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Milí priatelia cestovania,
už je to viac ako 20 rokov, čo som svoju prácu zasvätila cestovnému ruchu. Niekoľko
rokov mojich skúseností som v roku 2013 vložila do založenia spoločnosti Travego
Tour, ktorá Vám už ôsmu sezónu prináša poznávacie zájazdy do rôznych kútov sveta. Z roka na rok, po celých 20 rokov sledujem Vaše priania, nároky, postrehy, preferencie a túžby, ktoré sa snažíme premietnuť do našich zájazdov tak, aby ste boli
spokojní. Z roka na rok sa snažíme zdokonaľovať naše služby a počúvať Vaše reakcie,
aby ste mohli bez starostí spoznávať to, čo poznáme my a vychutnávať si pôžitok
z rozmanitosti sveta, ktorý Vám chceme našimi zájazdami sprístupniť. Od roku 2013
ste s nami spoznali už mnoho krajín. Stovky z Vás uchvátila jedna z mojich srdcoviek,
krátky, nenáročný, ale nádherný zájazd Berchtesgaden a Orlie hniezdo, stovky z Vás sa
s nami pozeralo na Paríž z Eiffellovky, stovky z Vás si s nami vychutnávalo nádherné
Toskánsko, či Rím, Berlín alebo Amsterdam, nádhernú Barcelonu alebo večne krásnu
Prahu, stovky z Vás s nami precestovalo mnoho krajín západnejEurópy vôbec, rovnako
ako stovky z Vás už s nami ochutnalo chuť východu, atmosféru fascinujúceho Ruska,
bývalých štátov ZSSR, či orientu.

Irán
Irán – chuť perzského orientu........................................20-21

Ako si môžete zakúpiť náš zájazd?
Poznávací zájazd CK Travego Tour je možné objednať si:
1. Telefonicky: 0917 858 959
2. Emailom: info@travegotour.sk
3. Objednávkový formulár: uvedený pri každom zájazde
na www.travegotour.sk

V sezóne 2020 sme Vám už tradične pripravili zájazdy do Ruska, ktoré Vám pripravujeme už niekoľko rokov a stále s veľkou radosťou a nadšením. Nielen preto, že do
Ruska rada a opakovane cestujem aj ja sama, ale i pre Vaše pozitívne reakcie z tejto
krajiny, ktoré ma nesmierne tešia, keď vidím, že táto fascinujúca krajina si podmanila takisto aj Vás. Pripravili sme opäť zájazdy do Arménska a Gruzínska, ktoré ste si
obľúbili tiež, pre krásny a rozmanitý kraj, nádherné pamiatky, lahodné vína, či úžasnú
kuchyňu. Tento rok sme sa rozhodli, že Vás zoznámime aj s fantastickým Azerbajdžanom a Iránom, úžasné krajiny, ktoré mňa nenechali ľahostajnou, a preto som sa
rozhodla ich zaradiť medzi naše zájazdy, aby ste tú krásu mohli spoznať s nami aj Vy.

Online Centrála pre komunikáciu a objednávky:
Telefón: 00421 917 858 959 / Email: info@travegotour.sk

Pracujeme ako online cestovná kancelária - v prípade záujmu o osobné stretnutie nás neváhajte navštíviť v našej kancelárii na Drieňovej 34
v Bratislave.
Pred príchodom odporúčame zatelefonovať, nakoľko naši pracovníci sa
môžu počas pracovnej doby nachádzať aj na letisku alebo vybavovať víza.
FIRST MOMENT ZĽAVY do 31. 1., 29. 2. a 31. 3.
Zo všetkých zájazdov 10 - 20 % podľa termínu a zájazdu. Pri FIRST MOMENT akcii NIE je potrebné uhradiť celú sumu!
Pri objednaní zájazdu sa uhrádza IBA ZÁLOHA vo výške 30% z ceny zájazdu. Doplatok je splatný až do 46 dní pred zájazdom.
Aktuálne termíny a ceny na www.travegotour.sk alebo sa informujte
mailom na info@travegotour.sk alebo telefonicky na 0917 858 959.

V roku 2020 Vám želám v prvom rade veľa zdravia a samozrejme čo najviac spoznávania a cestovania, ktoré mení našu mienku o iných krajoch, kultúrach a mravoch, ale
i nás samých. Cestovanie je to, čo mení náš pohľad na svet, svet skutočný a reálny,
aký z kníh, časopisov, internetu a obrázkov človek nikdy nespozná.

Ing. Slavomíra Nováková
Majiteľ
Travego Tour, s. r. o.

Moskva City, Moskva

RUSKO
Palácové námestie, Kremeľ, Moskva

VEĽKÁ NOC

MOSKVA
a PETROHRAD
4

Moskva a Petrohrad počas Veľkej noci je príležitosť, ako spojiť
príjemné s užitočným. Spoznáte dve nádherné metropoly,
ktoré sa Vám vryjú do pamäti a využijete dni voľna - a to
za skvelú predsezónnu cenu! Moskva a Petrohrad sú totiž
nádherné v každom ročnom období!

1.deň Odlet z Bratislavy, prílet do Moskvy vo večerných hodinách, ubytovanie, noc
v hoteli.
2.deň Po raňajkách prehliadka Moskvy, návšteva historického centra. Divadelné námestie a Bolšoj Teatr, Námestie revolúcie a Hotel Metropolitan, Manéžne námestie,
podzemné nákupné centrum Ochotnyj rad, kde z jeho strechy nazrieme do podzemia
na nakupujúcich Moskovčanov, či správne Moskvičov. Zo strechy Ochotného radu sa
nám naskytne krásny výhľad na Sochu Žukova, Historické múzeum, či Červené námestie, ktoré navštívime neskôr. Prejdeme sa Alexandrovským sadom, pozdĺž pietneho
miesta - Hrobu neznámeho vojaka s večným ohňom a počkáme si na výmenu stráží.
V čase obeda navštívime slávny GUM a po obednej prestávke prejdeme Iverskou bránou. Ak chcete vedieť, či sa ešte do Moskvy na nejaký poznávací zájazd vrátite, môžete
si hodiť mincu na Nultom poludníku. Na poznávacom zájazde do Moskvy rozhodne
nevynecháme návštevu Kremľa - súčasného sídla parlamentu a prezidenta (budeme
sledovať vlajku, či práve úraduje alebo nie). Kremeľ je na zozname UNESCO a niet sa
čo čudovať, ešte pred vstupom na nádherné a unikátne námestie nás privíta slávna
Car - puška, delo z ktorého sa nikdy nestrieľalo a Car - kolokol, zvon, ktorý nikdy nezvonil. Chrámové námestie, Uspenskij sobor, Blagoveščenskij sobor a Archangeľskij
sobor Vás nenechajú ľahostajnými - sú totiž nádherné a patria medzi chrámy, pre ktoré
sa rozhodne chodí na poznávacie zájazdy. Uvidíme aj zvonicu Ivana Hrozného, ktorá
bola svojho času najvyššou vežou v Moskve a cez najvýznamnejšiu bránu - Spaskaju
- sa presunieme na Červené námestie. Tu nás čaká ešte zopár prekvapení, no tým
najväčším, je jedným zo symbolov Moskvy - Chrám Vasileja Blaženého. Po prehliadke
Červeného námestia Vám doprajeme osobné voľno, aby ste si ešte všetky dojmy mohli
vychutnať.
3.deň Po raňajkách sa pustíme opäť do poznávania centra Moskvy. Dopoludnia
navštívime slávneho V.I.Lenina v jeho Mauzóleu a popoludní prejdeme k ďalšiemu
nádhernému chrámu - Chrámu Krista Spasiteľa, ktorý je najväčší pravoslávny chrám
nielen v Moskve, ale dokonca i na svete (ten druhý, ktorý nasleduje o približne meter,
uvidíme tiež, ale v Petrohrade). Toto je presne ten chrám v Moskve, ktorý bol za Stalina
zbúraný a bol tu vybudovaný bazén. Tento, ktorý uvidíte, je replika, ale tak nádherná,
že nebudete chcieť uveriť, že nie je originál. Z mostu pri chráme sa nám naskytne
ešte minimálne jeden zaujímavý pohľad - na megalomanskú takmer sto metrovú sochu
Petra I., niet sa čo čudovať, veď je dielom Zuraba Cereteliho. V tento deň navštívime aj
tzv. najlacnejšie múzeum - za cenu jedného lístka, hneď niekoľko skvostov - prevezieme
sa totiž tými najkrajšími stanicami metra, ktoré je treba radšej raz vidieť, ako sto krát
o nich čítať. Jedna z najobľúbenejších staníc našich klientov je asi Kijevskaja, tú určite
nevynecháme. Po zaujímavej, ale tiež rušnej jazde podzemnou Moskvou vystúpime na
Arbate. Tu Vám doprajeme zaslúžený relax a voľno na nákupy suvenírov. Vo večerných
hodinách presun rýchlovlakom do Petrohradu - noc v hoteli v Petrohrade.
4.deň V Petrohrade Vás čaká na poznávanie opäť veľa. Srdcom Petrohradu je Nevský
prospekt a to najdôležitejšie, čo musíte v Petrohrade spoznať, leží práve tu, na Nevskom prospekte popretkávanom kanálmi riečok Fontánka, či Mojka. Uvidíte Stroganov
palác, Dom knihy - nádhernú secesnú budovu, Chrám Kristovho vzkriesenia, ktorý Vám
bude veľmi pripomínať ten z Moskvy na Červenom námestí, ale tento v Petrohrade je
podstatne novší. Bol totiž postavený ako pamiatka na cára Alexandra II, na ktorého
bol spáchaný atentát presne tu. Pôjdeme aj okolo Historického múzea, teda bývalého
nádherného Michailovského paláca a určite do veľkolepého pravoslávneho chrámu Kazanského chrámu. Okrem obeda sa určite zastavíme aj na najlepšie koláče, ktoré
v Petrohrade musíte ochutnať.
5.deň Po raňajkách Vás čaká ďalší zo symbolov Petrohradu, ktorý treba spoznať Ermitáž. Jedna z najznámejších a najväčších svetových galérií, kde vo viac ako 400
sálach je vystavených viac ako 3 milióny exponátov, spolu v 6 budovách na nábreží
rieky Nevy. Po dopoludňajšej prehliadke a obednej prestávke budeme pokračovať
v spoznávaní Petrohradu. Popri budove Admirality prejdeme až na Námestie dekabristov, ktoré zdobí veľkolepá socha Medenného jazdca, ktorú dala postaviť Katarína II. ako
pamiatku pre svojho predchodcu Petra I. Jedným z najkrajších chrámov v Petrohrade je
Chrám sv. Izáka, to je ten, ktorý je druhý najväčší po Chráme Krista spasiteľa v Moskve,
no tento v Petrohrade je našťastie originál a veľkolepý. Navštívime aj Petropavlovskú
pevnosť na Zajačom ostrove, založenú Petrom I., ktorá patrí medzi najvýznamnejšie
pamiatky nielen Petrohradu, ale i Ruska. Z Petropavlovskej Pevnosti si pozrieme aj
bývalý dom Petra I., ktorý Vás pravdepodobne prekvapí svojou skromnosťou a určite
nevynecháme ani slávnu Auroru.
6.deň Posledný deň je určený na cestovanie. Odchod z Petrohradu v ranných hodinách
rýchlovlakom do Moskvy. Transfer na letisko, odlet na SK.

Chrám Sv. Izáka, Petrohrad

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE K ZÁJAZDU MOSKVA A PETROHRAD - ZÁJAZD NA VEĽKÚ NOC
Trvanie zájazdu: 6 dní/5 nocí

Ubytovanie: ubytovanie Vám zabezpečujeme v 2- lôžkových izbách s vlastným sociálnym
zariadením. Izby sú jednoducho vybavené, ale slušné a čisté. V prípade obsadenia izby iba
jednou osobou (osoba cestuje sama) je nutné uhradiť príplatok za 1-lôžkovú izbu. V prípade
záujmu môžeme pre Vás zverejniť, že hľadáme osobu na spoluubytovanie. Je tak možnosť
aj spoluubytovania s inou osobou, pokiaľ obe osoby súhlasia. Všetkých 5 nocí je na hoteli
(žiadna noc nie je vo vlaku).
Presun rýchlovlakom Sapsan: žiadna noc vo vlaku - presun z Moskvy do Petrohradu
a späť je zabezpečený moderným rýchlovlakom Sapsan - všetky noci sú na hoteli.
Stravovanie: raňajky sú zahrnuté v cene zájazdu. Čas na obed a večeru je pre Vás vyhradený.
Cestovné poistenie: poistenie zabezpečujeme prostredníctvom Union poisťovne, a. s.
Poistenie na zájazd odporúčame uzatvoriť u nás, nakoľko k vybaveniu víz predkladáme
kompletné poistné zmluvy.
Cestovné doklady a víza: k cestovaniu do Ruska je potrebný platný cestovný pas, platný
6 mes. po návrate a víza. Víza potrebné na zájazd do Ruska vybavujeme za Vás. O všetkých
náležitostiach potrebných k vybaveniu víz Vás informujeme po zakúpení zájazdu. Cena víz
pri štandardnej lehote vybavenia je zahrnutá v cene zájazdu, v prípade vybavenia víz expresne do 3 dní (napr. neskorý nákup zájazdu týždeň pred odchodom alebo neposkytnutie
dokumentov včas v požadovanom termíne) je cena víz vyššia o 50 Eur /os.
Veľkosť skupiny na zájazde: v skupine je približne od 7 do 16 osôb. Realizáciu zájazdu
garantujeme už od 6 prihlásených osôb.
Sprievodcovské služby: počas celého zájazdu je Vám s dispozícii sprievodca s certifikátom CR.
Transfery: všetky presuny v rámci zájazdu, pri ktorých máte so sebou batožinu (presun
letisko - hotel, hotel - vlaková stanica atď.) sú zabezpečené lokálnymi transfermi - minibusmi. Na ostatnú lokálnu dopravu v rámci prehliadok sa využíva metro, poprípade MHD.

Cena zahŕňa: 5x ubytovanie s raňajkami, letecká doprava BA - Moskva a späť, letiskové
a servisné poplatky, 10 kg podpalubná batožina + príručná batožina, pobytová taxa, doprava
rýchlovlakom Sapsan z Moskvy do Petrohradu a späť, služby slovensky/česky hovoriaceho
sprievodcu počas pobytu v Moskve a Petrohrade, program a organizácia, víza.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2 Eur/os/deň, doplatok za 1-lôžkovú izbu 139 Eur,
metro cca 0,50 Eur/jazda, lokálne transfery 60 Eur/os. + vstupy cca 60-100 Eur + prenájom audioguide zariadenie 8 Eur/os/pobyt (platba pred zájazdom).
BONUS I. pre každého účastníka zájazdu: Každý, kto si zakúpi náš zájazd obdrží pred
odchodom zdarma e-book o geografii, histórii, pamiatkach a miestach, ktoré na zájazde
uvidíte alebo navštívite.
BONUS II: WIFI nielen na hoteli, ale počas celého zájazdu. Náš sprievodca bude mať
počas dňa wifi, na ktoré sa môžete pripojiť a byť tak v kontakte s Vašimi blízkymi nielen
ráno a večer z hotela. Rusko je totiž z pohľadu našich mobilných operátorov vo veľmi drahej
zóne, no tento problém sme Vám vyriešili tak, že sa budete môcť pripojiť na internet CK
Travego Tour.
BONUS III: možnosť AUDIOGUIDE počas prehliadok mesta - systém na odposluch sprievodcu. Audioguide systém tvorí prijímač, ktorý máte zavesený na krku a slúchadlá, v ktorých
počúvate výklad a organizačné pokyny sprievodcu.
Náročnosť (1-3): 3 * fyzicky viac náročný poznávací zájazd, ale stále vhodný pre všetky
vekové kategórie, od detí po dôchodcov, pešie presuny + metro.

Dĺžka
(6 dní / 5 nocí)

eunik
Už Vámžiandna
!!!
informácia

poč

TERMÍNY
Termín
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Doprava
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Raňajky
info@travegotour.sk | 00421 917 858 959
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RUSKO
Chrám Vasilea Blaženého, Červené námestie, Moskva

DVAJA RUSKÍ VELIKÁNI

MOSKVA
a PETROHRAD
6

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. Moskva Vás uchváti a Petrohrad
fascinuje! Jedinečné zážitky s našimi skvelými sprievodcami sa Vám
vryjú do pamäti na celý život! Rusko a jeho symboly “Dvaja ruskí
velikáni Moskva a Petrohrad“ sú tu pre Vás.

1. deň Odlet z Bratislavy, prílet do Moskvy vo večerných hodinách, ubytovanie,
noc v hoteli.
2.deň Po raňajkách prehliadka Moskvy, návšteva legendárneho Kremľa.
Kremeľ je sídlom parlamentu a prezidenta, zároveň je zapísaný v 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 vojaka
a večným ohňom, pri ktorom sa strieda stráž. Iverská brána alebo Brána
vzkriesenia, pred ktorou sa na zemi nachádza značka nultého bodu v Moskve,
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 moskovské centrum GUM, dlhé 1 km. Po prehliadke odchod na
hotel, ubytovanie.
3.deň Po raňajkách pokračovanie v prehliadke Moskvy, 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. Po prehliadke presun z Moskvy rýchlovlakom
Sapsan do Petrohradu - noc v hoteli v Petrohrade.
4.deň Po raňajkách - presun - Cárske Selo, Katarínin Palác, veľkolepý
cársky palác postavený v rokokovom štýle Katarínou I. pre Petra Veľkého.
Zlatá výzdoba, skvostný nábytok, množstvo zrkadiel a slávna ťažko opísateľná
Jantárová komnata, zdobená mozaikami z achátu, či jaspisu. pomenovaná
podľa jantárových dosiek. K areálu Cárskeho Sela neodmysliteľne patrí aj
nádherný Katarínin park. Návrat do Petrohradu, prehliadka. Nevský prospekt - hlavná, najznámejšia a najrušnejšia ulica Petrohradu. 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 v Petrohrade.
Tento chrám je najväčší chrám v meste a zároveň aj druhým najväčším pravoslávnym chrámom na svete (po Chráme Krista Spasiteľa v Moskve). Po
prehliadke Petrohradu odchod na hotel, noc v hoteli.
5.deň Po raňajkách návšteva galérie a múzea 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, sôch, trávnikov, lesných plôch
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 Posledný deň je určený na cestovanie. Odchod z Petrohradu v ranných
hodinách rýchlovlakom do Moskvy. Transfer na letisko, odlet na SK.

Palácové námestie, Petrohrad

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE K ZÁJAZDU MOSKVA A PETROHRAD - DVAJA RUSKÍ VELIKÁNI
Trvanie zájazdu: 6 dní/5 nocí

Ubytovanie: ubytovanie Vám zabezpečujeme v 2- lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Izby sú jednoducho vybavené a čisté. V prípade obsadenia izby iba jednou
osobou (osoba cestuje sama) je nutné uhradiť príplatok za 1-lôžkovú izbu. V prípade záujmu, môžeme pre Vás zverejniť, že hľadáme osobu na spoluubytovanie. Je tak možnosť aj
spoluubytovania s inou osobou, pokiaľ obe osoby súhlasia. Všetkých 5 nocí je na hoteli
(žiadna noc nie je vo vlaku).
Presun rýchlovlakom Sapsan: žiadna noc vo vlaku - presun z Moskvy do Petrohradu
a späť je zabezpečený moderným a pohodlným rýchlovlakom Sapsan - všetky noci sú na
hoteli.
Stravovanie: raňajky sú zahrnuté v cene zájazdu. Čas na obed a večeru je pre Vás vyhradený.
Cestovné poistenie: poistenie zabezpečujeme prostredníctvom Union poisťovne, a. s.
Poistenie na zájazd odporúčame uzatvoriť u nás, nakoľko k vybaveniu víz predkladáme
kompletné poistné zmluvy.
Cestovné doklady a víza: k cestovaniu do Ruska je potrebný platný cestovný pas, platný
6 mes. po návrate a víza. Víza potrebné na zájazd do Ruska vybavujeme za Vás. O všetkých
náležitostiach potrebných k vybaveniu víz Vás informujeme po zakúpení zájazdu. Cena víz
pri štandardnej lehote vybavenia je zahrnutá v cene zájazdu, v prípade vybavenia víz expresne do 3 dní (napr. neskorý nákup zájazdu týždeň pred odchodom alebo neposkytnutie dokumentov včas v požadovanom termíne) je poplatok za expresné vybavenie víz 50 Eur/os.
Veľkosť skupiny na zájazde: v skupine je približne od 7 do 16 osôb. Realizáciu zájazdu
garantujeme už od 6 prihlásených osôb.
Sprievodcovské služby: počas celého zájazdu je Vám s dispozícii odborný sprievodca
s certifikátom CR.
Transfery: všetky transfery v rámci zájazdu, pri ktorých máte so sebou batožinu (presun
letisko - hotel, hotel - vlaková stanica atď) sú zabezpečené minibusom. Na ostatnú lokálnu
dopravu v rámci prehliadok sa využíva metro, poprípade MHD.

Cena zahŕňa: 5x ubytovanie s raňajkami, letecká doprava BA - Moskva a späť, letiskové
a servisné poplatky, 10 kg batožina do podpalubia + príručná batožina, pobytová taxa, vlaková doprava rýchlovlakom Sapsan z Moskvy do Petrohradu a späť, služby slovensky/česky
hovoriaceho sprievodcu počas pobytu v Moskve a Petrohrade, program a organizácia, víza.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2 Eur/os./deň, doplatok za 1-lôžkovú izbu 139 Eur,
metro cca 0,50 Eur/jazda, lokálne transfery 60 Eur/os. + vstupy cca 60-100 Eur + prenájom audioguide zariadenia 8 Eur/os/pobyt (platba pred zájazdom).
BONUS I. pre každého účastníka zájazdu: každý, kto si zakúpi náš zájazd, obdrží pred
odchodom zdarma e-book o geografii, histórii, pamiatkach a miestach, ktoré na zájazde
uvidíte alebo navštívite.
BONUS II.: WIFI nielen na hoteli, ale počas celého zájazdu. Náš sprievodca bude mať
počas dňa wifi, na ktoré sa môžete pripojiť a byť tak v kontakte s Vašimi blízkymi nielen
ráno a večer z hotela. Rusko je totiž z pohľadu našich mobilných operátorov vo veľmi drahej
zóne, no tento problém sme Vám vyriešili tak, že sa budete môcť pripojiť na internet CK
Travego Tour.
BONUS III.: možnosť AUDIOGUIDE počas prehliadok mesta - systém na odposluch
sprievodcu. Audioguide systém tvorí prijímač, ktorý máte zavesený na krku a slúchadlá,
v ktorých počúvate výklad a organizačné pokyny sprievodcu.
Náročnosť (1-3): 3 * fyzicky viac náročný poznávací zájazd, ale stále vhodný pre
všetky vekové kategórie, od detí po dôchodcov, pešie presuny + metro.

TERMÍNY
Dĺžka / 6 dní/5 nocí (* 7 dní/6 nocí) • Doprava / Letecká preprava • Strava / Raňajky
06. 05. 2020–12. 05. 2020*
17. 06. 2020–22. 06. 2020
13. 05. 2020–18. 05. 2020
24. 06. 2020–29. 06. 2020
20. 05. 2020–25. 05. 2020
01. 07. 2020–06. 07. 2020
27. 05. 2020–01. 06. 2020
08. 07. 2020–13. 07. 2020
03. 06. 2020–08. 06. 2020
19. 08. 2020–24. 08. 2020
10. 06. 2020–15. 06. 2020
26. 08. 2020–31. 08. 2020

IDE
AaUs pDreIhOliaGdoUk mesntae!!!
eunik
Už Vámžiandna
!!!
informácia

poč

Aktuálnzľeavy
ceny a egotour.sk

na

www.tr@atrvavegotour.sk

alebo info

8 959

0917 85

02. 09. 2020–07. 09. 2020
09. 09. 2020–14. 09. 2020
16. 09. 2020–21. 09. 2020
23. 09. 2020–28. 09. 2020
07. 10. 2020–12. 10. 2020
28. 10. 2020.–02. 11. 2020
info@travegotour.sk | 00421 917 858 959
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RUSKO
Vojenská prehliadka, Moskva

1.deň odlet z Bratislavy, prílet do Moskvy vo večerných hodinách, ubytovanie,
noc v hoteli.
2.deň po raňajkách odchod transferom do Kubinky približne 60 km od
Moskvy, kedysi testovacieho zariadenia Červenej armády, dnes rozsiahleho vojenského múzea tankov a obrnených transportérov ruskej armády.
Múzeum pozostáva zo stálych expozícií v niekoľkých halách a múzea pod
holým nebom. V múzeu sa nachádza široká škála tankov a obrnených vozidiel vyvinutých a používaných v 20. storočí Sovietmi, Nemcami a mnohými
ďalšími národmi. Väčšina exponátov sú vozidlá sovietskej éry, pričom poslednou ukážkou je Object 172, prototyp modelu T-72 MBT. Okrem toho jediný zostávajúci tank Panzer VIII Maus a zajatý britský tank z obdobia prvej
svetovej vojny (používaný ruskými silami počas ruskej občianskej vojny)
a niekoľko rôznych iných maďarských, poľských, japonských, britských
a amerických vozidiel. V Kubinke boli testované aj nacistické nemecké tanky
a obrnené bojové vozidlá, ktoré boli zajaté sovietskymi jednotkami alebo prevedené USA a Veľkou Britániou. Po prehliadke návrat do Moskvy, individuálny
večerný program, noc v hoteli.
3.deň po raňajkách odchod do historického centra Moskvy, ktoré celé počas
sviatku 9. mája dýcha slávnosťami a oslavami Dňa víťazstva, jedného z najvýznamnejších sviatkov nielen v Moskve, ale v celom Rusku. 9. mája totiž
Rusko oslavuje každoročne deň víťazstva nad nacistickým nemeckom v roku
1945. Pri tejto príležitosti sa koná každoročne veľkolepá vojenská prehliadka, ktorej sa zúčastňuje nielen takmer celá Moskva, ale mnoho iných Rusov
a množstvo zahraničných turistov. Vojenská prehliadka je veľkolepá udalosť
a rozhodne silným zážitkom. Tento deň strávime v historickom centre Moskvy.
Po oslavách návrat na hotel, individuálny večerný program, noc v hoteli.
4.deň po raňajkách odubytovanie, transfer na letisko, odlet v popoludňajších
hodinách, prílet na SK vo večerných hodinách.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE K ZÁJAZDU MOSKVA - DEŇ VÍŤAZSTVA - VOJENSKÁ PREHLIADKA
Trvanie zájazdu: 4 dni/3 noci

9. MÁJ - DEŇ VÍŤAZSTVA

MOSKVA
VOJENSKÁ PREHLIADKA
8

Počas 9. mája sa Moskva mení na nepoznanie a prináša jedinečný
a neopakovateľný zážitok z osláv 9. mája - Dňa víťazstva.

Ubytovanie: ubytovanie Vám zabezpečujeme v 2- lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Izby sú jednoducho vybavené, slušné a čisté. V prípade obsadenia izby iba
jednou osobou (osoba cestuje sama) je nutné uhradiť príplatok za 1-lôžkovú izbu. V prípade
záujmu, môžeme pre Vás zverejniť, že hľadáme osobu na spoluubytovanie. Je tak možnosť
aj spoluubytovania s inou osobou, pokiaľ obe osoby súhlasia.
Stravovanie: raňajky sú zahrnuté v cene zájazdu. Čas na obed a večeru je pre Vás vyhradený.
Cestovné poistenie: poistenie zabezpečujeme prostredníctvom Union poisťovne, a. s.
Poistenie na zájazd odporúčame uzatvoriť u nás, nakoľko k vybaveniu víz predkladáme
kompletné poistné zmluvy.
Cestovné doklady a víza: k cestovaniu do Ruska je potrebný platný cestovný pas, platný
6 mes. po návrate a víza. Víza potrebné na zájazd do Ruska vybavujeme za Vás. O všetkých náležitostiach potrebných k vybaveniu víz Vás informujeme po zakúpení zájazdu.
Cena víz v štandardnej lehote je zahrnutá v cene, v prípade vybavenia víz expresne do 3 dní
(napr. neskorý nákup zájazdu týždeň pred odchodom alebo neposkytnutie dokumentov včas
v požadovanom termíne) je cena víz vyššia o 50 Eur/os.
Veľkosť skupiny na zájazde: v skupine je približne od 7 do 16 osôb. Realizáciu zájazdu
garantujeme už od 6 prihlásených osôb.
Sprievodcovské služby: počas pobytu v Moskve je Vám s dispozícii odborný sprievodca
s certifikátom CR.

Transfery: všetky transfery v rámci zájazdu, pri ktorých máte so sebou batožinu, (presun
letisko - hotel, atď) sú zabezpečené minibusom.
Cena zahŕňa: 3x ubytovanie s raňajkami, letecká doprava BA - Moskva a späť, letiskové a servisné poplatky, 10 kg batožina do podpalubia + príručná batožina, pobytová
taxa, služby slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu počas pobytu v Moskve, program
a organizácia, víza.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2 Eur/os/deň, doplatok za 1-lôžkovú izbu 99 Eur,
metro cca 0,50 Eur/jazda, lokálne transfery 35 Eur/os. + vstupy cca 30 Eur + prenájom
audioguide zariadenia 4 Eur/os./celý pobyt (platba pred zájazdom)
BONUS I.: každý, kto si zakúpi náš zájazd, obdrží pred odchodom zdarma e-book
o geografii, histórii, pamiatkach Moskvy.
BONUS II.: audiosystém na prehliadkach: Na tomto zájazde máte k dispozícii audiosystém - systém na odposluch sprievodcu. Audioguide systém tvorí prijímač, ktorý máte
zavesený na krku a slúchadlá, v ktorých počúvate výklad a organizačné pokyny sprievodcu.
Náročnosť (1-3) : 2 * fyzicky mierne náročný poznávací zájazd, ale stále vhodný pre
všetky vekové kategórie, od detí po dôchodcov, pešie presuny + metro.

Dĺžka
(4 dni / 3 noci)

eunik
Už Vámžiandna
!!!
informácia

poč

TERMÍNY
Termín
07. 05. 2020–10. 05. 2020

IDE
AaUs pDreIhOliaGdoUk mesntae!!!

Doprava
Letecká preprava

Aktuálnzľeavy
ceny a egotour.sk

na

www.tr@atrvavegotour.sk

alebo info

8 959

0917 85

Strava
Raňajky
info@travegotour.sk | 00421 917 858 959
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RUSKO
Červené námestie, Kremeľ, Moskva

1.deň odlet z Bratislavy, prílet do Moskvy vo večerných hodinách, transfer na hotel, ubytovanie, noc v hoteli.
2.deň po raňajkách, stretnutie so sprievodcom na hoteli. 10:00 - 13:00
prehliadka Moskvy so sprievodcom. Prehliadka historického centra
Moskvy, 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 vojaka 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. Po prehliadke
individuálny program, možnosť individuálnej návštevy Kremla, návšteva legendárneho Kremľa. Kremeľ je sídlom parlamentu a prezidenta,
rovnako je zapísaný v 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 alebo individuálna návšteva
nákupného centra GUM. Individuálny návrat na hotel.
3.deň po raňajkách stretnutie so sprievodcom na hoteli. 10:00 - 13:00
pokračovanie prehliadky Moskvy so sprievodcom. 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. 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. Popoludní individuálny program, možnosť pozrieť si Starý Arbat - Moskovská ChampsElysées. 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. Individuálny návrat na hotel.
4.deň po raňajkách transfer na letisko, odlet z Moskvy na SK.

VÝLET DO

MOSKVYNA 4 DNI
10

Moskva, to je veľkolepá architektúra, krásne moskovské chrámy, atmosféra ruskej
minulosti a tradícií, Rusko minulé i moderné. Moskva Vás jednoducho uchváti!
Navštívili ste Moskvu za socializmu? Najvyšší čas si to zopakovať! Žiadna iná
metropola neprešla takou zmenou ako práve Moskva. Predĺžený víkend v Moskve
je zájazd, ktorý Vám poskytne čiastočne služby sprievodcu a zároveň i dostatok
voľného času a priestoru na indivuálne poznávanie Moskvy.

Metro stanica Komsomolskaya, Moskva

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE K ZÁJAZDU VÝLET DO MOSKVY NA 4 DNI
Trvanie zájazdu: 4 dni/3 noci

Zájazd „Výlet do Moskvy„ poskytuje čiastočne sprievodcovské služby (na dopoludnie)
a dostatok voľného času a priestoru na individuálny program a poznávanie. Sprievodca Vám
v prípade záujmu poradí, čo môžete v rámci svojho voľného času vidieť a navštíviť.
Ubytovanie: ubytovanie Vám zabezpečujeme v 2- lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Izby sú jednoducho vybavené a čisté. V prípade obsadenia izby iba jednou
osobou (osoba cestuje sama) je nutné uhradiť príplatok za 1-lôžkovú izbu. V prípade záujmu
môžeme pre Vás zverejniť, že hľadáme osobu na spoluubytovanie. Je tak možnosť aj spoluubytovania s inou osobou, pokiaľ obe osoby súhlasia.
Stravovanie: raňajky sú zahrnuté v cene zájazdu. Obed a večera individuálne.
Cestovné poistenie: poistenie zabezpečujeme prostredníctvom Union poisťovne, a. s.
Poistenie na zájazd odporúčame uzatvoriť u nás, nakoľko k vybaveniu víz predkladáme
kompletné poistné zmluvy.
Cestovné doklady a víza: k cestovaniu do Ruska je potrebný platný cestovný pas, platný
6 mes. po návrate a víza. Víza potrebné na zájazd do Ruska vybavujeme za Vás. O všetkých
náležitostiach potrebných k vybaveniu víz Vás informujeme po zakúpení zájazdu. Cena víz
pri štandardnej lehote vybavenia je zahrnutá v cene zájazdu, v prípade vybavenia víz expresne do 3 dní (napr. neskorý nákup zájazdu týždeň pred odchodom alebo neposkytnutie
dokumentov včas v požadovanom termíne) je poplatok 50 Eur/os.
Veľkosť skupiny na zájazde: v skupine je približne od 7 do 16 osôb. Realizáciu zájazdu
garantujeme už od 6 prihlásených osôb.

Sprievodcovské služby: sprievodca je dispozícii počas prehliadok uvedených v programe
zájazdu.
Transfery: transfer z letiska na hotel a späť je zabezpečený minibusmi. Na ostatnú lokálnu dopravu v rámci prehliadok sa využíva metro, poprípade MHD.
Cena zahŕňa: 3x ubytovanie s raňajkami, letecká doprava BA - Moskva a späť, letiskové a servisné poplatky, 10 kg batožina do podpalubia + príručná batožina, pobytová taxa,
služby slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu počas uvedených prehliadok, program
a organizácia, víza.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2 Eur/os/deň, doplatok za 1-lôžkovú izbu 99 Eur,
lokálne transfery 35 Eur + vstupy + prenájom audioguide zariadenie 4 Eur/os/pobyt (platba pred zájazdom).
BONUS I. pre každého účastníka zájazdu: každý, kto si zakúpi náš zájazd obdrží pred
ochodom zdarma e-book o geografii, histórii, pamiatkach a miestach, ktoré na zájazde
uvidíte alebo navštívite.
BONUS II.: možnosť AUDIOGUIDE počas prehliadok mesta - systém na odposluch sprievodcu. Audioguide systém tvorí prijímač, ktorý máte zavesený na krku a slúchadlá, v ktorých
počúvate výklad a organizačné pokyny sprievodcu.
Náročnosť (1-3): 1 * fyzicky nenáročný poznávací zájazd, ale stále vhodný pre všetky vekové kategórie, od detí po dôchodcov, minimum peších presunov so sprievodcom +
metro.

IDE
AaUs pDreIhOliaGdoUk mesntae!!!
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poč

TERMÍNY

Termín
17. 06. 2020–20. 06. 2020
15. 07. 2020–18. 07. 2020
19. 08. 2020–22. 08. 2020
16. 09. 2020–19. 09. 2020

Dĺžka
(4 dni / 3 noci)
(4 dni / 3 noci)
(4 dni / 3 noci)
(4 dni / 3 noci)

Doprava
Letecká preprava
Letecká preprava
Letecká preprava
Letecká preprava

Aktuálnzľeavy
ceny a egotour.sk

na

www.tr@atrvavegotour.sk

alebo info

8 959

0917 85

Strava
Raňajky
Raňajky
Raňajky
Raňajky
info@travegotour.sk | 00421 917 858 959
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RUSKO
Samsonova fontána, Petergof, Petrohrad

MESTO PALÁCOV

PETROHRAD
12

Vedeli ste, že Petrohrad nie je pomenovaný podľa
svojho zakladateľa Petra I. Veľkého? Nie, nie je. Peter I.
Petrohrad pomenoval podľa svojho patróna sv. Petra!
Áno, podobných zaujímavostí sa na poznávacom zájazde
do Petrohradu dozviete o Petrohrade a Rusku oveľa
viac…spoznáte históriu a uvidíte množstvo skvostných
pamiatok, ktorými je Petrohrad priam posiaty!

1.deň transfer z BA do Viedne, odlet a prílet do Petrohradu. Transfer na hotel, ubytovanie.
2.deň po raňajkách nás očakáva minibus, ktorý nám bude k dispozícii do konca prehliadky
a nádherný Nevský prospekt. Po vyzdvihnutí na hoteli nás odvezie k Lavre Alexandra Nevského,
podľa ktorého je pomenovaná hlavná, najznámejšia a najrušnejšia ulica Petrohradu – Nevský
prospekt. Tu navštívime významný petrohradský cintorín, kde sú pochované slávne osobnosti
Petrohradu, ako napríklad P.I.Čajkovskij, F.M.Dostojevskij, manželka A.S.Puškina Natalia Lanska a mnohí iní. Tu navštívime aj maličké múzeum - so zmenšeninami sôch rozmiestnených po
Petrohrade, tých, ktoré vlastne aj uvidíte, ako napríklad Peter I. (Medenný jazdec), Alexandrov
stĺp, Katarína II., Mikuláš I., Puškin a mnohé iné. Od Lavry A. Nevského - čo je vlastne absolútny
začiatok Nevského prospeku, nás odvezie náš minubus cez Aničkov Most, popri Aničkovom paláci k jedinečnému palácu v centre Petrohradu, ktorý sa zároveň radí aj medzi najkrajšie. Je ním
Šuvalovský palác, palác bohatej rodiny Šuvalovcov a dnes tu sídli jedinečné Faberge múzeum.
Vystúpime pred múzeom a vychutnáme si naozaj niečo skvostné. Nádherné a cenné zbierky
predmetov slávnej petrohradskej šperkárskej rodiny Faberge. Miniatúrne šperky, známe Faberge
vajíčka a iné predmety, ale i porcelán a predmety dennej potreby vykladané drahokamami,
mnohé vytvorené pre členov cárskej rodiny. Pred múzeom si nastúpime a odvezieme sa ďalej,
cestou uvidíme sochu Kataríny II. a za ňou Alexandrijské divadlo, mnoho krásnych kupeckých
domov na Nevskom prospekte a zastavíme pri Kazanskej katedrále. Tu si prezrieme dookola
viacero skvostných pamiatok. Kazanská katedrála, jedna z najkrajších pravoslávnych katedrál
na území Ruska, ktorá tiež skrýva hrobku jedného z najznámejších ruských veliteľov M.I.Kutuzova, jeden z mála katolíckych kostolov Kostol sv. Kataríny. Pri Gribojedovom kanáli uvidíte
Chrám Kristovho vzkriesenia, postavený na počesť Alexandra II., na ktorého bol spáchaný
atentát. Uvidíte jeden z najkrajších palácov v Petrohrade, Michailovský palác, ktorý je dnes
sídlom významného Ruského štátneho múzea, prejdete sa parkom, po ktorom sa prechádzal
kedysi A.S.Puškin, kde dnes stojí jeho socha, a ktorý je neodmysliteľne spätý s Petrohradom. Po
Nevskom prospekte budeme pokračovať našim minibusom ďalej a vystúpime pri prenádhernom
Chráme sv. Izáka - jedného z najkrajších pravoslávnych chrámov vôbec. Chrám sv. Izáka, ktorý
navštívite, je najväčší chrám v Petrohrade a druhým najväčším pravoslávnym chrámom na svete
(po Chráme Krista Spasiteľa v Moskve). Prehliadka Chrámu sv. Izáka Vás určite očarí. Tesne
vedľa chrámu uvidíte tiež Marínsky palác, sochu Mikuláša I. a sochu Petra I., teda slávneho
Medenného jazdca. Po prehliadke nastúpime do minibusu a plný dojmov sa vrátime na hotel.
3.deň po raňajkách nás čaká približne hodinovou cestou fakultatívny výlet do Petergofu, známeho aj pod názvom Petrodvorec. V Petergofe nás okrem nádherného paláca, ktorý dal postaviť
cár Peter I. čaká aj prekrásny park, na navrhovaní ktorého sa podielal aj sám Peter I. Palác
je bývalým letným sídlom ruských cárov. Park pozostáva z mnohých fontán, no dominantnou
je tzv. Veľká kaskáda alebo Samsonova fontána s desiatkami pozlátených sôch a centrálnou
fontánou striekajúcou do výšky až 20 metrov. Dopoludnia si nenecháme ujsť spúšťanie fontán
za sprievodu hudby a prejdeme sa krásnym a rozľahlým parkom. Okrem hlavnej a dominatnej
kaskádovej fontány, ktorú s fínskym zálivom spája podmanivý kanál, je v parku takmer 140
iných menších fontán, jazierok a vodných plôch. V parku na brehu Fínskeho zálivu s nádherným
výhľadom si pozriete panorámu protiľahlého Petrohradu a i malý skromný domček Veľkého
Petra I. Po návrate z výletu, individuálne večerné voľno. Možnosť sledovania nočného otvárania
mostov na rieke Neve.
4.deň po raňajkách sa vydáme na výlet na opačnú stranu Petrohradu - smer Puškin - malé
mestečko, pomenované podľa slávneho A.S.Puškina, ktorý tu navštevoval školu. Kedysi sa táto
istá malá obec nazývala aj Carske Selo, pretože sa tu nachádzal a dodnes stojí prekrásny palác
- postavený manželkou Petra I. Katarínou I. Dnes nesie meno síce Katarínin palác, ale svoje
nové pomenovanie získal na počeť slávnej panovníčky Kataríny II. Veľkej. Súčasťou komplexu je
rozľahlý park s viacerými dobovými stavbami, ale nás bude zaujímať hlavne prehliadka samotného Kataríninho paláca. V paláci Vás očarí zlatá výzdoba, skvostný nábytok, množstvo zrkadiel
a slávna ťažko opísateľná Jantárová komnata, zdobená mozaikami z jantáru, achátu, či jaspisu.
Prehliadka paláca je úžasným zážitkom, ktorý Vás nenechá ľahostajných. Po návrate z výletu
individuálne večerné voľno.
5.deň po raňajkách v tento deň spoločne navštívime veľkolepé Palácové námestie, ktoré sa
pokladá za jedno z najkrajších na svete, na ňom grandióznu budovu Generálneho štábu, monumentálny Alexandrov stĺp z jedného kusu mramoru a ešte krajší podmanivý Zimný palác. Zimný
palác je niekdajším sídlom ruských cárov, ktorého prvá obyvateľka bola Katarína II. Veľká. Tu
navštívime aj Ermitáž, svetoznáme umelecko – historického múzeum, ktoré je jednou z najznámejších a najväčších svetových umeleckých a historických inštitúcií. Nachádza sa tu viac
ako 400 sál s vyše 3 miliónmi cenných exponátov. Komplex múzea pozostáva zo 6 budov situovaných na brehu rieky Nevy. V Ermitáži si vychutnáte nielen skvostné a cenné zbierky, ale aj
veľkolepú výzdobu interiéru. Po návšteve Ermitáže individuálne voľno.
6.deň Po raňajkách transfer na letisko, odlet z Petrohradu, prílet do Viedne a následný transfer
do Bratislavy.

Otváranie mostov na Neve, Petrohrad

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE K ZÁJAZDU PETROHRAD - MESTO PALÁCOV
Trvanie zájazdu: 6 dní/5 nocí

Biele noci: v termíne od 24. 5.–29. 5. 2020 je obdobie „bielych nocí„, ktoré začína
koncom mája a končí začiatkom júla. Biele noci v Petrohrade sú veľkou turistickou atrakciou, nakoľko Slnko zapadá až okolo jedenástej a o polnoci a vychádza už okolo druhej,
tretej hodiny ráno. Petrohrad v noci žije a ulice sú plné hudby, programu a turistov.
Ubytovanie: ubytovanie Vám zabezpečujeme v 2- lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Izby sú jednoducho vybavené, slušné a čisté. V prípade obsadenia izby iba
jednou osobou (osoba cestuje sama) je nutné uhradiť príplatok za 1-lôžkovú izbu. V prípade
záujmu môžeme pre Vás zverejniť, že hľadáme osobu na spoluubytovanie. Je tak možnosť
aj spoluubytovania s inou osobou, pokiaľ obe osoby súhlasia.
Stravovanie: raňajky sú zahrnuté v cene zájazdu. Čas na obed a večeru je pre Vás vyhradený.
Cestovné poistenie: poistenie zabezpečujeme prostredníctvom Union poisťovne, a. s.
Poistenie na zájazd odporúčame uzatvoriť u nás, nakoľko k vybaveniu víz predkladáme
kompletné poistné zmluvy.
Cestovné doklady a víza: k cestovaniu do Ruska je potrebný platný cestovný pas (platný
6 mes. po návrate) a elektronické víza. Elektronické víza Vám vybavíme za Vás.
Veľkosť skupiny na zájazde: v skupine je približne 7 až 16 osôb. Realizáciu zájazdu
garantujeme už od 6 prihlásených osôb.
Sprievodcovské služby: Počas pobytu v Petrohrade je Vám k dispozícii výborná slovensky
hovoriaca lokálna sprievdkyňa z Petrohradu.
Transfery: všetky transfery v rámci zájazdu zabezpečuje CK.

Cena zahŕňa: 5x ubytovanie s raňajkami, letecká doprava Viedeň - Petrohrad a späť,
23 kg batožina do podpalubia + príručná batožina, pobytová taxa, transfer letisko - hotel
a späť, služby slovensky hovoriaceho sprievodcu počas pobytu v Petrohrade, program a organizácia, spracovateľský poplatok za vybavenie elektr. víz.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2 Eur/os/deň, doplatok za 1-lôžkovú izbu
139 Eur, transfer BA - Viedeň letisko a späť 30 Eur, miestne transfery 60 Eur/os + vstupy
cca 120 Eur + prenájom audioguide zariadenia 2 Eur/os/deň (platba pred zájazdom).
BONUS I. pre každého účastníka zájazdu: Každý, kto si zakúpi náš zájazd obdrží pred
odchodom zdarma e-book o geografii, histórii, pamiatkach a miestach, ktoré na zájazde
uvidíte alebo navštívite.
BONUS III.: možnosť AUDIOGUIDE počas prehliadok mesta - systém na odposluch
sprievodcu. Audioguide systém tvorí prijímač, ktorý máte zavesený na krku a slúchadlá,
v ktorých počúvate výklad a organizačné pokyny sprievodcu.
Náročnosť (1-3): 1 * fyzicky nenáročný poznávací zájazd, vhodný pre všetky vekové
kategórie, od detí po dôchodcov, minimum peších presunov, presuny minibusom.
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RUSKO
1.deň Odlet z Bratislavy, prílet do Moskvy vo večerných hodinách, ubytovanie, noc v hoteli.
2.deň Po raňajkách návšteva známych Izmailovských trhov, s množstvom suvenírov a drobností. Po návšteve trhov v Izmailove sa presunieme do centra Moskvy, kde sa ešte pred tým,
ako sa necháme uniesť nezabudnuteľným vianočným Červeným námestím, posilníme obedom
v jednej z najznámejších a typicky ruských reštaurácií Vareničnaya, kde nás obslúžia v ruských
rovnošatách a prinesú úžasné a chutné ruské jedlá. Po obede sa presunieme na skutočne
dych vyrážajúce moskovské Červené námestie! Tesne pred našimi kresťanskými Vianocami sú už vianočné stánky a trhy aj tu (pretože v prvej polovici decembra ešte nie sú vôbec,
alebo nie v plnom rozsahu) a my si to tu spolu doslova vychutnáme. Tak nádhernú výzdobu
ako v Moskve ste nevideli snáď ani v rozprávke! Na Červenom námestí s Chrámom Vasilea
Blaženého a Kremľom pred Vašimi očami sa vynorí fantastická výzdoba a vianočné klzisko,
takže ak budete chcieť môžete sa dokonca aj korčuľovať! Korčule sa dajú zapožičať. Na Červenom námestí navštívime aj legendárny obchodný dom GUM, ktorý Vás v čase Vianoc doslova
ohúri! Tu určite navštívime aj fantastický retro obchod, v ktorom nás obsluhujú v rovnošatách
z čias socializmu a môžete tu nielen vidieť, ale aj zakúpiť rôzne neskutočné tovary v pôvodných
retro baleniach, aké sa predávali kedysi, je to naozaj veľmi zaujímavé kúpiť si klasický ruský
čierny čaj v obale z 1975-teho alebo čokoľvek iné v dobových retro krabičkách a baleniach - na
vianočné originálne darčeky ako stvorené! V tento deň ešte prejdeme aj po historicky významnom a takmer 500 rokov starom, dnes obrovskom nákupnom Tverskom bulvári. Na Tverskom
bulvári nevynecháme minimálne 2 chuťovky. Originálny obchod čokoládovne Červený Október,
v ktorej sa vyrába snáď najznámejšia ruská čokoláda - Aljonka a druhý, nezabudnuteľný obchod
Jelisejevských. Tento obchodík s vyše 100-ročnou tradíciou Vás privíta v nádhernej historickej
secesnej budove, v čase Vianoc vyzdobený…no nepopísateľne! Po prehliadkach a nákupoch,
odchod na hotel, ubytovanie. Komu nebude atmosféry dosť, veľmi jednoducho sa môže vrátiť do
centra a vychutnať si aj tú večernú - ktorá určite za to stojí.
3.deň Po raňajkách dopoludnie venujeme nádhernému moskovskému metru a povozíme sa po
historickej hnedej linke, ktorá vraj vznikla tak, že si Stalin položil na návrh mapky šálku kávy
a.napadlo mu vybudovať jednu okružnú linku, ktorá by spájala ostatné. A tak dnes môžeme
obdivovať práve na tejto okružnej linke najkrajšie metro stanice na svete! Dostatočne povození
sa presunieme opäť do centra a po výbornom obede si budeme môcť vychutnať počas voľna
vianočnú atmosféru, nákupy, kávičkovanie, hlavne ochutnávanie vianočných punčov úplne
dosýta :).Korčuľovaniu sa medze nekladú tiež :). Celé popoludnie až do večera si môžete užívať
celú tú nádheru a vyberať darčeky pre všetkých blízkych. Kto by chcel poznávať viac - naša
sprievodkyňa je Vám k dispozícii a môžete určite aj poznávať!
4.deň Po raňajkách voľný program dopoludnia. Odchod z hotela okolo obeda, transfer na letisko,
odlet na SK.

VIANOČNÁ

MOSKVA

ČAROVNÉ VIANOČNÉ TRHY A SKVELÝ PUNČ

14

Vianočné trhy v Moskve začínajú až tesne pred našimi, kresťanskými Vianocami. Preto Vám vyberáme posledný týždeň
pred Vianocami, aby ste si užili trhy, stánky a dokonalú výzdobu v plnom prúde! Vianočné nákupy a nezabudnuteľné zážitky s dych vyrážajúcej moskovskej výzdoby dopĺňame prehliadkou nádherných metro staníc v Moskve, ale aj návštevami
čarovných obchodov. Jedným z nich je i fantastický retro socialistiský obchod Gastronom nom.1, v ktorom si spomeniete
na staré časy, personál je oblečený v odevoch z čias socializmu, nájde sa tu rôzny ruský socialistický tovar, ale aj kvalitný
špičkový - napríklad kaviár. Zájdeme tiež do fascinujúceho obchodíku Jelisejevských v nádhernej historickej secesnej budove
a originálnej predajne známej ruskej čokoládovne Červený Október, ktorá vyrába snáď najznámejšiu ruskú čokoládu Aljonku,
bez ktorej z Ruska neodíde žiadny Slovák :)

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE K ZÁJAZDU VIANOČNÁ MOSKVA
Trvanie zájazdu: 4 dni/3 noci

Ubytovanie: Ubytovanie Vám zabezpečujeme v 2- lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Izby sú jednoducho vybavené, ale slušné a čisté. V prípade obsadenia
izby iba jednou osobou (osoba cestuje sama) je nutné uhradiť príplatok za 1-lôžkovú izbu.
V prípade záujmu môžeme pre Vás zverejniť, že hľadáme osobu na spoluubytovanie. Je tak
možnosť aj spoluubytovania s inou osobou, pokiaľ obe osoby súhlasia.
Stravovanie: Raňajky sú zahrnuté v cene zájazdu. Čas na obed a večeru je pre Vás
vyhradený.
Cestovné poistenie: Poistenie zabezpečujeme prostredníctvom Union poisťovne, a. s.
Poistenie na zájazd odporúčame uzatvoriť u nás, nakoľko k vybaveniu víz predkladáme
kompletné poistné zmluvy.
Cestovné doklady a víza: k cestovaniu do Ruska je potrebný platný cestovný pas, platný
6 mes. po návrate a víza. Víza potrebné na zájazd do Ruska vybavujeme za Vás. O všetkých
náležitostiach potrebných k vybaveniu víz Vás informujeme po zakúpení zájazdu. Cena víz
pri štandardnej lehote vybavenia je zahrnutá v cene zájazdu, v prípade vybavenia víz expresne do 3 dní (napr. neskorý nákup zájazdu týždeň pred odchodom, alebo neposkytnutie
dokumentov včas v požadovanom termíne) je poplatok 50 Eur /os.
Veľkosť skupiny na zájazde: V skupine je približne od 7 do 16 osôb. Realizáciu zájazdu
garantujeme už od 6 prihlásených osôb.
Sprievodcovské služby: Počas celého zájazdu je Vám s dispozícii odborný sprievodca
s certifikátom CR.
Transfery: Transfer z letiska na hotel a späť je zabezpečený minibusmi. Na ostatnú
lokálnu dopravu v rámci prehliadok sa využíva metro, poprípade MHD.

Cena zahŕňa: 3x ubytovanie s raňajkami, letecká doprava BA - Moskva a späť, letiskové
a servisné poplatky, 20 kg batožina do podpalubia + príručná batožina, pobytová taxa, služby slovensky hovoriaceho sprievodcu počas pobytu v Moskve, program a organizácia, víza.
Cena nezahŕňa: Cestovné poistenie 2 Eur/os/deň, transfery z letiska na hotel a späť
35 Eur/os., metro cca 0,50 Eur/jazda, prípadné vstupy ak by ste sa počas voľna rozhodli
navštíviť nejaké atrakcie, 99 Eur doplatok za 1-lôžkovú izbu, 5 Eur/os/celý pobyt - prenájom audioguide systému.
BONUS I. pre každého účastníka zájazdu: Každý, kto si zakúpi náš zájazd obdrží po
úhrade zdarma e-book o geografii, histórii, pamiatkach a miestach, ktoré na zájazde uvidíte
alebo navštívite.
BONUS II.: WIFI nielen na hoteli, ale počas celého zájazdu. Náš sprievodca bude mať
počas dňa wifi, na ktoré sa môžete pripojiť a byť tak v kontakte s Vašimi blízkymi nielen
ráno a večer z hotela. Rusko je totiž z pohľadu našich mobilných operátorov vo veľmi drahej
zóne, no tento problém sme Vám vyriešili tak, že sa budete môcť pripojiť na internet CK
Travego Tour.
BONUS III.: AUDIOGUIDE počas prehliadok mesta.
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ARMÉNSKO / GRUZÍNSKO
Khor Virap, Ararat, Arménsko

TISÍC CHUTÍ

ARMÉNSKA
a GRUZÍNSKA
16

1000 chutí Arménska a Gruzínska – to je ochutnávka najlepších skvostov Arménska a Gruzínska –
fascinujúca príroda, skvostné pamiatky, história,
jedinečný pravý arménsky koňak, lahodné gruzínske vína a miestne špeciality, relax v gruzínskych
kúpeľoch, skvelí lokálni sprievodcovia z Arménska
a Gruzínska a 4* hotely! Poznávací zájazd Tisíc
chutí Arménska a Gruzínska ulahodí všetkým
Vašim zmyslom!

1.deň odlet priamym letom z Viedne, prílet do Gruzínska, Tbilisi. Transfer z letiska, ubytovanie, noc
v hoteli.
2.deň po raňajkách prehliadka Tbilisi, hlavného a najväčšieho mesta Gruzínska s mnohými kultúrnymi
a historickými pamiatkami, Gruzínske národné múzeum, Štátne konzervatórium, Operné a baletné
divadlo, Sameba – Katedrála najsvätejšej trojice. Uvidíte aj slávny Vorontsov palác, ktorý bol sídlom
ruského gubernátora Vorontsova pre Kaukaz, kde sa v časoch ruského impéria konali významné ceremónie, večierky, bály, či stretnutia štátnikov, palác v ktorom bola po revolúcii v Rusku, podpísaná v roku
1918 nezávislosť Gruzínska a v ktorom v 30-tych rokoch 20.st. žila aj Stalinova matka. Uvidíte majestátnu budovu Národnej knižnice, ikonickú neoklasicistickú budovu Cirkusu Tbilisi, postavenú v ére
sovietskeho zväzu na podnet Stalina, na pahorku s nádherným výhľadom na veľkolepé Námestie hrdinov. Uvidíte peší, novo zrekonštruovaný Most mieru, postavený z oceľovo-sklenej konštrukcie osvietený
10 tis. led svietidlami, ktorý bol v roku 2012 zaradený medzi Top 13 nezvyčajných mostov sveta. Medzi
top historické pamiatky mesta patrí rozhodne Pevnosť Narikala, Anchiskhati bazilika, Sioni katedrála,
jeden z významných symbolov stredovekej architektúry. Na záver dňa sa povzbudíte na miestnej ochutnávke skvelého gruzínskeho vína a deň ukončíte návštevou Mtatsminda parku s najkrajším výhľadom
na celé mesto. Po prehliadke odchod na hotel - noc v hoteli. Vo večerných hodinách v prípade záujmu
môžete navštíviť skvelé gruzínske sírne kúpele a zrelaxovať v termálnej vode bohatej na síru.
3.deň po raňajkách, cesta ku gruzínsko-arménskej hranici. Po prekročení hraníc cesta naprieč fascinujúcou arménskou krajinou, plná úžasných historických pamiatok. Kláštor Haghpat, ktorý predstavuje
vrchol religióznej architektúry a je zmesou byzantskej a tradičnej arménskej architektúry. Kláštor Haghpat je zapísaný na zozname UNESCO. Od kláštoru transfer minibusom k ďalšiemu skvostu Arménska
- jazero Sevan, najväčšie jazero na Kaukaze, ležiace vo výške 1900 m.n.m, perla tejto horskej krajiny.
Poslednou zastávkou je Sevanavank, kláštor na poloostrove Sevan, odchod do Jerevanu. Po príchode
ubytovanie, noc v hoteli.
4.deň po raňajkách prehliadka Jerevanu, ktorú začnete v Parku víťazstva vyhliadkou na celý Jerevan
a Horu Ararat. Z vyhliadky budete pokračovať cez Kaskádu – monumentálne a gigantické schodisko,
obklopené nádhernými záhradami a unikátnymi sochami svetoznámych sochárov. Prejdete sa hlavnou
ulicou mesta, uvidíte budovu Opery a Baletu, prejdete k fascinujúcemu Námestiu Republiky, ktoré je
právom srdcom a pýchou Jerevanu, oválne námestie s hudobnou fontánou, obklopené piatimi monumentálnymi historickými budovami v neoklasicistickom štýle. Z námestia budete pokračovať k duchovnému centru Arménskej apoštolickej cirkvi a k jednému z najstarších kostolov na svete, Katedrále
Ečmiazin, ktorej základy boli postavené už v 3.st. p.n.l., celá oblasť je zapísaná na zozname UNESCO,
nazývaná aj arménskym Vatikánom - jedno z najposvätnejších miest Arménska, pretože ukrýva veľmi
vzácnu relikviu - časť kopije, ktorou bol vraj Kristus pribitý na kríži a my ju spoločne uvidíme! O pár
dní neskôr, uvidíme aj kláštor, v ktorom bola pred tým, ako ju sem priniesli, ukrývaná. Po prehliadke Váš
čaká odmena, vo forme ochutnávky pýchy Arménska – brandy ARARAT. Prehliadka výroby a ochutnávka pravého a lahodného Arménskeho brandy! Návrat na hotel, noc v hoteli.
5.deň po raňajkách začneme deň výletom naprieč údolím Ararat ku kláštoru Khor Virap, ktorého
história je spätá s prijatím kresťanstva v Arménsku, no nám ponúkne hlavne jedinečný a nezabudnuteľný výhľad na horu Ararat. Neďaleko odtiaľ navštívite známy vinársky región Areni, kde si samozrejme prezriete vináreň a na ochutnávke vychutnáte miestne výborné vína. Rozhodne tu navštívite
aj svetoznámu jaskyňu - pivnicu, v ktorej boli počas výkopu nájdená najstaršia topánka a vinárstvo na
svete, datované do roku 5500 p.n.l.! Po zážitku z vinárne prejdete k majstrovskému dielu stredovekej
arménskej architektúry – Kláštoru Noravank, obklopeného navôkol unikátnymi červenými útesmi. Po
prehliadke návrat na hotel, noc v hoteli.
6.deň po raňajkách sa pozrieme k pamätníku Genocídy v Jerevane a následne cesta ku Gruzínskej hranici. Cestovaním sa zastavíme pri nádhernom kláštore Geghard, zapísaného na zozname UNESCO, jeden
z najznámejších arménskych kláštorov. Kláštor je od nepamäti významným pútnickým miestom Arméncov, viaže sa k nemu povera, že ak lístok s modlitbou priviažete na korunu stromu, motlidba sa splní.
Názov kláštora Surp Geghard je názov kopije, ktorou bol vraj Kristus pribitý na kríži. Časť tejto kopije
bol neskôr Ečmiadzinu, kde je dodnes opatrovaný ako vzácna relikvia a my ju tam uvidíme. Zastavíme
sa v arménskej pekárni, kde neodoláte lahodným arménskym špecialitám, ako originálnej baklave,
ktorá sa Vám rozplýva na jazyku, typickým miestnym sendvičom alebo čerstvému arménskemu chlebu,
jednoducho lahôdkami, ktoré okrem domácich milujú snáď všetci turisti! Pekárňou a špecialitami sa
rozlúčime s Arménskom a prejdeme k hranici s Gruzínskom smerom k Tbilisi. Noc na hoteli.
7.deň po raňajkách navštívime katedrálu Svetistkhoveli, zapísanú na zozname UNESCO, pri ktorej sa
prejdeme aj malými starobylými uličkami plných suvenírov, navštívime mestečko Gori so znýmym
a zaujímavým Stalinovim múzeom, kde budeme môcť vidieť aj jeho rodný dom, i vstúpiť do vagóna,
v ktorom cestovával do Gruzínska. Presunieme sa do jedinečného Uplisciche, návšteva starobylého
jaskynného mesta, kde sú vytesané v skalách rôzne chrámy, domovy, či celé uličky. Z vrchu sklál sa
nám naskytne krásny pohľad ako na skaly, tak i na okolitú krajinu. Príchod na hotel, ubytovanie, noc
v hoteli, podvečerný voľný program.
8.deň po raňajkách transfer na letisko, odlet do Viedne.

Gruzínske špeciality

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE K ZÁJAZDU 1000 CHUTÍ ARMÉNSKA A GRUZÍNSKA

Trvanie zájazdu: 8 dní/7 nocí
Odlet: Viedeň
Ubytovanie: ubytovanie Vám zabezpečujeme v 2- lôžkových izbách v 4* hoteloch.
V prípade obsadenia izby iba jednou osobou (osoba cestuje sama) je nutné uhradiť príplatok
za 1-lôžkovú izbu. V prípade záujmu môžeme pre Vás zverejniť, že hľadáme osobu na spolu
ubytovanie. Je tak možnosť aj spoluubytovania s inou osobou, pokiaľ obe osoby súhlasia.
4x noc v jednom hoteli 4* v Tbilisi v Gruzínsku., 3x noc v jednom hoteli 4* v Jerevane
Arménsku.
Transfery: všetky transfery a presuny okruhom sú zabezpečené minibusom.
Stravovanie: raňajky sú zahrnuté v cene zájazdu. Čas na obed a večeru je pre Vás vyhradený. Navštevujú sa spoločne reštaurácie s výbornou miestnou kuchyňou za prijateľné ceny
cca 5-8 Eur/os.
Gruzínsky večer: počas pobytu v Gruzínsku sa môžete zúčastniť na skvelom Gruzínskom
večere, s hudbou, výborným jedlom, vínom a gruzínskym folklórom.
Cestovné poistenie: poistenie zabezpečujeme prostredníctvom Union poisťovne, a. s.
Cestovné doklady a víza: občania SR k cestovaniu do Gruzínska a Arménska potrebujú
cestovný pas SR, platný 6 mes. po návrate z krajiny.

TERMÍNY

Termín
05. 05. 2020–12. 05. 2020
02. 06. 2020–09. 06. 2020
07. 07. 2020–14. 07. 2020
18. 08. 2020–25. 08. 2020

Dĺžka
(8 dní / 7 nocí)
(8 dní / 7 nocí)
(8 dní / 7 nocí)
(8 dní / 7 nocí)

Veľkosť skupiny na zájazde: v skupine je približne od 7 do 16 osôb. Realizáciu zájazdu
garantujeme už od 6 prihlásených osôb.
Sprievodcovské služby: počas pobytu je Vám s dispozícii slovenský sprievodca našej CK
a lokálny sprievodca.
Cena zahŕňa: 7x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteloch, letecká doprava VIE - Tbilisi
a späť, letiskové a servisné poplatky, 23 kg batožina do podpalubia + príručná batožina
(teplé jedlo, nealkoholické nápoje, káva, čaj na palube lietadla), pobytová taxa, služby slovenského sprievodcu počas pobytu v Arménsku a Gruzínsku, transfer z letiska v Tbilisi na
hotel a spät, všetky transfery počas okruhu, program a organizácia.
Cena nezahŕňa: Cestovné poistenie 2 Eur/os/deň, doplatok za 1-lôžkovú izbu 189 Eur,
transfer BA - Viedeň a späť 30 Eur/os., balík vstupov a 3 ochutnávky (spolu 60 Eur/os),
Gruzínsky večer 25 Eur/os (gruzínsky folklór a hudba, večera, víno, vstupné).
Náročnosť (1-3): 1 * fyzicky nenáročný poznávací zájazd, vhodný pre všetky vekové
kategórie, od detí po dôchodcov, minimum peších presunov, presuny minibusom.

Doprava
Letecká preprava
Letecká preprava
Letecká preprava
Letecká preprava
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Azerbajdžan Vám prinesie zmes pocitov,
zmes kultúr, nádych orientu a atmosféru
východu…Baku Vás prekvapí svojou
veľkoleposťou a modernou archirektúrou,
nenadarmo sa nazýva Dubajom. Putovaním krajinou spoznáte vidiek, rôznorodú
krajinu, uchváti Vás Kaukaz. Azerbajdžan
je krajinou, ktorá sa Vám jednoducho
vryje do pamäti. Na zájazde Vás čaká
pestrý program, príjemní ľudia, chutná
azerbajdžanská kuchyňa a hlavne mnoho
nových zážitkov!

1.deň transfer z Bratislavy do Budapešti v podvečerných hodinách, nočný let do Baku.
2.deň prílet do Baku v ranných hodinách. Ubytovanie na hoteli. Hneď na privítanie sa posilníte tradičnými raňajkami
s miestnymi špecialitami a vydáte sa na dopoludňajšiu príjemnú prehliadku hlavného mesta Azerbajdžanu - Baku.
Prejdete sa skvelým Národným bulvárom tiahnucim sa popri Kaspickom mori, ktorý je príjemnou prechádzkou
pomedzi parky a systém vodných kanálov, uvidíte tu aj Malé Benátky, zmenšeninu tých pravých. Dopoludnia navštívite
jedinečné Múzeum kobercov - založeného už v roku 1967, ale dnes sídliace v jednej z najmodernejších budov v Azerbajdžane s unikátnou architektúrou - v tvare zrolovaného koberca. Múzeum, ktoré je zároveň i výskumným a edukačným centrom, disponuje bohatou, ale hlavne krásnou a cennou zbierkov kobercov, z ktorých niektoré sa pokladajú
za národné dedičstvo! Uvidíte svetovo známe Flame Towers, horiace plamene - teda ultra moderné mrakodrapy v tvare plameňov, a prečo plameňov? Nájdeme tu samozrejme symboliku siahajúcu až do dávnej histórie Azerbajdžanu,
ktorý sa nazýva krajinou ohňa a symbol plamienka nie je len v Baku v podobe mrakodrapov, ale dokonca aj v štátnej
vlajke! Uvidíte tiež známu Krištáľovú halu - monumentálnu krásnu stavbu pre 27 tis. divákov - postavenú v roku 2012
pôvodne pre spevácku súťaž Eurovision, Vlajkové námestie na ktorom sa týči najväčšia vlajka na svete, na stožiari
vysokom až 160 m. V starom meste Baku Vás očarí Dievčenská veža, zapísaná na zozname UNESCO, spojená so
starou Azerbajdžanskou legendou. Veža má až 7 poschodí a výhľad z nej je famózny. Uvidíte aj Palác Širvanšáhov,
zapísaný na zozname UNESCO, ktorý je jedným z najkrajších pamiatok azerbajdžanskej architektúry, komplex, pozostávajúci z mešity s minaretom, mauzólea, starobylou bránou a zvyškami starých kúpeľov, ktorý je najstaršou
časťou mesta siahajúci až do 7.st., Múzeum miniatúrnych kníh, ktoré pochádzajú zo zbierky Zafie Slaachovej, ktorá
obsahovala viac ako 6500 miniatúrnych kníh zo 64 štátov sveta. Na záver si pozrieme krásnu mešitu Juma. Návrat
na hotel, noc v hoteli.
3.deň po raňajkách sa vydáme k Mauzóleu Diri Baba z 15. storočia, čo v preklade znamená „ žijúci starček „. Podľa
legendy išlo o nesmrteľného svätca, ktorého telo bolo v hrobke pochované v roku 1402 a keďže sa nerozložilo,
vyhlásili ho za svätého. Od 17 st. je toto miesto dokonca pútnickým miestom. Hrobka je vytesaná priamo do skaly
a pokladá sa za majstrovské dielo širvanskej architektúry. Dodnes sa tu zachoval nápis jeho staviteľa. Pokračovať
budete do historického mestečka Shamakhi, ktoré prvý krát spomínal už Klaudius Ptolemaios, grécky geograf
v 1.st. n.l. Tu navštívime prenádhernú mešitu Juma zo 7.st. Zastavíme sa ešte pri hrobke Yeddi Gumbez, patriacej poslednému Shamakinskému chánovi a prejdeme do Qabala, kde sa vyvezieme lanovkou pre nádherný panoramatický
výhľad na krajinu. Na záver dňa sa zastavíme pri jazere Nohur, s prenádhernými výhľadmi na okolitú prírodu a hory.
Po prehliadke odchod do Sheki, noc v hoteli.
4.deň po raňajkách prehliadka mestečka Sheki, ktoré lemuje úžasný Veľký Kaukaz. Sheki je starobylé historické
mestečko, ktorého história siaha až do obdobia tzv. Hodvábnej cesty, kedy mesto ležalo práve na nej. Tu si pozrieme
zaujímavý komplex - bývalú letnú rezidenciu chánov z 18.st, zapísanú na zozname UNESCO. Tiež uvidíme tzv. karavánovú stanicu z 18.st., poschodovú budovu, kde obchodníci skladovali svoj tovar a žili na poschodí nad obchodmi.
Budova dnes slúži ako hotel a my si v Sheki na budovách ešte určite pozrieme nádherné a unikátne vitrážové okná,
ktoré sú pre Sheki v Azerbajdžane typické. Návrat do Baku, noc v hoteli.
5.deň po raňajkách sa presuniete na sever krajiny, do oblasti Veľkého Kaukazu, s nádhernými výhľadmi na hory
a vodopády, počas cesty si urobíme prestávku na pravé azerbajdžanské gutaby alebo kutaby, teda tenké ploché
koláčiky plnené syrom alebo suchým tvarohom a azerbajdžanský čaj, a to priamo v lesíku Gecresh. Pokračovaním
v ceste Kaukazom, dorazíme do najvyššie položenej kaukazskej dedinky, ležiacej vo výške 2350 m n. m.Obyvatelia
tejto malej horskej dedinky žijú tak izolovane, že hovoria svojim vlastným jazykom! Po kaukazskom výlete plnom
nádherných prírodných scenérií, návrat na hotel, noc v hoteli.
6.deň po raňajkách navštívite spirituálne centrum moslimov v Azerbajdžane, ktoré je zároveň ukážkou nádhernej
architektúry islamu - mešitu Bibi Heybat, ktorú kedysi Alexander Dumas po svojej návšteve v roku 1840 nazval
Fatimou a tento názov sa stal pre ňu typický aj dnes. Bude sa Vám zdať príliš nová? Je to možné, tú pôvodnú totiž
zbúrali sovieti a dnes sa pozeráme na jej vernú kópiu. Po mešite Vás čaká niečo možno ešte zaujímavejšie - svetový
unikát - bahenné sopky. Dostanete sa k nim suchou rovinatou krajinou smerom k mestu Qobustan. Bahenných sopiek
je na svete asi 1000, ale len v Azerbajdžane asi 400. Sopky jemne bublajú, ale ak by ste sem prišli po období dažďov,
sopky striekajú bahno aj do metrovej výšky a čo je ešte zaujímavejšie - vlažné, priam studené. Oblasť Gobustan je
zapísaná na zozname UNESCO nielen pre bahenné sopky, ale i veľmi vzácne prehistorické nápisy, vyryté do skál,
podobné tým v Altamire v Španielsku. Tieto nápisy v Azerbajdžane alebo petroglyfy pochádzajú z obdobia 4 tis. rokov
pred n.l. So zaujímavosťami v tento deň ešte stále nekončíme a pokračujeme smerom k Yanar Dag, tzv. Ohnivej hore,
ktorú vo svojich cestopisoch spomína už známy cestoveľ Marco Polo. Horiaca skala vôbec nie je taká veľká, ale zato
horí údajne už niekoľko tisíc rokov. Spôsobuje to totiž neustále unikajúci zemný plyn, ktorý vytvára a šľahá plamene
až do výšky troch metrov. No a teraz už viete prečo sa Azerbajdžan nazýva krajinou ohňa. Po prehliadke návrat do
Baku, noc v hoteli.
7.deň po raňajkách navštívime oblasť Lankaren, neďaleko iránskej hranice. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí
mestská pevnosť z 18.st. a Palác chána, my ale pokračujeme smer Lerik, do oblasti, ktorá je známa pre svoje čajové
plantáže. Čaj sa pestuje v Azerbajdžane iba v štyroch regiónoch a Lerik je jedným z nich. Napriek tomu, že tradícia
pestovania čajovníka v Azerbajdžane začína až v 18.st., dnes sa radí medzi krajiny s najvyššou spotrebou čaju na
osobu. Po návšteve čajovníkových plantáží návrat do Baku, noc v hoteli.
8.deň po raňajkách si posledný deň doprajeme individuálne voľno, nákupy suvenírov, relax a oddych v Baku a v podvečerných hodinách strávime večer výnimočne. Na tradičnej večeri v Arezbajdžanskej rodine, čo bude rozhodne
príjemným zážitkom. Večer návrat na hotel, odchod na letisko v skorých ranných / nočných hodinách.
9.deň odlet v skorých ranných hodinách, prílet do Budapešti, následný transfer do Bratislavy v obedňajších hodinách.

Baku, Azerbajdžan

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE K ZÁJAZDU AZERBAJDŽAN - ZÁJAZD PLNÝ PREKVAPENÍ
Trvanie zájazdu: 9 dní/8 nocí

Ubytovanie: ubytovanie Vám zabezpečujeme v 2- lôžkových izbách v 4* hoteloch.
V prípade obsadenia izby iba jednou osobou (osoba cestuje sama) je nutné uhradiť príplatok
za 1-lôžkovú izbu. V prípade záujmu môžeme pre Vás zverejniť, že hľadáme osobu na spoluubytovanie. Je tak možnosť aj spoluubytovania s inou osobou, pokiaľ obe osoby súhlasia.
6x noc v Baku, 1x noc v Sheki.
Transfery: všetky transfery a presuny okruhom sú zabezpečené minibusom.
Stravovanie: raňajky sú zahrnuté v cene zájazdu. Čas na obed a večeru je pre Vás vyhradený. Navštevujú sa spoločne reštaurácie s výbornou miestnou kuchyňou.
Cestovné poistenie: poistenie zabezpečujeme prostredníctvom Union poisťovne, a. s.
Cestovné doklady a víza: občania SR k cestovaniu do Azerbajdžanu potrebujú víza. Víza
Vám vybavíme za Vás.
Veľkosť skupiny na zájazde: v skupine je približne od 7 do 16 osôb. Realizáciu zájazdu
garantujeme už od 6 prihlásených osôb.
Sprievodcovské služby: po prílete Vás bude očakávať lokálny slovensky hovoriaci
sprievodca.

Cena zahŕňa: 8x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteloch, letecká doprava, servisné
poplatky, pobytová taxa, služby lokálneho slovensky hovoriaceho sprievodcu počas pobytu
v Azerbajdžane, transfer z letiska v Baku na hotel a spät, všetky transfery počas okruhu,
0,5 l vody/os/deň, program a organizácia, víza.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 2 Eur/os/deň, 195 Eur doplatok za 1-lôžkovú izbu,
transfer BA - Budapešť a späť 50 Eur/os., balík vstupov spolu 80 Eur/os (spoločne plánované vstupy, občerstvenie s čajom a gutabami, večera v azerbajdžanskej rodine - úhrada
pred zájazdom).
Náročnosť (1-3): 2 * fyzicky mierne náročný poznávací zájazd, ale stále vhodný pre
všetky vekové kategórie, od detí po dôchodcov, minimum peších presunov.

TERMÍNY
Termín
03. 05. 2020–11. 05. 2020
18. 06. 2020–26. 06. 2020
23. 08. 2020–31. 08. 2020
24. 09. 2020–02. 10. 2020

Dĺžka
(9 dní / 8 nocí)
(9 dní / 8 nocí)
(9 dní / 8 nocí)
(9 dní / 8 nocí)

Doprava
Letecká preprava
Letecká preprava
Letecká preprava
Letecká preprava
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Strava
Raňajky
Raňajky
Raňajky
Raňajky
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Irán - skutočný orient,
absolútna odlišnosť, odkaz
Perzskej ríše, pozostatky
dávnych čias…dych berúce
bohatsvo, umelecké
i materiálne, v modernom
Teheráne, vo výzdobách
kráľovských palácov i mešít,
na strane druhej jednoduchosť, skromnosť a dobrosrdečnosť obyčajných
ľudí. Vydajte sa spoznávať
Irán a spoznáte pravú chuť
orientu, tak reálnu a blízku,
akú ste doposiaľ nespoznali.

1.deň transfer z BA do Viedne, odlet v popoludňajších hodinách, prílet v nočných hodinách, ubytovanie, noc v hoteli v Teheráne.
2.deň po raňajkách návšteva veľkolepého paláca Golesan a Shamsol-Emareh, bývalého kráľovského komplexu, ktorý je dnes národnou
pamiatkou a jednou z najnavštevovanejších atrakcií. Uchváti Vás unikátny Mramorový trón, ktorý je umeleckým dielom a rozhodne aj
Briliantová sála, kde už podľa názvu viete, že Vás pri vstupe do nej čaká fascinujúci a dych berúci pohľad aký možno vidieť len a len
v Perzii! Aby nebolo lesku a bohatstva málo, navštívime fascinujúce Národné múzeum šperkov, ktoré ukrýva zbierku doslova pokladov.
Nachádzajú sa tu šperky, ktoré možno právom radiť medzi najkrajšie a najdrahšie na svete! Navštívime tiež Bahg Melli - Národný
park, ktorý nie je iba parkom, ale komplexom krásnych architektonických diel, nachádza sa tu budova Ministerstva zahraničných vecí,
Teheránska univerzita, Národné Teheránske múzeum a Národné múzeum Malek. Popoludní si doprajeme aj čas na relax alebo nákupy
v Teheráne. Odchod na hotel, noc v hoteli v Teheráne.
3.deň Po raňajkách si pozrieme Saad Abat komplex - niekdajšie sídlo iránskych panovníkov - dnes sídlo iránskeho prezidenta. Pri sálach
palácov, ktoré tu uvidíte pravdepodobne stratíte reč! V Teheráne si ešte pozrieme jedno rozľahlé a unikátne námestie Azadi s dominantnou - 45 m vysokou vežou Azadi alebo Vežou Slobody, ktorá bola postavená pri príležitosti 2500-tého výročia založenia Iránskeho
kráľovského štátu a presunieme sa na letisko Mehrabad a miestnym letom preletíme do Shirazu. Prílet, transfer na hotel, noc v hoteli
v Shiraze.
4.deň po raňajkách navštívime jednu prekrásnu mešitu, ktorá je celá umeleckým dielom, mešitu Nasir-ol-molk alebo tzv. Ružovú mešitu,
jednu z najkrajších atrakcií v Shiraze a vôbec jednu z najkrajších mešít v celom Iráne. Najväčšiu popularitu si získala pre svoje jedinečné
farebné vitrážové okná, ktoré jej dodávajú neskutočnú atmosféru a veľkolepú mozaikovú výzdobu nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Od
cirkevného sa presunieme k svetskému a navštívime typickú iránsku historickú vilu Naranjestan palác alebo palác Quavam, ktorú dala
kedysi postaviť a vlastnila bohatá kupecká rodina Quavam, jedna z najvplyvnejších a najbohatších rodín v Iráne na prelome 18. a 19.st.
Od vily sa presunieme k nemenej zaujímavému Komplexu Zand, ktorý pozostáva z Citadely, mešity, kúpeľov a úžasného bazáru. Určite sa
Vám bude páčiť celý komplex, ale ten iránsky bazár, teda presnejšie obrovské trhovisko v monumentálnej orientálnej budove, Vás dostane.
Perzské koberce, orientálne koreniny, ručne vyrobené výrobky, starožitnosti, no doslova orient v plnej kráse. Na záver dňa nás čaká ešte
niečo milé a príjemné a hlavne opäť typicky iránske. Stretnutie a posedenie na večeri v typickom iránskom dome u iránskej rodiny, kde
sa naučíme a ochutnáme niečo nové z iránskej kuchyne. Po večeri odchod na hotel, noc v hoteli v Shiraze.
5.deň po raňajkách sa vydáme smer Perzepolis - načrieme do histórie tohto starobylého mesta, ktoré kedysi založil Perzský kráľ Dareoios I. v 6.st. p.n.l. ako sídlo perzských kráľov, ktoré bolo ale neskôr zničené Alexandrom Veľkým Macedónskym. Dodnes dýchajú históriou Veľkej Perzskej ríše ruiny tohto kedysi významného mesta, dnes už zapísaného na zozname UNESCO. Z Perzepolisu sa presunieme do
druhého starobylého kedysi významného mesta, ktoré dodnes pripomínajú jeho ruiny - Istachr alebo Estachr, ktoré svoju najväčšiu slávu
zažilo v čase rozkvetu achajmenovskej perzskej dynastie. Na záver sa zastavíme pri unikátnom moste s jednoduchým názvom Most 33,
teda v iránskom jazyku trochu zložitejším - Si-o-se, čo je jeden z najväčších mostov v Iráne, meria asi 297 m cez jednu z najrozľahlejších
riek. Tých 33 nie je samozrejme náhodných, znamená jednoducho 33 oblúkov. Most s priehradou bol postavený v 17.st. a dnes je lákavou
atrakciou a miestom príjemného stretávania sa a prechádzok. Odchod na hotel, noc v hoteli v Isfahane.
6.deň po raňajkách spoznáme tretie najväčšie mesto Iránu - Isfahan. Isfahan sa pokladá za najkrajšie mesto Iránu. ak sa spýtate Iránca
aké miesta by Vám odporučil, prvé povie svoje mesto a hneď za ním Isfahan. Je to krásne historické miesto, plné úžasných pamiatok,
mesto s príjemnou až podmanivou atmosférou, v ktorej sa miešajú národy, kultúry a náboženstvá už celé storočia. Ako prvé prejdeme na
svetoznáme námestie, zapísané na zozname UNESCO - Naghsh-e-Jahan námestie. Základy tohto fascinujúceho námestia boli postavené
na prelome 16. a 17 st. už vtedy na rozlohe 160x560m. Isfahán bolo kedysi významným mestom nielen preto, že ležalo na slávnej hodvábnej ceste a bolo miestom prestávky a odpočinku mnohých kupcov z čoho prosperovalo, ale i preto, že bolo systematicky prebudované
na základe premysleného urbanistického plánu iránskeho kráľa Shah Abasa v 16.st., ktorý sa rozhodol preniesť hlavné mesto počas
svojej vlády práve do Isfahanu. Námestie obklopujú okrem iného 2 nádherné mešity Shah and Sheikh Lotfollah, Aliqapu palác - veľkolepý
kráľovský palác a starý isfahanský bazár. Návrat na hotel, noc v hoteli v Isfahane.
7.deň Po raňajkách nás čaká kresťanská kultúra v Iráne - Arménska štvrť Julfa v Isfahane. Julfa bola kedysi samostatné mesto, no dnes
tvorí štvrť Isfahanu, založená bola dekrétom perzského kráľa Shaha Abbasa, kedy sem bolo presťahovaných viac ako 150 tis. Arméncov
z dnešnej azerbajdžanskej enklávy Nachičevan. Dnes je Julfa najväčšou arménskou štvrťou na svete, má viac ako 15 tis. obyvateľov
a 16 kresťanských kostolov, z ktorých najvýznamnejšia je Katedrála Vank, ktorej základy boli začaté už v roku 1606 pri založení mesta.
Na prvý pohľad síce pripomína mešitu, ale je cennou pamiatkou kresťanstva s tak nádherne zdobeným interiérom, preplneným farebnými majstrovskými freskami, že doslova konkuruje svetovým katedrálami ktoré poznáme z Európy, ak ich aj nepredčí. V srdci Iránu
sa tak dostávate do zvláštnej atmosféry kresťanstva, akú by ste tu určite nečakali. Katedrálou sa rozlúčime s úžasným Isfahanom
a pokračujeme smer Abyanech, úžasnú opäť unikátnu dedinku na úpätí hôr, ktorá nás doslova uchváti unikátnou architektúrou, červenými
domčekmi a prekrásnou prírodou v okolí. Abaynech je jednou najstarších osídlených oblastí a dedín v Iráne, zapísanou na zozname
UNESCO. Samotná architektúra je živým skanzenom. „Červenú“ dedinku pozostávajúcu z terasovito nastavaných domčekov z nepálených
tehál dotvárajú tradície miestnych obyvateľov, ktorí dodnes nosia krásne iránske kroje, pre ktoré sú typické dlhé sukne, krásne výšivky,
pestrofarebné šatky, či korálky. Obyvateľov v Abyanechu nežije viac ako 300. Po prehliadke odchod na hotel, noc v hoteli v Abyanechu.
8.deň Po raňajkách sa vydáme na cestu do Kašanu, kde spomedzi niekoľkých historických víl a palácov navštívime ten najstarší - Tatabai
palác, postavený v tradičnej iránskej architektúre, ktorý je zároveň i múzeom. Tento skvostný palác bol postavený koncom 19. st. Na
ploche 5 tis. m2 sa rozprestiera rozľahlý palác s viac ako 40-timi miestnosťami, jedna z nich má na strope umiestnené kúsky zrkadiel,
aby bol za svetla sviečok vytvorený efekt hviezdneho neba, sú tu viaceré krásne nádvoria a záhrady. V Kašane zrelaxujeme v jednej nádhernej perzskej historickej záhrade, záhrade Fin, ktorá tým, že bola založená už v roku 1590! je najstaršou záhradou v Iráne. Na rozlohe
2,3 ha sa rozprestiera oáza pokoja, plná zelene, krásnych cyprusov a fontánok, ktorých voda bola odvádzaná z prameňa spoza svahu a jej
tlak bol taký veľký, že nebolo potrebné žiadnych iných čerpadiel. Dnes je táto historická a typická perzská záhrada zapísaná na zozname
UNESCO. Na záver zavítame medzi iránske ženy a pozrieme sa, ako sa vyrábajú pravé perzské koberce! Po prehliadkach odchod na hotel
pri letisku, večerný relax, odchod na letisko v nočných hodinách.
9.deň odlet v skorých ranných / nočných hodinách, prílet do Viedne, následný transfer do Bratislavy.

Horská dedina Abyaneh, UNESCO, Irán

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE K ZÁJAZDU IRÁN - PERZSKÁ CHUŤ ORIENTU
Trvanie zájazdu: 9 dní/8 nocí

Ubytovanie: ubytovanie Vám zabezpečujeme v 2- lôžkových izbách v 4* hoteloch.
V prípade obsadenia izby iba jednou osobou (osoba cestuje sama) je nutné uhradiť príplatok
za 1-lôžkovú izbu. V prípade záujmu môžeme pre Vás zverejniť, že hľadáme osobu na spoluubytovanie. Je tak možnosť aj spoluubytovania s inou osobou, pokiaľ obe osoby súhlasia.
Transfery: všetky transfery a presuny okruhom sú zabezpečené minibusom. Zájazd
zahŕňa tiež 1x miestny prelet.
Stravovanie: raňajky a večere sú zahrnuté v cene zájazdu. Čas na obed je pre Vás vyhradený. Navštevujú sa spoločne reštaurácie s výbornou miestnou kuchyňou.
Cestovné poistenie: poistenie zabezpečujeme prostredníctvom Union poisťovne, a. s.
Cestovné doklady a víza: občania SR k cestovaniu do Iránu potrebujú víza. Víza Vám vybavíme za Vás. K vybaveniu víz je potrebný pas platný 6 mes. po návrate a min. jedna voľná
dvojstrana na nalepenie víz. Rovnako ak máte z predošlej návštevy Izraela v pase izraelskú
pečiatku, v tomto prípade je potrebné dať vystaviť nový pas. K vybaveniu víz je potrebných
30dní, preto objednávanie zájazdu na poslednú chvíľu nie je vhodné. Pri vybavovaní víz
menej ako 30dní pred odchodom na zájazd účtujeme poplatok navyše 39 Eur/osoba.
Veľkosť skupiny na zájazde: v skupine je približne 7 až 16 osôb. Realizáciu zájazdu
garantujeme už od 6 prihlásených osôb.

Sprievodcovské služby: počas zájazdu je Vám k dispozícii slovensky/česky hovoriaci
sprievodca.
Cena zahŕňa: 8x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteloch, letecká doprava Vie - Teh a späť,
servisné poplatky, pobytová taxa, služby slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu počas
zájazdu a služby lokálneho sprievodcu v Iráne, transfer z letiska v Teheráne na hotel a späť,
všetky transfery počas okruhu, miestny prelet Teherán - Shiraz v bussiness triede, polpenziu
(raňajky a večere), 0,5 l vody/os/deň, program a organizácia, víza do Iránu.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie 3,50 Eur/os/deň, 195 Eur doplatok za 1-lôžkovú
izbu, transfer BA - Viedeň a späť 30 Eur/os., balík vstupov spolu 80 Eur/os (spoločne
plánované vstupy, občerstvenie s čajom, perzské posedenie v Shiraze - úhrada pred zájazdom).
Náročnosť (1-3): 2 * fyzicky mierne náročný poznávací zájazd, ale stále vhodný pre
všetky vekové kategórie, od detí po dôchodcov, minimum peších presunov.
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TERMÍNY
Termín
26. 09. 2020–04. 10. 2020

Dĺžka
(9 dní / 8 nocí)

Doprava
Letecká preprava

Strava
Polpenzia
info@travegotour.sk | 00421 917 858 959
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Svätý Juraj, Tbilisi, Gruzínsko

DIZAJNOVÉ

VÁZY A DEKORÁCIE

DESCART
Originálne návrhy a výroba
Každý model je originál z dielne profesionálnych dizajnérov, ktorých
moderný dizajn vytvorí neopakovateľnú atmosféru vo vašom domove
alebo na pracovisku. Naše produkty sa vyznačujú pokrokovým
technologickým prevedením, vysokou kvalitou výroby, nadčasovým
dizajnom s minimalistickou eleganciou.

Osvedčenie o členstve SACKA

www.descart.eu

Cestovné poistenie Union

📞
✉

�
�

00421 917 858 959
info@travegotour.sk
09:00 – 17:00
Travego Tour
travegotour.sk (#travegotour)
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Široký výber

dovoleniek

z pohodlia Vášho domova
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