaniu alabastru, ťaženého v okolí. Dnes tu nájdeme mnoho 
stredovekých stavieb, jednou z najzaujímavejších je palác Palazzo dei Priori, so svojou 
dominantnou, Pigletovou vežou. Presun do známeho krásneho stredovekého, pôvodne 
etruského  mestečka San Gimignano známeho svojou zachovanou architektúrou a 15- 
timi vežami, ktoré sa stali symbolom tohto mestečka ktorého staré centrum je zapísané 
na zozname UNESCO, Gelateria Gondoli, zmrzlina ktorá dostala ocenenie za najlepšiu 
zmrzlinu na svete. Po prehliadke ochutnávka ochutnávka vín a syrov. Návrat na hotel, noc 
v hoteli.

4.DEŇ  Po raňajkách odchod do Sieny, ktorá dlhodobo súperila o moc so samotnou  
Florenciou. Siena obklopená olivovými hájmi  a vinicami Chianti je zapísaná na zozname 
UNESCO a preslávená unikátnym námestím Piazza del Campo – postaveným v tvare 
polmesiaca obklopeného 16-timi palácmi, so známou monumentálnu vežou Torre del 
Mangia s 503 schodmi a nezabudnuteľným výhľadom na námestie a Sienu. Piazza del 
Duomo a jeho dominanta, monumentálna katedrála, nádherná mramorová dlažba s 56-
timi farebnými výjavmi slávnych talianskych umelcov. Po prehliadke individuálne voľno. 
Odchod na ubytovanie, noc v hoteli.

5.DEŇ Po raňajkách cesta späť na SK, návrat vo večerných hodinách.

Cena zahŕňa: 4x ubytovanie s raňajkami v jednom hoteli počas celého zájazdu, 
wifi, večer možnosť voľného programu v centre mesta s nočným životom, Doprava 
klimatizovaným autobusom, Služby technického sprievodcu počas celého zájazdu 
+ služby lokálnych sprievodkýň s certifikátom počas prehliadok toskánskych miest, 
Turistická taxa, Doprava do centra Florencie, Povinné turistické vstupy do toskánskych 
miest (30€), Ochutnávka syrov a vín (15€), Cestovné poistenie Union grátis v cene 
zájazdu (úraz, batožina, liečebné náklady, storno zájazdu), Vstupné na spoločne 
plánované prehliadky

Cena nezahŕňa: 20€ doplatok za 1-lôžkovú izbu/noc, Vreckové
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Termín
5 dní / 4 noci

13.09. - 17.09.

Doprava Strava Cena za osobu

Autobusom Raňajky 379 €

info@travegotour.sk  |   0917 858 959 Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!

CESTOVNÉ

POISTENIE

GRÁTIS

V CENE!



BENELUX - KVETINOVÉ HOLANDSKO *
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Antverpy, Rotterdam, Delft, Keukenhof, Zaanse Schans, Amsterdam

PROGRAM

1.DEŇ  Oodchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách, tranzit cez Rakúsko a Nemecko 
do Belgicka.

2.DEŇ Príchod do najväčšieho belgického mesta a druhého najväčšieho prístavu v Európe 
– Antverp – mesta známeho flámskeho maliara Petra Paula Rubensa. Mesto je vďaka 
veľkej židovskej komunite známe aj pod meno „Jeruzalem západu“ alebo ako „Diamantové 
mesto“, nakoľko obchod s týmto cenným nerastom tu prekvitá od 15. storočia. Prehliadka 
centra s nádhernou gotickou katedrálou Panny Márie, ktorá je rozlohou najväčšia na území 
celého Belgicka aj Holandska a jej výstavba trvala neuveriteľných 269 rokov. V jej interiéri 
nájdeme aj 4 z Rubensových obrazov. Pýchou mesta je renesančná radnica a cechové domy 
zo 16. a 17. storočia. Možnosť návštevy Rubensovho múzea, ktoré vykresľuje život maliara, 
jeho rodiny a blízkych priateľov. Večer ubytovanie v hoteli.

3.DEŇ Raňajky, transfer do Rotterdamu. Návšteva najväčšieho prístavu v Európe a druhého 
najvyťaženejšieho prístavu sveta je spojená s prehliadkou mesta: Europort - múzeum 
námorníctva, vyhliadková veža Euromast, ktorá ponúka krásny panoramatický výhľad na 
celé mesto z výšky 180 metrov, Kubushuizen – komplex budov postavených na hrane. 
Transfer do mesta Delft, známeho výrobou ručne maľovaného porcelánu v modro-bielej 
kombinácii s motívmi veterných mlynov. Návšteva svetoznámeho kvetinového parku 
Keukenhof, najväčšieho kvetinového parku v Holandsku a druhého najväčšieho na svete. 
Od polovice marca do polovice mája tu na 32 hektároch každoročne rozkvitne 6-7 miliónov 
narcisov, tulipánov, hyacintov, krokusov. Neopakovateľný zážitok vytvára jedinečné 
zoskupenie kvetín s rôznymi trvalkami v zeleni členitého parku s vodnými plochami, kríkmi 
a stromami. Záhradu založil starosta priľahlého mestečka Lisse v roku 1949 ako miesto, kde 
dostanú pestovatelia z celej Európy možnosť ukázať svoje najkrajšie vypestované kvety a 
zároveň sa snažil podporiť export holandských tulipánov. Návrat do hotela vo večerných 
hodinách.

4.DEŇ  Raňajky, presun do Zaanse Schans - prehliadka obývaného skanzenu s veternými 
mlynmi pozbieranými z celého Holandska, nesúcimi zaujímavé mená a typickými 
rybárskymi domčekmi. Ukážka výroby syrov a drevákov. Transfer do hlavného mesta 
Holandska, Amsterdamu. Prehliadka historického centra, námestie Dam s Kráľovským 
palácom, Starým a Novým kostolom. Možnosť návštevy Múzea voskových figurín Madame 
Tussaud ś, Rembrandtovho múzea, kvetinového trhu, plavby loďou po grachtoch, ktoré sú 
úspešným výsledkom urbanizmu 17. storočia. Vo večerných hodinách odchod do SR.

5.DEŇ Návrat na Slovensko v popoludňajších hodinách.

Cena zahŕňa: Doprava luxusným autokarom, 2 x ubytovanie v hoteli s kontinentálnymi 
raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné 
príplatky: Pobytová taxa (platba na mieste cca 2,- EUR/os./noc). Odporúčaný 
doplatok: Komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,70 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,30 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 70,- EUR/2 noci, 
miestenka 7,- EUR, príplatok za dvojsedadlo 115,- EUR. Nástupné miesta: NR, TT, BA 
bez príplatkov, NZ, KN, TO, PN, PE - 8,- EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 10,- EUR, BB, ZV, 
PB, ZA, MT - 12,- EUR, KE, PO, PP, LM, RK - 16,- EUR. 
Upozornenie: termín označený * - Veľká noc
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Termín
5 dní / 2 noci

13.04. - 17.04.

Cena za osobu na 
základnom lôžku

295 € 275 €

Cena za osobu na 
prístelke 

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke 

285 €

24.04. - 28.04. 295 € 275 €285 €

09.05. - 13.05. 295 € 275 €285 €

info@travegotour.sk  |   0917 858 959Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk



ŠVAJČIARSKO * 
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Konstanz, Lausanne, Montreux, Täsch, Locarno

PROGRAM

1.DEŇ  Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách. Podvečer príchod do 
nemeckého mesta Konstanz (Kostnica) - ideálne výletné miesto vďaka jedinečnej polohe 
pri Bodamskom jazere v blízkosti Švajčiarska a Lichtenštajnska. Prechádzka po zachovalom 
stredovekom centre mesta. Večer ubytovanie v hoteli.

2.DEŇ Raňajky, dopoludnia príchod do Lausanne. Mesto s bohatou históriou a bohatým 
kultúrnym životom, taktiež nazývané ako mesto troch nadmorských výšok. Prehliadka 
centra mesta, ktorého najväčším klenotom je gotická katedrála Notre-Dame, hradu Château 
St. Maire, kde dnes sídli parlament kantónu Vaud a návšteva známeho Olympijského múzea.
Po krátkom presune prehliadka stredovekého hradu Chillon, pochádzajúceho z 12. storočia, 
ktorý sa týči nad Ženevským jazerom. Hrad mal v minulosti predovšetkým strategický 
význam, pretože ten, kto ho ovládal, kontroloval cestu okolo Ženevského jazera a mohol 
tak vyberať mýtne. Prechádzka popri Ženevskom jazere do mesta Montreux, dejiska 
medzinárodných hudobných a jazzových festivalov. Ubytovanie v hoteli vo večerných 
hodinách.

3.DEŇ  Raňajky, presun autobusom do Täschu, potom krátky presun železnicou do 
Zermattu. Prehliadka známeho mondénneho strediska, nad ktorým sa majestátne týči 
jeden z najkrajších vrcholov Álp – hora Matterhorn. Podľa záujmu možnosť jedného z 
výletov:

a) výlet zubačkou na Gornergrat – fantastická vyhliadka na viac ako 20 štvortisícových 
končiarov, ako napr. Monte Rosa, Lyskamm, Matterhorn.

b) výlet lanovkou na malý Matterhorn.
Vo večerných hodinách návrat do Täschu a odchod autobusom do hotela.

4.DEŇ  Raňajky, presun autokarom do Locarna, celodenný program: prechádzka po 
promenáde popri brehoch jazera Lago Maggiore, hrad Castello Visconteo, hlavné námestie 
Piazza Grande s množstvom obchodov, kaviarničiek a reštaurácií. Výjazd lanovkou k 
známemu pútnickému kostolu Madonna del Sasso, odkiaľ návštevníka očarí výhľad na 
jazero a okolie. Fakultatívne plavba loďkou na Kvetinový ostrov. Vo večerných hodinách 
odchod späť do SR.

5.DEŇ Príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.

Cena zahŕňa: doprava luxusným autokarom, 3 x ubytovanie v hoteli s kontinentálnymi 
raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné 
príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný 
doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,70 EUR/os./deň alebo 
poistenie PLUS 3,30 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 105,- EUR/3 
noci, miestenka 7,- EUR, príplatok za dvojsedadlo 100,- EUR. Nástupné miesta: NR, 
TT, BA bez príplatkov, NZ, KN, TO, PN, PE - 8,- EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 10,- EUR, 
BB, ZV, PB, ZA, MT - 12,- EUR.
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Termín
5 dní / 3 noci

28.05. - 01.06.

Cena za osobu na 
základnom lôžku

295 € 275 €

Cena za osobu na 
prístelke 

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke 

285 €

16.09. - 20.09. 295 € 275 €285 €

info@travegotour.sk  |   0917 858 959 Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk



POĽSKO - KRAKOV, KAZIMIERZ, VIELIČKA A OSVIENČIM 
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Rynek Glowny, židovská štvrť Kazimierz, nádherná Vielička... 

Krakov - najatraktívnejšie a druhé najväčšie mesto Poľska a hlavné mesto 
kultúry a festivalov v strednej Európe. Krásne pamiatky, podmanivá židovská 
štvrť Kazimierz, úžasná atmosféra,  pouličné akcie, muzikanti, obchodíky 
a jedno z najväčších námestí v Európe postavené v renesančnom štýle. Ku 
Krakovu neodmysliteľne patrí aj  jedna z najstarších soľných baní na svete 
– Vielička, ale aj koncentračný tábor Osvienčim, zapísaný do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO.

PROGRAM

1.DEŇ   Odchod z SK v ranných hodinách. Príchod do Krakova, najatraktívnejšieho a 
druhého najväčšieho mesta Poľska, jedno z najdôležitejších poľských turistických centier 
plné hodnotných historických pamiatok rôznych období a hlavné mesto kultúry a festivalov 
v strednej Európe.  Prehliadka unikátnej židovskej štvrti Kazimierz, miesto, v ktorom sa 
akoby zastavil čas a dýcha židovskou atmosférou od svojho vzniku až po dnes.  Odchod na 
hotel v centre mesta, ubytovanie.

2.DEŇ Po raňajkách presun do  Osvienčimu, zapísaného  na zozname svetového dedičstva 
UNESCO. Dodnes sa zachovalo 45 murovaných a 22 drevených barakov. Viditeľné sú 
aj zvyšky plynových komôr a kremačných jám pre pece. Dobové je aj oplotenie, komíny 
a základy zničených barakov. V prípade neúčasti na prehliadke Osvienčimu, možnosť 
osobného nákupného, alebo relaxačného voľna. Popoludní prehliadka historického centra 
Krakova. Rynek Glowny  je jedno z najväčších námestí v Európe postavené v renesančnom 
štýle, na ktorom dominuje stredoveká a dodnes funkčná  tržnica Sukienica. Návšteva  
presláveného  hradu Wawel, monumentálnej Mariánskej baziliky s dvomi rôzne vysokými 
vežami, Ratusz – poľskú šikmú vežu. Po prehliadke ubytovanie.

3.DEŇ  Po raňajkáh presun do soľnej bane Vielička, jednej z najstarších soľných baní na 
svete nachádzajúcu sa pri obci Vielička neďaleko Krakova. V hĺbke 130 metrov sa nachádza 
soľné múzeum a v hĺbke 211 metrov stredisko na liečenie ochorení dýchacích ciest. Jednou 
z najkrajších kaplniek je 54m dlhá kaplnka svätej Kingy s monumentálnym oltárom zo soli. 
Baňu Vielička, prezývanú aj ako „Poľská soľná katedrála“, navštívilo v minulosti mnoho 
významných osobností.

Cena zahŕňa: 2x ubytovanie v hoteli s raňajkami, wifi na izbe, večer možnosť voľného 
programu v centre mesta, doprava klimatizovaným autobusom, služby technického 
sprievodcu počas celého zájazdu + služby lokálneho sprievodcu s certifikátom počas 
prehliadky Krakova, Vstupy na spoločne plánované prehliadky (Osvienčim, Vielička), 
Pobytová taxa, Program a organizácia, Cestovné poistenie Union grátis v cene zájazdu 
(úraz, batožina, liečebné náklady, storno zájazdu)

Cena nezahŕňa: 25€ Doplatok za 1-lôžkovú izbu, Vreckové
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Termín
3 dni / 2 noci

19.05. - 21.05.

Doprava Strava Cena za osobu

Autobusom Raňajky 179 €

15.09. - 17.09. Autobusom Raňajky 179 €

info@travegotour.sk  |   0917 858 959Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!

CESTOVNÉ

POISTENIE

GRÁTIS

V CENE!



ČECHY - PRAHA - BRNO - KUTNÁ HORA A KOSTNICA
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Karlov most, UNESCO, Zlatá ulička, židovská štvrť Josefov, Brno, podzemie, 
fascinujúca Kutná Hora, unikátna Kostnica

Veľkolepá PRAHA! Starobylá, stovežatá a kamenná! Zapísaná na zozname 
najkrajších metropol sveta!  Nezabudnuteľná a romantická! Pražský hrad, 
Karlov most, či Orloj, nenechajú ľahostajným nikoho a zanechajú vo Vás 
nezabudnuteľné spomienky! Brno, historické centrum, Labyrint pod Zelným 
trhem, fascinujúca Kutná Hora a Kostnica, ktorá je známa výzdobou podzemia 
kostola s kostí, ako napríklad erb Schwarzenbergovcov, vlastníkov zámku 
Orlík, svietnik, reťaze, či ornamenty z kostí. Bohatý program a 3 dni plné 
zážitkov!

PROGRAM

1.DEŇ  Odchod v ranných hodinách, príchod do Brna. Návšteva historického centra, 
Námestie Slobody, Katedrála Sv.Petra a Pavla, Stará Radnica, Brnenský Orloj a 
Labyrint pod Zelným trhem. Odchod do Prahy, po príchode prehliadka Starého mesta,  
Staromestské námestie dýcha históriou a je jedno z najkrajších v Európe. Je plné 
pouličných umelcov, maliarov, bábkohercov, či hudobníkov. Je lemované Staromestskou 
radnicou s orlojom, ktorý patrí medzi svetové unikáty! Je tvorená viacerými budovami 
pospájanými do jedného celku. Radnici dominuje veža so slávnym orlojom na jej južnej 
strane. Pražský orloj fascinuje tisíce návštevníkov z celého sveta . Z orloja možno vyčítať 
napríklad stredoeurópsky, staročeský, babylonský, ale aj hviezdny čas. Tiež Vás očarí  gotický 
Týnsky chrám, či  barokový kostol sv. Mikuláša Odchod na ubytovanie, noc v hoteli.

2.DEŇ Po raňajkách odchod do historického centra, so svojou jedinečnou panorámou 
Pražského hradu, najväčšieho hradného komplexu na svete, je pamiatkovou 
rezerváciou UNESCO. Z jednoduchého opevnenia sa za tisíc rokov stal jedným z najväčších 
hradov na svete. Pražský hrad je zapísaný v Guinessovej knihe rekordov, ako najväčší 
hradný komplex na svete! Tvorí ho komplex dvorov, záhrad, alejí a schodísk. Úžasný dojem 
z veľkoleposti hradu dopĺňa i zážitok so slávnostného striedania stráží paláca na hradnej 
bráne každú hodinu, a to na prvom nádvorí s veľkou fanfárou napoludnie. Hradčany, Pražský 
hrad, Chrám sv. Víta, Zlatá ulička, Malá strana, Karlov Most. Staré mesto s Malou stranou 
spája Karlov most. Je to najstarší zachovaný most ponad rieku Vltavu a jeden z najstarších 
kamenných mostov Európy. Vydržal už 600 rokov! Legenda hovorí, že vďaka vajciam 
pridávaným do malty. Most dostal meno až v roku 1870. Okrem veží na oboch stranách 
je most lemovaný sochami, z ktorých najstaršia a najznámejšia je socha Svätého Jana 
Nepomuckého, českého patróna, ktorého do Vltavy zhodil kráľ Václav v roku 1393. Odchod 
na ubytovanie, noc  v hoteli.

3.DEŇ   Po raňajkách odchod z hotela, Židovská štvrť Josefov, ktoré sa nazývalo do roku 
1850 Židovským mestom. po pričlenení k Prahe bolo premenované na Josefov, na počasť 
Jozefa II., ktorý sa zaslúžil o zrovnoprávnenie židovského obyvateľstva. Synagogy, Židovská 
radnica a Starý židovský cintorín. Odchod do Kutnej Hory,  rodného mesta autora českej 
hymny, úžasný gotický Chrám sv. Barbory, na dostavbe ktorého sa podielal napríklad 
Peter Parléř, ktorý sa posielal aj na stavbe Chrámu sv. Víta, alebo Karlovho mostu v Prahe, 
presun do neďalekej fascinujúcej Kostnice, ktorá je známa výzdobou podzemia kostola z 
kostí, ako napríklad erb Schwarzenbergovcov, vlastníkov zámku Orlík, svietnik, reťaze, 
či ornamenty z kostí. Po prehliadke odchod na SK, návrat vo večerných hodinách.

Cena zahŕňa: Doprava klimatizovaným autobusom, 2x ubytovanie v hoteli sraňajkami, 
Pobytová taxa, Služby sprievodcu, Program a organizácia, Cestovné poistenie Union 
grátis v cene zájazdu (úraz, batožina, liečebné náklady, storno zájazdu...), Vstupy na 
spoločne plánované prehliadky

Cena nezahŕňa: Príplatok za 1-lôžkovú izbu 40€/ pobyt, Vreckové
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/ 6.-8.5.2017 - 8.5 - deň pracovného voľna / 

Termín
3 dni / 2 noci

06.05. - 08.05.

Doprava Strava Cena za osobu

Autobusom Raňajky 179 €

info@travegotour.sk  |   0917 858 959 Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!

CESTOVNÉ

POISTENIE

GRÁTIS

V CENE!



ČECHY - JUŽNÉ ČECHY A ZÁMOK ORLÍK
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Český Krumlov, České Budejovice, zámok Hluboká, zámok Orlík..

Rozprávkové hrady a zámky, krásna príroda, historické mestá, pamiatky 
Unesco, ale aj české pivo a výborná kuchyňa. Predĺžený víkend s bohatým 
programom pre všetky vekové kategórie!

PROGRAM

1.DEŇ  Odchod z SK v ranných hodinách príchod do Českého Krumlova. Prehliadka 
historického centra, zapísaným pre svoju jedinečnosť do zoznamu Svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Prechádzka centrom tohto juhočeského mesta je krásnym zážitkom. 
Gotické a renesančné domy, veľká renesančná radnica na námestí, na ktoré nadväzujú 
úzke a krivolaké uličky, dôstojné kláštory a kostoly. Český Krumlov je skvost svetového 
významu. Časť mesta za riekou, severne od Vnútorného mesta a zároveň podhradie zámku 
sa nazýva Latrán. S Vnútorným mestom je spojený dreveným Lazebnickým mostom. 
Obsahuje veľké množstvo menších gotických domov. Plešivec je názov historickej časti 
predmestia, ktorá je vyhlásená za samostatnú mestskú pamiatkovú zónu. Zámok Český 
Krumlov je po Pražskom hrade najrozsiahlejší zámocký areál v Česku.  Súčasťou areálu 
je aj jedinečné barokové divadlo v otvorenej krajine s otáčavým hľadiskom. Po prehliadke 
odchod na ubytovanie, noc v hoteli.

2.DEŇ Po raňajkách presun, návšteva zámku Hluboká, ktorý patrí medzi 
najnavštevovanejšie a najkrajšie zámky v Čechách! Na zámku Hluboká sa natáčalo 
mnoho filmov, či rozprávok poznáme ho z legendárnej rozprávky Pyšná princezná, 
niektorí zo seriálu Pan Tau, kde hral Ján Werich, alebo z Kroniky mladého Indiana Jonesa. 
Zámok Hluboká bol pôvodne hrad, ktorý dal s najväčšou pravdepodobnosťou vystavať 
Přemysl Otakar II. Vtedajšia pevnosť ale ešte niesla meno Froburk, Hluboká sa jej začalo 
hovoriť až o niečo neskôr. Dôvodom vraj bola hlboká studňa, ktorá stála neďaleko pevnosti. 
Romantickú a jedinečnú podobu nadobudol až po rozsiahlej rekonštrukcii a zásadnej 
prestavbe v 19.st. Vtedajší majitelia sa nechali inšpirovať anglickou architektúrou. 
Ako predloha pri projektovaní slúžil kráľovský zámok vo Windsore . Popoludní presun do 
Českých Budejovíc, obedná prestávka v známej reštaurácii, prehliadka mesta, historického 
centra. Čierna veža zo 16 st. vyhliadka na nádherné Budejovice, jedno z najväčších 
štvorcových námestí v ČR, Námestie Pŕemysla Otakara II, ktoré nesie názov zakladateľa 
mesta, Múzeum konskej železnice, najstaršej v Európe, ktorej trať viedla po trase České 
Budejovice – Linz, prehliadka pivovaru Budvar České Budejovice, ochutnávka. Presun na 
hotel noc v hoteli.

3.DEŇ   Po raňajkách odchod k ďalšiemu nádhernému zámku Južných Čiech – zámku Orlík 
nad Vltavou s bohatou históriou, ktorý dodnes vlastnia potomkovia dávnych majiteľov, 
prehliada, plavba loďou po priehrade. Po plavbe odchod a cesta na SK.

Cena zahŕňa: 2x ubytovanie na hoteli s raňajkami, Doprava klimatizovaným 
autobusom, Služby sprievodcu, Program a organizácia, Cestovné poistenie Union 
grátis v cene zájazdu ( úraz, batožina, liečebné náklady, storno zájazdu...), Vstupné na 
spoločne plánované prehliadky

 Cena nezahŕňa: 60€/ 2 noci doplatok za 1-lôžkovú izbu, Vreckové 
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Termín
3 dni / 2 noci

23.06. - 25.06.

Doprava Strava Cena za osobu

Autobusom Raňajky 179 €

01.09. - 03.09. Autobusom Raňajky 179 €

info@travegotour.sk  |   0917 858 959Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!

CESTOVNÉ

POISTENIE

GRÁTIS

V CENE!



PODKARPATSKÁ RUS, UŽHOROD, OCHUTNÁVKA 
TRADIČNEJ KUCHYNE A VÝHODNÉ NÁKUPY
2 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD S NÁKUPMI NA TRHOCH

Rozmanitá architektúra Užhorodu poznačená československou, ruskou, či 
ukrajinskou érou, tradícia umeleckého kováčstva a secesia, výborná národná 
kuchyňa, Poroshenkove čokoládové cukríky, nostalgické „žiguli“, skanzen 
tradičnej architektúry a Užhorodský hrad... 5-chodová ochutnávková večera, 
či nákupy na obrovskom užhorodskom trhu, to všetko za dva dni za šialene 
dobrú cenu!

PROGRAM

1.DEŇ  Odchod autobusom z  SK v  skorých ranných hodinách o  cca 3:00 ráno. Príchod 
do Užhorodu v  obedných hodinách/ popoludňajších hodinách. Prehliadka centra mesta 
s  lokálnym sprievodcom. Zoznámime sa so zaujímavým rozľahlým mestom, ktoré je 
unikátne svojou rozmanitou architektúrou, zmesou funkcionalizmu s  mnohými stavbami 
z československej éry, budov stavaných Slovákmi a Čechmi , ruskou architektúrou z obdobia, 
kedy Podkarpatská Rus patrila Rusku, či architektúry samotnej Ukrainy.  Busta T.G.Masaryka, 
Československé námestie, secesná architektúra v  historickom centre mesta, Najlepšia 
Čokoládovňa široko ďaleko s  ručne vyrábanou čokoládou, nádherná synagoga. Večera 
v tradičnej reštaurácii s múzeom starožitností. Večera je formou ochutnávky 5-tich chodov 
typickej podkarpatskej chutnej kuchyne. Ubytovanie, noc v  hoteli, poprípade v  rušnom 
centre či známom Karaoke bare.

2.DEŇ: Po raňajkách návšteva Skanzena s typickou užhorodskou vidieckou architektúrou, 
návšteva hradu. Odchod na Veľký užhorodský trh s  možnosťami výhodných nákupov 
rôzneho tovaru, od potravín, cez záhradkárske potreby po odevy, či drogériu. Po odchode 
z trhu, odchod  a návrat na SK v neskorých večerných hodinách.

V cene zájazdu je zahrnuté: Doprava autobusom, Ubytovanie v 3*hoteli, Raňajky, Večera 
formou 5-chodovej ochutnávky, Technický sprievodca, Prehliadka mesta s  lokálnym 
sprievodcom, Vstupy, Program a organizácia

V cene zájazdu nie je zahrnuté:  Príplatok za 1-lôžkovú izbu 15€, Vreckové.
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EURÓPA | AUTOBUSOM

Termín
2 dni / 1 noc

17.06. - 18.06.

Doprava Strava Cena za osobu

Autobusom Večera, Raňajky 89 €

info@travegotour.sk  |   0917 858 959 Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk

 Ceny u nás sú konečné s poplatkami aj vstupmi!



SLOVENSKO  PREHLIADKY A PROGRAMY

Prehliadky Nitry a programy pre kolektívy 
Pre skupiny, firmy, kolektívy organizujeme prehliadky Nitry. Vyberte si z ponuky pripravených 
tematických balíčkov, alebo Vám pripravíme prehliadku šitú na mieru. V prípade záujmu 
Vám pripravíme tiež program na ľubovoľný počet dní. Pre Vašich zahraničných partnerov 
Vám zabezpečíme prehliadky v jazykoch: angličtina, nemčina, ruština

  LYRA - svetová čokoláda z Nitry - ochutnávka, prednáška, nákup v podnikovej predajni 
(1,5 hod. )

  Návrat do stredoveku - hrad, sokoly, stredoveká hostina ( 1 deň )

  Stredoveký večer s hostinou ( 3 hod. )

  Nitrianska pivná cesta ( 1 deň )

  Hrad, Svätplukovo námestie, Múzeum a ochutnávka medoviny ( 1 deň )

  Architektúra Dolného mesta (1,5 hod.)

  Kalvária - Mariánske pútnické miesto (1,5 hod.)

  Hradný vrch a historická pivnica z 13.st. ( 2 hod.)

 a iné

Pravidelné Komentované vychádzky Nitrou
Tematické komentované vychádzky Nitrou sa konajú pravidelne každú 1.nedeľu v mesiaci 
v mesiacoch marec až október.

Trvanie vychádzky 1,5 - 2 hod.

Meno sprievodcu je uverejnené pri každej vychádzke zvlášť.

Cena vychádzky: 3€ / osoba, 1,50€ / deti do 15rok, 1,50€ / držitelia Nitra Tourist Card. 
Na vychádzky nie je potrebné sa nahlásiť vopred. Vychádzka sa uskutoční vždy - ak nie je 
uvedený oznam o jej nekonaní.

Aktuálnu tému vychádzky a miesto stretnutia nájdete vždy najneskôr týždeň pred 
prehliadkou na www.travegotour.sk alebo na našej FB stránke: Travego Tour, 
v sekcii  Komentované vychádzky Nitrou / Travego Tour. 

Realizovali sme napríklad vychádzky na témy:

  Secesia v Nitre

  Pešia zóna v Nitre

  Významné osobnosti Nitry a Mestský cintorín

  Židovský cintorín a židovská náboženská obec

  Bábkové divadlo zo zákulisia ( Staré divadlo Karola Spišáka )

  Architektúra Dolného mesta

  Hradný vrch a unikátna pivnica z 13.st.

  Kalvária, Mariánske pútnické miesto

  a iné

Pobyty na Slovensku pre firmy a kolektívy
Pre firmy a  kolektívy organizujeme tiež kompletné balíčky na predĺžené víkendy 
a viacdňové pobyty . Zabezpečíme Vám kompletné služby na Vaše firemné, či iné skupinové 
akcie, vrátane dopravy, itineráru a programu, sprievodcovských služieb v prípade záujmu, 
ubytovania, či ochutnávok. Neváhajte nás kontaktovať a  pripravíme Vám balíček šitý na 
mieru presne pre Vašu skupinu. Bližšie informácie nájdete na www.travegotour.sk, alebo sa 
informujte mailom info@travegotour.sk
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info@travegotour.sk  |   0917 858 959Zľavy a iné zájazdy na www.travegotour.sk



INFORMÁCIE O KOLEKTÍVNYCH ZÁJAZDOCH
Pre firmy, kolektívy organizujeme zájazdy v  cenovo zvýhodnenej 
ponuke. Pri autobusových zájazdoch poskytujeme zvýhodnené ceny 
pri min. počte 44 osôb. Pri leteckých zájazdoch aktuálna ponuka 
závisí od počtu osôb a aktuálnych cien leteniek. Napíšte nám na info@
travegotour.sk a my Vám radi  vypracujeme ponuku pre Vašu skupinu.

Pre ucelené kolektívy a skupiny sme realizovali, alebo organizujeme aj 
nasledovné zájazdy :

Exotika/ Svet
Kuba, Maroko, Mexiko, Kostarika, Island, USA, Brazília, Argentína, India, 
Sri Lanka, Zanzibar, Čína, Japonsko, Vietnam, Laos, Kamodža, Thajsko, 
Transsibírska magistrála, Izrael, Dominikánska republika a iné.

Rakúsko
Čokoládovňa, Schönbrunn, Viedeň; Zoo Viedeň a   Schönbrunn; 
Viedenský Orloj, Múzeum šnapsu a  výhľad z  Donauturm; Viedeň Deň 
Múzeí; Cirkevná Viedeň; Viedenské zámky  Schönbrunn, Belveder, 
Hofburg; Viedeň a  Habsburgovci; Marhuľové slávnosti Melk a  Spitz; 
Údolie Wachau a Krems; Výstava Orchideí a Kláštor Klosterneuburg 
Medzinárodná výstava kvetov a záhrad Tulln;  KT Mauthausen a Linz; 
Mariatzel pútnické miesto a  perníky Pirkl; Salzburg a  Soľná komora; 
Festival ruží Baden a Laxenburg. 

Maďarsko
Historická Budapešť; Tropicarium a Zoo Budapešť; Veľkonočný skanzen 
v Szentendre; Levandulové slávnosti Tihany; Miskolc a jaskynné kúpele; 
Bekescaba klobáskový festival.

Nemecko
Berlín a Tropical Islands; Bavorské zámky; Romantická cesta a  okolité 
zámky. 

Francúzsko
Paríž a  zámky na Loire; Francúzsky vidiek a  delikatesy; Provensálsko; 
Francúzska riviéra. 

Ukraina
Užgorod 

Pobaltie
Litva,  Lotyšsko, Estonsko

Anglicko
Londýn 
Paríž – Londýn – Amsterdam

Holandsko
Amsterdam a výstava kvetov

Čechy
Praha, Brno, Južné Čechy, Plzeň, Zlín, Dvúr Králové...

Taliansko
Rím 
Benátky, Verona a Lago di Garda 
Benátky
Cinqueterre 
Toskánsko 
Kampánia, ostrov Capri, Vezuv, Neapol Sicília 
Dolomitská cesta 

Nórsko
Nórske Fjordy
Portugalsko
Lisabon a Portugalsko
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Travego Tour s.r.o., Spoločnosť sídlom Čajkovského 8, 949 01 Nitra je zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 34273/N. IČO: 47 068 540, Názov, adresa orgánu dozoru: 
SOI, Nitra, Staničná 9.

KONTAKTY A PREDAJNÉ MIESTA
Centrála Nitra:
Nitra – online centrála  
Tel:   0917 858 959
Mail: info@travegotour.sk
Web: www.travegotour.sk

Pobočka Pezinok:
Autorizovaný predajca Travego Tour – Cestovná agentúra - Zdenka Bobáľová Calypso Travel 
M.R.Štefánika 27,  902 01 Pezinok

Kompletný zoznam predajných miest a partnerských cestovných kancelárií a agentúr 
je uvedený na www.travegotour.sk

Sme členom Slovenskej Asociácie Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
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Mexiko - Yucatan  2
NEW YORK - Brána do USA *  3
Biele noci na Islande a Zlatý trojuholník  4
Izrael  5

EXOTIKA

EURÓPA LETECKY

RUSKO - Moskva - Petrohrad  počas bielych nocí  6
Moskva a „ Zlatý kruh Ruska“  7
Taliansko - Rím  8
Francúzko - Paríž - Versailles - Moulin Rouge  9
Anglicko - Londýn *  10
Španielsko – Umenie, Gaudí a Barcelona  11
Švédsko - Štokholm *  12

EURÓPA AUTOBUSOM

Nemecko - NP Berchtesgaden a Hitlerovo Orlie hniezdo 13
Taliansko - Toskánsko (bez nočných jázd)  14
Benelux - Kvetinové Holandsko *  15
Švajčiarsko *  16
Poľsko - Krakov, Kazimierz, Vielička a Osvienčim  17
Čechy - Praha - Brno - Kutná Hora a Kostnica  18
Čechy - Južné Čechy a zámok Orlík  19
Podkarpatská Rus, Užhorod  20

JEDNODŇOVÉ VÝLETY

Slovensko  prehliadky a programy  21
Infornácie o kolektívnych zájazdoch 22
Kontakty a predajné miesta 22

Viac zájazdov a výletov nájdete na www.travegotour.sk

* zajazdy parterskej CK



VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
I. Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť 
uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi cestovnou kanceláriou 
Travego Tour s.r.o. (ďalej CK ) a objednávateľom a vzťahujú sa na všetky 
zájazdy organizované CK, ktoré ponúka v katalógu, na stránke www.
travegotour.sk, alebo formou osobitných ponukových listov a aj na všetky 
doobjednané služby k zájazdu, pokiaľ sa na obstaranie týchto služieb 
neuzatvorila osobitná zmluva.

II. Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká na základe uzatvorenia 
zmluvy o obstaraní zájazdu ( ďalej zmluva o zájazde) a jej podpísaním 
zo strany CK a objednávateľa, alebo prostredníctvom zmluvných 
obchodných zástupcov, ktorí sú oprávnení v jej mene uzatvárať zmluvu 
o zájazde. Zmluvou o zájazde sa CK zaväzuje, že objednávateľovi obstará 
zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. Zmluva 
o zájazde nadobúda platnosť dňom potvrdenia zo strany CK. Zmluva 
je platne uzavretá aj v prípade, že je zaslaná zo strany objednávateľa 
v elektronickej podobe bez podpisu a je preukázateľne potvrdená 
CK. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. 
Objednávateľ plne zodpovedá za správnosť všetkých uvedených údajov 
a za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde. V prípade 
zájazdov organizovaných na objednávku (forfaitové zájazdy), zmluvný 
vzťah vzniká zaslaním záväznej objednávky objednávateľom na základe 
vopred vypracovanej ponuky CK a potvrdením objednávky zo strany CK .

III. Platobné podmienky a cena
Cena zájazdu organizovaným CK je zmluvnou cenou a je dohodnutá 
písomne v zmluve o zájazde, medzi CK a objednávateľom. Ceny uvádzané 
v katalógu, na www.travegotour, alebo na osobitných ponukových 
listoch sú orientačné, záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve 
o zájazde. Prípadné zľavy z cien zájazdov, vyhlasované CK po podpise 
zmluvy s objednávateľom, nezakladajú jeho nárok na zľavnenú cenu. 
Ceny zájazdov organizovaných na objednávku (forfaitové zájazdy) budú 
stanovené dodatočne na základe individuálnych požiadaviek a potvrdené 
v objednávke. CK má právo na zaplatenie objednaného zájazdu a 
všetkých doobjednaných služieb pred ich poskytnutím. CK je oprávnená 
požadovať od objednávateľa zálohu vo výške 50% dohodnutej ceny. 
Záloha je splatná pri podpise zmluvy, alebo do 24hod. od potvrdenia 
zmluvy o zájazde v elektronickej forme cestovnou kanceláriou. Doplatok je 
objednávateľ povinný doplatiť bez vyzvania najneskôr 30 dní pred začatím 
zájazdu, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade uzavretia 
zmluvy v čase kratšom ako 30 dní pred začatím zájazdu, je objednávateľ 
povinný zaplatiť cenu zájazdu a doobjednaných služieb k zájazdu v 
plnej výške. Na základe úhrady plnej ceny je CK povinná odovzdať 
objednávateľovi pokyny na cestu poštou, alebo elektronicky - emailom 
a to najneskôr 5 dní pred uskutočnením zájazdu. V prípade zakúpenia 
a úhrady zájazdu objednávateľom menej ako 5 dní pred uskutočnením 
zájazdu, je CK povinná poskytnúť pokyny na cestu bezodkladne po prijatí 
úhrady za zájazd. V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu 
objednávateľom, je CK oprávnená odstúpiť od zmluvy o zájazde a 
požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu (stornopoplatok) vo výške 
určenej v článku IX. týchto všeobecných zmluvných podmienok. CK je v 
prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde povinná vrátiť objednávateľovi 
bezodkladne doposiaľ uhradenú časť ceny zájazdu zníženú o zmluvnú 
pokutu pokiaľ nie je dohodnuté inak. 
CK je oprávnená najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu zvýšiť dohodnutú 
zmluvnú cenu v prípade ak dôjde:

A) k zvýšeniu dopravných nákladov v dôsledku vrátane cien pohonných 
látok
B) zvýšeniu poplatkov spojených s dopravou (napr. dialničné poplatky )
C) k zmenám daňových zákonov

Oznámenie o zvýšení ceny zájazdu je CK povinná zaslať objednávateľovi 
písomne poštou, alebo elektronicky najneskôr 21dní pred uskutočnením 
zájazdu. Zvýšená cena sa týka všetkých objednávateľov, ktorí uhradili 
zálohu, alebo plnú výšku ceny zájazdu, alebo ho majú iba rezervovaný. Ak 
objednávateľ nezaplatí rozdiel medzi dohodnutou a takto zvýšenou cenou 
zájazdu najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o zvýšení ceny, 
CK má právo od zmluvy odstúpiť.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa
K základným právam objednávateľa patrí:

1) právo na riadne poskytnutie služieb. Pokiaľ objednávateľ bez 
zavinenia CK služby riadne nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.
2) právo na dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvedené vo vopred 
danej ponuke.
3) právo byť oboznámený so zmenami zájazdu, rozsahom služieb a ceny.

4) právo zrušiť svoju účasť na zájazde za podmienok uvedených v článku 
IX. týchto všeobecných zmluvných podmienok.
5) právo písomne oznámiť CK najneskôr 24hod. pred uskutočnením 
zájazdu, zmenu účastníka zájazdu, za iného účastníka zájazdu, 
v prípade, že súčasťou oznámenia je prihlásenie a podpis nového 
zákazníka. Pôvodný a nový zákazník spoločne zodpovedajú za 
zaplatenie ceny zájazdu a poplatkov.
6) právo na reklamáciu v súlade s článkom VIII
7) Právo na ochranu dát, ktoré uvádza v cestovnej zmluve a v ďalších 
dokumentoch pred nepovolanými osobami

K základným povinnostiam objednávateľa patrí:
1) Uvádzať pravdivé údaje v zmluve o zájazde a predložiť doklady, ktoré 
CK požaduje k zabezpečeniu zájazdu.
2) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov doprovod dospelého účastníka 
a taktiež zaistiť doprovod u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje.
3) Zaplatiť plnú výšku ceny zájazdu pred jeho uskutočnením
4) Obdržať od CK pokyny na zájazd a riadiť sa nimi.
5) Dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto, so všetkými 
potrebnými dokladmi

V. Práva a povinnosti obstarávateľa
1) Obstarávateľ je povinný pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, 
pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej 
známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutí záujemcu o kúpu zájazdu
2) Obstarávateľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o povinnom 
zmluvnom poistení zájazdu, na základe ktorého vzniká objednávateľovi 
právo na poistné plnenie v prípade úpadku cestovnej kancelárie.
3) Obstarávateľ je povinný najneskôr 5 dní pred začatím zájazdu 
poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobnejšie informácie o 
zájazde
4) CK si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť zvozové miesta k 
zájazdom ak počet účastníkov zájazdu platiacich za zvoz je menší ako 
15. Zvoz k zájazdom je doplnková služba, ktorej zrušenie neoprávňuje 
objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez storno poplatku.

VI. Preprava a cestovné náklady
Pri každom z ponúkaných zájazdov CK v katalógu,na www.travegotour.
sk, alebo na ponukových listoch CK je vždy uvedené, či je preprava 
súčasťou ceny zájazdu. Objednávateľ je povinný sám si zaobstarať včas 
platný cestovný doklad /cestovný pas alebo občiansky preukaz/.

VII. Účasť na zájazde
Zaradenie účastníka na zájazd je podmienené zaplatením plnej 
dohodnutej ceny zájazdu. V prípade, že objednávateľom zájazdu je 
organizácia, je povinná zabezpečiť, aby všetci účastníci zájazdu boli 
informovaní o Všeobecných zmluvných podmienkach a pokynoch CK.

VIII. Reklamácie a zodpovednosť a obstarávateľa
1) Objednávateľ má v prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých 
služieb bola menšia ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, uplatniť 
si bezodkladne právo na odstránenie chybne poskytnutej služby u 
dodávateľa alebo povereného zástupcu obstarávateľa.
2) V prípade, že nedôjde k odstráneniu chyby poskytovanej služby, 
objednávateľ má právo na reklamáciu bezodkladne, najneskôr však 
do 3 mesiacov od skončenia dohodnutého rozsahu služieb, písomne 
u obstarávateľa, inak právo zaniká. Na všetky písomné reklamácie je 
obstarávateľ povinný odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 
dní od dňa obdržania reklamácie.

IX. Odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu a zmluvná 
pokuta

1) CK môže pred začiatkom zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde 
len z dôvodu zrušenia zájazdu, alebo z dôvodu porušenia zmluvne 
dohodnutých povinností zo strany objednávateľa.
2) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred 
začiatkom čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu
b) z dôvodov porušenia povinností CK vyplývajúcich zo zmluvy o 
zájazde.
Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde spíše objednávateľ buď 
formou záznamu na predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho 
na pošle doporučenou poštou, prípadne doručí iným preukázateľným 
spôsobom na adresu predajného miesta, kde zájazd kúpil, alebo na 
adresu CK. Účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde nastávajú dňom 
spísania záznamu, príp. dňom písomného oznámenia CK, alebo na 
predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

3) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy o 
zájazde porušenie povinností CK, ktoré sú určené zmluvou zájazde, 
je objednávateľ pri odstúpení od zmluvy povinný zaplatiť CK storno 
poplatok. Ak CK odstúpi od zmluvy o zájazde z dôvodu porušenia 

povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK 
zmluvnú pokutu. Výška storno poplatku a zmluvnej pokuty je stanovená 
podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb 
nasledovne:

46 dní a viac pred odchodom zájazdu: 30% z ceny objednaných služieb 
a poistné
45-31 dní pred odchodom zájazdu: 40% z ceny objednaných služieb 
a poistné
30-21 dní pred odchodom zájazdu: 50% z ceny objednaných služieb 
a poistné
20-15 dní pred odchodom zájazdu: 80% z ceny objednaných služieb 
a poistné
14-16 dní pred odchodom zájazdu: 90% z ceny objednaných služieb 
a poistné
15 dní a menej pred odchodom zájazdu: 100% z ceny objednaných 
služieb a poistné

Suma za uhradené komplexné cestovné poistenie nie je vratná.

X. Poistenie
Komplexné cestovné poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu. Každý 
účastník, ktorý má záujem o poistenie, je povinný spísať s CK poistnú 
zmluvu a zmluvné poistenie v plnej výške zaplatiť cestovnej kancelárii. 
Zmluvné poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí, 
poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny, úrazové poistenie 
a poistenie zmluvnej pokuty /storna zájazdu za príslušných podmienok/.

XI. Zmeny dohodnutých podmienok
Ak je CK nútená pred uskutočnením zájazdu zmeniť podstatnú 
podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. V prípade, 
ak táto zmena vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová 
cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy 
súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty (čl. 
IX. ods. 3). V lehote stanovenej CK musí objednávateľ svoje rozhodnutie 
písomne oznámiť cestovnej kancelárii. Pre účely zmluvy, a v súlade so 
zákonom, sa zmenou podstatnej podmienky zmluvy rozumie zmena 
skutočností týkajúca sa tých údajov, ktoré zmluva o obstaraní zájazdu 
musí obsahovať ( § 471b ods. 1 OZ). Ide o

1. označenie zmluvných strán,
2. charakteristiku zájazdu, najmä termín jeho začatia a skončenia,
uvedenie všetkých poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny
zájazdu, miesto a čas ich trvania.
3. cenu zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavku,
4. lehotu a spôsob, akým má objednávateľ uplatniť nároky plynúce z 
porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie,
5. výšku zmluvných pokút, ktoré je povinný objednávateľ cestovnej
kancelárii uhradiť pri odstúpení

CK má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu 
uzavretého medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom, ak nebude 
dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu.
Minimálny počet účastníkov pre vypísané autobusové zájazdy je 
stanovený na 35 účastníkov, pokiaľ nie je uvedené inak. Ak CK zruší 
zájazd, je povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť 
objednávateľovi , najneskôr v lehote do 5-tich dní pred začiatkom zájazdu. 
Ak CK odstúpi od zmluvy o zájazde z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho 
začiatkom, alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou 
zmluvy podľa ods. 1. má je CK povinná vrátiť platbu objednávateľovi 
v plnej výške, ktorá bola za zájazd uhradená. Objednávateľ má právo 
žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej 
v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak 
CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby 
uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej 
zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, CK je 
povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

XII. Záverečné ustanovenia
V prípade nevyhnutnosti uplatnenia výkladového pravidla, príp. rozporu 
medzi dokumentmi predstavujúcimi režim zmluvného vzťahu, je primárna 
zmluva o obstaraní zájazdu, potom zákon, následne všeobecné zmluvné 
podmienky, ďalej pokyny zaslané 5 (päť) dní pred začatím zájazdu, a až 
naposledy katalóg, ponuka na ponukových listoch a www.travegotour.
sk. Platnosť týchto podmienok sa vzťahuje na služby poskytované CK len 
vtedy, ak nie je CK stanovený alebo vopred zjednaný rozsah vzájomných 
práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou. Zákazníci potvrdzujú 
podpisom zmlúv o obstaraní zájazdov, že sú im Všeobecné zmluvné 
podmienky známe, rozumeli im, súhlasia s nimi a v plnom rozsahu ich 
prijímajú. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v ponuke CK o službách, 
cenách a cestovných podmienkach, odpovedajú informáciám známym v 
čase tlače ponuky a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia 
Zmluvy o obstaraní zájazdu so zákazníkom.



Grécko
Sicília
Španielsko
Cyprus

Email pre zaslanie Vašich požiadaviek: info@travegotour.sk

ŠIROKÁ PONUKA DOVOLENIEK SLOVENSKÝCH A RAKÚSKYCH CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ.

ŠIROKÁ PONUKA LETNÝCH DOVOLENIEK, ALEBO EXOTIKY. 
V CK Travego Tour si môžete zakúpiť  aj dovolenku

MORE  ·  PLÁŽ  ·  DOVOLENKA  ·  RELAX

Mauricius
Kapverdské ostrovy
Turecko
Dominikánska republika

Egypt
Maroko
Kanárske ostrovy
Sardínia

Taliansko
Omán
Srí Lanka
a čokoľvek iné..

Službu Infolinky technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava, SR. Cena zavolania: 0,50€ s DPH / minúta.

www.lada.eu.sk www.mahindra.eu.sk

0988 100 100

LADA VESTA
Elegancia a pohodlie

MAHINDRA XUV 500
Vytvorený na zdolávanie ťažkého terénu



Aj tú najlepšiu dovolenku 
si treba nekonečne 
dobre poistiť

Poistite si svoj zájazd už pri jeho zakúpení v CK a získate výhodný balík poistení od Union poisťovne:

• poistenie liečebných nákladov v zahraničí
• poistenie batožiny
• úrazové poistenie
• poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

tel.: 0850 111 211 www.union.sk

• poistenie storna zájazdu
• poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
• nonstop telefonickú asistenčnú spoločnosť Eurocross Assistance 
 Czech Republic  na čísle +420 2 9633 9644




