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Špecialista

TURECKO
nielen na

Milí naši zákazníci, vyberte sa na dovolenku s 
CK AVEMA a my Vás odmeníme! Ponúkame Vám 
zľavu od 100 € - 250 € na poznávací zájazd do 
Turecka! Získate špeciálnu zľavu pre Vás aj 
Vášho spolucestujúceho!*

 * Platí iba na katalógové ceny vybraných zájazdov usporadúvaných CK Avema, nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciami, 
vyplatenie vhotovosti nie je možné a právny nárok na zájazd je vylúčený.
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12 dôvodov, prečo cestovať s nami:

Nech Vám ten perfekcionizmus s pribúdajúcimi rokmi v brandži neubúda. Zájazd môžem každému 
cez Vašu agentúru iba odporučiť.

Úžasne bohatý a pestrý program, výborný výklad Mišky i tureckého sprievodcu Zafera počas nášho 
cestovania z Istanbulu do Antálye  mi zmenil pohľad na túto krajinu a jej obyvateľov a hlavne 
obohatil i pripomenul zabudnuté vedomosti z histórie. Ubytovanie i strava počas celého týždňa tak-
tiež nemali chybu. Ďakujeme obaja s manželom za fantastické zážitky. Vierka Feketeová, Bratislava 

LEN U NÁS JE REZERVÁCIA TAKÁ JEDNODUCHÁ! ZAVOLAJTE KU NÁM NA INFORMAČNÝ A REZERVAČNÝ SERVIS 

Spokojnosť našich klientov je u nás na prvom mieste. Prečítajte si recenzie, čo o nás napísali naši zákazníci 
http://www.avema.sk/od-klientov/kniha-navstev/ 

Kvalitné a nadštandardné služby, 
ktoré sú u nás samozrejmosťou

1
Odmeňujeme Vás za vernosť

2
Skúsení a kvalifikovaní slovenskí 

a miestni sprievodcovia

3
Profesionálna a komplexná 

organizácia

4

90 % spokojnosť klientov

5
Vstupné poplatky v cene počas 

pobytu v Turecku

6
Asistencia so všetkým potrebným

7
Získanie informácií o miestnych 

zvykoch, tradíciách a kultúre

8

Využitie SPA a 
wellnessov v hoteloch, oddych 

pri mori 

9
Neodolatelné ceny

10
Ochotní pracovníci v CK

11
9 ročné skúsenosti

12

A teraz novinka – nezabudnuteľný týždeň – Dubaj - Abu Dhabi – Istanbul so slovenským 
sprievodcom za super uvádzaciu cenu! 

To najlepšie z Turecka 

0903 356 533          0907 147 718          info@avema.sk           www.avema.sk

CK Avema, s.r.o., Kukučínova 32, 831 03 Bratislava
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1 Turecko
Poznávacie zájazdy  

Poznávacie zájazdy s pobytom pri mori

Kresťanské zájazdy

Turistika a wellness 

5 dní v Istanbule

Expo 2016

Prenájom víl

2 Pútnické zájazdy
Rím a Vatikán 

Zakopané-Wadowice-Čenstochová-Licheň

Mariazell

 Medžugorie

3 Benátky s pobytom pri mori

4 Istanbul - Dubaj - Abú Dhabí 

5 Srí Lánka
Srdce Srí Lanky

Duša Srí Lanky

KATALÓG 2016
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6 India
Zlatý trojuholník 

7 Slovensko

Pobyt v kúpeľoch v Piešťanoch 

Zoštíhľujúci pobyt v kúpeľoch Štós

8 Letné dovolenky

9 Všeobecné zmluvné 
 podmienky a reklamačný protokol

0903 356 533          0907 147 718          info@avema.sk           www.avema.sk

CK Avema, s.r.o., Kukučínova 32, 831 03 Bratislava
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Ayka Vital Park Grand Park

Kamir Resort and Spa 5 Hotel description

**** ****

Kamir Resort and Spa Maya Hotel

***** *****

Kamir Resort and Spa 5 Hotel description

Pine Bay Hotel Sentinus Hotel

**** ****
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Yelken Hotel 4

****

Ideálny čas na 
cestovanie

Február Marec Apríl Máj Október Nevember

Teplota 17 18 23 25 24 20

Teplota mora  16 18 20 20 23  20

Príklad ubytovania SPA a WELLNESS v hoteloch

Skvelé jednlo Švédske stoly

AutobusySprievodcovia

Pláž pri hoteli
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ISTANBUL – ANKARA – KAPPPADOKIA 
- ANTÁLYA

Najkrajšie skvosty v Turecku, ríši sultánov
3. DEŇ – ISTANBUL - ANKARA
Podniknete nezabudnuteľnú plavbu loďou cez Bosporskú a Dardanelskú 
úžinu (fakultatívne). Z lode budete obdivovať fascinujúci výhľad na 
európsku časť, ako aj ázijskú časť Istanbulu. Cesta do hlavného mesta, do 
Ankary, kde si autobusom prehliadnete centrum. Prenocovanie v Ankare. 

4. Deň – ANKARA - KAPPADOKIA
Cesta do fascinujúcej Kappadokie. Čakajú vás 2 nezabudnuteľné dni 
v Kappadokii plné unikátov, ktoré nenájdete nikde inde na svete. 
Podzemné mestá siahajúce až 10 podlaží do hĺbky, stovky byzantských 
kostolov a svätýň tesaných do skál, národným park a múzeum pod holým 
nebom Goreme, fascinujúce skalnaté útvary, krásne údolia a prírodné 

1. DEŇ – ISTANBUL
Let do Istanbulu a ubytovanie v hoteli.

2. DEŇ –ISTANBUL
Návšteva Hippodromu, miesta, ktoré kedysi bolo centrom zhromažďovania 
sa ľudu a Sultan Ahmet Camii - Modrej mešity. Zoznámite sa s islamským 
náboženstvom, tradíciami a zvykmi. 
Prehliadka Topkapi paláca, ktorý bol sídlom sultánov. V paláci sa 
nachádzajú zbierky šperkov, zbraní a je odtiaľ nezabudnuteľný výhľad 
na Istanbul (fakultatívne). Prehliadka Hagie Sofie, kedysi najväčšieho 
kresťanského kostola na svete (fakultatívne). Na záver dňa okúsite 
atmosféru najväčšieho bazáru v Turecku. Prenocovanie v Istanbule.

Architektúra

NOVINKA

PREČO TENTO ZÁJAZD?

1

3

2

Novinka

To najlepšie z Turecka

Uvádzacia cena

TURECKO
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scenérie a mnoho ďalšieho. Prenocovanie 
v Kappadokii.

5. Deň – KAPPADOKIA
Pokračujete v prehliadke Kappadokie. Večer 
predstavenie Turecká noc (fakultatívne). 

6. Deň – KONYA – ANTÁLYA 
V Konyi, v meste islámu a tanca, sa zastavíte 
v Mevlanovom múzeu, ktoré je dnes aj jeho 
známym mauzóleom. Mnísi – derviši sa tu učili 
tancu, počas ktoré sa dostávali cez trans bližšie 
k Bohu. Návšteva selčuckého Kervansaray z 13. 
Storočia, ktoré slúžilo ako bezpečné miesto pre 
obchodné karavany. Cesta na tureckú riviéru.

NOVINKA

Skvelé jedlo

7. Deň – ANTÁLYA
Prehliadka perly stredomoria, Antálye. 
Historické centrum s romantickým prístavom, 
vychutnáte si plavbou loďou (fakultatívne), 
navštívite turecký bazár, možnosť výhodných 
nákupov zlata a kože. Prenocovanie na tureckej 
riviére.

8. Deň – ODLET
Veriac, že ste prežili krásnu dovolenku, odletíte 
domov.

JAR  06.04.-
13.04.

13.04. – 
20.04.

 20.04 – 
27.04. 

 27.04. – 
04.05.2016

Cena  549 €  549 € 649 € 699 €

JESEŇ 12.10.-19.10. 19.10.-26.10.  02.11.-
09.11.  

09.11.-
16.11.2016

Cena  699 €  699 € 649 € 549 €

Spiatočnú letenku do Turecka a späť
Ubytovanie na 8 dní a 7 nocí v prvotriednych 3* - 4* - 5* 
hoteloch
Bohaté raňajky formou švédskych stolov
Wellness v niektorých hoteloch – krytý bazén, parný kúpeľ 
a sauna
Služby a výklady profesionálneho slovenského / českého 
sprievodcu
Služby a výklady profesionálneho miestneho sprievodcu
Vstupné poplatky do pamiatok a objektov podľa popisu v 
programe
Transfery v Turecku počas celého pobytu pohodlným 
a klimatizovaným autobusom
Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA SLUŽBY OD A PO Z:

1
2

3
4

5

6
7

8

9

CENA NEZAHŔŇA

Komplexné cestovné 
poistenie vrátane 
storna zájazdu 15,84 € 
(nepovinné) 
Príplatok za 1- lôžkovú 
izbu 99 € (nepovinné).  

Po prílete do Turecka 
odporúčame dokúpiť 
si u sprievodcu večere 
v hodnote 99 € . 

EARLY
BOOKING od 549 €

Úžasný zážitok

CENA

TURECKO
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Z ISTANBULU PO ANTÁLYU

Skvelý program
3. DEŇ –TRÓJA
Trója a jej symbol, trójsky kôň, zaspomínate si na krásnu Helenu  a silného 
Parisa. Trójska vojna nebola len legenda, čo dokázal Heinrich Schliemann. 
Prenocovanie v oblasti Ayvalik. 

4. DEŇ – EFEZ
Efez, jedno z najväčších a najzachovalejších antických miest na svete. 
Je to jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít na svete. Efez je 
tiež spájaný s raným šírením kresťanstva a s pôsobením apoštola Pavla. 
Poobede kúpanie a prenocovanie v oblasti Kušadasi. 

1. DEŇ – Let do Istanbulu, ubytovanie v hoteli 

2. DEŇ – ISTANBUL
To najlepšie, čo v Istanbule je.  Hippodrom, centrum zábavy a rôznych 
pretekov. Sultan Ahmet Camii - Modáú mešita, jedna z najznámejších 
stavieb v celom Istanbule. Zoznámite sa s islamským náboženstvom, 
tradíciami a zvykmi. 
Hagia Sofia, kedysi najväčší kresťanský kostol na svete. Návšteva 
egyptského bazáru. Nezabudnuteľná plavba loďou cez Bosporskú 
a Dardanelskú úžinu (fakultatívne). Z lode budete obdivovať fascinujúci 
výhľad na európsku časť, ako aj ázijskú časť Istanbulu. Prenocovanie 
v Istanbule.

Všetky vstupné poplatky už v cene zájazdu

TURECKO
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5. DEŇ – PAMUKKALE A HIERAPOLIS
Prírodný skvost Pamukkale, čo v preklade 
znamená „bavlnený zámok“. Sú to snehovo-
biele vápencové terasy napustené termálnou 
liečivou vodou. Nachádza sa tu aj Hierapolis, 
rímske kúpeľné mesto. V hoteli si budeme môcť 
tiež vychutnať termálny kúpeľ v termálnom 
bazéne. Prenocovanie v Pamukkale.

CENA NEZAHŔŇA:

Komplexné cestovné 
poistenie vrátane 
storna zájazdu 15,84 € 
(nepovinné)

Príplatok za 1- lôžkovú 
izbu 89 € (nepovinné).  

Po prílete do Turecka 
odporúčame dokúpiť 
si u sprievodcu večere 
v hodnote 99 € .

Program

Pamiatky

Krásy Turecka

Kultúra

6. DEŇ – TAURUS 

Cez pohorie Taurus idete na známu tureckú 

riviéru. Po ceste navštívite miesto, kde vidiecke 

ženy ručne viažu koberce. Ručné viazanie 

kobercov je jedno z najstarších remesiel, ktoré 

sa v Turecku dedí z generácie na generáciu. 

Prenocovanie v oblasti Antálye. 

7. DEŇ – ANTÁLYA

Antálya, perla tureckej rivéry. Navštívime 

známe vodopády, prejdeme sa v historickom 

centre, kde uvidíme symbol mesta Yivli Minare 

- flautový“ minaret. Bude možnosť nákupov 

tradičných tureckých výrobkov zo zlata a kože 

a tiež nákupov na tureckom bazáre. 

8. DEŇ – ROZLÚČKA A ODLET

Spiatočnú letenku do Turecka a späť
Ubytovanie na 8 dní / 7 nocí v prvotriednych 3*-4*-5* hoteloch
Bohaté raňajky formou švédskych stolov
Wellness v niektorých hoteloch – krytý bazén, parný kúpeľ a sauna
Služby profesionálneho slovenského / českého sprievodcu
Služby profesionálneho miestneho sprievodcu
Vstupné poplatky do pamiatok a objektov
Transfery v Turecku počas celého pobytu pohodlným a klimatizovaným autobusom
Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA SLUŽBY OD A PO Z:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

JAR 06.04.-13.04. 13.04. – 20.04. 20.04 – 27.04.  27.04. – 04.05.2016

Cena 599 €  649 € 699 € 699 €
JESEŇ 12.10.-19.10. 19.10.-26.10. 02.11.-09.11. 09.11.-16.11.2016

Cena 699 € 699 € 649 € 599 €

od 599 €

Pamiatky v cene

CENA

Dobrodružstvo

TURECKO
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TÝŽDEŇ NA NAJKRAJŠÍCH MIESTACH 
JUŽNÉHO TURECKA

Zadarmo plavba loďou v Dalyan
budeme pokračovať do Kusadasi, kde strávime nasledujúce 2 noci.

4. deň: Efez
Navštívime Efez, jedno z najväčších a najzachovalejších antických miest 
na svete. Je to jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít na svete. 
Efez je tiež spájaný s raným šírením kresťanstva a s pôsobením apoštola 
Pavla. Poobede kúpanie v egejskom mori. 

5. deň: Pamukkale a Hierapolis
Čaká nás prírodný skvost Pamukkale, čo v preklade znamená „bavlnený 
zámok“. Sú to snehovo-biele vápencové terasy napustené termálnou 
liečivou vodou. Nachádza sa tu aj Hierapolis, rímske kúpeľné mesto. 

1. deň: Let do Antálye

2. deň: Demre
Jazdou popri stredozemnom pobreží s krásnymi výhľadmi sa dostaneme 
do antického mesta Demre. Prehliadneme si skalné hroby, ktoré patria 
k najfascinujúcejším pozoruhodnostiam Turecka. Prenocovanie v oblasti 
Mugla.

3. deň: Lýkia
Dnes podnikneme úžasnú plavbu loďou ústím rieky Dalyan. Iba člnom 
sa dá dostať na pláž Iztuzu, ktorá je známa korytnačkami caretta. Tu si 
dáme prestávku na kúpanie a odvezieme sa späť na pobrežie. Autobusom 

PREČO TENTO ZÁJAZD?

1

3

4

2

5 HVIEZDIČKOVÝ ZÁJAZD

SPOZNÁTE KRÁSY TURECKA

Zadarmo plavba loďou

SKVELÝ ODDYCH

TURECKO
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V hoteli si budeme môcť tiež vychutnať 
termálny kúpeľ v termálnom bazéne. 
Prenocovanie v Pamukkale.

6. deň: Hierapolis – Antálya
Cez krásne pohorie Taurus smerujeme na 
tureckú riviéru. Cestou navštívime prevádzku, 
v ktorej sa vyrábajú ručne viazané koberce a 
oboznámime sa s celým procesom ich výroby. 
Dve prenocovania v oblasti Antálye.

Program

Hotel s bazénom

MAPA ZÁJAZDU

7. deň: Antálya a vodopád 

Antálya, perla tureckej rivéry. Navštívime 

známe vodopády, prejdeme sa v historickom 

centre, kde uvidíme symbol mesta Yivli Minare 

- flautový“ minaret. Bude možnosť nákupov 

tradičných tureckých výrobkov zo zlata a kože 

a tiež nákupov na tureckom bazáre. 

8. deň: Cesta domov

Plní úžasných dojmov sa vyberieme na 

spiatočný let domov.

Ak ste si rezervovali predĺžený pobyt, transfer 

do Vášho 5-hviezdičkového plážového hotela.

Cena nezahŕňa: komplexné cestovné poistenie 

vrátane storna zájazdu 15,84 € (nepovinné), 

príplatok za 1- lôžkovú izbu 89 € (nepovinné).  

Po prílete do Turecka odporúčame dokúpiť si u 

sprievodcu večere v hodnote 99 € .

JAR 06.04.-
13.04.

13.04. – 
20.04.

20.04 – 
27.04.

27.04. – 
04.05.2016

Cena 499 €   549 € 649 € 699 €

JESEŇ 12.10.-
19.10.

19.10.-
26.10. 02.11.-09.11. 09.11.-

16.11.2016

Cena 699 € 699 €   549 € 499 €

Spiatočnú letenku do Turecka a späť
Ubytovanie na 8 dní / 7 nocí v prvotriednych 3*-4*-5* 
hoteloch
Bohaté raňajky formou švédskych stolov
Wellness v niektorých hoteloch – krytý bazén, parný kúpeľ 
a sauna
Služby profesionálneho slovenského / českého sprievodcu
Služby profesionálneho miestneho sprievodcu
Vstupné poplatky do pamiatok a objektov
Transfery v Turecku počas celého pobytu pohodlným 
a klimatizovaným autobusom
Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA SLUŽBY OD A PO Z:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

od 499 €

Pamiatky v cene

CENA

Profi sprievodci

TURECKO

Zadarmo plavba loďou v Dalyan
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KAPPADOKIA

Ihneď si Vás získa
park a múzeum pod holým nebom Goreme, fascinujúce skalnaté útvary, 
krásne údolia a prírodné scenérie a mnoho ďalšieho

5. Deň – Kervansaray a Antálya
Návšteva selčuckého Kervansaray z 13. Storočia, ktoré slúžilo ako 
bezpečné miesto pre obchodné karavany. Návrat na tureckú riviéru

6. Deň – centrum Antálye
Prehliadka perly stredomoria, Antálye. Historické centrum s romantickým 
prístavom, vychutnáme si plavbou loďou (fakultatívne), navštívime 
turecký bazár, možnosť výhodných nákupov zlata a kože 

1. Deň – Prílet
Let do Antálye, ubytovanie v hoteli v oblasti Antálye

2. Deň – Konya – Kappadokia
Vydáme  sa do Kappadokie. V Konyi, v meste islámu a tanca, sa zastavíme 
v Mevlanovom múzeu, ktoré je dnes aj jeho známym mauzóleom. Mnísi – 
derviši sa tu učili tancu, počas ktoré sa dostávali cez trans bližšie k Bohu 

3. a 4. Deň – Kappadokia
Čakajú vás 2 nezabudnuteľné dni v Kappadokii plné unikátov, ktoré 
nenájdete nikde inde na svete. Podzemné mestá siahajúce až 10 podlaží do 
hĺbky, stovky byzantských kostolov a svätýň tesaných do skál, národným 

PREČO TENTO ZÁJAZD

1

3

2

Očarujúce miesto, ktoré si vás 
získa okamžite

Tajuplné podzemné mestá 
a komplexy a prekrásne 
prírodné scenérie

Jeden z najfascinujúcejších 
regiónov na svete

TURECKO
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7. Deň – oddych v bazénoch či pri mori
Oddych v hoteli pri mori či vo wellness v hoteli

8. Deň – Odlet
Veriac, že ste prežili krásnu dovolenku, odletíte 
domov

CENA NEZAHŔŇA

Komplexné cestovné 
poistenie vrátane 
storna zájazdu 15,84 € 
(nepovinné)

Príplatok za 1- lôžkovú 
izbu 89 € (nepovinné).  

Po prílete do Turecka 
odporúčame dokúpiť 
si u sprievodcu večere 
v hodnote 99 € . 

Program

Očarujúce more

Kultúra a tradície

od 499 €

Všetky vstupné poplatky už v cene zájazdu

Pamiatky v cene

CENA

Dobrodúžstvo

Spiatočnú letenku do Turecka a späť
Ubytovanie na 8 dní / 7 nocí v prvotriednych 3*-4*-5* 
hoteloch
Bohaté raňajky formou švédskych stolov
Wellness v niektorých hoteloch – krytý bazén, parný kúpeľ 
a sauna
Služby profesionálneho slovenského / českého sprievodcu
Služby profesionálneho miestneho sprievodcu
Vstupné poplatky do pamiatok a objektov

Transfery v Turecku počas celého pobytu pohodlným 
a klimatizovaným autobusom
Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA SLUŽBY OD A PO Z:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

JAR 06.04.-
13.04.

13.04. – 
20.04.

20.04 – 
27.04.

27.04. – 
04.05.2016

Cena 499 €   549 € 599 € 699 €

JESEŇ 12.10.-
19.10.

19.10.-
26.10. 02.11.-09.11. 09.11.-

16.11.2016

Cena 699 € 699 €   549 € 499 €

TURECKO
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VITAL TOUR

Poznávací zájazd s pobytom pri mori
1. Let do Antálye

Let do Antálye a ubytovanie v hoteli. 

2. Demre a Myra 

Jazdou popri stredozemnom pobreží s krásnymi výhľadmi sa dostaneme do antického mesta 
Demre. Prehliadneme si skalné hroby, ktoré patria k najfascinujúcejším pozoruhodnostiam Turecka. 
Prenocovanie v oblasti Mugla.

3. Plavba loďou, bahenný a termálny kúpeľ

Dnes podnikneme úžasnú plavbu loďou ústím rieky Dalyan (fakultatívne). Iba člnom sa dá dostať 
na pláž Iztuzu, ktorá je známa korytnačkami caretta. Tu si dáme prestávku na kúpanie a doprajeme 
si prírodný bahenný kúpeľ.  Poobede nás čaká prírodný skvost Pamukkale, čo v preklade znamená 
„bavlnený zámok“. Sú to snehovo-biele vápencové terasy napustené termálnou liečivou vodou. 
Nachádza sa tu aj Hierapolis, rímske kúpeľné mesto. 

Termálna voda na Pamukkale je známa pre svoje priaznivé účinky pri reumatických či kožných 

ťažkostiach, ako aj pri problémoch so srdcom či obličkami. V hoteli si vychutnáte kúpeľ v tejto 
vode. Prenocovanie v oblasti Pamukkale.

4. Taurus

Cez krásne pohorie Taurus smerujeme na tureckú riviéru. Cestou navštívime prevádzku, v ktorej 
sa vyrábajú ručne viazané koberce a oboznámime sa s celým procesom ich výroby. Turecko je 
svetoznáme svojimi ručne viazanými kobercami. Štyri prenocovania v oblasti Antálye.

5. Antálya – centrum a vodopády

Dnes si prehliadneme Antályu, perlu tureckej rivéry. Navštívime známe vodopády, prejdeme sa 
v historickom centre, kde uvidíme symbol mesta Yivli Minare - flautový“ minaret. Bude možnosť 
nákupov tradičných tureckých výrobkov zo zlata a kože a tiež nákupov na tureckom bazáre. 

Dnes si doprajeme návštevu tureckých kúpeľov – hamamu. Horúci vzduch, vyhrievané mramorové 
kamene, peeling tela, mydlové bubliny a celotelová masáž. 

TURECKO
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PREČO TENTO ZÁJAZD?

1

3

2

Poznávací zájazd s pobytom pri mori

Zadarmo masáž

Zadarmo návšteva tureckého hamamu

Spiatočnú letenku do Turecka a späť
Ubytovanie na 8 dní / 7 nocí v prvotriednych 3*-4*-5* 
hoteloch
Bohaté raňajky formou švédskych stolov
Wellness v niektorých hoteloch – krytý bazén, parný kúpeľ 
a sauna
Služby profesionálneho slovenského / českého sprievodcu
Služby profesionálneho miestneho sprievodcu
Vstupné poplatky do pamiatok a objektov
Transfery v Turecku počas celého pobytu pohodlným 
a klimatizovaným autobusom
Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA SLUŽBY OD A PO Z:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6. – 7.  

Tieto dni sú určené na oddych v hoteli, kde si môžete dopriať pláž, more a bazény. 

8. Odlet

Veriac, že ste prežili krásnu dovolenku, odletíme domov.

od 549 €

Pobyt pri mori

CENA

Dobrodružstvo

Pamiatky Lususný hotel

JAR 06.04.-
13.04.

13.04. – 
20.04.

20.04 – 
27.04.

27.04. – 
04.05.2016

Cena 549 €   599 € 649 € 699 €

JESEŇ 12.10.-
19.10.

19.10.-
26.10. 02.11.-09.11. 09.11.-

16.11.2016

Cena 699 € 649 €   599 € 549 €

TURECKO
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PO STOPÁCH APOŠTOLA PAVLA 
A PANNY MÁRIE

Pre katolíkov
mesta Milétos, obývaného už v dobe bronzovej. 
Apoštol Pavol sa tu zastavil na svojich misijných 
cestách. Poobede návšteva Baziliky apoštola 
Jána, kde bol údajne pochovaný. 

4. Prírodné terasy s termálnou vodou 

Pamukkale a Hierapolis
Pamukkale v preklade znamená „bavlnený 
zámok“. Sú to snehovo-biele vápencové terasy 
napustené termálnou liečivou vodou. Nachádza 
sa tu aj Hierapolis, rímske kúpeľné mesto, 
známe pôsobením svätého Filipa. V hoteli si 

1. Let do Izmiru

2. Efez a Domček Panny Márie
Efez, jedna z najvýznamnejších archeologických 
lokalít na svete. Efez je spájaný s raným 
kresťanstvom a s pôsobením apoštola Pavla. 
Deň zakončíme svätou omšou v domčeku Panny 
Márie. Matka Božia tu prežila 9 rokov svojho 
života a údajne odtiaľto bola Nanebovzatá. 
Ubytovanie v oblasti Kušadasi.
3. Milétos a Bazilika apoštola Jána - fakultatívne
Dnes oddych v hoteli alebo výlet. Prehliadka 

doprajete kúpeľ v termálnom bazéne.

5. Taurus 

Cez pohorie Taurus smerujeme na tureckú 

riviéru. Cestou navštívime prevádzku, v 

ktorej sa vyrábajú ručne viazané koberce a 

oboznámime sa s celým procesom ich výroby.

Tri prenocovania v oblasti Antálye.

6. Antálya a vodopády

Prehliadka Antálye. Navštívime známe vodopády 

a prejdeme sa v historickom centre. Možnosť 

nákupov tradičných tureckých výrobkov zo 

zlata a kože a tiež nákupov na tureckom bazáre.

7. Oddych v hoteli a pri mori

Dnes relax v bazénoch a pri mori alebo sa 

vydáme ďalej po stopách apoštola Pavla do 

mesta Perge, ktoré bolo jeho prvou misijnou 

zástavkou (za poplatok). 

8. Odlet 

Zadarmo návšteva vodopádov

TURECKO

Kresťanský zájazd

Svätá omša v Domčeku Panny Márie v Efeze
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CENA NEZAHŔŇA:

Komplexné cestovné 
poistenie vrátane 
storna zájazdu  15,84 € 
(nepovinné)

Príplatok za 1- lôžkovú 
izbu 89 € (nepovinné)

Po prílete do Turecka 
odporúčame dokúpiť 
si u sprievodcu večere 
v hodnote 99 €

Program

Svätá omša

EARLY
BOOKING

Apoštol Pavol

od 549 €

Katolícky zájazd

CENA

Spiatočnú letenku do Turecka a späť
Ubytovanie na 8 dní / 7 nocí v prvotriednych 3*-4*-5* hoteloch
Bohaté raňajky formou švédskych stolov
Wellness v niektorých hoteloch – krytý bazén, parný kúpeľ a sauna
Duchovný doprovod
Služby profesionálneho slovenského / českého sprievodcu
Služby profesionálneho miestneho sprievodcu
Vstupné poplatky do pamiatok a objektov
Transfery v Turecku počas celého pobytu pohodlným a klimatizovaným autobusom
Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA SLUŽBY OD A PO Z:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JAR 06.04.-
13.04.

13.04. – 
20.04.

20.04 – 
27.04.

27.04. – 
04.05.2016

Cena 549 €   599 € 699 € 699 €

JESEŇ 12.10.-
19.10.

19.10.-
26.10. 02.11.-09.11. 09.11.-

16.11.2016

Cena 699 € 699 €   599 € 549 €

TURECKO
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CESTY APOŠTOLOV PAVLA A JÁNA

Pre evanjelikov
mesta Milétos, mesta obývaného už v dobe 
bronzovej. Apoštol Pavol sa tu zastavil na svojich 
misijných cestách. 

4. Prírodné terasy s termálnou vodou 
Pamukkale a Hierapolis
Pamukkale v preklade znamená „bavlnený 
zámok“. Sú to snehovo-biele vápencové terasy 
napustené termálnou liečivou vodou. Nachádza 
sa tu aj Hierapolis, rímske kúpeľné mesto, 
známe pôsobením svätého Filipa. 

1. Let do Izmiru

2. Efez a Bazilika apoštola Jána
Efez, jedna z najvýznamnejších archeologických 
lokalít na svete. Efez je spájaný s raným 
kresťanstvom a s pôsobením apoštola Pavla a 
Jána. Poobede návšteva Baziliky apoštola Jána, 
kde bol údajne pochovaný. Ubytovanie v oblasti 
Kušadasi.

3. Milétos - fakultatívne
Dnes oddych v hoteli alebo výlet. Prehliadka 

V hoteli si doprajete kúpeľ v termálnom bazéne.

5. Taurus 

Cez pohorie Taurus smerujeme na tureckú 

riviéru. Cestou navštívime prevádzku, v 

ktorej sa vyrábajú ručne viazané koberce a 

oboznámime sa s celým procesom ich výroby. 

Tri prenocovania v oblasti Antálye.

6. Antálya a vodopády

Navštívime známe vodopády a prejdeme 

sa v historickom centre. Možnosť nákupov 

tradičných tureckých výrobkov zo zlata a kože 

a tiež nákupov na tureckom bazáre.

7. Oddych v hoteli a pri mori

Dnes relax v bazénoch a pri mori alebo sa 

vydáme ďalej po stopách apoštola Pavla do 

mesta Perge, ktoré bolo jeho prvou misijnou 

zástavkou (za poplatok). 

8. Odlet 

Zadarmo návšteva vodopádov

Zadarmo návšteva 
Baziliky apoštola Jána

ZADARMO

TURECKO

Kresťanský zájazd
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CENA NEZAHŔŇA

Komplexné cestovné 
poistenie vrátane 
storna zájazdu 15,84 € 
(nepovinné)

Príplatok za 1- lôžkovú 
izbu 89 € (nepovinné)

Po prílete do Turecka 
odporúčame dokúpiť 
si u sprievodcu večere 
v hodnote 99 €

Program

Antické pamiatky

EARLY
BOOKING od 549 €

 Evanjelický zájazd

CENA

Spiatočnú letenku do Turecka a späť
Ubytovanie na 8 dní / 7 nocí v prvotriednych 3*-4*-5* hoteloch
Bohaté raňajky formou švédskych stolov
Wellness v niektorých hoteloch – krytý bazén, parný kúpeľ a sauna
Duchovný doprovod
Služby profesionálneho slovenského / českého sprievodcu
Služby profesionálneho miestneho sprievodcu
Vstupné poplatky do pamiatok a objektov
Transfery v Turecku počas celého pobytu pohodlným a klimatizovaným autobusom
Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA SLUŽBY OD A PO Z:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JAR 06.04.-
13.04.

13.04. – 
20.04.

20.04 – 
27.04.

27.04. – 
04.05.2016

Cena 549 €   599 € 699 € 699 €

JESEŇ 12.10.-
19.10.

19.10.-
26.10. 02.11.-09.11.

09.11.-
16.11.2016

Cena 699 € 699 €   599 € 549 €

TURECKO
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PRVÉ KRESŤANSKÉ CIRKVI V MALEJ 
ÁZII - Z ISTANBULU PO ANTÁLYU

Miesta zo Svätého písma
4. DEŇ – EFEZ
Efez, jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít na svete. Bol známy chrámom bohyne 
Artemis, ktorý bol považovaný za 1 zo 7 divov sveta. Apoštol Pavol tu evanjelizoval viac ako 2 roky. 
Poobede kúpanie v mori alebo návšteva Domčeka Panny Márie, kde prežila 9 rokov svojho života 
a údajne odtiaľto bola Nanebovzatá (fakultatívne) a prenocovanie v oblasti Kušadasi. 

5. DEŇ – PAMUKKALE A HIERAPOLIS
Prírodný skvost Pamukkale, čo v preklade znamená „bavlnený zámok“. Sú to snehovo-biele 
vápencové terasy napustené termálnou liečivou vodou. Nachádza sa tu Hierapolis, rímske kúpeľné 
mesto, známe pôsobením apoštola Filipa. V hoteli si budeme môcť tiež vychutnať termálny kúpeľ v 
termálnom bazéne. Prenocovanie v Pamukkale.

1. DEŇ – PRÍLET DO ISTANBULU

2. DEŇ –ISTANBUL
To najlepšie, čo v Istanbule je.  Hagia Sofia, kedysi najväčší kresťanský chrám na svete, Hippodrom 
a  Sultan Ahmet Camii – Modrá mešita. Prechádzka na egyptskom bazáre. Ku koncu je možnosť 
podniknúť nezabudnuteľnú plavbu loďou cez Bosporskú a Dardanelskú úžinu (fakultatívne). 
Prenocovanie v Istanbule.

3. DEŇ –TRÓJA
V Tróji mal apoštol Pavol sen, v ktorom sa mu zjavil Macedónčan, ktorý ho volal šíriť Božie Slovo do 
Európy. Prehliadnete si toto historické mesto spolu s jeho symbolom, trójskym koňom, zaspomínate 
si na krásnu Helenu  a silného Parisa. Prenocovanie v oblasti Ayvalik. 

Zadarmo návšteva 
vodopádov

ZADARMO

Zadarmo návšteva vodopádov 

TURECKO

Kresťanský zájazd
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6. DEŇ – TAURUS 
Pokračujete cez pohorie Taurus na známu 
tureckú riviéru. Po ceste navštívite miesto, kde 
vidiecke ženy ručne viažu koberce. Zoznámite 
sa s celým procesom náročnej výroby. 
Prenocovanie v oblasti Antálye. 

7. Antálya a vodopády
Navštívime známe vodopády a prejdeme 
sa v historickom centre. Možnosť nákupov 
tradičných tureckých výrobkov zo zlata a kože 
a tiež nákupov na tureckom bazáre.

8. Odlet 

Program

Trója

CENA NEZAHŔŇA

Komplexné cestovné 
poistenie vrátane 
storna zájazdu 15,84 € 
(nepovinné)

Príplatok za 1- lôžkovú 
izbu 89 € (nepovinné)

Po prílete do Turecka 
odporúčame dokúpiť 
si u sprievodcu večere 
v hodnote 99 €

EARLY
BOOKING od 599 €

Posilníte si vieru 

CENA

Nádherná architektúra

Spiatočnú letenku do Turecka a späť
Ubytovanie na 8 dní / 7 nocí v prvotriednych 3*-4*-5* 
hoteloch
Bohaté raňajky formou švédskych stolov
Wellness v niektorých hoteloch – krytý bazén, parný kúpeľ 
a sauna
Duchovný doprovod
Služby profesionálneho slovenského / českého sprievodcu
Služby profesionálneho miestneho sprievodcu
Vstupné poplatky do pamiatok a objektov
Transfery v Turecku počas celého pobytu pohodlným 
a klimatizovaným autobusom
Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA SLUŽBY OD A PO Z:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JAR 06.04.-
13.04.

13.04. – 
20.04.

20.04 – 
27.04.

27.04. – 
04.05.2016

Cena 599 €   649 € 699 € 699 €

JESEŇ 12.10.-
19.10.

19.10.-
26.10. 02.11.-09.11. 09.11.-

16.11.2016

Cena 699 € 699 €   649 € 599 €

TURECKO
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ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA - APOKALYPSA 
– PO STOPÁCH 7 CIRKVÍ V MALEJ ÁZII
(dnešné Turecko)

Miesta z Nového zákona

4. DEŇ – Smyrna, Sardy a Filadelfia 
Prehliadka Smyrny a Sárd. Sardy boli hlavným mesto lýdského kráľovstva, kde žil najbohatší 
kráľ na svete, Kroisos. Poobede návšteva Filadelfie, o ktorom je dobre vedieť, že hovorí o období 
biblického pozdvihnutia cez rôzne hnutia. 

5. DEŇ – Svetový unikát Pamukkale s termálnou vodou a Laodicea   
Laodicea, si vlažný, ani studený ani horúci. Krásne zachované antické mesto. Oddych v hoteli 
alebo fakultatívne návšteva  Pamukkale, čo v preklade znamená „bavlnený zámok“. Sú to 
snehovo-biele vápencové terasy napustené termálnou liečivou vodou. Nachádza sa tu aj 
Hierapolis, rímske kúpeľné mesto. V hoteli si môžete dať termálny kúpeľ.

1. DEŇ – Let do Izmiru 

2. DEŇ – Pergamon a Tiyatira 
Návšteva Pergamonu, kde si prezrieme chrám cisára Trajána, ktorý bol proti novej kresťanskej 
doktríne. Dozvieme sa aj o prvých lekárskych operáciách v Asklepione. Poobede prehliadka 
Tiyatiry.

3. DEŇ – Efez 
Efe, jedno z najvýznamnejších archeologických lokalít na svete. Je spájaný s raným kresťanstvom 
a s pôsobením apoštola Pavla. Poobede oddych v hoteli alebo fakultatívne návšteva domčeka 
Panny Márie. Matka Božia tu prežila 9 rokov svojho života a údajne odtiaľto bola Nanebovzatá. 

Zadarmo návšteva 
vodopádov

ZADARMO

Zadarmo vstupné poplatky v hodnote 80 €

TURECKO

Kresťanský zájazd
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6. DEŇ –Taurus 
Let balónom ponad Pamukkale (fakultatívne). 
Cez pohorie Taurus smerujeme na tureckú 
riviéru. Cestou navštívime prevádzku, v 
ktorej sa vyrábajú ručne viazané koberce a 
oboznámime sa s celým procesom ich výroby. 

7. DEŇ – Antálya a vodopád 
Navštívime známe vodopády a prejdeme 
sa v historickom centre. Možnosť nákupov 
tradičných tureckých výrobkov zo zlata a kože 
a tiež nákupov na tureckom bazáre.

8. DEŇ – Odlet

Program

Nádherná krajina

Pamiatky

CENA NEZAHŔŇA

Komplexné cestovné 
poistenie vrátane 
storna zájazdu 15,84 € 
(nepovinné)

Príplatok za 1- lôžkovú 
izbu 89 € (nepovinné)

Po prílete do Turecka 
odporúčame dokúpiť 
si u sprievodcu večere 
v hodnote 99 €

EARLY
BOOKING od 649 €

  Kresťanský zájazd

CENA

Spiatočnú letenku do Turecka a späť
Ubytovanie na 8 dní / 7 nocí v prvotriednych 3*-4*-5* 
hoteloch
Bohaté raňajky formou švédskych stolov
Wellness v niektorých hoteloch – krytý bazén, parný kúpeľ 
a sauna
Duchovný doprovod
Služby profesionálneho slovenského / českého sprievodcu
Služby profesionálneho miestneho sprievodcu
Vstupné poplatky do pamiatok a objektov
Transfery v Turecku počas celého pobytu pohodlným 
a klimatizovaným autobusom
Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA SLUŽBY OD A PO Z:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JAR 06.04.-
13.04.

13.04. – 
20.04.

20.04.-
27.04.

27.04.-
04.05.2016

Cena 649 €  649 € 699 € 699 €

JESEŇ 15.10.-
22.10. 

 02.11.-
09.11.

05.11.-
12.11.

09.11.-
16.11.2016

Cena 699 € 699 € 649 € 649 €

TURECKO
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TARZUS A KAPPADOKIA - STOPY 
KRESŤANSTVA V ZÁHADNEJ KRAJINE

Rodisko apoštola Pavla
temperamentným tureckým folklórom (fakultatívne). Ubytovanie v oblasti 
Nevşehir.

4. Deň – Kappadokia
Deň môžete začať letom balónom pri východe slnka (fakultatívne). 
Čakajú nás prechádzky čarovnou Kappadokiu. Navštívime Göreme  
múzeum v prírode, ktoré je plné byzantských kostolov tesaných v skalách, 
prekrásnych fresiek a podzemných kláštorov. Zoznámime sa aj so 
starovekým hrnčiarskym umením. Ubytovanie v oblasti Nevşehir.

5. Deň – Ikónia - Kostol sv. Heleny – Antálya
Dnes počas návštevy koberciarne odhalíme starodávne tajomstvo 

1. Deň - Prílet

2. Deň – Alanya – Anamur – Kostol sv. Tekly
Po krásnom výhľade na Alanyu jazdou popri pobreží pokračujeme ku 
stredovekej križiackej pevnosti Anamur. Poobede Kostol sv. Tekly, ktorá 
sa po vypočutí Pavlovej kázne rozhodla žiť v čistote a stala apoštolkou. 
Ubytovanie v oblasti Mersin.

3. Deň – Tarzus - Kappadokia
Tarzus – rodisko apoštola Pavla. Tu si prehliadneme riuny domu, kde 
Pavol vyrastal, studňu, z ktorej pil vodu a kostol zasvätený apoštolovi 
Pavlovi. Poobede pokračujeme do Kappadokie a večer si môžete spestriť 

TURECKO

Kresťanský zájazd
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umenia ručne viazaných kobercov. V Ikónii 
si prehliadneme kostol sv. Heleny, ktorý dala 
postaviť matka cisára Konštantína – Helena,  
v 4. storočí. Ubytovanie v oblasti Antálye.

6. Deň – Antálya a vodopády
Antálya – perla Stredozemia. Navštívime 
známe vodopády, prejdeme sa v historickom 
centre, kde uvidíme symbol mesta Yivli Minare 
- flautový“ minaret. Bude možnosť nákupov 
tradičných tureckých výrobkov zo zlata a kože 
a tiež nákupov na tureckom bazáre. Ubytovanie 
v oblasti Antálye.

Program

Kappadokia

Architektúra

7. Deň – Perge alebo oddych pri mori 
Dnes relax v bazénoch a pri mori alebo sa 
vydáme ďalej po stopách apoštola Pavla do 
mesta Perge (za poplatok). Ubytovanie v oblasti 
Antálye.

8. Deň - Odlet

CENA NEZAHŔŇA

Komplexné cestovné 
poistenie vrátane 
storna zájazdu 15,84 € 
(nepovinné)

Príplatok za 1- lôžkovú 
izbu 89 € (nepovinné)

Po prílete do Turecka 
odporúčame dokúpiť 
si u sprievodcu večere 
v hodnote 99 €

EARLY
BOOKING od 499 €

Úžasný zážitok

CENA

Spiatočnú letenku do Turecka a späť
Ubytovanie na 8 dní / 7 nocí v prvotriednych 3*-4*-5* 
hoteloch
Bohaté raňajky formou švédskych stolov
Wellness v niektorých hoteloch – krytý bazén, parný kúpeľ 
a sauna
Duchovný doprovod
Služby profesionálneho slovenského / českého sprievodcu
Služby profesionálneho miestneho sprievodcu
Vstupné poplatky do pamiatok a objektov
Transfery v Turecku počas celého pobytu pohodlným 
a klimatizovaným autobusom
Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA SLUŽBY OD A PO Z:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JAR 06.04.-
13.04.

13.04. – 
20.04.

20.04 – 
27.04.

27.04. – 
04.05.2016

Cena 499 €  549 € 599 € 699 €

JESEŇ 12.10.-
19.10.

19.10.-
26.10. 02.11.-09.11. 09.11.-

16.11.2016

Cena 699 € 699 € 549 € 499 €

TURECKO
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TURISTIKA A WELLNESS V JUŽNOM 
TURECKU

Program
k mestu Simena, ktorého časť sa kvôli zemetraseniu prepadlo pod morskú 
hladinu. Dostaneme sa až k stredovekému hradu pri Simene a naskytne 
sa nám nezabudnuteľný výhľad na more a potopené mesto. Ubytovanie  
Therme Maris Termal Hotel.

4. deň – Dalyan a pláž Iztuzu
Fakultatívny program: Dnes výstup začína neďaleko hotela. Najprv 
navštívime miesto, kde sa starajú o ohrozený druh korytnačiek Carreta 
a kde kladú vajíčka. Od mesta Iztuzu sa budeme plaviť rybárskou loďkou 
po očarujúcej delte rieky Dalyan. Z antického mesta Kaunos vedie úzky 
chodník až na vrchol, odkiaľ sa nám naskytne nádherná panoráma rieky 
a dedinky Dalyanköy. Popoludní: Thermal & Wellnes & Spa možnosť využiť 

1. deň  Antálya
Prílet do Antálye a transfer do hotela. Večer stretnutie sa s vedúcim túry, 
informácie ohľadne výletov. Ubytovanie Sealife Hotel / Falez Hotel

2. deň - Vrch Olympos a Chiméra - horiaca hora   
Cesta na horu Olympos, kde sa nachádzajú zrúcaniny antického mesta. 
Pokračovanie k Chimériným ohňom, kde zo zeme prirodzene preniká 
plyn, ktorý horí a vytvára horiace kamene. Ubytovanie v hoteli Klados / 
Adrasan       
      
3. deň -  Simena - potopené mesto
Cesta do kedysi gréckeho mesta Kapaklı cez dych berúcu prírodu smerom 

PREČO TENTO ZÁJAZD

1

3

4

2

Prekrásna príroda 
a nezabudnuteľné 
panorámy

Termálna voda na 
Pamukkale

Kúpanie v mori

Antické pamiatky

TURECKO
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wellness program hotela. Ubytovanie  Therme 

Maris Termal Hotel.   

5. deň – Pamukkale – prírodný unikát 

s termálnou vodou

Pamukkale - snehobiele vápencové terasy 

naplnené liečivou termálnou vodou. Náš výstup 

začína od ruín rímskeho antického mesta 

Hierapolisa. Kamkoľvek sa pozrieme, uvidíme 

týčiace sa ruiny mesta z 2. storočia p.n.l. Cesta 

8. deň - Odlet

Veriac, že ste prežili príjemný týždeň plný 

nezabudnuteľných zážitkov, odletíme domov

Program Túry

Prírodné skvosty
Rieka Dalyan

Nádherná príroda

nás povedie pozdĺž najväčších pohrebísk antiky. 
Nakoniec si vychutnáme priaznivé účinky 
termálnej vody. Ubytovanie Tripolis hotel. 
       
6. deň - Volanie juhu
Z výšky 1 600 m.n.m. cesta na tureckú riviéru. 
Medzi borovicovými a cédrovými lesmi 
sa nachádza domov nomádskych Turkov. 
Navštívime miesto, kde turecké ženy ručne 
viažu koberce. Ubytovanie Sealife Hotel / Falez 
Hotel

7. deň – Antálya a oáza
Dnes si vychutnáme nádhernú nedotknutú 
prírodu s vodopádmi a skalnatými útvarmi 
neďaleko mesta, ktoré nám pripomína skutočnú 
oázu v púšti. Miesto je jedinečné vďaka 
kombinácii zelene, fauny, vody a skalnatých 
útvarov, ktoré vytvárajú neopakovateľnú 
scenériu. Nakoniec si prezrieme centrum 
Antálye, kde sa nám naskytne možnosť 
nákupu zlatých šperkov a kožených výrobkov. 
Ubytovanie Hotel Sealife / Hotel Falez 

Wellness v hoteli Therme Maris Hotel

2. deň
390 m
120 m
11.00 km
ca. 4.00 hod.

3. deň
390 m
120 m
8.00 km
cca. 4.00 h

4. deň
250 m
120 m 
10.00 km
cca. 4.00 h

5. deň
120 m
240 m
7.00 km
cca. 4.00 hh

7. deň
65 m   4.00 km
70 m   cca. 3.00 h

Let renomovanou 
leteckou spoločnosťou
Ubytovanie na 8 dní / 
7 nocí v uvedených 4* 
hoteloch v pohodlných 
izbách s kúpeľňou a WC 
(zmena je možná)
Raňajky a večere 
Kvalifikovaný turecký 
sprievodca
Kvalifikovaný slovenský 
sprievodca
Cesta klimatizovaným 
autobusom 
Poistenie CK proti 
insolventnosti

CENA ZAHŔŇA:

1

2

3

4

5

6

7

Fakultatívny výlet 4. 
deň doobeda po rieke 
Dalyan (29 €)
Komplexné cestovné 
poistenie 15,84 €
Príplatok za 1 lôžkovú 
izbu 160 €.

CENA NEZAHŔŇA:

1

2

3

JAR 06.04. - 13.04.2016  09.11. - 16.11.2016

Cena 649 € 649 €
 Pre skupiny ľubovoľný termín

TURECKO
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5 DNÍ V ISTANBULE
UVÁDZACIA CENA 

NOVINKA 
3. deň 
Prehliadka kostola sv. Spasitela v Chóre, jedného z najkrajších byzantských kostolov v Istanbule.
Návšteva bazára a špecialistov na kožené výrobky. Prehliadka známych podzemných cisterní z 
čiasantiky. Plavba loďou Bosporom. Tento deň je fakultatívny.

4. deň
Návšteva Topkapi paláca, sídla sultánov, ktorého súčasťou je aj hárem. Kedy tu varilo vyše 1000 
kuchárov. Návšteva ručne tkaných kobercov. Jazda cez bosporský most a panoramatická foto 
prestávka na vrchu Çamlıca, odkiaľ je prekrásny výhľad na Istanbul. Tento deň je fakultatívny.

5. deň
Transfer na letisko a odlet. 

1. deň  
Let do Istanbulu, transfer a ubytovanie v hoteli. 

2. deň
Prehliadka Hippodromu, miesta, ktoré kedysi bolo centrom zhromažďovania ľudu a centrom zábavy. 
Návšteva Sultan Ahmet Camii - Modrú mešitu, jedna z najznámejších stavieb v celom Istanbule. 
Zoznámite sa s islamským náboženstvom, tradíciami a zvykmi. Prehliadka Hagie Sofie, kedysi 
najväčšieho kresťanského kostola na svete. Odtiaľto Vaše kroky povedú na bazár s koreninami. Ku 
koncu dňa vyskúšate jedinečný podmorský tunel Marmaray a prídete do Ázie, kde bude pokračovať 
prehliadka. 

Zamilujte sa

TURECKO
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2 výlety v cene 649 €

NOVINKA
Turecko  |  Istanbul

 Nádherná kultúra

CENA OD

Zamilujete sa 

ARCHITEKTÚRA

TUNAJŠIA KULTÚRA

Letenka do Istanbulu a späť
5 dní / 4 noci ubytovanie v 3* / 4* hoteli 
4 x raňajky formou švédskych stolov v hoteli
Výlety v Istanbule podľa popisu v programe
Služby profesionálneho slovenského / českého sprievodcu 
s odbornými výkladmi
Služby profesionálneho tureckého sprievodcu s odbornými 
výkladmi
Všetky transfery pohodlným autobusom v Turecku – 
letiskové a aj na výlety
Poistenie CK proti insolventnosti

CENA ZAHŔŇA:

1

2

3

4

5

6

7

8

Cestovné poistenie 8,25 €, príplatok za 1 lôžkovú izbu cca 90 €

CENA NEZAHŔŇA:

1

JAR 2016 06.04. – 10.04 09.11. – 13.11.  

Cena 649 € 649 €

TURECKO
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EXPO 2016 ANTALYA
23.04.-30.10.2016

Program
1. deň – Prílet

Prílet do Antálye, ubytovanie sa v hoteli.

2. deň – Antálya – prehliadka mesta a vodopády

Antálya je perlou Stredozemia a rajom pre dovolenkárov na tureckej 
riviére. Prejdeme sa rušnými bulvármi mesta, krásnym romantickým 
prístavom a naskytne sa nám i možnosť výhodne nakúpiť na bazároch 
orientálne korenie, či zlaté šperky a kožené výrobky. Na záver si 
vychutnáme aj nádherné vodopády. 

3. deň – Svetová výstava EXPO 2016

Hlavná téma: Deti a kvety s mottom: Zelený svet 
pre budúcnosť našich detí. 
Prezentácia viac ako 100 krajín sveta a tak sa 
návštevníkom naskytne možnosť spoznať krajiny, 
do ktorých sa pravdepodobne nikdy nedostane 
i rôznorodosť a rozmanitosť usporiadateľskej 
krajiny – Turecka. 
20.000 kultúrnych a spoločenských podujatí.

BONUS

s pobytom v 4* 
hoteli pri mori a s 
spoznávaním tureckej 
riviéry

Bazén

Renomovaná výstava s pobytom pri mori

TURECKO
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Po raňajkách presun do výstavného areálu. 

Celodenná prehliadka výstavy s mottom: Zelený 

svet pre budúcnosť našich detí. Počas výstavy 

je v Antályi plánovaných až 20.000 kultúrno-

spoločenských aktivít a podujatí, ktoré 

obohatia kultúrny život mesta.

4. – 7. deň Oddych pri mori, fakultatívne výlety 

v okolí

Počas týchto dní si môžete vychutnať more 

a pláž, oddýchnuť si a načerpať nové sily, využiť 

služby Vášho hotela, zúčastniť sa výletov v okolí 

Antálye, či znova sa vrátiť na svetovú výstavu, 

a podrobnejšie sa porozhliadnuť.

8. deň - Odlet

Veriac, že ste si užili dovolenku plnú poznania 

a oddychu sa vrátime domov.

EXPO2016

Dobré jedlo

Maecenas Apríl – Máj Júl – September Október

Počet účastníkov Cena na osobu Cena na osobu Cena na osobu

40 a viac 689 € 835 € 689 €

35 – 39 695 € 839 € 695 €

30 – 34 705 € 845 € 705 €

25 – 29 715 € 859 € 715 €

20 – 24 729 € 879 € 729 €

15- 19 749 € 899 € 749 €

Let s renomovanou leteckou spoločnosťou Viedeň – 
Antálya – Viedeň
Ubytovanie na 7 nocí a 8 dní v modernej 2 lôžkovej izbe 
s vlastnou kúpeľňou
Polpenzia v hoteli Adonis 4*
Výlet do Antálye
Vstupný poplatok na prehliadku vodopádov v Antályi
Miestny kvalifikovaný sprievodca
Rozlúčková večera v typickej tureckej reštaurácii 
s vynikajúcimi delikatesami
Všetky transfery podľa programu pohodlným 
klimatizovaným autobusom 
Všetky dodatočné náklady – poplatky za parkovné a mýta
Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona

CENA ZAHŔŇA:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fakultatívne výlety:
1 Perge a Aspendos – metropoly Pamfílie

antické Perge – jedno z najväčších archeologických lokalít na Stredozemskom pobreží. Uvidíte staroveký amfiteáter, štadión, domy i brány mesta. Následne 

prehliadka významného antického mesta Aspendos s divadlom, s kapacitou 15.000 divákov. 

2 Príroda a kultúra v okolí Antálye

Národný park a antické mesto Termessos. Po cca. 2 hodinovej túre sa dostaneme k nedobytnej pevnosti s nádherným výhľadom na pohoria i more, so zachovalým 

divadlom, odeónom a pohrebiskom.

3 Raj v tieni pohorí

Prístavné antické mesto Phaselis so starovekými pamiatkami. Po prehliadke sa vyvezieme lanovkou na horu Tahtali na druhej najdlhšej lanovke sveta (4.350 m) 

Z výšky 2.365 m n.m. sa Vám naskytne nezabudnuteľný výhľad na Tureckú riviéru

4 Kemer – plavba loďou

Plavba najkrajšími zátokami lýkijského pobrežia s možnosťou vychutnať si more. Na obed prestávka v antickom meste Phaselis. Návrat v dopoludňajších hodinách 

autobusom

Cestovné poistenie 15,84 €, príplatok za 1 lôžkovú izbu 199 €

CENA NEZAHŔŇA:

1

Plavba loďou

Vodopády

TURECKO
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VILY V TURECKU

Vytvorte si dovolenku podľa Vašich predstáv
Zoberte celú svoju rodinu a kamarátov a vychutnajte si originálnu dovolenku!
Turecká riviéra a egejská riviéra

Vyhľadávané oblasti – Side, Belek, Kemer, Kaš, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Datca, Bodrum, Kusadasi, Izmir

Nechajte si poradiť od skutočných špecialistov na Turecko!

Sneh a more zároveň? Tu ste na správnej adrese!

TURECKO
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ZABEZPEČÍME PRE VÁS KOMPLETNÝ SERVIS:

Apartmány, vily, penzióny priamo pri 
pláži s krásnym výhľadom a s vonkajším 
grilom

Apartmány, vily, penzióny priamo 
v horách s krásnym výhľadom

Nadštandardné vybavenie zariadení

Letenky, transfery, prenájom áut

Prenájom už od 2 dní a viac

Kapacita od 2 do 15 ľudí

Celoročne

1

2

3

4

5

6

7

Vily s bazénom

TURECKO
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RÍM A VATIKÁN 

Romanum, Fontána di Trevi, Anjelský hrad. Večer ubytovanie.

4.deň
Celodenná prehliadka Vatikánu. Prehliadka baziliky s. Petra, fakultatívne 
návšteva Vatikánskych múzeí a Sixtínskej kaplnky. Vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko.

5.deň
Príchod do Bratislavy v ranných hodinách.

*Program je orientačný a môže sa meniť

1.deň 
Odchod z Bratislavy okolo 15:00 hod. 

2.deň
Ráno príchod do Ríma, prehliadka Ríma so sprievodcom. Rím je večné 
mesto, ktoré dýcha kresťanstvom a históriou. Cesta sem Vám prinesie 
duchovnú obnovu.  Večer ubytovanie.  

3.deň
Pokračujeme v prehliadke Ríma. Za tieto dva dni si pozrieme – baziliku 
Santa Maria Maggojore, kde pápež Hadrián II. uznal staroslovienčinu za 
bohoslužobný jazyk, baziliku sv. Pavla za hradbami, baziliku sv. Klementa s 
hrobom sv. Cyrila, baziliku sv. Petra v okovách, kde sú okovy, ktorými bol 
sv. Peter zviazaný počas väzenia v Ríme a kde je aj známa socha Mojžiša, 
bazilika sv. Jána – rímska katedrála – matka chrámov, Sväté schody. 
Ale aj antické pamiatky –Koloseum (zvonka), Pantheon, Kapitol, Forum 

Pri farských púťach 
je termín na základe 
dohody 

PÚTE

To najlepšie z Ríma a Vatikánu

PÚTNICKE ZÁJAZDY
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JAR 2016 27.04.-01.05. 05.10.-09.10.

Cena 260 €  260 €  

- doprava pohodlným a klimatizovaným autobusom
- sprievod duchovného otca
- prehliadka Ríma a Vatikánu so sprievodcom
- 2 x ubytovanie, štandard 2 - posteľové izby
- 2 x raňajky
- batožina do 20 kg / osoba
- poistenie CK proti insolventnosti

CENA ZAHŔŇA:

1

2

3

4

5

6

7

- komplexné cestovné poistenie 1,65 € / 1 deň 
- využitie mestskej hromadnej dopravy v Ríme (1 lístok /  
  100 min. / 1,5 €, 3 denný 18 €) 
- prípadné vstupy do múzeí, na pamiatky, atď                               
  (individuálne, orientačne 30 €)
- pobytová taxa v závislosti od hotela 6 – 9 €
- príplatok za 1 lôžkovú izbu cca 40 - 60 €

CENA NEZAHŔŇA:

1

2

3

4

5

 Pre skupiny ľubovoľný termín

PÚTNICKE ZÁJAZDY
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ZAKOPANÉ – WADOWICE  
- ČENSTOCHOVÁ - LICHEŇ

Program zájazdu: 
1. deň: 

Odchod z Bratislavy okolo 4.00 hod. Doobeda návšteva mariánskeho 
pútnického miesta v Zakopanom, ktoré nesie názov „Poľská Fatima“. Ide 
o vyjadrenie hlbokej vďaky a pokory poľského národa Fatimskej Panne 
Márii za záchranu ich rodáka, sv. Otca Jána Pavla II. 

Poobede Wadowice - rodisko sv. otca Jána Pavla II.: rodný dom - múzeum, 
bazilika, kde bol Karol Wojtyla pokrstený, večer príchod na ubytovanie, 
nocľah.

2.  deň:

 Návšteva kaplnky s milostivým obrazom Panny Márie - Kráľovnej Poľska 
v Čenstochovej. Prehliadka stredovekej pevnosti, súčasťou ktorej je i 
kláštor Paulínov, večer príchod do Lichne, nocľah.

3. deň: 

Prehliadka mariánskej svätyne v Lichni, ktorá patrí k najvýznamnejším 
mariánskym miestam Poľska. Sláva tohto miesta sa začala šíriť od roku 
1836, kedy bol vo farskom kostole sv. Doroty umiestnený zázračný obraz 
Panny Márie. Dal ho sem šľachtic, ktorý bol účastníkom napoleonských 
bojov, a ktorému sa v ťažkej chvíli zjavila Panna Mária a vrátila mu zdravie. 
Korunováciu obrazu uskutočnil kardinál Vyszinský v r. 1967. Vybudovaný 
tu bol najväčší chrám v Poľsku. Je podobizňou chrámu sv. Petra v Ríme. 
Večer cesta na Slovensko. 

4. deň:

 V skorých ranných hodinách návrat do Bratislavy. 

PÚTNICKE ZÁJAZDY
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Doprava: autobusová 

Počet dní: 3

Cena Termín

179 €
14.07. – 17.07.2016

(alebo podľa želania 
farnosti)

CENA ZAHŔŇA:

1

3

4

2

Autobusová doprava

Poistenie insolventnosti,

kňaz

Sprievodca,

5 2x nocľah

6 poistenie insolventnosti CK

CENA NEZAHŔŇA:

1

2

Komplexné cestovné poistenie 1,65 €/ 1 deň

vstupné poplatky

3 Stravu (cca 17 €)

4 Miestenka v prvej polovici autobusu 6 €

PÚTNICKE ZÁJAZDY
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MARIAZELL / RAKÚSKO

Najznámejšie a najväčšie pútnické miesto v Rakúsku

Ráno odchod z Bratislavy okolo 06:45 hod. Príchod do Mariazellu približne 

o 11.00 hod. 

Dá sa povedať, že Mariazell má staršiu tradíciu pútnického miesta než 

francúzske Lurdy či španielska Fatima. Soške Panny Márie sa tu od 

nepamäti pripisovala zázračná moc. Uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký veril, 

že s jej pomocou zvíťazil nad Turkami. Z vďaky sa rozhodol postaviť na 

mieste kaplnky koncom 14. storočia gotický kostol, ktorý tvorí základ 

súčasnej baziliky. Pútnickým miestom je Zázračná kaplnka (Gnaden-

kapelle), nachádzajúca sa v strede baziliky, kde sa pod strieborným 

baldachýnom nachádza románska pozlátená drevená soška Panny Marie 

Mariazellskej – „Magna Mater Austriae” (Veľká matka Rakúska). V roku 

1983 baziliku navštívil pápež Ján Pavol II., ktorý sošku opätovne posvätil. 

Každoročne toto „duchovné miesto“ navštívi okolo 1 milióna pútnikov 

a návštevníkov.  Pripojte sa aj vy. 

Odchod z pútnického miesta približne o 16.00 hod., návrat do Bratislavy 

o 20.00 hod.

PÚTNICKE ZÁJAZDY
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Doprava: autobusová 

Počet dní:1 

Odchod: Bratislava

CENA ZAHŔŇA:

1

3

4

2

 doprava zájazdovým autobusom

kňaz

poistenie CK proti insolventnosti

sprievodca

CENA NEZAHŔŇA:

1

2

Komplexné cestovné poistenie 1,65 €

Vstupy do objektov

Cena Termín

29 €

05.03.
07.05.
18.06.

06.08.2015
celoročne podľa záujmu 

farností

PÚTNICKE ZÁJAZDY
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MEDŽUGORIE

Miesto, kde sa menia životy
4. DEŇ
Celodenný náboženský program v Medžugorí, večer svätá omša a nocľah

5. DEŇ
Celodenný náboženský program v Medžugorí, večer svätá omša a nocľah

6. DEŇ
Raňajky a odchod autobusom k moru a celodenné kúpanie v mori, podvečer cesta na Slovensko 

7. DEŇ
Príchod do Bratislavy k Istropolisu v ranných hodinách

1. DEŇ
Stretnutie v Bratislave pri Istropolise o 18:00 hod a cesta na makarskú riviéru s krátkymi 
občerstvovacími prestávkami.

2. DEŇ
Ráno príchod na makarskú riviéru a na pútnické miesto Vepric, sv. omša a kúpanie v mori. Podvečer 
cesta do Medžugoria, ubytovanie, večerný náboženský program, večera a nocľah. 

3. DEŇ 
Celodenný náboženský program v Medžugorí, večer svätá omša a nocľah

Miesto, kde sa menia životy

PÚTNICKE ZÁJAZDY
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195 €

Nezabudnuteľný zážitok
Bosna a Hercegovina 

 Nádherná kultúra

CENA OD

Náboženský zájazd

Krásna krajina

More

Doprava pohodlným a klimatizovaným autobusom zn. 
Mercedes s možnosťou občerstvenia formou studených 
a teplých nápojov, DVD prehrávač, núdzová toaleta 
k dispozícii
Ubytovanie v blízkosti centra v 2 a 3 lôžkových izbách 
s vlastným sociálnym zariadením
Strava formou polpenzie počas ubytovania v Medžugorí
Kňaz a sprievodca
Poistenie CK podľa zákona proti insolventnosti

CENA ZAHŔŇA:

1

2

3

4

5

6

Cestovné poistenie 1,65 € / 1 deň

CENA NEZAHŔŇA:

1

Termín 2016 08.04. - 
14.04.

13.05.-
19.05.

24.06. - 30.06. 
výročie zjavenia

22.07.-
28.07.

10.09.-
16.09.

Cena 195 € 195 € 225 € 195 € 195 €

Polpenzia  

Kňaz

Kúpanie v mori 

PÚTE

 Pre skupiny ľubovoľný termín

PÚTNICKE ZÁJAZDY
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BENÁTKY A KÚPANIE V MORI

Prekrásne Benátky
1.deň 

Odchod z Bratislavy okolo 23:00 hod. 

2.deň

Ráno príchod do oblasti známeho letoviska Lido di Jesolo a celý deň kúpanie v mori a oddych na 
krásnej piesočnatej pláži. Večer ubytovanie a voľný program – nočný život v stredisku alebo výlet 
do večerných Benátoch.

3.deň

Presun do Benátok a prehliadka Benátok, neskôr osobné voľno možno na dobrú večeru či 
romantickú prechádzku. Vo večerných hodinách (21:00) odchod z Benátok a cesta na Slovensko.

4.deň

Príchod do Bratislavy v skorých ranných hodinách (6:00).

PREČO TENTO ZÁJAZD?

1

3

2

1 celý deň pobyt pri mori

1 celý deň v Benátkach

Večer možná romantika na pláži alebo v Benátkach

Termín 
2016 26.05.-29.05. 23.06.-26.06. 08.09.-11.09.

Cena 150 €  160 € 160 €

BENÁTKY S POBYTOM PRI MORI
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 doprava pohodlným a klimatizovaným autobusom
 služby technického sprievodcu
 prehliadka Benátok 
 1 x ubytovanie, štandard 2 - posteľové izby
 1 x raňajky
 batožina do 20 kg / osoba
 poistenie CK proti insolventnosti

CENA ZAHŔŇA:

1

2

3

4

5

6

7

Zábava Pamiatky

 komplexné cestovné poistenie 1,65 € / 1 deň 
 využitie mestskej hromadnej dopravy v Benátkach 
 prípadné vstupy do múzeí, na pamiatky, atď.(individuálne)
 príplatok za 1 lôžkovú izbu 40 €

CENA NEZAHŔŇA:

1

2

3

4

Masky Úchvatná architektúra

BENÁTKY S POBYTOM PRI MORI
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DUBAJ – ABÚ DHABÍ - ISTANBUL

Najlepší zážitok
pevnosti Al Fahidi Fort sa nachádza známe Dubajské múzeum, umiestnené v 200 rokov starom 
reštaurovanom paláci šejka Saeeda. Po prehliadke navštívime štvrť Al Bastakiya, ktorá je známa 
svojimi starými vežovitými domami, ktoré postavili bohatí obchodníci. Cez známu zátoku Dubai 
Creek sa preplavíme naspäť. Z tohto miesta sa nám poskytne krásny výhľad na mesto.
POPOLUDNÍ OD CCA 15:00 HOD – nezabudnuteľný čas v púšti - jazda džípom a večera v oáze pod 
hviezdami (fakultatívne)
Z hotela nás vyzdvihnú modernými klimatizovanými džípmi. Zažijeme  vzrušujúcu jazdu cez 
piesočné duny a navštívime ťaviu farmu. Na záver nás si dáme chutnú večeru z grilu s ochutnávkou 
vynikajúcich arabských špecialít. Večer bude v znamení arabského folklóru, očaria nás tanečnice 
brušného tanca a naskytne sa aj možnosť vyskúšať si pravú arabskú vodnú fajku. Ba dokonca 
budeme mať aj príležitosť zajazdiť si na ťave a vychutnať si očarujúci západ slnka na púšti. Na tento 
zážitok človek len tak ľahko nezabudne.

4. deň: Výlet do Abu Dhabi (fakultatívne)
Mesto charakterizujú široké luxusné bulváre, početné mešity, ultramoderné architektonické 

1. deň: Let do Dubaja
Prílet cez Istanbul do Spojených arabských emirátov (Dubaj, alebo Abu Dhabi), transfer z letiska do 
hotela v Dubaji.

2. deň: Moderný Dubaj (fakultatívne)
Moderný Dubaj ponúka len to najlepšie z najlepšieho, a preto naša prehliadka začína slávnou a 
najvyššou budovou sveta, Burj Khalifa. Ďalej sa pozrieme na druhé naj v meste – na najväčšie 
nákupné centrum na svete, Dubaj Mall, s jeho neuveriteľným akváriom a zábavným centrom. 
Zastavíme aj v luxusnej štvrti a prístave Dubaj Marina, ktorý vyrástol na pobreží Perzského zálivu. 
Našu prehliadku zakončíme na slávnom palmovom ostrove Palm Jumeirah a uvidíme i nádherný 
a známy hotel Atlantis.

3. deň: Tradičný Dubaj do 13:00  (v cene)
Dnes spoznáme rozdiel medzi minulosťou a prítomnosťou Dubaja. Prejdeme sa zlatou oázou “AL 
MUMAYYAZ”. Presunieme na rušné trhovisko Souks, s vôňou orientálnych korenín. V historickej 

Architektúra

Akciová uvádzacia 

cena!

DUBAJ - ABÚ DHABÍ - ISTANBUL
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skvosty. Najväčšia a nesporne i najkrajšia 
budova je rezidencia emira, biela pevnosť 
Al-Hosn, či luxusný 7* hotel Emirates Palace. 
Neujde nám ani majestátna mešita šejka 
Zayeda, tretia najväčšia mešita na svete, 
zdobená zlatom. Majte svoj fotoaparát po ruke, 
pretože toto majstrovské dielo architektúry 
je skutočne ohromujúce.V centre remesiel 
môžeme sledovať miestne ženy pri vykonávaní 
tradičných remesiel. V noci odlet do Istanbulu.

5. deň: Poldenný fakultatívny výlet do Istanbulu
Po prílete do Istanbulu navštívime známu 
Suleymanovu mešitu, majstrovské dielo 
architekta Sinana, ktorý sa preslávil, ako 
pán kupol. Po nej sa pozrieme na podzemné 
cisterny – najväčšiu nádrž pitnej vody na svete. 
Poprechádzame sa cez staré mesto až k stanici 
Orient Expresu. Vychutnáme si výbornú tureckú 
kávu, zažijeme čulú atmosféru egyptského 
bazára, s rozmanitým výberom exotického 
korenia, sušených ovocí a kávy. Po nákupoch sa 
zastavíme, aby sme sa pozreli, ako sa vyrábajú 
známe ručne viazané koberce. Prenocovanie 
v Istanbule.
6. deň: Krása Istanbulu (fakultatívne)
Deň začneme jazdou popri pobreží Istanbulu, 
okolo hradieb až k Zlatému rohu a mostu 
Galata, kde sa nám naskytne neobyčajný 
pohľad na nové a staré mesto. Prejdeme sa 
historickým centrom a objavíme najkrajšie 
skvosty mesta - Egyptský, Hadí a Tehlový obelisk 
a Modrú mešitu, ktorá sa ako jedna z mála na 

NOVINKA

Kultúra

svete môže popýšiť až šiestimi minaretmi. 
Vrcholom dňa je návšteva nádherného paláca 
Topkapi, sídlo bývalých sultánov. Vďaka 
vzácnym exponátom paláca máme možnosť 
predstaviť si život a prepych osmanských 
sultánov.  Objavte neuveriteľne krásne poklady 
krajiny 1001 noci. Prenocovanie v Istanbule. 

7. deň: Bospor a Istanbul (fakultatívne)
Dnes navštívime Hagiu Sofiu, kedysi najväčší 
kresťanský chrám na svete, ktorý už 1 400 
rokov zdobí panorámu mesta. Ďalej sa 
vydáme do fabriky, kde si môžeme kúpiť 
tradičné kožené výrobky. Poobede nás čaká 
nezabudnuteľná plavba Bosporom, ktorý je 
plný nielen historických pamiatok a sídiel 
sultánov, ale aj domovom bohatých a vplyvných 
tureckých osobností. Plavba je po druhý most, 

CENA NEZAHŔŇA

- Ostatná strava 
a nápoje, tringeld. 
- Mestská daň v UAE cca 
4 € / noc, 
- Príplatok za 1 lôžkovú 
izbu  349 €
- Poistenie 18 €
- Fakultatívne výl

Fatih Mehmet most.  
8. deň: Odlet domov
S krásnymi a nezabudnuteľnými zážitkami 
z dvoch svetových metropol, odletíme domov.

Letenka z Viedne cez Istanbul do Dubaja (popr. Abu Dhabi) 
Letenka z Abu Dhabi (popr. Dubaja) do Istanbulu 
Letenka z Istanbulu do Viedne
Letiskové poplatky a bezpečnostné taxy
Transfer Bratislava – Viedeň letisko - Bratislava
Uvítací drink
Transfery z letiska do hotelov a späť
Ubytovanie v 4* hoteloch na 3 noci v Dubaji a v 4* 
hoteloch na 3 noci v Istanbule
Raňajky v hoteloch
Slovensky / česky hovoriaci sprievodca
Nemecky / anglicky hovoriaci sprievodca
Výlet Tradičný Dubaj

CENA ZAHŔŇA:

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Obdobie 07.04. - 14.04.2016 20.10.-27.10.2016

Cena 849 € 849 €

Moderný Dubaj 59 €

Jazda džípom po púšti 
a grilovačka 79 €

Okružná jazda po Abú 
Dhabí 65 €

Poldňový výlet do 
Istanbulu 30 €

Okružná prehliadka 
Istanbulu (1. časť) 55 €

Okružná prehliadka 
Istanbulu (2. časť) 55 €

Všetky fakultatívne výlety v UAE 179 €(namiesto 203 €)
Všetky fakultatívne výlety v Istanbule 129 €  (namiesto 140 €)

Všetky fakultatívne výlety spolu 299 € (namiesto 343 €)

DUBAJ - ABÚ DHABÍ - ISTANBUL
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SRDCE SRÍ LANKY

Exzotický zážitok
a voľný program.

3. Deň  - Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya 
Polonnaruwa, mesto vystavané na prelome 11. a 12. storočia. Tu si môžete 
prezrieť ruiny kráľovského paláca a uvidíte tiež pamätníky slávnych miest 
a pozostatky bývalého Chrámu Budhovho zubu. 

4. Deň – Sigiriya – Matale - Kandy
Cesta do Kandy je cestou do mesta krásy a veľkoleposti. Navštívite 
fabriky na výrobu slávneho korenia. Cesta okolo jazera Kandy a okúsite 
aj miestny bazaar. Peradeniya, botanická záhrada, kde rastie množstvo 
stromov, rastlín a kvetov.  Večer kultúrna show s tradičným srílanským 

Poznávací zájazd spojený s relaxom 
v prírode a s možnosťou predĺženého 
pobytu pri vodách Indického oceánu

1. Deň - Negombo
Prílet na letisko Bandaranayake, ubytovanie v hoteli, večera a voľný čas.

2. Deň - Negombo – Dambulla – Sigiriya
Dambulla, svetové dedičstvo UNESCO, je jeden z najpôsobivejších 
jaskynných chrámov. Po prehliadke Vás následne čaká príchod do hotela 

SRÍ LANKA
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tancom. 

5. Deň – Kandy – Nuwaraeliya - Kandy
V botanickej záhrade v Peradeniya rastie 
množstvo netradičných a fascinujúcich 
stromov, rastlín a kvetov. Pripravenú pre Vás 
máme aj Nuwara Eliya “Malé Anglicko”.  Je 
to oblasť krásnych hôr, údolí, vodopádov 

VYUŽITE

Ďalšie dni môžete 
stráviť oddychom 
pri mori na krásnych 
plážach.

Možnosť 
predĺženého pobytu 
pri mori, pre viac 
informácií si pozrite 
našu ponuku hotelov 
na Sréí Lanke

Program

Prírodné skvosty

Kultúra

a čajových plantáží, ktoré navštívite a kde 

uvidíte aj výrobný proces čaju. Ide o jedno z 

najchladnejších miest na ostrove.  

6. Deň – Kandy – Pinnawela

Pinnawala, sloní sirotinec. Spočiatku bol 

sirotinec zdrojom cestovného ruchu, no 

dnes slúži ako program záchrany slonov, a aj 

ako vzdelávacie centrum. Uvidíte tu takmer 

90 slonov a budete môcť niektoré aj kŕmiť. 

Nakoniec Vás odvezieme do hotela, kde si 

vychutnáte pláž a more alebo transfer na 

letisko (za poplatok). S krásnymi zážitkami 

odletíte domov.

Obdobie 2 účastníci 4  účastníci 6 a viac

01.11. - 10.12.2015 795 € 635 € 599 €

11.12.2015 - 31.03.2016 825 € 650 € 610 €

01.04. – 30.04.2016 795 € 635 € 599 €

Ubytovanie v dvojlôžkovej štandardnej izbe v 3* hoteli
Strava vo forme raňajok a večerí
2 x pollitrová fľaša vody na deň
Uvítanie na letisku
Transfer klimatizovaným vozidlom pri jednotlivých 
presunoch počas programu
Nemecky hovoriaci sprievodca
Platné poplatky a dane, vrátane 11 %  DPH
Vstupné poplatky (Dambulla, Polonnaruwa, Sigiriya, Chrám 
Budhovho zubu, Yala národný park, kultúrny tanec, jeepmi  
a sloní sirotinec)
Studené uteráky na letisku pre Vaše osvieženie

CENA ZAHŔŇA:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Letenka
Víza
Poistenie
Iný extra servis, ktorý nie je uvedený v programe
Poplatok za jednolôžkovú izbu 390 € - 460 €
Jednorazový poplatok 10 $ osoba po prílete vzťahujúci 
sa na uvítacie služby po prílete na letisko, poskytovanie 
miestnych informácií, informácií o fakultatívnych výletoch, 
tiesňových číslach, potvrdenia odletových informácií a iné.
Transfer na letisko

CENA NEZAHŔŇA: 

1

2

3

4

5

6

7

Miesto 3* hotely

Negombo Paradise Beach Hotel

Sigiriya Kassapa Lionos Rock

Kandy Hotel Topaz
* Príplatok za štedrý večer 100 € / 1 osoba, príplatok za Silvester 110 € / 1 osoba

* Ceny sú v € kalkulované pre 1 osobu v 2 lôžkovej izbe, cena sa môže zmeniť pri 
pohybe eura a dolára

SRÍ LANKA
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DUŠA SRÍ LANKY  -  VRCHOL CESTY 
SRÍ LANKY

Exzotický zážitok
Patrí do svetového dedičstva UNESCO a je jeden z najpôsobivejších 
jaskynných chrámov. Po prehliadke Vás následne čaká príchod do hotela 
a voľný čas. 

3. Deň  - Sigiriya 
Cesta jeepom, ktorým prejdete cez okolité dediny až k jazeru. Kanoe Vás 
potom preplaví na druhý breh, kde sa zúčastnite varenia s miestnymi 
ženami, ktoré Vám pripravia obed.  Popoludní vystúpite ku skalnej 
pevnosti. Uvidíte takmer 200 metrov vysokú skalnú pevnosť, ktorá je 
zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva. Zvyšok dňa Vás čaká voľný 
čas v hoteli.
 

Poznávací zájazd spojený s relaxom 
v prírode a s možnosťou predĺženia 
pobytu pri vodách Indického oceánu

1. Deň - Negombo
Let na letisko Bandaranayake na Srí Lanke, transfer, ubytovanie v hoteli, 
večera a voľný čas.

2. Deň - Negombo – Dambulla – Sigiriya 
Dambulla je fascinujúci chrám, ktorý bol darovaný budhistickým mníchom. 

SRÍ LANKA
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4. Deň – Sigiriya – Polonnaruwa - Sigiriya
Polonnaruwa, mesto vystavané na prelome 
11. a 12. storočia. Tu si môžete prezrieť ruiny 
kráľovského paláca a uvidíte tiež pamätníky 
slávnych miest a pozostatky bývalého Chrámu 
Budhovho zubu. 

5. Deň -Sigiriya - Matale - Kandy
Cesta do Kandy je cestou do mesta krásy 

diviaky, jelene, množstvo plazov či vtákov. Po 
neopakovateľnej jazde Vás čaká návrat do 
hotela, večera a oddych. 

8. Deň – Yala - oddych
Posledný deň Vás odvezieme do hotela, kde 
si vychutnáte pláž a more alebo transfer na 
letisko (za poplatok). S krásnymi zážitkami 
odletíte domov.

VYUŽITE

Ďalšie dni môžete 
stráviť oddychom 
pri mori na krásnych 
plážach

Možnosť 
predĺženého pobytu 
pri mori, pre viac 
informácií si pozrite 
našu ponuku hotelov 
na Sréí Lanke

Program

Deluxe room Swimming pool

a veľkoleposti. Navštívite fabriky na výrobu 
slávneho korenia. Cesta okolo jazera Kandy 
a okúsite aj miestny bazaar. Peradeniya, 
botanická záhrada, kde rastie množstvo 
stromov, rastlín a kvetov.  Večer kultúrna show 
s tradičným srílanským tancom. 

6. Deň – Kandy – Pinnawela
Pinnawala, sloní sirotinec. Spočiatku bol 
sirotinec zdrojom cestovného ruchu, no dnes 
slúži ako program záchrany slonov, a aj ako 
vzdelávacie centrum. Uvidíte tu takmer 90 
slonov a budete môcť niektoré aj kŕmiť. Nuwara 
Eliya alebo Malé Anglicko, oblasť krásnych hôr, 
údolí, vodopádov a čajových plantáží, ktoré 
navštívite a kde uvidíte aj výrobný proces čaju. 
Ide o jedno z najchladnejších miest na ostrove. 
Večer návrat do Kandy a oddych v hoteli.

7. Deň – Nuwaraeliya - Yala
Jeepom safari v národnom parku Yala. Tento 
park je známy pre svoju vysokú hustotou 
leopardov, no vidieť tu môžete i slony, 

Obdobie 2 účastníci 4  účastníci 6 a viac
01.11. - 19.12.2015 1.195 € 1.025 € 960 €

20.12.2015 - 10.01.2016 1.285 € 1.105 € 1.050 €
11.01. – 20.03.2016 1.235 € 1.055 € 999 €
21.03. – 30.04.2016 1.195 € 1.195 € 960 €

Ubytovanie v dvojlôžkovej štandardnej izbe v 3* hoteli
Strava vo forme raňajok a večerí
2 x pollitrová fľaša vody na deň
Uvítanie na letisku
Transfer klimatizovaným vozidlom pri jednotlivých 
presunoch počas programu
Nemecky hovoriaci sprievodca
Platné poplatky a dane, vrátane 11 %  DPH
Vstupné poplatky (Dambulla, Polonnaruwa, Sigiriya, Chrám 
Budhovho zubu, Yala národný park, kultúrny tanec, jeepmi  
a sloní sirotinec)
Studené uteráky na letisku pre Vaše osvieženie

CENA ZAHŔŇA:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Letenka
Víza
Poistenie
Iný extra servis, ktorý nie je uvedený v programe
Poplatok za jednolôžkovú izbu 390 € - 460 €
Jednorazový poplatok 10 $ osoba po prílete vzťahujúci 
sa na uvítacie služby po prílete na letisko, poskytovanie 
miestnych informácií, informácií o fakultatívnych výletoch, 
tiesňových číslach, potvrdenia odletových informácií a iné.
Transfer na letisko

CENA NEZAHŔŇA: 

1

2

3

4

5

6

7

Miesto 3* hotely
Negombo Paradise Beach Hotel
Sigiriya Kassapa Lionos Rock
Kandy Hotel Topaz

Nuwara Eliya Avian Breeze

* Príplatok za štedrý večer 100 € / 1 osoba, príplatok za Silvester 110 € / 1 osoba

* Ceny sú v € kalkulované pre 1 osobu v 2 lôžkovej izbe, cena sa môže zmeniť pri 
pohybe eura a dolára

SRÍ LANKA
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ZLATÝ TROJUHOLNÍK 
DELHI-JAIPUR-AGRA

Program– 6 nocí / 7 dní 
3. Deň
Prehliadka najznámejšej indickej pamiatky, slávneho Taj Mahal, 
postaveného panovníkom Šahdžahán na pamiatku svojej manželky, ktorá 
zomrela pri pôrode ich 14. dieťaťa. Je zdobený 28 druhmi drahokamov. S 
výstavbou sa začalo v roku 1632 a trvala 22 rokov. 
Poobede si prehliadnete pevnosť Red Fort, miesto palácov a s komorami 
určenými pre kráľov. 
Zvyšok dňa si užijete voľno a oddych v Agre. Prenocovanie v hoteli 
Doubletree by Hilton 
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/india/doubletree-by-hilton-hotel-
agra-AGRDTDI/index.html 

1. Deň 
Prílet do Delhi (Dillí).  Uvítanie a transfer do hotela http://www.itchotels.in/
hotels/welcomhoteldwarka.aspx

2. Deň
Prehliadka starej a novej časti mesta Delhi. Návšteva Raj Ghat, kde bol 
spopolnený Gandhi. Prehliadnete si Piatkovú mešitu, vychutnáte si 
romantickú jazdu kočom ku Chandni Chowks, pestrofarebnému bazáru.  
Návšteva chrámu Gurudwara Bangla Sahib  - Sikh a Kostola Najsvätejšieho 
srdca Ježišovho. Navštívite aj priemyselné nákupné stredisko s 
množstvom tradičných výrobkov, ktoré India ponúka. Návrat do hotela.  

Spoznajte Indiu

INDIA
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4. Deň
Navšteva Fatehpur Sikri, hlavné mesto 
mughalskej ríše. Je unikátnou ukážkou 
mughalskej architektúry a je zapísaná na 
zozname svetového dedičstva UNESCO. 
Neoľutujete ani prehliadku Bulund Darwaza, 
Panch Mahal a svätyňu Shaikh Salim Chisti.
Samotné mesto Agra je známe mramorovou 
výrobou. Cesta do mesta Jaipur. Prenocovanie 

Program

6 deň

Jazdenie na slonoch

v meste Jaipur hoteli Four Points by Sheraton 

http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/

property/overview/index.html?propertyID=3499

5. Deň

Výlet do hôr pevnosti Amber, ktorá je známa 

zrkadlovým hájom. Do pevnosti sa dostanete 

nezabudnuteľnou jazdou na slonovi. Prehliadka 

mesta Jaipur a nevynecháte ani miestne 

paláce ako napr. Hawa Mahal, kde budete mať 

ešte možnosť urobiť ďalšie pekné fotozábery. 

Zavítate aj do jednej z najznámejších 

koberciarní v krajine. Prenocovanie v meste 

Jaipur.  

6. Deň

Hinduistický chrám Birla a potom sa vydáte na 

cestu do mesta Delhi. Prenocovanie v Delhi.

7. Deň

Odlet

Ubytovanie na 6 nocí v uvedených hoteloch (alebo v 
hoteloch rovnakej kategórie)
Raňajky
Transfery klimatizovaným autobusom
Nemecky hovoriaci sprievodca počas celého pobytu v Indii 
(v prípade záujmu slovensky hovoriaci sprievodca – za 
poplatok) 
Asistencia na letisku
Všetky štátne dane a poplatky s tým späté 

CENA ZAHŔŇA:

1

2

3

4

5

6

Obdobie 01.10. – 31.03.2016 
Odlety každú sobotu

Cena 599 €

Obedy a večere (v Indii sa dá pomerne lacno a chutne 
stravovať)
Poistenie 18 €
Jazda na slonovi v Jaipur 20 €
Vstupné poplatky cca 50 €
Príplatok za jednolôžkovú izbu 185 €
Sprepitné (cca 25 €) 
Vízum
Letenka 

CENA NEZAHŔŇA: 

1

2

3

4

5

6

7

8

Tunajšia architektúra

POZNÁMKY:

Atrakcie sú uzavreté:
Taj Mahal – Agra - piatok
Red Fort – Delhi - pondelok

INDIA
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KÚPEĽNÝ POBYT V MEDICAL WELLNESS 
HOTELI 3* MÁJ PIEŠŤANY

Oddych a relax
NEVÁHAJTE

1

3

4

2

známe piešťanské kúpele

inok od všedných dní

nechajte sa rozmaznávať rôznymi procedúrami 
a načerpajte nové sily do života

odpočinok

Relax a oddych - máte na to nárok

SLOVENSKO
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All you need to know about this place

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s TV, balkónom, WiFi 
(jednolôžková izba za príplatok 5 €/1noc),
Polpenzia - raňajky formou teplého a studeného bufetu, 
obed alebo večera servírovaná výberom zo 6 menu + 
šalátový bufet (možnosť prispôsobenia diétnym potrebám 
na požiadanie),
Procedúry: klasická masáž, parafango zábal, perličkový 
kúpeľ a 2 x oxygenoterapia
Voľný vstup do krytého bazéna 30 - 33°C, 
Voľný vstup do hotelového fitness štúdia 
Tanečné večery v stredu a piatok,
Nordic Walking palice na pol dňa, 
Hotelový  trezor na recepcii

V CENE POBYTU:

1

2

3

4

5

6

7

8

Termín
 01.09.2015 – 01.04.201.
Vždy od nedele do piatku

 – 6 dní / 5 nocí 6

Aj po 01.04.2016
Vždy od nedele do piatku

 – 6 dní / 5 nocí 6

Cena 199 € 199 € *

Daň za ubytovanie: 1,10€ / osoba / noc

*zmena možná

SLOVENSKO
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ZOŠTÍHĽUJÚCI WELLNESS POBYT 
V KLIMATICKÝCH KÚPEĽOCH ŠTÓS

Zbavte sa nadbytočných kíl, depresií a získajte pokoj v duši v srdci prírody

NEVÁHAJTE

1

3

4

2

Redukcia hmotnosti

Kúpeľná starostlivosť

Cvičenie a diéta

Celkové osvieženie organizmu

5 Klimatoterapia – výborné pre Vaše pľúca 
v čistom horskom prostredí

Orientačné ceny:

Vstup do bazénu 7 €

Vstup do vitálneho vodného sveta 13 €

Speleoterapia, unikátna liečba dýchacích ciest v Jasovskej jaskyni 6,60 €

SLOVENSKO
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Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe (jednolôžková izba za 
príplatok 10,50 € / 1 noc),
Plná penzia prispôsobená redukčnému pobytu,
Vstupná lekárska prehliadka,
Paušálny individuálny program a 2 liečebné procedúry 
denne
1 x vstup do vitálneho vodného sveta so saunami 
a plaveckého bazénu
Wifi zdarma

V CENE POBYTU:

1

2

3
4

5

6

Daň za ubytovanie: 1,10€ / osoba / noc

Aquapark, jaskyňa vhodná pre astmatikov, soľná jaskyňa, bahenný kúpeľ, 

thalassoterapia – liečba morom, hamam a sauna, jakuzzi

Termín
 01.09.2015 – 01.04.201.
Vždy od nedele do piatku

 – 6 dní / 5 nocí 6

Aj po 01.04.2016
Vždy od nedele do piatku

 – 6 dní / 5 nocí 6

Cena 199 € 199 € *
*zmena možná

SLOVENSKO
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LETNÉ DOVOLENKY

Najväčší výber letných dovoleniek na jednom mieste
Predávame dovolenky všetkých renomovaných slovenských aj rakúskych cestovných kancelárií

Garancia najlepšej ceny
U nás kúpite dovolenku so všetkými aktuálnymi zľavami a first moment a last minute ponukami

Máme 9 ročné skúsenosti s prácou v oblasti turizmu
Poradíme Vám s výberom tej správnej dovolenky podľa Vašich predstáv

Zabezpečíme kompletný servis
Poistenie, parkovanie na letisku, letenky, všetko, čo potrebujete

LETNÉ DOVOLENKY
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Nepremeškajte už nič!
Prihláste sa na odber tých najlepších ponúk na našej stránke www.avema.sk 

Nájdete nás aj na Facebooku

www.facebook.com/avema.sro

0903 356 533          0907 147 718          info@avema.sk           www.avema.sk

CK Avema, s.r.o., Kukučínova 32, 831 03 Bratislava

Krásne zážitky Azurové more

LETNÉ DOVOLENKY
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 Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie  Avema, s r.o.
Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie Avema, s r.o. (ďalej len CK) sú platné pre všetky zájazdy a jednotlivé služby cestovného ruchu poskytované CK. Sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluva), ktorú CK uzatvára s objednávateľom zájazdu. Podpisom tejto zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi.

I. Účastníci zmluvného vzťahu
1. CK Avema, s r.o., so sídlom 4.apríla 95, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská Republika, IČO: 46671609 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 56821/L (ďalej ako CK) 
alebo iná splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktoré sprostredkovávajú služby CK.
2. Objednávateľ zájazdu (ďalej ako klient alebo objednávateľ) je fyzická alebo právnická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorila s CK Zmluvu o obstaraní zájazdu alebo realizovala písomnú objednávku. 
Klienti mladší ako 18 rokov sa zájazdu môžu zúčastniť len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. Objednávateľ sa môže zúčastniť zájazdu samostatne alebo s osobami uvedenými v Zmluve o obstaraní 
zájazdu; v tomto prípade je objednávateľ oprávnený podpisovať zmluvu aj za ostatné osoby uvedené v zmluve a koná v mene celej skupiny.

II. Zmluvný vzťah
Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká:
a)        na základe objednávateľom (prípadne jeho zákonným alebo splnomocneným zástupcom) riadne vyplnenej a podpísanej Zmluvy o obstaraní zájazdu, potvrdenej CK alebo inou splnomocnenou 
cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK alebo
b)       zaplatením zálohy, a to aj v prípade uzatvárania Zmluvy o obstaraní zájazdu prostredníctvom sprostredkovateľa (iná cestovná kancelária alebo cestovná agentúra), pričom v tomto prípade za 
zaplatenie zálohy sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet CK, resp. ich prevzatie CK v hotovosti alebo
c)        na základe potvrdenia písomnej objednávky objednávateľa potvrdenej CK. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za 
neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.
2.  Súčasťou zmluvy sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od CK obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponuka uverejnená na webovej stránke, 
ponukový katalóg s cenníkom, všeobecné informácie, letáky a písomné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. Toto všetko je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
o obstaraní zájazdu.
3.  Potvrdením zmluvného vzťahu vzniká CK právo na zaplatenie ceny služieb alebo jej časti. Potvrdením zmluvného vzťahu sa objednávateľ zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu za objednanú službu. 
V prípade, že objednávateľ uzatvára zmluvu v prospech ďalších osôb uvedených v zmluve, potvrdzuje podpisom zmluvy, že má na to splnomocnenie, pričom sa objednávateľ podpisom zmluvy zaväzuje za 
splnenie záväzkov voči CK aj v mene týchto osôb. Objednávateľ je povinný bezodkladne odovzdať ostatným osobám informácie určené CK pre objednávateľov zájazdu.
4.  Právo účasti na zájazde vzniká objednávateľovi a ďalším osobám uvedeným v zmluve zaplatením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške a splnením ostatných podmienok pre poskytnutie služieb. 
Platným dokladom pre nástup objednávateľa na zájazd je platná zmluva a doklad o zaplatení celkovej ceny zájazdu.
5.  Zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu: CK prehlasuje, že k vzniku zmluvných vzťahov môže dochádzať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, internetu, telefonickým spôsobom, alebo 
iným vhodným spôsobom aj bez priameho kontaktu objednávateľa s CK, a z uvedeného dôvodu je potrebné riešiť špecifické problémy uzatvárania, vzniku a podmienok existencie zmluvných vzťahov 
založených prostredníctvom elektronickej komunikácie, internetu, telefonickým spôsobom, alebo iným vhodným spôsobom bez priameho kontaktu, a objednávateľ s takýmto záverom vyjadruje súhlas.
6.  V prípade, ak dochádza k uzavretiu Zmluvy o obstaraní zájazdu na základe telefonickej alebo elektronickej objednávky uskutočnenej objednávateľom, postup je nasledovný: CK zašle na objednávateľom 
uvedenú adresu návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorý bude podpísaný poverenou osobou CK a opatrený pečiatkou CK, a to v dvoch vyhotoveniach. Objednávateľ je povinný túto Zmluvu o obstaraní 
zájazdu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 4 dní odo dňa jej vystavenia, ktorý je uvedený v návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu, podpísať a zaslať jedno podpísané vyhotovenie Zmluvy o obstaraní 
zájazdu späť na adresu sídla CK, inak návrh na uzavretie Zmluvy o obstaraní zájazdu stráca platnosť, pričom objednávateľ stráca akýkoľvek nárok na poskytnutie služieb a zároveň je objednávateľ povinný 
CK zaplatiť administratívny poplatok vo výške 50 eur. Jedno vyhotovenie Zmluvy o obstaraní zájazdu si ponecháva objednávateľ ako doklad. Pri podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu je objednávateľ zároveň 
povinný zaplatiť min. 50% z celkovej ceny zájazdu, resp. celú cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

III. Cena služieb a platobné podmienky
Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len cena zájazdu) sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve potvrdenej CK. Zo zliav, 
poskytovaných CK, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti 
využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak. Pri poskytovaní zliav pre 
deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. k dátumu ukončenia čerpania služieb.
CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50% z ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb. Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný 
doplatiť najneskôr v lehote do 45 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb. V prípade, že k uzavretiu zmluvy o obstaraní zájazdu dôjde v termíne kratšom ako 45 dní pred nástupom 
na zájazd, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu zájazdu naraz v celosti najneskôr pri podpise zmluvy o obstaraní zájazdu.  Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných 
kariet, ak to predajné miesto CK umožňuje, bankovým prevodom, vkladom na účet alebo poštovou poukážkou, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na 
účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti.
CK má nárok na účtovanie si poplatkov za zmeny v rezervácii objednávateľa.
V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo ceny za objednané služby v stanovených lehotách je CK oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, 
pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré CK nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo CK na náhradu škody a ušlého zisku.
Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží splátkový kalendár úhrady dosiaľ objednaných 
služieb, je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy a požadovať zaplatenie storno poplatkov uvedených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach.
CK má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom nástupu na zájazd, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
b) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
c) zmene kurzu eura ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.
V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu zájazdu z vyššie uvedených dôvodov tak môže CK urobiť na základe písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané poštou alebo emailom najneskôr 
21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, t.j. do 3 dní od doručenia 
oznámenia, ak nie je v písomnom oznámení o zvýšení ceny uvedené inak, v opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa článku III. odseku 5 týchto všeobecných zmluvných podmienok.
V prípade záujmu objednávateľa môže CK sprostredkovať pre objednávateľa a ním určené osoby aj cestovné poistenie v súlade s poistnými podmienkami poisťovne. Cena cestovného poistenia je uvedená 
v cenníku CK, presný obsah krytia a podmienky cestovného poistenia sú uvedené v podkladoch poskytnutých vybranou poisťovacou spoločnosťou, ktoré objednávateľ obdrží od CK a ktoré sú na www.
avema.sk k dispozícii. Poistný vzťah vzniká priamo medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou. V konaní o vysporiadaní poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK 
nemá možnosť posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa a CK
K základným právam a povinnostiam objednávateľa patria:
a)        právo na riadne poskytnutie potvrdených a zaplatených služieb. Pokiaľ bez zavinenia CK  klient dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu, ani na vrátenie zaplatenej ceny za zájazd;

VŠEOBECNÉ  ZMLUVNÉ PODMIENKY



CK AVEMA  |  Navštívte nás na www.avema.sk  |  info@avema.sk  |  0903 356 533  |  0907 147 718 61

b)       právo na dodatočné informácie,
c)        právo byť zoznámený so zmenami zájazdu, rozsahu služby a ceny,
d)       právo odstúpiť od zmluvy za dodržania storno podmienok uvedených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach,
e)        právo na reklamáciu v prípade nedostatku a chybných plnení oproti zmluve. Všetky závady a odchýlky od objednaných služieb je klient povinný oznámiť bezodkladne po ich zistení na mieste 
zástupcovi organizátora zájazdu a poskytnúť dostatočnú súčinnosť pri ich odstránení;
f)        právo písomne oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 40 dní pred nástupom 
na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb, inak mu toto právo zaniká. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky 
dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo podmienky, ktoré sú potrebné na čerpanie objednaných služieb a jeho vlastnoručný podpis. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva 
objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako 
i úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú (spravidla poplatok 50-400 eur). V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou 
objednávateľa, platí článok III. bod 5 týchto všeobecných zmluvných podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je CK schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CK 
písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa;
g)        povinnosť poskytnúť CK potrebnú súčinnosť, pravdivé údaje vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov, predložiť potrebné doklady podľa požiadaviek CK a žiadnu dôležitú okolnosť súvisiacu 
s účasťou na zájazde nezamlčať;
h)       povinnosť zaplatiť 50% zálohu z ceny zájazdu pri podpise zmluvy o obstaraní zájazdu,
i)         povinnosť zaplatiť celú cenu zájazdu minimálne 45 dní pred nastúpením na zájazd, okrem prípadu, ak k podpísaniu zmluvy o obstaraní zájazdu dôjde v lehote kratšej ako 45 dní pred nastúpením 
na zájazd; v tomto prípade je objednávateľ povinný zaplatiť celú cenu zájazdu pri podpise zmluvy o obstaraní zájazdu;
j)         povinnosť zaistiť doprovod a dohľad v priebehu zájazdu osobám mladším ako 18 rokov a osobám, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje,
k)       povinnosť prevziať od CK doklady, podklady a pokyny potrebné pre čerpanie služieb, skontrolovať ich a riadiť sa nimi,
l)         povinnosť mať cestovný doklad, resp. vízum, ak sa v cieľovej destinácii vyžaduje, rešpektovať prepravné podmienky príslušnej leteckej spoločnosti, a to najmä čo sa týka času dostavenia sa 
na letisko pred odletom, kusových a hmotnostných obmedzení prepravovanej batožiny, príslušných cestovných dokladov, atď.. CK nezodpovedá za škody, ktoré objednávateľovi vzniknú v dôsledku 
porušenia uvedených povinností;
m)      povinnosť dodržovať pasové, colné, zdravotné a ostatné predpisy zeme, do ktorej cestuje,
n)       povinnosť zdržať sa jednania, ktoré by mohlo poškodiť ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK,
o)       povinnosť riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu. V prípade 
ich porušenia alebo pri závažnom ohrozovaní alebo narušovaní priebehu alebo programu zájazdu, či nevhodnom alebo vulgárnom správaní je CK oprávnená objednávateľa zo zájazdu vylúčiť (odoprieť 
objednávateľovi poskytnutie zaplatených služieb), čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu, pričom je objednávateľ 
povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde. V prípade, ak účastník zájazdu z akéhokoľvek dôvodu obmedzuje počas trvania zájazdu svojím 
nevhodným konaním alebo správaním CK, jej zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu (napr. hrubým, nekultúrnym, amorálnym, hlučným správaním alebo nadmerným požitím 
alkoholických alebo psychotropných látok), porušuje pokyny CK, narúša plynulý priebeh zájazdu, či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie považované za podstatné porušenie podmienok 
zmluvy a zároveň za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený odoprieť takémuto účastníkovi zájazdu ďalšie čerpanie zaplatených služieb a vylúčiť ho z účasti na 
zájazde. V prípade, ak dôjde k vylúčeniu klienta zo zájazdu je CK oprávnená jednostranne zrušiť zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného účastníka zájazdu za nevyužité 
služby. V tom prípade objednávateľ má povinnosť niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom 
zariadení alebo inej osobe spôsobil,
p)       letecká preprava je realizovaná formou pravidelných liniek, ako aj nepravidelných charterových letov. Klient je povinný brať na vedomie, že prvý a posledný deň leteckých zájazdov je určený 
k preprave klientov a nie na plnohodnotné čerpanie dovolenkového pobytu. Odletové časy závisia od príslušných leteckých spoločností, a preto prípadná nespokojnosť klienta s dĺžkou pobytu, 
ovplyvnenou odletovými časmi, nebude považovaná za dôvod k reklamácii. Letecká spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu odletových časov v neobmedzenej dobe pred plánovaným odletom, 
reklamovanie eventuálneho „skrátenia pobytu“ z uvedeného dôvodu je vylúčené.
K základným právam a povinnostiam CK patria:
a)        CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku,
b)       CK je povinná pred uzatvorením zmluvy informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré majú vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu,
c)        CK je povinná najneskôr do 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne alebo v elektronickej forme pokyny na zájazd, ktorý ich bezodkladne odovzdá ďalším osobám uvedeným 
v zmluve,
d)       CK nezodpovedá za prípadné meškanie letu a neručí za škody, ktoré môžu klientovi z tohto dôvodu vzniknúť. V prípade meškania letu sú za flexibilné a operatívne riešenie vzniknutej situácie 
zodpovedné priamo príslušné miestne správy letísk alebo letecké spoločnosti. V prípade meškania letu nevzniká klientovi právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu bez storno poplatkov. CK v 
prípade vedomosti o zmene letu bezodkladne informuje klienta;
e)        CK sa snaží vždy zabezpečiť priamy let do destinácie, avšak CK si vyhradzuje právo aj na nepriamy let, teda s medzipristátím,
f)        v prípade, že nastanú mimoriadne okolnosti brániace CK dodržať zmluvné podmienky vyplývajúce zo zmluvy alebo v prípade ak je CK nútená zmeniť podmienky zmluvy, môže CK zájazd odložiť, 
zmeniť vecný a časový program, zmeniť jeho trasu, druh dopravy, miesto ubytovania, prípadne ho zrušiť. Každú takúto zmenu je povinná CK bezodkladne oznámiť klientovi. Klient v takomto prípade nemá 
právo odstúpiť od zmluvy bez povinnosti uhradiť storno poplatky, iba ak by šlo o zmeny podstatné, ako posunutie začiatku alebo konca zájazdu o viac ako 48 hodín, významná zmena programu či trasy 
zájazdu (viac ako 40% doby jeho trvania). Ďalšie nároky voči CK  sú vylúčené;
g)        ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa 
v návrhu uviesť nová cena. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia storno poplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote 
určenej CK v návrhu zmeny; ak tak objednávateľ neurobí, CK to bude považovať za objednávateľov súhlas.
h)       CK si vyhradzuje právo okamžite zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis 
major), a ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie zájazdu, bezpečnosť účastníkov a pod. Pri zrušení zájazdu zo strany CK, je CK povinná vrátiť všetky peňažné 
úhrady prijaté od objednávateľa; objednávateľ tak stráca nárok na akúkoľvek náhradu škody. V prípade, že si klient bude žiadať zaradenie do obdobného zájazdu v inom termíne a CK v uvedenom 
termíne má voľné miesto, má klient prednostné právo na zaradenie do zájazdu. V tomto prípade nemá klient nárok na vrátenie peňažných úhrad, ale tieto sa započítajú na cenu nového zájazdu.
i)         CK si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu bezpečnosti klientov, zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí,
j)         CK je oprávnená zmeniť miesto odletu a príletu, pričom je CK o tejto zmene povinná informovať objednávateľa v lehote najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu (najmä zmena odletového miesta 
Bratislava na odletové miesto Viedeň a naopak). Objednávateľ nie je oprávnený z tohto dôvodu odstúpiť od zmluvy a ani požadovať zľavu či iné zvýhodnenie, nakoľko nejde o podstatné zmeny zájazdu.
k)       CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, vrátane zmeny objednávateľom vybraného ubytovacieho zariadenia, ak z objektívnych dôvodov, ktoré CK 
nemá možnosť ovplyvniť nie je možné pôvodný program zájazdu a objednávateľom vybrané služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná:
zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej 
úrovni ako boli objednávateľom vybraté a zaplatené (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie, atď.) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo
vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie,
V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) ubytovacieho zariadenia, CK je povinná zabezpečiť pre objednávateľa náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej 
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kategórie a v podobnej oblasti, resp. letovisku. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. Objednávateľ nemá nárok požadovať vrátenie zaplatenej ceny zájazdu alebo jej časti 
v prípadoch, ktoré sú uvedené vyššie.
l)         CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu, okrem vyššie uvedeného, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, 
spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK.
m)      V prípade, ak sa zájazd a zmluva o obstaraní zájazdu uzatvára medzi CK a objednávateľom prostredníctvom elektronickej komunikácie, CK zašle objednávateľovi k podpisu zmluvu o obstaraní zájazdu 
s doplneným ustanovením, že táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť až okamihom zaplatenia zálohy vo výške 50% z ceny zájazdu, resp. až po zaplatení celej ceny zájazdu objednávateľom, ak k podpisu 
zmluvy dôjde v lehote kratšej ako 45 dní pred nastúpením na zájazd. Po zaplatení 100 % ceny zájazdu klientom, CK obratom zasiela klientovi všetky potrebné dokumenty na zájazd.
n)       CK má právo na odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu s objednávateľom, ktorý svojím správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje 
bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu. CK má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľom. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých 
resp. nevyčerpaných služieb.

V. Odstúpenie od zmluvy, zrušenie zájazdu a storno poplatky
CK môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od 
zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK na poštovú alebo elektronickú adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o obstaraní zájazdu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odoslania oznámenia.
CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd pred jeho zahájením, ak by nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov (výhrada minimálneho počtu účastníkov). Minimálny počet účastníkov zájazdu s leteckou 
prepravou 20 účastníkov. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov má CK právo zájazd zrušiť, najneskôr však do 10 dní pred začatím zájazdu, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi 
oznámenie najneskôr do 10 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.
CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí. V prípade, ak dôjde k zrušeniu zájazdu zo strany CK bude 
klientovi poskytnutá možnosť výberu náhradného zájazdu alebo bezodkladné vrátenie už zaplatenej úhrady za objednané služby. CK je oprávnená zrušiť zájazd aj z iných dôvodov. V tomto prípade je CK 
oprávnená zrušiť zájazd najneskôr 21 dní pred plánovaným začatím zájazdu, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 21 dní pred nástupom na zájazd.
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
a)        bez udania dôvodu,
b)       z dôvodu podstatného porušenia povinností CK vyplývajúcich zo zmluvy,
Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na predajné miesto pošle doporučenou poštou, prípadne elektronicky, avšak 
preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto.
Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy podstatné porušenie povinností CK, je CK povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny 
zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.
Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy podstatné porušenie povinností CK, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je 
objednávateľ povinný zaplatiť CK storno poplatky. Výška storno poplatku je stanovená podľa počtu dní, ktoré chýbajú do nástupu na zájazd alebo čerpania služieb a účtuje sa nasledovne (uvádzané čiastky 
platia pre jednu osobu bez rozdielu veku):
a)        66 € eur z celkovej ceny zájazdu – objednaných služieb do 55 dní pred termínom začatia čerpania služieb,
b)       40% z celkovej ceny objednaných služieb od 54. do 31. dňa pred termínom začatia čerpania služieb,
c)        50% z celkovej ceny objednaných služieb od 30. do 24. dňa pred termínom začatia čerpania služieb,
d)       85% z celkovej ceny objednaných služieb od 23. do 12. dňa pred termínom začatia čerpania služieb,
e)      100% z celkovej ceny objednaných služieb od 11. dňa pred termínom začatia čerpania služieb a ak objednávateľ zruší zájazd v deň odletu, nedostaví sa k odletu, odlet zmešká alebo je vylúčený zo 
zájazdu.
Nárok na náhradu škody prevyšujúcej výšku uhradeného storno poplatku, ktorá vznikla CK odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je uhradením storno poplatku dotknutá.
Na určenie počtu dní pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní.
V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok 
na vrátenie časti ceny zájazdu za nevyčerpané služby.
V prípade storna jednej osoby v 2-lôžkovej izbe musí odstupujúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne 
stanovený počet osôb.
CK má právo odpočítať storno poplatok prípadne svoj nárok na náhradu škody od zloženej zálohy alebo zo zaplatenej ceny zájazdu.

VI. Reklamačný poriadok a zodpovednosť za škody
V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve, vzniká objednávateľovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu. 
Objednávateľ je povinný uplatniť nárok na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného partnera CK alebo u povereného 
zástupcu CK tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Objednávateľ je povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť.
Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a vykonať nápravu na mieste, spíše objednávateľ v spolupráci so zástupcom CK písomný záznam s označením zájazdu, a s predmetom reklamácie. Záznam 
podpíše klient a zástupca CK alebo poverený partner CK, jeden exemplár písomného záznamu si nechá klient a druhý zástupca CK alebo poverený partner CK. Písomný záznam objednávateľ predkladá pri 
uplatnení práva na reklamáciu.
Svoje nároky z reklamácie si klient musí uplatniť v súlade s platnými predpismi, a to písomne v CK bezodkladne, najneskôr v lehote 30 dní od skončenia zájazdu, inak jeho právo zaniká. K písomnému 
uplatneniu svojich práv doloží objednávateľ písomný záznam. Na reklamácie podané v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami je CK povinná písomne odpovedať do 30 dní od doručenia reklamácie.
CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie.
Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK uvádza v informáciách o zájazde.
CK je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená 
objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a 
nepredvídateľných okolností.
Každý klient je osobne zodpovedný za dodržanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov SR, ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, 
resp. cez ňu tranzituje. CK nenesie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi klienta.

VII. Poistenie
Súčasťou ponuky CK je komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu. Základný obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v zmluve o obstaraní zájazde, presný rozsah krytia a 
podmienky sú uvedené v informáciách poisťovacej spoločnosti, ktoré objednávateľ dostane od CK pri objednaní cestovného poistenia.
Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a CK neprináleží 
posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.
CK si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.. Podrobné znenie Všeobecných poistných podmienok 
pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK je objednávateľovi k dispozícii na vyžiadanie na pobočkách CK.
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VIII. Záverečné ustanovenia
Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv 
a povinností. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté na webovej stránke, v letáku, katalógu a cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače 
alebo uverejnenia a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy s objednávateľom. Fotografie uverejnené v letáku alebo katalógu sú ilustračného charakteru a nemusia odzrkadľovať 
reálny stav. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v letáku, katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov 
uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.
Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy, že:
sú mu Všeobecné zmluvné podmienky CK známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma, obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s ponukovým letákom alebo katalógom CK, nie je si 
vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde a zodpovedá za svoju zdravotnú pripravenosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie deklarovaných podmienok stanovených 
pre účasť na zájazde,
so všetkými jemu známymi a so zájazdom súvisiacimi skutočnosťami oboznámil aj ostatných účastníkov zájazdu uvedených na zmluve a títo ho k prihláseniu na zájazd a k súhlasu so všeobecnými 
zmluvnými podmienkami písomne splnomocnili. Podpisom zmluvy udeľuje  objednávateľ CK ako aj ňou určeným osobám súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve za účelom 
zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonom č. 428/2002 Z.z., a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu 
práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny 
pobytu resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK. Objednávateľ zároveň prehlasuje, 
že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré 
poskytol za účelom uzavretia zmluvy o zájazde.
Tieto všeobecné zmluvné podmienky CK vstupujú do platnosti 07.06.2012. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových letákoch, katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu 
ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.
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