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Najširšia ponuka zájazdov pre školy
CK FIFO je lídrom v ponuke zájazdov pre školy a skupiny už celých dvadsať rokov! 
V ponuke nájdete zájazdy poznávacie i pobytové, a tiež kombinované, pobytovo-
-poznávacie. Tématika zájazdov môže byť spätá s cudzím jazykom, no na svoje si 
príde dejepis, geografia, svetová literatúra i kultúra.

Nízke ceny a veľmi dobrý štandard
CK FIFO je známa tým, že dokáže ponúknuť zájazdy za veľmi atraktívne ceny. 
Nikdy však nejdeme tak nízko, aby tým utrpel účel vášho cestovania. Nízke ceny sú 
zaručené veľkým rozsahom služieb, ktoré CK FIFO ponúka počas celého roka.

Alternatívy pre menšie kolektívy
Ak je vás menej než kapacita autokaru, nezúfajte. S nami môžu cestovať aj menšie 
skupinky. V tomto katalógu nájdete ponuky pre skupiny 42, ale aj 36 resp. 30 osôb. 
Ak je Vás ešte menej, dáme vás dohromady s inou triedou alebo školou. Nájdete 
nových priateľov a inšpiráciu. Skupinové letecké zájazdy realizujeme už pri počte 
10 osôb!

Pedagogický dozor zdarma
Je prirodzené, že školské zájazdy musí doprevádzať pedagogický dozor. Dozor, to 
nie je žiadna dovolenka, ale náročná a zodpovedná práca. Preto vždy poskytujeme 
miesta zdarma pre pedagogických pracovníkov, ktorí sa zájazdu zúčastňujú.

Nástupné miesta takmer vždy bez príplatku
Množstvo produktov a nástupných miest po celom Slovensku zabezpečuje sku-
točnú výhodu pre našich klientov. Nástupné miesta pre pobytové zájazdy sú bez 
príplatku, bez ohľadu na to, či cestujete z východného, stredného alebo západného 
Slovenska. Ceny dopravy sa odlišujú len pri poznávacích zájazdoch, s cieľom ich 
optimalizácie.

vyše 20 rokov JEDNOTKA
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Spoľahlivé ubytovacie zariadenia
Aj keď vám ponúkame najlepšie ceny na trhu, vieme vám poskytnúť vždy spoľahlivé 
ubytovanie. Hotely a apartmánové domy, chatky resp. mobilhome vhodné pre 
skupinovú klientelu.

Erudovaní sprievodcovia
Úspešný zájazd potrebuje okrem dobrého programu, vhodného ubytovania 
a dopravy, dobre pripraveného a organizačne zdatného sprievodcu, ktorý si vie 
poradiť v každej situácii. Má to byť encyklopedický typ alebo skôr priateľ mladých, 
prípadne flexibilná osoba, ktorá dokáže upraviť program počas zájazdu?!

Možnosti úpravy programu
Hoci sú ponuky pripravené vopred, vždy s vami budeme konzultovať vaše konkrét-
ne potreby. Predĺženie, či skrátenie zájazdu, inú trasu zájazdu, stravovacie balíčky 
na cestu, zmenu jedálneho lístka, zabezpečenie vstupov a exkurzií, ... 

Výnimočné zájazdy a pobyty
V minulosti sme ponúkli a zrealizovali niekoľko výnimočných zájazdov a pobytov. 
Medzi ne patrí napríklad letecký zájazd do New Yorku, tiež zájazd do Petrohradu, 
túlačka po Nórskych fjordoch alebo zájazd na Liparské ostrovy. Letecky do Londýna 
alebo Dublinu??? Možnosti sú nekonečné, hoci by sa spočiatku zdali aj nemožné! 
Obráťte sa na nás so svojou požiadavkou!

FIFO – dobrá cestovka
Presvedčte sa, že FIFO je skutočne dobrá cestovka! Na trhu spoľahlivo poskytuje 
svoje služby už od roku 1990. Referencie môžete získať aj od skupín, ktoré s nami už 
cestovali. Tešíme sa na stretnutie aj s vami!

NAJVÄČŠIA PONUKA PRE ŠKOLY A SKUPINY
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Londýn – Greenwich – (Cambridge / Windsor) – Canterbury

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta cez Česko, Nemecko do Francúzska
2.  deň: príchod do Anglicka v ranných hodinách, prechádzka obľúbe-

nou londýnskou štvrťou Greenwich (park, Kráľovské observató-
rium, Greenwichský poludník, výhľad na  Docklands, Canary Warf 
a centrálny Londýn, Námornícke múzeum, loď Cutty Sark), plavba 
loďou (platí sa na  mieste) z  Greenwich do  centra Londýna, za-
čiatok pešej prehliadky - Parliament, Big Ben, Westminster 
Abbey, Whitehall, Trafalgar Square,  National Gallery, po  pre-
hliadke návrat do Greenwich loďou alebo MHD (platba na mieste), 
odchod na ubytovanie do Allhallows, večera a nocľah (po príchode 
do Greenwich povinná minimálne 9-hod. bezpečnostná prestávka)

3.  deň: raňajky, pokračovanie prehliadky Londýna, Tower 
of London (fakultatívne možnosť prehliadky), Tower Bridge, 
Southwark a  Bankside, Millennium Bridge, Katedrála St. 
Paul‘s, fakultatívne možnosť výletu do Cambridge alebo iný výlet 
(viď Možnosti fakultatívnych výletov), návrat na ubytovanie, večera 
a nocľah

4.  deň: raňajky, možnosť dopoludňajšej návštevy Windsoru 
(viď Možnosti fakultatívnych výletov str. 5), prehliadka kráľovské-
ho zámku, voľno v  mestečku, popoludní dokončenie prehliad-
ky Londýna, Hyde park, Buckingham Palace, The Mall, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, voľno, možnosť návštevy lon-
dýnskych múzeí alebo vyhliadkovej jazdy na  London Eye, návrat 
na ubytovanie, večera a nocľah

5.  deň: raňajky, krátka zastávka v historickom meste Canterbury 
(príp. iné z našej ponuky - viď Možnosti úpravy programu str. 5), po-
poludní odchod z Anglicka, cesta domov

6.  deň: príchod na Slovensko

Ponuky sú určené pre študentov. Radi pripravíme aj ponuky pre kolek-
tívy dospelých.

*Amsterdam & Londýn:
(miestny sprievodca v Amsterdame)

1.  deň: odchod zo Slovenska večer, cesta cez Česko,  Nemecko 
do Holandska

2.  deň: ráno príchod do  Amsterdamu, poldenná pešia prehliadka 
s  miestnym so sprievodcom, fakultatívne plavba po grachtoch, 
voľno, odchod na ubytovanie, nocľah (po príchode do Amsterdamu 
povinná minimálne 9-hod. bezpečnostná prestávka)

3.  deň: trajekt alebo Eurotunnel, popoludní príchod do  Londýna, 
začiatok pešej prehliadky, Tower of London (možnosť prehliadky), 
Tower Bridge, Southwark a  Bankside, Millennium Bridge, 
Katedrála St. Paul‘s, po  prehliadke odchod na  ubytovanie 
do Allhallows, večera a nocľah 

4.  deň: raňajky, pokračovanie prehliadky Londýna, Greenwich, 
Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, 
Trafalgar Square, National Gallery, návrat na ubytovanie, večera 
a nocľah

5.  deň: raňajky, dokončenie prehliadky Londýna, Hyde park, 
Buckingham Palace, St. James’s  Park, The Mall, Leicester 
Square, Covent Garden, Piccadilly Circus, Soho, Oxford 
Street, individuálne voľno, možnosť návštevy londýnskych múzeí 
alebo vyhliadkovej jazdy na London Eye, návrat na ubytovanie, ve-
čera a nocľah

6.  deň: raňajky, krátka zastávka v historickom meste Canterbury 
(príp. iné z našej ponuky - viď Možnosti úpravy programu str. 5), po-
poludní odchod z Anglicka, cesta domov

7.  deň: príchod na Slovensko

**Paríž & Londýn
(miestny sprievodca v Paríži)

1.   deň: odchod zo Slovenska, nočná jazda s technickými prestávkami
2.  deň: ráno príchod do  Paríža, poldenná pešia prehliadka s  miest-

nym sprievodcom, Notre Dame, Louvre, Place de la Concorde, 
Champs-Élyséés, Eiffelova veža (vstupné), odchod na  ubytovanie, 
nocľah (po  príchode do  Paríža povinná min. 9-hod. bezpečnostná 
prestávka)

3.  deň: raňajky, odchod do Anglicka, návšteva Canterbury, príchod 
na ubytovanie do Allhallows, večera a nocľah

4.  deň: raňajky, celodenná prehliadka Londýna, Parliament, Big 
Ben, Westminster Abbey, White Hall, Trafalgar Square, 
National Gallery (zdarma), The Mall, St. James’s  Park, 
Buckingham Palace, možnosť návštevy múzeí (Science Museum, 
Natural History Museum alebo Albert & Victoria Museum) návrat 
na ubytovanie, večera a nocľah

5.  deň: po raňajkách pokračovanie prehliadky mesta, Tower, Tower 
Bridge, Southwark, Bankside, Millennium Bridge, Katedrála 
St. Paul‘s, popoludní Piccaddily a Oxford Street, možnosť náv-
števy Múzea Madame Tussaud a pod., návrat na ubytovanie, večera 
a nocľah

6.  deň: raňajky, krátka zastávka v historickom meste Rochester 
(príp. iné z  našej ponuky - viď Možnosti úpravy programu str. 5), 
popoludní odchod z Anglicka, cesta domov

7.  deň: príchod na Slovensko

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

VEĽMI

OBĽÚBENÝ

PRODUKT
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THE ENGLISH HERITAGE

termín cena €
01.06. – 06.06. 329,- 
04.06. – 09.06. 329,- 
07.06. – 12.06. 329,- 
10.06. – 15.06. 329,- 
13.06. – 18.06. 329,- 
16.06. – 21.06. 329,- 
19.06. – 24.06. 329,-
22.06. – 27.06. 329,- 

Povinná vratná kaucia na ubytovanie 15,- € /osoba.

V cene na osobu je zahrnuté:
doprava klimatizovaným autokarom, 2x trajekt, 
3x ubytovanie v  mobilhomoch typu Standard 
s  vlastným príslušenstvom, 3x raňajky, 3x večera 
(príprava a  servírovanie stravy v  réžii CK FIFO), 
slovenský sprievodca počas pobytu na území An-
glicka 2. - 4. deň. 
*Program Amsterdam – Londýn: doprava, 
2x trajekt, 1x ubytovanie v  trojlôžkových izbách 
v  hoteli (B), 3x ubytovanie v  mobilhomoch typu 
Standard, 3x raňajky, 3x večera (v  réžii CK FIFO), 
sprievodca CK v Anglicku 3. - 5. deň, miestny sprie-
vodca v Amsterdame v rozsahu 4 hodiny. 
Pozn.: miestny sprievodca v Amsterdame celý deň 
za príplatok. 
**Program Paríž – Londýn: doprava, 2x trajekt, 
1x ubytovanie v trojlôžkových izbách v hoteli (FR), 
3x ubytovanie v  mobilhomoch typu Standard, 3x 
raňajky, 3x večera (v réžii CK FIFO), sprievodca CK 
v Anglicku 3. - 5. deň, miestny sprievodca v Paríži 
v rozsahu 4 hodiny.
Pozn.: miestny sprievodca v  Paríži celý deň 
za  príplatok. Presuny v  Paríži metrom (platba 
na mieste).
Možnosti úpravy programu:
- 3x obedový balíček     12,- € 
- vegetariánska strava   10,- €
- Eurotunnel (podľa termínu zájazdu)  od 4,- € 
-  5. deň: ďalšie možnosti pre krátku návštevu 

po ceste domov namiesto Canterbury

-  historický Rochester – malebné, typicky 
anglické mestečko s normanským hradom 
a katedrálou, druhou najstaršou v Anglicku

-  Leeds Castle – nádherný romantický hrad, ktorý 
patrí k najviac navštevovaným hradom v Británii

-  Dover Castle – pevnosť na vrchole bieleho útesu, 
prezývaná tiež „Klúč k Anglicku“, najväčšia 
v krajine,  spolu s tajnými podzemnými tunelmi 
využívanými aj počas 2. svetovej vojny (Operácia 
Dynamo) je veľkou atrakciou

Možnosti fakultatívnych výletov:
Windsor asi 5 hod. (doprava) 7,- €
Cambridge 6-7 hod. (doprava, vstup do college)
 27,- €
Oxford celý deň (doprava) 19,- €
Oxford + Blenheim Palace, rodisko  
W. Churchilla (doprava) celý deň 19,- € 
Stratford upon Avon (doprava) celý deň 22,- €
Stratford upon Avon + Warwick Castle 
 (doprava) celý deň 24,- €
Salisbury & Stonehenge (doprava) celý deň
 22,- €
Salisbury & Stonehenge & Bath  
 (doprava) celý deň 25,- €
Harry Potter Tour - prehliadka Filmových 
štúdií WB  - na vyžiadanie v CK, nutné rezervovať  
 minimálne 4 až 5 mesiacov vopred
Hastings a Brighton (doprava) celý deň  22,- €

Povinný príplatok:
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- poplatok za vstup autobusu do centra Londýna (ULEZ)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: 
školské skupiny = 1,89 €/osoba/deň.
Orientačné ceny možných vstupov (ceny 
na osobu):
Plavba do Greenwich (jednosmerná)  4 - 15 rokov 
 od 10,- £/od 17,- £ dospelý 
(možná skupinová zľava)
National Gallery zdarma 
British Museum  zdarma 
London Eye  Standard ticket 3 - 15 rokov 
 24,- £/nad 16 r. 30,- £ 
Múzeum voskových figurín Madame Tussauds   
 3 - 15 rokov od 30 £/nad 16 r.  od 35,- £ 
Tower of London     nad 15 rokov 24,70 £/ 
 študent 19,30 £
Kráľovský zámok Windsor do 17 rokov 13,- £/ 
 nad 17 rokov 22,50 £/študent 17+ s ID 20,30 £

Greenwich 
Royal Observatory - Flamsteed House & 
Meridian   14,40 £ dospelý/4-15 rokov 7,20 £
Royal Observatory – Planetarium & Astronomy 
Centre  zdarma
National Maritime Museum  zdarma
Chelsea FC Stadium Tours & Museum   
 24,- £ dospelý/študent 16,- £/5 - 15 rokov 15,- £
 (odporúča sa kúpiť vstup vopred)

Christ Churche College Oxford dospelý 10,- £/ 
 študent 9,-£
Stonehenge 21,10 £/študent 19 £/5 -17 rokov 12,70 £
Hastings  
Smuglers Adventure  7,88 £/študent 7,43 £/ 
 3 - 12 rokov 6,08 £
Hastings Castle and 1066 Story  5,10 £/ 
 študent 4,50 £/3 - 12 rokov 4,10 £
Blue Reef Aquarium  8,60 £/študent 7,60 £/ 
 3 - 12 rokov 6,60 £
Brighton
Royal Pavilion  13,50 £/zľavnený 8,10 £
(Uvedené ceny vstupov sú pre individuálnych návštev-
níkov z  roku 2019 pri nákupe online. Ceny na mieste 
sú vyššie. O možnostiach a podmienkach skupinových 
cien viac info v CK.)

SUPER 
CENA
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Londýn

Londýn

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x trajekt, ubytovanie 
v prevažne trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom v hoteli 2*/3*, 2x raňajky 
alebo 2x ubytovanie v rodinách s polpenziou, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
-  nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
-  palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- poplatok za vstup autobusu do centra Londýna (ULEZ)
- príplatok za ubytovanie v rodinách pre osoby nad 18 rokov  +17,- €/pobyt
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- Eurotunnel (podľa termínu) od 4,- € 
- 2x večera v hoteli 40,- €
- možnosti fakultatívnych výletov –viď ponuka str. 5
- obedový balíček (v rodinách) 5,- €
Odporúčané vstupy (fakultatívne) - viď str. 5
Viac o  ubytovaní v rodinách na str. 17.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x trajekt, 1x 
tranzitné ubytovanie vo Francúzsku v izbách s vlastným príslušenstvom, 1x raňajky, 2x 
ubytovanie v izbách s vlastným príslušenstvom alebo v rodinách, 2x raňajky v hoteli alebo 
2x polpenzia v rodinách, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- poplatok za vstup autobusu do centra Londýna (ULEZ)
- príplatok za ubytovanie v rodinách pre osoby nad 18 rokov  + 17,- €/pobyt
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- 2x večera v hoteli (Anglicko) 40,- €
- Eurotunnel (podľa termínu) od 4,- € 
- obedový balíček (v rodinách)  5,- €
Viac o ubytovaní v rodinách na str. 17.

Povinná vratná kaucia na ubytovanie 15,- € /osoba. 
Ponuka platí pre študentov! Ceny neplatia počas sviatkov a veľtrhov! Info v CK.

Povinná vratná kaucia na ubytovanie 15,- € /osoba. 
Ponuka platí pre študentov! Ceny neplatia počas sviatkov a veľtrhov! Info v CK.

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska v ranných hodinách, cesta cez Česko (prípadne 

Rakúsko), Nemecko, Belgicko a Francúzsko
2.  deň: odchod z Calais/Dunkerque v ranných hodinách do Doveru, plavba 

trajektom, príchod Greenwich, plavba do centra Londýna (platí sa na mies-
te), začiatok prehliadky Londýna bez použitia autobusu (povinná 
min. 9-hod. prestávka), Hyde Park, Buckinghamský palác, The 
Mall, St. James‘s Park, Westmister Abbey, Parliament, Big Ben, 
Whitehall, Trafalgar Square, ubytovanie v hoteli alebo v rodinách 
(v rodinách aj večera), nocľah

3.  deň: raňajky, (možnosť fakultatívneho výletu viď. str. 5), pokračovanie pre-
hliadky mesta, Tower, Tower Bridge, St. Katrine Docklands, Southwark, 
Bankside, Katedrála St. Paul‘s, voľno, návrat na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, dokončenie prehliadky Londýna bez použitia autobusu 
(povinná min. 9-hod. prestávka) s alternatívnym programom podľa výberu 
skupiny (možnosť návštevy National Gallery, London Eye alebo Múzeum 
Madame Tussauds, Čínske mesto, Soho, návšteva Albert a Victoria Museum, 
voľno na Oxford Street, neskôr popoludní presun do Greenwich (DLR 
vlak, metro alebo plavba loďou - platí sa na mieste), odchod na Slovensko

5.  deň: príchod na Slovensko vo večerných hodinách
CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách, cesta cez 

Česko (prípadne Rakúsko) a Nemecko
2.  deň: tranzit pokračuje cez Nemecko a Belgicko do Francúzska, 

ubytovanie v okolí Dunkerque (Calais), ubytovanie v hoteli, nocľah
3.  deň: skoro ráno plavba trajektom do Doveru, začiatok pre-

hliadky Londýna, Parliament, Big Ben, Westminster 
Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, National Gallery, 
ubytovanie v hoteli alebo v rodinách, nocľah

4.  deň: raňajky, možnosť poldenného výletu do Windsoru 
(za príplatok), pokračovanie prehliadky Londýna, Tower of 
London, Tower Bridge, Southwark a Bankside, Millennium 
Bridge, Katedrála St. Paul‘s, návrat na ubytovanie, nocľah

5.  deň: po raňajkách dokončenie prehliadky Londýna, Hyde 
Park, Wellington Arch, Buckinghamský palác, The Mall, 
Piccadilly Circus, nákupná ulica Oxford Street, individuálne 
voľno, možnosť návštevy British Museum, Madame Tussauds 
Museum alebo London Eye…, večer odchod na Slovensko

6.  deň: príchod na Slovensko vo večerných hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

termín cena €
podľa výberu 42 os. 36 os. 30 os.

Ubytovanie v rodinách, polpenzia 345,- 380,- 425,-
Ubytovanie v hoteli, raňajky 369,- 404,- 449,-

termín cena €
podľa výberu 42 os. 36 os. 30 os.

Ubytovanie v rodinách, polpenzia 295,- 325,- 365,-
Ubytovanie v hoteli, raňajky 325,- 355,- 395,-
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Londýn – Amsterdam

Paríž –  Versailles – Londýn

Povinná vratná kaucia na ubytovanie 15,- € /osoba. 
Ceny neplatia počas júla a augusta.
Na základe Vami vybraného termínu zájazdu Vám pripravíme konečnú 
cenu zájazdu.

Ponuka je určená pre študentov. Ceny neplatia počas sviatkov a veľtrhov. Info v CK.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 
1x trajekt Calais - Dover, 1x ubytovanie v prevažne trojlôžkových izbách 
s vlastným príslušenstvom v hoteli, 1x raňajky, 1x ubytovanie v 4-lôžkových 
kajutách na trajekte nedeľa - streda, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
-  nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- poplatok za vstup autobusu do centra Londýna (ULEZ)
-  palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 
€/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- trajekt Anglicko - Holandsko štvrtok - sobota od 13,- €/os. 
- 1x večera v Londýne 24,50 €
- 1x raňajky formou bufetu  na trajekte 15,- €
Odporúčané vstupy (fakultatívne) - viď str. 5

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 3x ubytovanie vo viaclôžkových 
izbách s vlastným príslušenstvom (2x vo Francúzsku, 1x v Anglicku), 3x raňajky, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
-  nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
-  palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- poplatok za vstup autobusu do centra Londýna (ULEZ) 
- pobytová taxa vo Francúzsku 1,- €/noc
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- príplatok za 1-lôžkovú izbu 3 noci 90,- €
- príplatok za večeru v samoobslužnej reštaurácii v Paríži od 12,- €/deň
- príplatok za večeru v Londýne od 21,- €/deň
Odporúčané vstupy (individuálne ceny na osobu sú orientačné, skupinové ceny na vyžiadanie v CK):
Francúzsko
Eiffelova veža  výťah 3. p. 25,50 €/12,70 € (12-24 r.) ; výťah 2. p 16,30 €/8,10 € (12-24 r.).;  
 peši 2. posch. 10,20  €/ 5,10 € (12-24 r.) 
Louvre  17,- € dospelý/študent do 26 rokov zdarma, nutný doklad totožnosti
Zámok Versailles  18,- € dospelý/študent do 26 rokov zdarma, nutný doklad totožnosti
Plavba po Seine  14,- € (skupina nad 20 osôb 10,- €/osoba)
Anglicko
National Gallery, British Museum  zdarma 
London Eye  Standard ticket 3 - 15 rokov  24,- £/nad 16 r. 30,- £ 
Múzeum voskových figurín Madame Tussauds  3 - 15 rokov od 30 £/nad 16 r.  od 35,- £ 
Tower of London nad 15 rokov 24,70 £/študent 19,30 £

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska v ranných hodinách, cesta cez Česko (prípadne 

Rakúsko), Nemecko, Belgicko a Francúzsko
2.  deň: odchod z Calais/Dunkerque v ranných hodinách do Doveru, 

plavba trajektom, príchod Greenwich, plavba do centra Londýna (platí 
sa na mieste), začiatok pešej prehliadky Londýna, Hyde Park, 
Buckinghamský palác, The Mall, St. James‘s Park, Westmister 
Abbey, Parliament, Big Ben, Whitehall, Trafalgar Square, 
ubytovanie v hoteli, nocľah

3.  deň: raňajky, dokončenie prehliadky mesta, Tower, Tower Bridge, 
St. Katrine Docklands, Southwark, Bankside, Katedrála St. Paul‘s, 
voľno, podvečer odchod do prístavu, nalodenie na trajekt, ubytovanie 
v kajutách, nočná plavba do Holandska

4.  deň: raňajky, vylodenie v Holandsku, odchod do Amsterdamu, 
prehliadka centra mesta, fakultatívne možná plavba po grachtoch, 
voľno, odchod na Slovensko (pred odchodom na Slovensko povinná 
minimálne 9-hod. prestávka)

5.  deň: príchod na Slovensko vo večerných hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta cez Česko a Nemecko 

do Francúzska, nočná jazda
2.  deň: v ranných hodinách príchod do Paríža, celodenná 

prehliadka mesta - katedrála Notre Dame, La Sainte 
Chapelle, Justičný palác, Latinská štvrť, Louvre, Place 
de la Concorde, Champs Elysées, Víťazný oblúk, Eiffelova 
veža, Martove polia, Trocadero, fakultatívne večera, 
odchod na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, odchod do Versailles, prehliadka zámku 
a záhrad (alebo pokračovanie prehliadky Paríža), popo-
ludní odchod do Calais, ubytovanie, nocľah

4.  deň: v ranných hodinách nalodenie na trajekt Calais – 
Dover, začiatok prehliadky Londýna - Parliament, Big 
Ben, Westminster Abbey, White Hall, Trafalgar Square, 
možnosť večere v meste, odchod na ubytovanie, nocľah 

5.  deň: raňajky, dokončenie prehliadky Londýna - 
Tower of London, Tower Bridge, Southwark a Bankside, 
Millennium Bridge, Katedrála St. Paul‘s, popoludní Hyde 
Park, Buckingham Palace, The Mall, Piccadilly, Oxford 
Street, večer odchod domov

6.  deň: príchod na Slovensko popoludní

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny 
trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 365,- 405,- 455,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 335,- 365,- 400,-

NOVINKA
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Hastings – Brighton – Londýn – Stonehenge – Salisbury

Roslin – Falkirk – Edinburg – Alnwick Castle – Amsterdam

termín cena €
podľa výberu 42 os. 36 os. 30 os.

Rodiny s polpenziou 379,- 414,- 459,-
Hotel s raňajkami 395,- 430,- 475,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu* 419,- 449,- 499,-

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, jazda cez Česko, Nemecko a Francúzsko
2.  deň: príchod do Anglicka v dopoludňajších hodinách, prestávka v prímorskom letovisku Hastings, ktorého 

najvýznamnejšou pamiatkou je hrad z 11. stor., fakultatívne možnosť návštevy hradu - vizuálnej show, pirátskej 
jaskyne a akvária (Smugglers Adventure, 1066 Story & Blue Reef Aquarium – vstupné sa platí na mieste) popoludní 
presun do prímorského letoviska Eastbourne, známeho svojimi plážami a bielymi morskými útesmi, odchod 
na ubytovanie, nocľah, večera pri ubytovaní v rodinách

3.  deň: raňajky, celodenný výlet do Salisbury, prechádzka historickými uličkami “vidieckeho” mesta, pokračujeme 
do Stonehenge (UNESCO) – jednej z najväčších prehistorických lokalít v Európe (vstupné nie je v cene), podvečer 
prechádzka Brightonom – Royal Pavillion, viktoriánske akvárium, Brightonské mólo, Sea Life Centre, Brighton 
Wheel (koleso), návrat na ubytovanie, nocľah, večera pri ubytovaní v rodinách

4.  deň: raňajky, celodenný výlet do Londýna, prehliadka mesta - Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Whitehall, Trafalgar Square s National Gallery, Katedrála St. Paul‘s, Tower, Tower Bridge…, individuálne voľno, 
návrat na ubytovanie, nocľah, večera pri ubytovaní v rodinách (alternatíva: namiesto Londýna návšteva okolitých 
miest: Arundel, Chichester, Winchester, Southampton (loď Titanic) a pod.)

5.  deň: raňajky, odchod do Canterbury, krátka zastávka (cca 2 hod.) voľno v centre mesta, odchod do Doveru, 
plavba trajektom do Calais, odchod domov

6.  deň: príchod na Slovensko popoludní

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

PROGRAM JE MOŽNÉ UPRAVIŤ PODĽA POŽIADAVKY!

V cene na osobu je zahrnuté: doprava, 2x trajekt, 
3x ubytovanie v  hoteli alebo v  rodinách vo viaclôž-
kových izbách, 3x raňajky, 3x večera iba v rodinách, 
sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
-  nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, 

ZV, ZA +10,- €/os.
-  palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- vlak Hastings - Eastbourne   cca 8,10 £
-  príplatok za ubytovanie v rodinách pre osoby nad 18 

rokov  +27,- €/pobyt
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: 
školské skupiny = 1,89 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- Eurotunnel (podľa termínu zájazdu)  od 4,- €

- večere v hoteli   na vyžiadanie
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Hastings
Smuglers Adventure  7,88 £/študent 7,43 £/ 
 3 - 12 rokov 6,08 £
Hastings Castle and 1066 Story  5,10 £/ 
 študent 4,50 £/3 - 12 rokov 4,10 £
Blue Reef Aquarium  8,60 £/študent 7,60 £/ 
 3 - 12 rokov 6,60 £
Možnosť výhodnejšej kombi vstupenky.
Stonehenge 21,10 £/študent 19 £/ 
 5 -17 rokov 12,70 £
Brighton 
Royal Pavillion  13,50£/zľavnený 8,10 £

Nutná včasná rezervácia! Ponuka pre študentov. 

* Cena neplatí pre vysokú sezónu. Info v CK. Nutná včasná rezervácia!

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska do Holandska
2.  deň: príchod do  Amsterdamu, nalodenie na  trajekt, ubytovanie 

v kajutách, nočná plavba do Veľkej Británie, nocľah na trajekte
3.  deň: vylodenie v  Newcastle upon Tyne, cesta na  sever vnútroze-

mím cez región Borders, hraničnú oblasť medzi Anglickom a Škót-
skom, popoludní zastávka v  Rosline, návšteva mýtmi opradenej 
kaplnky Rosslyn Chapel (Da Vinciho kód), presun do neďalekého 
Falkirk, Falkirk Wheel, unikátny lodný výťah, jediný na svete, od-
chod na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, celodenný pobyt v Edinburghu, prehliadka mesta 
autokarom a  peši, prechádzka po  Royal Mile (Kráľovská míľa), 
prehliadka hradu Edinburgh Castle (fakultatívne) alebo sídla krá-
ľovskej rodiny Holyrood Palace, nákupovanie na  Princes Street, 

vychádzka na Calton Hill s nádherným výhľadom na mesto, indivi-
duálne voľno, návrat na ubytovanie, nocľah

5.  deň: ráno odchod do Newcastlu krásnou pobrežnou cestou pozdĺž 
Severného mora so zastávkou v mestečku Alnwick, návšteva hradu 
„Harryho Pottera“ - Alnwick Castle, príchod do prístavu, nalode-
nie, ubytovanie, nočný trajekt do Amsterdamu

6.  deň: vylodenie, pešia prehliadka Amsterdamu, Damrak, Ná-
mestie Dam, Kráľovský palác, kvetinová tržnica..., neskôr večer 
odchod domov

7.  deň: príchod na Slovensko vo večerných hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 
plavba trajektom Amsterdam - Newcastle upon Tyne, 2x ubytova-
nie v štvorlôžkových kajutách, 2x ubytovanie v dvoj- a trojlôžkových 
izbách s vlastným príslušenstvom, 2x raňajky, 1x raňajky na trajekte, 
sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 
1,89 €/os./deň.
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Falkirk Wheel   13,50 £/ 11,50 £ študent 
Rosslyn Chapel  9,- £/ 7,- £ študent 
Scottish National Gallery  vstup zdarma 
Edinburgh Castle  19,50 £//študent 16,- £
Alnwick Castle  16,75 £/študent 16+ 13,50 £ (možná skupinová zľava)
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Alnwick Castle – Glasgow – Loch Lomond – Stirling – Edinburgh – Amsterdam

Glasgow – Fort William – Loch Ness – Pitlochry – Edinburgh – Alnwick

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Rodiny s polpenziou* 449,- 479,- 524,-
Hotel s raňajkami* 449,- 479,- 524,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu* 469,- 509,- 559,-
* Cena neplatí pre vysokú sezónu. Info v CK. Nutná včasná rezervácia!

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska do Holandska
2.  deň: príchod do Amsterdamu, nalodenie na trajekt, ubytova-

nie v kajutách, nocľah na trajekte
3.  deň: vylodenie v Newcastle upon Tyne, cesta na sever, náv-

števa mestečka Alnwick a hradu „Harryho Pottera“ - Alnwick 
Castle, presun panoramatickou cestou pozdĺž pobrežia Se-
verného mora do  Edinburghu, večer príchod na  ubytovanie 
do oblasti Edinburghu (príp. Stirlingu), večera a nocľah v ro-
dinách alebo hoteli

4.  deň: raňajky, prehliadka najväčšieho škótskeho mesta, kozmopo-
litného Glasgow, známeho svojou viktoriánskou architektúrou, 
gotická katedrála St. Mungo´s Cathedral, Glasgow Necropolis, ná-
mestie George Square, presun k jazeru Loch Lomond  ležiacom v NP 
Trossachs (odporúčame plavbu po jazere), dedinka Luss nás vráti 
späť v čase, podvečer zastávka v Stirlingu, v niekdajšom hlavnom 
meste Škótska, návrat na ubytovanie, večere  a nocľah v rodinách 
alebo hoteli

 5.  deň: raňajky, dopoludnia návšteva Rosslyn Chapel, naj-
krajšej gotickej stavby v Škótsku, popoludní prehliadka Edin-
burghu, prehliadka mesta autokarom a  peši, prechádzka 
po Royal Mile (Kráľovská míľa), prehliadka hradu Edinburgh 

Castle (fakultatívne), nákupy na  Princes Street, vychádzka 
na Calton Hill s výhľadom na celé mesto, individuálne voľno, 
návrat na ubytovanie, večera, nocľah

6.  deň: ráno odchod do  Newcastlu upon Tyne, krátka pre-
hliadka mesta, nalodenie, ubytovanie v kajutách, nočný tra-
jekt do Amsterdamu

7.  deň: vylodenie, pešia prehliadka Amsterdamu, Damrak, Ná-
mestie Dam, Kráľovský palác, kvetinová tržnica a ďalšie, voľno, 
neskôr večer odchod domov

8.  deň: príchod na Slovensko vo večerných hodinách
CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, plavba tra-
jektom Amsterdam - Newcastle upon Tyne - Amsterdam, 2x ubytovanie v štvorlôž-
kových ka jutách na trajekte, 3x ubytovanie v rodinách, 3x raňajky, 3x večera alebo 
3x ubytovanie v hoteli v izbách s vlastným príslušenstvom, 3x raňajky, sprievodca 
CK FIFO.
Povinný príplatok: 
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os. ; PD,MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os. 
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17 
- príplatok za ubytovanie v rodinách dospelý nad 18 rokov + 19,50 €
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň.
Možnosti úpravy progamu: 
- 3x obedový balíček   9,- € 
- 3x večera (hotel)  69,- € 
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné): 
Škótsko 
Falkirk Wheel   13,50 £/ 11,50 £ študent 
Rosslyn Chapel  9,- £/ 7,- £ študent 
Scottish National Gallery  vstup zdarma 
Edinburgh Castle  19,50 £//študent 16,- £
Alnwick Castle  16,75 £/študent 16+ 13,50 £ (možná skupinová zľava)
Scone Palace 12,50 £/11,- £ študent

Program zájazdu:
1.  deň: odjazd zo Slovenska
2.  deň: príchod do Amsterdamu popoludní, nalodenie na trajekt, ubytova-

nie, nočná plavba do Newcastlu, nocľah na trajekte
3.  deň: vylodenie, vnútrozemím sa presunieme do najväčšieho škótskeho 

mesta Glasgow, prehliadka. Katedrála sv. Munga, Nám. sv. Juraja, Bucha-
nan Street, Univerzita, Riverside Museum, ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, návšteva Rosslynskej kaplnky a prehliadka Edinburghu, 
návrat na ubytovanie, nocľah

5.  deň: raňajky, výlet do škótskej Vysočiny, prvá zastávka bude v NP 
Trossachs, v peknom mestečku Callander, ktoré je vstupnou bránou 
do jednej z najkrajších scenérií, ktoré Škótsko ponúka, okolo starej sopky 
Glencoe sa dostaneme do Fort Augustus, k slávnej vodnej cesta - Ka-
ledonský kanál, spájajúci Severné more s Atlantickým oceánom, tech-
nická pamiatka Neptúnové schody (sústava vzdúvadiel), plavba po jazere 
Loch Ness, cez NP Cairngorms pokračuje cesta do Pitlochry, horského 
kúpeľného mestečka, večer návrat na ubytovanie, noľah

6.  deň: raňajky, zastávka v  mestečku Alnwick, fakultatívne prehliadka 
Alnwick Castle, cesta do  Newcastlu, ubytovanie a  plavba trajektom 
do Amsterdamu

7.  deň: prehliadka Amsterdamu, večer odchod domov
8.  deň: príchod na Slovensko popoludní

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu 
pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 
plavba trajektom Amsterdam - Newcastle upon Tyne - Amsterdam, 2x 
ubytovanie v štvorlôžkových ka jutách na trajekte, 3x ubytovanie v ro-
dinách, 3x ubytovanie v hoteli v izbách s vlastným príslušenstvom, 3x 
raňajky, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
-  nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD,MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň
Možnosti úpravy programu:
- 3x večera v hosteli od 69,- €/os.
- raňajky na trajekte (možno kúpiť na mieste) od 15,50 €/
 os./1 raňajky
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Loch Ness Cruises (1 hod. plavba)  od 16,- £
The Loch Ness Centre and Exhibition  8,45 £/7,25 £ študent
Edinburgh Castle  19,50 £//študent 16,- £
Scottish National Gallery vstup zdarma
The Scott Monument  8,- £/zľavnený 6,- £
Alnwick Castle  16,75 £/študent 16+ 13,50 £  
 (možná skupinová zľava)

* Cena neplatí pre vysokú sezónu. Info v CK. Nutná včasná rezervácia!

* Cena neplatí pre vysokú sezónu. Info v CK. Nutná včasná rezervácia!
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Paríž

(Remeš) – Paríž – Versailles – (Disneyland)

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 259,- 289,- 329,-
Cena neplatí počas miestnych sviatkov a podujatí (info v CK).

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 299,- 329,- 369,-
Cena neplatí počas miestnych sviatkov a podujatí (info v CK).

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta cez Česko a Nemecko 

do Francúzska, nočná jazda
2.  deň: ráno príchod do Paríža, začiatok pešej pre-

hliadky mesta (povinná min. 9-hod. prestávka), 
Eiffelova veža, Martove polia, Palais de Chaillot, 
Invalidovňa, Place de la Concorde, Champs Élysées, 
Víťazný oblúk, večer odchod na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, dopoludnia výlet do Versailles, popo-
ludní pokračovanie prehliadky Paríža, Montmartre, 
Bazilika Sacré Coeur, Štvrť umelcov, Kabaret Moulin 
Rouge, Pigalle, návrat na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, dokončenie pešej prehliadky mesta, 
Katedrála Notre Dame, La Sainte Chapelle, Justičný 
palác, Latinská štvrť, Sorbonne, Pantheon, 
Luxemburské záhrady, Louvre, individuálne voľno, 
večer odchod domov, nočná jazda na Slovensko

5.  deň: príchod na Slovensko popoludní

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny 
trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x ubytovanie 
v dvoj- a trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom, 2x raňajky, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok cca 1,- €/noc 
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 €/os./deň, 
kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- príplatok za jednolôžkovú izbu 52,- €
- príplatok za večeru alebo obed  od 15,- €/deň
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Eiffelova veža  výťah 3. p. 25,50 €/12,70 € (12-24 r.) ; výťah 2. p 16,30 €/8,10 € (12-24 r.).;  
 peši 2. posch. 10,20  €/ 5,10 € (12-24 r.) 
Louvre  17,- € dospelý/študent do 26 rokov zdarma, nutný doklad totožnosti
Zámok Versailles  18,- € dospelý/študent do 26 rokov zdarma, nutný doklad totožnosti
Plavba po Seine  14,- € (skupina nad 20 osôb 10,- €/osoba)
Notre Dame, Basilique Sacré Coeur   zdarma

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska ráno, jazda cez Česko (príp. 

Rakúsko) a Nemecko do Francúzska
2.  deň: ráno príchod do Paríža, začiatok pešej prehliad-

ky (povinná min. 9-hod. prestávka), Katedrála Notre 
Dame, La Sainte Chapelle, Justičný palác, Latinská 
štvrť, Sorbonne, Pantheon, Luxemburské záhrady, 
Invalidovňa, ubytovanie vo večerných hodinách, nocľah   
(alternatíva: popoludní príchod do Remeša, krátka 
prehliadka historického centra, ubytovanie v podve-
černých hodinách v okolí Remeša, nocľah)

3.  deň: raňajky, pokračovanie prehliadky Paríža, okružná 
jazda mestom, La Bastille, Rue de Rivoli, Place de la 
Concorde (Námestie Svornosti), Champs - Élysées, 
Víťazný oblúk, moderná štvrť La Défence, Eiffelova 
veža, Martove polia, Palace de Chaillot, možnosť 

plavby po Seine, fakultatívne večera, voľno, návrat 
na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, dopoludnia výlet do Versailles, popoludní 
pokračovanie prehliadky Paríža, Montmartre, 
Bazilika Sacré Coeur, Štvrť umelcov, Kabaret 
Moulin Rouge, Pigalle, návrat na ubytovanie, nocľah

5.  deň: raňajky, (povinná min. 9-hod. prestávka), návšteva 
Louvru, Forum Les Halles a George Pompidou 
Centre, individuálne voľno, fakultatívne obed alebo 
večera, večer odchod domov, nočná jazda na Slovensko 
(alternatíva: celodenný pobyt v Disneylande)

6.  deň: príchod na Slovensko vo večerných hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny 
trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 3x ubytovanie v dvoj- 
a trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom, 3x kontinentálne raňajky, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok cca 1,- €/noc
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- príplatok za jednolôžkovú izbu 78,- €
- zábavný park Disneyland (orientačná skupinová cena podľa sezóny)  44,- € al. 56,-€/študent 
 48,- € al. 61,-os./dospelý
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Eiffelova veža  výťah 3. p. 25,50 €/12,70 € (12-24 r.) ; výťah 2. p 16,30 €/8,10 € (12-24 r.).;  
 peši 2. posch. 10,20  €/ 5,10 € (12-24 r.) 
Louvre  17,- € dospelý/študent do 26 rokov zdarma, nutný doklad totožnosti
Zámok Versailles  18,- € dospelý/študent do 26 rokov zdarma, nutný doklad totožnosti
Plavba po Seine  14,- € (skupina nad 20 osôb 10,- €/osoba)
Notre Dame, Basilique Sacré Coeur   zdarma
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Štrasburg – Amboise – Chenonceau – Blois – Cheverny – Chambord – Paríž

Paríž – Rouen – Étretat – Le Mont Saint Michel – San Malo – (Disneyland/Asterix Park)

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 319,- 354,- 399,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 319,- 354,- 399,-

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska
2.  deň: ráno príchod do Štrasburgu, krátka prehliad-

ka - Petit France, Katedrála Notre Dame, Maison 
Kammerzell…, ubytovanie v oblasti Remeša, nocľah

3.  deň: po raňajkách odchod do údolia Loiry, návšteva 
malebného mestečka Amboise, jedna z najvýznamnejšch 
historických stavieb Francúzska zámok Amboise 
a zámok Clos Lucé, kde niekoľko rokov svojho života 
strávil geniálny Leonardo da Vinci, popoludní presun 
do Chenonceau, známeho ako zámok šiestich žien, 
odchod na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, krátka prehliadka mestečka Blois, presun 
k zámkom Cheverny a Chambord. Po prehliadke  odchod 
do Paríža, ubytovanie, nocľah 

5.  deň:  raňajky, celodenná prehliadka Paríža, večer 
odchod na Slovensko 

6. deň: príchod na Slovensko

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy 
a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 3x ubytovanie v troj-
lôžkových izbách s vlastným príslušenstvom, 3x kontinentálne raňajky, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok cca 1,- €/prenocovanie/os.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- príplatok za večeru alebo obed podľa dostupnosti  od 15,- €/deň
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Zámok Blois  12,- €/6,50 € (6-17r.)
Zámok Amboise  12,80€ /8,80 € (7-18r.)/11,- € (18-25r.) 
Zámok Chenonceau 14,50 €/11,50 € (7-18r.) 
Zámok Cheverny  12,- €/9,- € (7-25r.)
Zámok Chambord   14,50 € / 12,- € zľavnené (do 25r. zdarma)
Eiffelova veža  výťah 3. p. 25,50 €/12,70 € (12-24 r.) ; výťah 2. p 16,30 €/8,10 € (12-24 r.).;  
 peši 2. posch. 10,20  €/ 5,10 € (12-24 r.) 
Louvre  17,- € dospelý/študent do 26 rokov zdarma
Notre Dame a Basilique Sacré Coeur   zdarma

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska
2.  deň: ráno príchod do Paríža, celodenná pešia prehliadka mesta, 

podvečer odchod na ubytovanie, nocľah
3.  deň: raňajky, prehliadka Rouenu, katedrála Notre Dame, kostol Saint 

Maclou, námestie Place du Vieux-Marché (miesto upálenia Johanky 
z Arku), pokračujeme do Hornej Normandie na Alabastrové pobrežie 
s bielymi útesmi, návšteva letoviska Étretat, neskôr popoludní 
prejazd autobusom cez Pont de Normandie, obrovský futuristický 
most zavesený na lanách, a návšteva malebného mestečka Honfleur 
s nádherným nábrežím Sv. Kataríny, večer ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, prejazd cez Dolnú Normandiu k impozantnému kláštoru 
Le-Mont-Staint-Michel, prehliadka jedného z najnavštevovanejších 
miest Francúzska, presun do korzárskeho mestečka Saint-Malo, 
odchod do Paríža, večer ubytovanie v hoteli na okraji Paríža, nocľah

5.  deň: raňajky, dokončenie pešej prehliadky Paríža alebo celo-
denná návšteva zábavného parku Disneyland, príp. Asterix, večer 
odchod na Slovensko

6.  deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 3x 
ubytovanie v dvojlôžkových príp. trojlôžkových izbách so zdieľaným príslu-
šenstvom, 3x kontinentálne raňajky, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok  cca 1,- €/prenocovanie 
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosť úpravy programu:
- príplatok za dvojlôžkovú izbu  24,- €
- príplatok za večeru  od 15,- € /deň
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Disneyland   skupinové vstupné: od 44,- €/žiak / od 49,- € dospelý 
Asterix park   skupinové vstupné: 29,- € žiak /36,- € dospelý
Louvre   17,- €  (do 26 rokov zdarma)
Plavba po Seine   14,- € (skupina nad 20 osôb 10,- €/osoba)
Notre Dame, Basilique Sacré Coeur   zdarma
Kláštor Mont-Saint-Michel   10,- €/ zľavnené 8,- €

PEKNÝ 

PROGRAM
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Nice – Cannes – Verdonský kaňon – Fréjus – Éze – Monaco

Marseille – Avignon – Pont du Gard – Aix-en-Provence – Arles – Éze – Monaco

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 259,- 289,- 324,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 309,- 344,- 389,-

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta cesta cez Rakúsko a Taliansko
2.  deň: príchod do Nice v ranných hodinách, prehliadka, Staré 

mesto, Oopera, Promenada des Anglais, Hotel Negresco, 
podvečer zastávka v Cannes, prehliadka, odchod na uby-
tovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, celodenný výlet k Verdonskému kaňonu, 
druhému najväčšiemu kaňonu na svete, podvečer zastávka vo 
Fréjus (zvyšky rímskeho prístavu, baptistérium z 5. storočia, 
kláštor) a v St-Raphaël, návrat na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, ráno zastávka v parfumérii v Éze, prehliadka 
Monaca s Kniežacím palácom, jedinečným Oceánografickým 
múzeom či Botanickou záhradou…, prechádzka mestom 
a voľno pri mori, večer odchod na Slovensko

5.  deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy 
a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 
2x ubytovanie v 2-lôžkových izbách so zdieľaným príslušenstvom, 2x 
raňajky, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok 1,- €/prenocovanie/os. 
- lístok na vlak Nice - Cannes  cca 7,50 €/os.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- 2x ubytovanie v 2-lôž. izbách s vlastným príslušenstvom    30,- €
- obed alebo večera podľa dostupnosti  od 15,- €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Oceánografické múzeum a akvárium  14,- € / 10,- € (13-18r.)
Monaco Cathedral zdarma
Plavba loďkou zo St. Tropez do Port Grimaud  cca 8,- €

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta cez Rakúsko a Taliansko
2.  deň: príchod do Marseille, návšteva výrobne mydla Le Savonniere 

Marseillaise, prechádzka ku Katedrále Notre Dame de la Garde, štvrť 
nových múzeí, starobylá štvrť Le Panier, voľno v prístave a na nákupnej 
tepne Canebiere, odchod na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, výlet do Avignonu, niekdajšieho sídla pápežov, zachovalé 
mestské opevnenie, mohutný komplex pápežských palácov „tróniaci“ 
nad riekou Rhônou, Pont du Gard – najzachovalejší unikátny antický 
akvadukt, návrat na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, výlet do Aix-en-Provence, malebného mestečka 
s mnohými námestiami, fontánami s provensálskymi trhmi, starobylá 
radnica, katedrála, malebná platanová ulica Cours Mirabaeu, popoludní 
návšteva mestečka Arles (V. van Gogh), fakultatívne plavba loďkou 
(parníkom) chránenej krajinnej oblasti Camargue v delte Rhôny, 
ubytovanie, nocľah

5.  deň: raňajky, odchod do Monackého kniežactva, cestou krátka 
zastávka v parfumérii v dedinke Éze, celodenný pobyt v Monaku, 
prehliadka a individuálne voľno, večer odchod domov

6.   deň: príchod na Slovensko popoludní

CK FIFO v zastúpení sprievodcu si v prípade nutnosti vyhradzuje právo 
zmeny trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 3x ubyto-
vanie v dvojlôžkových príp. trojlôžkových izbách so zdieľaným príslušenstvom, 3x 
kontinentálne raňajky, sprievodca CK FIFO.
Možné komfortnejšie ubytovanie! Info v CK.
Povinný príplatok: 
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os. 
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17 
- miestny poplatok cca 1,- €/prenocovanie/os.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 €/os./deň. 
Možnosti úpravy programu
- jednolôžková izba 3 noci 75,- €/os.
- večera alebo obed podľa dostupnosti  od 15,- €/os./deň
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné): 
Oceánografické múzeum a akvárium  14,- €/10,- € (13-18r.) 
St. Martin Gardens, Princess Antoinette Park zdarma
Monaco Cathedral zdarma
Turistický vláčik v Marseille ku katerále 9,- € 
La Savonnerie Marseillaise de la Licorne (výrobňa mydla)  zdarma
Parfuméria v Éze  zdarma
Plavba parníkom v oblasti Camargue  15,- € (možná skupinová zľava)

PEKNÝ 

PROGRAM
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Innsbruck – Bolzano – Merano – Dolomity – Cortina d‘ Ampezzo

Terst – Miramare – Lago di Garda – Verona – Padova – Bolzano

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 269,- 294,- 329,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 209,- 234,- 259,-

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta do Talianska, zastávka v jadranskom 

prístave Terst, pulzujúcom meste so stredomorskou atmosférou, fakul-
tatívne možnosť návštevy zámockého komplexu Miramare, prejazd do 
oblasti Verony, ubytovanie, fakultatívne večera, nocľah

2.  deň: raňajky, celodenný výlet okolo Lago di Garda (Gardského jazera), 
plavba loďou z Malcesine do romantického Limone sul Garda, prechádz-
ka úzkymi strmými uličkami, návšteva jaskyne a užasného vodopádu 
v Riva del Garda, na záver dňa prechádzka malebným stredovekým 
mestečkom Sirmione, návrat na ubytovanie, fakultatívne večera, nocľah

3.  deň: raňajky, prehliadka dvoch slávnych miest - dopoludnia Padovy 
a jej starobylých uličiek a krásnych námestí a popoludní romantickej 
Verony so slávnym balkónom Júlie (Shakespeare, Romeo a Julia), návrat 
na ubytovanie, fakultatívne večera, nocľah

4.  deň: raňajky, návšteva Bolzana, kde nás popri príjemnej prechádzke 
mestom čaká najslávnejší ľadový muž planéty - Ötzi, cesta domov 
s prestávkami, príchod na Slovensko v neskorých nočných hodinách

(možné kombinácie programu - Dolomitská cesta, Brixen, Innsbruck 
alebo Swarowski Kristalwelten vo Wattens a iné - viac info v CK)

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska ráno, cesta Rakúskom do údolia Innu a olympijského mesta Innsbruck 

obkoleseného „dvojtisíckami“, prehliadka mesta, rezidencia cisárov – Hofburg, zlatá strieška, 
mauzóleum Maximiliána I., v ktorom nik neodpočíva, podvečer presun technicky majstrovským 
dielom Europabrücke do výšin Brennerského priesmyku, hlavnej spojnice Stredozemia 
a zaalpských oblastí Európy, a ďalej do Južného Tirolska, ktoré od roku 1919 patrí k Taliansku, 
ubytovanie, nocľah

2.  deň: po raňajkách prehliadka najkrajších miest južného Tirolska, návšteva „hlavného“ mesta 
južného Tirolska Bolzana, prehliadka príjemného historického centra s ulicami lemovanými 
arkádami a jediným Archeologickým múzeom, kde spí prvý Európan – Ötzi, nájdený  v roku 
1991 vo výške 3200 metrov v alpskej oblasti Ötztal, popoludní prechádzka mondénnym kúpeľ-
ným mestom Merano, kam unikala cisárovná Sisi v túžbe za južným slnkom,  a pôsobivými 
záhradami v tvare amfiteátra pri zámku Trautmannsdorf s exotickými rastlinami z celého 
sveta usporiadaných v nádherných kreáciách, návrat na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, jedinečný svet Dolomitov, vzrušujúca cesta plná serpentín, pôsobivé končiare, raj 
pre lyžiarov i horolezcov, fotografov aj turistov, Passo Pordoi,  Marmolada, Sella Ronda, Canazei, 
Arabba, olympijská Cortina d‘ Ampezzo, symbol Sextenských Dolomitov Tre Cime – Drei 
Zinnen (Tri zuby), cesta údolím rieky Drávy do Rakúska, návrat na Slovensko v nočných hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu pri zachovaní 
obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 
3x ubytovanie vo viaclôžkových izbách s vlastným príslušenstvom 
v hoteli 2/3*, 3x kontinentálne raňajky, plavba Limone - Malcesine, 
vstupné do Múzea Ötziho, sprievodca CK FIFO.
Možnosti úpravy programu:
- 3x večera  21,- €
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok cca 1,50 €/os./noc
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
- Miramare zámok 8,- €/ 18 -25 r. 2,- €/študent do 18 rokov zdarma
-Miramare park - zdarma
- Parco Grotta Cascata Varone (jaskyňa a vodopád)  6,- €/  
 skupinová cena 4,50 €
- Arena di Verona    10,- €/študent 7,50 €

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 
2x ubytovanie vo viaclôžkových izbách s príslušenstvom v hoteli 2*/3* 
alebo penzióne, 2x kontinentálne raňajky, sprievodca CK.
Povinný príplatok:
-  nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/

os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok cca 1,- €/os./deň (platí sa na mieste)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- 2x večera  18,- €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Múzeum Ötzi   9,- €/zľavnené 7,- €/
študent v školskej skupine  1,50 €/os.
Záhrady Trautmannsdorf   14,- €/zľavnené 11,- €/
študent v školskej skupine  3,50 €/os.

NOVINKA



14

TA
LI

A
N

SK
O

TA
LI

A
N

SK
O

Pisa – Lucca – Siena – San Gimignano – Florencia

Cinque Terre – Miláno – Verona – Benátky

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 249,- 279,- 319,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu* 279,- 314,- 349,-

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta cez Rakúsko do Talianska
2.  deň: v ranných hodinách príchod do Pisy, prehliadka, Námestie 

zázrakov s Dómom (Campo dei Miracoli), Šikmou vežou, bap-
tistériom a cintorínom Camposanto, popoludní prehliadka 
ďalšieho toskánskeho mesta Lucca, Piazza San Michele, Dóm 
Sv. Martina, rímsky amfiteáter, stredoveké uličky, odchod na 
ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, dopoludnia návšteva Sieny, prehliadka mesta, 
Piazza del Campo - najkrajšie stredoveké námestie v Taliansku, 
čarovné uličky starého mesta, Dóm, Palazzo Publico, popoludní 
zastávka v malebnej stredovekej dedinke San Gimignano, 
prezývanej stredoveký Manhattan, návrat na ubytovanie, 
nocľah

4.  deň: raňajky, do Florencie, prehliadka starobylej metropoly 
Toskánska, kolísky talianskej renesancie, Bazilika di Santa 
Croce, Piazza del Duomo (Námestie katedrály), Dóm, Palazzo 
Medici – Riccardi, Kostol s. Lorenzo,  Tržnica, Palazzo Vecchio, 
Galleria degli Uffizi, Ponte Vecchio, večer odchod na Slovensko

5.  deň: príchod na Slovensko dopoludnia

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy 
a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x ubytovanie 
vo viaclôžkových izbách s príslušenstvom v hoteli 2*/3*, 2x kontinentálne raňajky, 
sprievodca CK.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- cestovný lístok do/z Florencie (platba na mieste) 4,- €/os./deň
- miestny poplatok cca 1,- €/os./deň (platí sa na mieste)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- 2x večera  27,- €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Galéria Uffizi  od 20,- € / študent do 18 rokov zdarma, 18-26 rokov 2,- €
 (rezervácia vopred za poplatok 4,- €/osoba)
Dóm (S. Maria dei Fiore)    zdarma 
Kupola Dómu, zvonica, baptistérium, krypta, múzeum  18,- €
Campo dei Miracoli Pisa – Katedrála   zdarma 
Šikmá veža   18,- €

*  V prípade záujmu si skupina môže vopred priplatiť za mýto do Florencie (mesta) od 300,- €/
skupina/deň. V tomto prípade nie je nutný cestovný lístok.

Ceny neplatia počas Top termínov a vysokej sezóny.

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta cez Rakúsko do Talianska
2.  deň: v ranných hodinách príchod do prístavu La Spezia, poznávanie 

pobrežia jednej z najmalebnejších oblastí sveta - Cinque Terre 
(národný park zapísaný v UNESCO), farebné domčeky  v dedinkách 
na skalných útesoch a strmých svahoch, Monterosso al Mare, 
Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, popoludní návrat 
do La Spezia, odchod na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, odchod do Milána, prehliadka historického centra, 
hrad Castello Sforzesco, park Sempione a Víťazný oblúk, divadlo 
La Scala, najstaršia nákupná pasáž v Taliansku Galéria Viktora 
Emanuela II.,  Milánsky dóm, podvečer prehliadka Verony, 
Námestie Bra s Arénou, Hrad Castelvecchio a most Scaligero, 
hrobky rodiny Della Scala, námestie Piazza dei Signori, radnica 
a veža Torre dei Lamberti, Piazza delle Erbe, dom Júlie, ubyto-
vanie, nocľah

4.  deň: raňajky, odchod do Benátok, pešia prehliadka mesta - Ponte 
di Rialto, Mercato (Tržnica), Dóžov palác, Ponte dei Sospiri (Most 
nárekov), Námestie sv. Marka s Bazilikou, Torre dell´Orologio 
(Hodinová veža), individuálne voľno, večer odchod na Slovensko..

5.  deň: príchod na Slovensko dopoludnia

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, spiatočný 
lístok na vlak La Spezia - Manarola - La Spezia, 2x ubytovanie vo viaclôžkových 
izbách s príslušenstvom v hoteli 2*/3*, 2x kontinentálne raňajky, sprievodca CK.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok cca 1,- €/os./deň (platí sa na mieste)
- povinný audiosystém v Miláne a Benátkach  4,- €/os.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- 2x večera  18,- €
- príplatok za plavbu loďou 17,-  €/os.
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Vaporetto po Canale Grande v Benátkach    7,50  €
Bazilika Sv. Marka (Benátky)    zdarma
Milánsky dóm interiér  3,- €
Kombi ticket: interiér dómu, vyhliadková terasa, múzeum, podzemie 
 13,- €/dospelý schody, alebo 17,- € výťah

* Ceny neplatia počas Top termínov a vysokej sezóny - info v CK.
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Rím – Vatikán

Florencia – Vatikán – Rím

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 239,- 264,- 299,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 239,- 264,- 299,-

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta cez Rakúsko 

do Talianska
2.  deň: ráno príchod do Ríma, začiatok prehliadky mesta, 

Lateránska bazilika, Koloseum, Bazilika Sv. Petra 
v okovách, Forum Romanum, Kapitol, Piazza 
Venezia, Fontana di Trevi…, odchod na ubyto-
vanie, nocľah

3.  deň: raňajky, Vatikán, Vatikánske múzeá, Bazilika 
sv. Petra, Anjelský hrad, Piazza Navona, Panteon, 
popoludní možná návšteva Baziliky sv. Pavla za hradba-
mi, návrat na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, dokončenie prehliadky Ríma, Piazza della 
Reppublica, Basilica di Santa Maria Maggiore, 
Španielske námestie, Španielske schody, naj-
známejšia nákupná ulica Via dei Condotti, Piazza 
del Popolo..., večer odchod na Slovensko

5.  deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny 
trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x 
nocľah v hoteli 2*/3* vo viaclôžkových izbách s vlastným príslušenstvom, 
2x kontinentálne raňajky, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- cestovné lístky na metro v Ríme (na mieste) od 1,50 €/jazda 100 min
- miestny poplatok  cca 1,50 Eur/os./noc
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- 2x večera 26,- €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Vatikánske múzeá 17,- € (poplatok za rezerváciu vopred s audio 
 systémom +9,-€/os.)
Koloseum 12,- €/7,50 € študent 18-25 r./ zdarma do 18 r.  
 (rezervácia vopred za poplatok – info v CK)
Audio systém v Ríme  (odporúča sa) cca 2,- €/os./deň

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta cez Rakúsko do Talianska
2.  deň: ráno príchod do Florencie, prehliadka starobylej metropoly Toskánska, 

kolísky talianskej renesancie, Piazza di Santa Croce, Bazilika di Santa Croce, 
Piazza del Duomo (Námestie katedrály), Dóm, Palazzo Medici – Riccardi, 
Kostol s. Lorenzo, Cappelle Medicee, Tržnica, Palazzo Vecchio, Galleria 
degli Uffizi, Ponte Vecchio, Gardini Boboli, podvečer odchod na ubytovanie 
do oblasti Ríma

3.  deň: raňajky, Vatikán, Vatikánske múzeá, Bazilika sv. Petra, Anjelský 
hrad, Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi, Španielske námestie, 
Španielske schody, návrat na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, dokončenie prehliadky Ríma, Piazza della Republica, 
Diokleciánove kúpele, Bazilika Sv. Petra v okovách, Koloseum, Forum 
Romanum, Kapitol, Piazza Venezia, Pamätník Viktora Emanuela II., večer 
odchod na Slovensko

5.  deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách
CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu 
pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 
2x nocľah v hoteli 2*/3* vo viaclôžkových izbách s vlastným príslušen-
stvom, 2x kontinentálne raňajky, sprievodca CK FIFO.
Možnosti úpravy programu:
- 2x večera  26,- €
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- cestovný lístok do/z Florencie (na mieste)  od 4,- €/os.
- cestovné lístky na metro v Ríme (na mieste)  od 1,50 €/1 jazda 
- miestny poplatok  cca 1,50 Eur/os./noc
- audiosystém vo Florencii a Ríme cca 2,- €/os./deň
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Galéria Uffizi  od 20,- € / študent do 18 rokov zdarma,  
 18-26 rokov 2,- €
 (rezervácia vopred za poplatok 4,- €/osoba)
Dóm (S. Maria dei Fiore)  zdarma 
Vatikánske múzeá prednostný vstup 26,- €/dospelý/ študent 17,-  € 
Koloseum 12,- €/7,50 € študent 18-25 r./zdarma do 18 r. 
 (rezervácia vopred za poplatok – info v CK)
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Paestum – Agropoli – Pompeje – Vezuv/Flegrejské polia – Rím

Paestum – Taormina – Syrakúzy – Etna – Catania

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 309,- 344,- 379,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 449,- 489,- 539,-

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta cez Rakúsko do Talianska
2.  deň: príchod do Paestumu, voľno pri mori, večera, nocľah (za príplatok 

možnosť celodenného výletu na Capri zo Sorrenta)
3.  deň: raňajky, dopoludnia výlet do Pompejí, prehliadka archeologického 

areálu, popoludní prehliadka vulkanickej kaldery Campi Flegrei (Flegrejské 
polia) alebo výstup na Vezuv, návrat na ubytovanie, večera a nocľah

4.  deň: raňajky, návšteva byvolej farmy s výrobou známeho syra moz-
zarella, jogurtov a zmrzliny, fakultatívne prehliadka archeologického 
komplexu Paestum, výlet do mestečka Agropoli, popoludní pobyt pri 
mori, návrat na ubytovanie, večera a nocľah (ďalšie možnosti za príplatok – 
loďou pozdĺž pobrežia Amalfi (UNESCO), autobusom Neapol a “talianske 
Versailles” - Caserta)

5.  deň: raňajky, odchod do Ríma, celodenná prehliadka mesta (Vatikán, 
rímske námestia, Koloseum,...), neskoro večer odchod na Slovensko

6.  deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu 
pri zachovaní obsahu zájazdu.

Na Vezuv je možné vyviezť sa za poplatok.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 
3x ubytovanie vo viaclôžkových izbách s vlastným príslušenstvom v ho-
teli 2*/3*, 3x kontinentálne raňajky, 3x večera, návšteva byvolej farmy, 
sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- cestovné lístky na metro v Rím (na mieste) od 1,5 € /jazda/os.
- miestny poplatok cca 1,20 €
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Poskladajte si vlastný program (možnosti úpravy programu):
- výlet na Capri (loď) od 50,- € 
- výlet loďou Amalfské pobrežie (UNESCO) - Ravello, Amalfi, Positano 26,- €
- výlet autobusom do Neapola + palác Caserta (“talianske Versailles”)  24,- €
- výlet Vezuv miestny bus + vstup ku kráteru   cca 30,- €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Archeologický areál Paestum  9,- €/študent 18-25r.  4,50 €/zdarma do 18r.
Archeologický areál Pompeje  15,- € /študent 18-25 r. 9,- €/  
 zdarma študent do 18r. (nutná rezervácia vopred)
Lanovka na Capri  2,- €/1 smer 
Augustove záhrady na Capri   4,- € 
Kráľovský palác Caserta + záhrady  12,- €/zľavnené 6,- €/ 
 zdarma študent do 18r.

Rámcový program:
1.  deň: odjazd zo Slovenska, cesta cez Rakúsko do Talianska
2.  deň: popoludní príchod do Paestumu, ubytovanie, voľno pri mori, večera, nocľah
3.  deň: raňajky, odjazd na Sicíliu, zastávka v jednom z najmalebnejších miest 

Talianska - Taormine, ktorá priťahuje tisícky turistov svojou históriou, poho-
dovou atmosférou a starobylým duchom, večer ubytovanie oblasti Taormina, 
večera, nocľah

4.  deň: raňajky, celodenný výlet do Syrakúz (UNESCO), vzácne antické pamiatky 
vytvárajú kontrast s modernou tvárou mesta, prezentujú grécku a taliansku 
kultúru, prehliadka historického centra - Dionýzove ucho, najväčšie antické grécke 
divadlo, rímsky amfiteáter, Hieronov oltár, návrat na ubytovanie, večera, nocľah

5.  deň: raňajky, výlet na najvyššiu činnú sopku v Európe - Etnu, autobusom sa 
vyvezieme do výšky 1900 m n.m., fakultatívne možnosť vyviesť sa bližšie ku 
kráteru jeepom alebo lanovkou (za príplatok), návrat na ubytovanie, cestou 
zastávka v Aci Castello a Aci Trezza, večera, nocľah

6.  deň: raňajky, dopoludnia návšteva Catanie, kedysi prvá grécka kolónia, dnes 
druhé najväčšie a najmodernejšie mesto Sicílie, popoludní odchod zo Sicílie, 
ubytovanie v Paestume, nocľah

7.  deň: raňajky, celodenný pobyt pri mori, večer odchod domov
8.  deň: príchod na Slovensko popoludní

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu 
pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 5x 
ubytovanie vo viaclôžkových izbách s príslušenstvom v hoteloch 2*/3*, 
5x kontinentálne raňajky, 4x
večera, trajekt na Sicíliu a späť, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok cca 1,50 €/os./deň
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Poskladajte si vlastný program:
Lodný výlet Lipari a Vulcano  od 55,- € 
Lodný výlet Vulcano, Lipari, Panarea, Stromboli  od 65,- €

Poskladajte si
vlastný

program

Poskladajte si
vlastný

program

Poskladajte si
vlastný

program

Poskladajte si
vlastný

program
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Popis služieb
S cieľom dosiahnuť súlad medzi očakávaniami našich 
klientov a poskytovanými službami si Vás dovoľujeme 
oboznámiť s doplňujúcimi informáciami o jednotli-
vých druhoch poskytovaných služieb.

Doprava
Autobusová doprava je pri skupinových poznávacích 
zájazdoch zahrnutá v cene s nástupom a výstupom 
v Bratislave, pokiaľ nie je uvedené inak. Dopravu 
zabezpečujeme prostredníctvom našich dopravných 
partnerov klimatizovanými zájazdovými autokarmi 
vybavenými audio/video zariadením a palubným 
barom s predajom teplých a studených nápojov.
S ohľadom na nepredvídané okolnosti (nadmerné 
čakanie na hraničných priechodoch, dopravná situácia 
na cestách, preplnenosť prístupových komunikácií 
k jednotlivým ubytovacím zariadeniam, počasie, 
prírodné živly, prípadné technické problémy a pod.) 
môže dôjsť k omeškaniu dopravy pri ceste do/z leto-
vísk oproti časom uvedeným v cestovných informá-
ciach, resp. pri návrate k predpokladaným príchodom 
na územie SR. V prípade, že budete považovať jazdu 
vodičov za pomalú, upozorňujme, že vodiči sú povinní 
dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. Podľa me-
dzinárodných bezpečnostných predpisov sú vodiči 
autokarovej dopravy povinní dodržiavať pravidelné 
bezpečnostné prestávky, po 4 hodinách jazdy min. 
45 minút a po uplynutí možného jazdného času min. 
9 hodinovú bezpečnostnú prestávku.

Palivový príplatok
CK FIFO si vyhradzuje právo účtovať palivový prípla-
tok na základe vývoja aktuálnych cien pohonných 
hmôt pre leteckú aj autobusovú dopravu. Vzhľadom 
na stále sa meniace ceny pohonných hmôt a kurzu 
USD k EUR (pri leteckých zájazdoch sa cena paliva 
obchoduje v USD) zavádzame do našich cien tzv. 
aktuálny palivový príplatok. Ide o snahu čo najviac 
priblížiť cenu zájazdov k realite, zbytočne ju nezvy-
šovať, ale reagovať na zvyšujúce sa náklady podľa 
Všeobecných zmluvných podmienok pre skupinovú 
klientelu článok IV., bod 5a).
Aktuálnu výšku palivového príplatku pre konkrétny 
zájazd nájdete na www.fifo.sk/palivovypriplatok/, 
resp. sa o jeho výške môžete informovať priamo 
u predajcu. Lodné spoločnosti si vyhradzujú právo 
zaviesť počas roku palivové príplatky aj so spätnou 
platnosťou. 

Ubytovanie
Aby sme Vám vyšli v ústrety, pripravili sme pre Vás 
pestrú ponuku ubytovacích kapacít (od apartmánov, 
mobilhomov až po hotely) tak, aby zodpovedala 
Vašim predstavám aj finančným možnostiam.
Hotely 1* kategórie – veľmi jednoduché ubytovanie 
pre nenáročného klienta.
Hotely 2* kategórie – jednoduché ubytovanie so 
základným vybavením pre menej náročného klienta.
Hotely 3* kategórie – spĺňajú dobrý štandard uby-
tovania pre mierne náročného klienta.
Hotely 4* kategórie – kvalitné ubytovanie so širším 
rozsahom služieb pre náročnejšieho klienta.
Hotely 5* kategórie – ubytovanie vysokého štandardu 
služieb pre náročného klienta.
Národná kategorizácia vychádza z hodnotenia uby-
tovacích zariadení v zmysle platnej legislatívy krajiny 
pobytu. Hotely rovnakej kategórizácie sa môžu od-
lišovať cenou, a teda aj rozsahom a kvalitou služieb.
Systémové hotely Formule 1
Hotely Formule 1 sú hotely kategórie 1* patriace 
do medzinárodnej hotelovej siete vo vlastníctve spo-
ločnosti Accor Group. Hotely sú jednoducho a účelne 
vybavené, určené najmä pre tranzitne cestujúcich 
s nižšími nárokmi na luxus a komfort, situované často 
pri významných dopravných tepnách. Vybavenie 
izieb pozostáva z dvojlôžka a samostatného lôžka 
palandového typu, ďalej je k dispozícií malý stolík so 
stoličkou a TV. Súčasťou vybavenia izieb je posteľná 
bielizeň a uteráky. Sociálne zariadenia a sprchy sú 
spoločné na chodbách. Otváranie dverí funguje 
spravidla na číselný kód, niekde na čipové karty. 
K dispozícii je recepcia a malá jedáleň.
Systémové hotely Premiere Class a Ibis Budget 
Hotel
Tieto hotely patria do kategórie 2* medzinárodných 
hotelových sietí s dobrou dostupnosťou, situované 
často pri významných dopravných komunikáciach. 
Zariadenie hotelov je jednoduché a účelné, pozostáva 
z dvojlôžka a lôžka palandového typu, stola so sto-
ličkou a TV. Sprcha s WC a umývadlom sú súčasťou 
izby. K dispozícií je posteľná bielizeň a uteráky. Pre 
uzamykanie izieb slúži číselný kód alebo čipová karta. 
Na prízemí hotela sa nachádza jedáleň a recepcia.
Upozornenie: priestor v trojlôžkových izbách je pri 
plnom obsadení izby mierne obmedzený (stiesne-
ný), a preto Vám ponúkame možnosť objednania 
jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izby za doplatok. 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že program 
zájazdu vrátane výberu ubytovacej kapacity Vám 
radi prispôsobíme podľa Vašich požiadaviek (napr. pri 
požiadavke ubytovania vyššieho štandardu).

Apartmány a štúdiá
Apartmán je zložený z dvoch alebo viacerých miest-
ností na ubytovanie klientov vrátane sociálneho za-
riadenia, pričom jedna z miestností spĺňa podmienky 
obývacej miestnosti. Štúdio predstavuje ubytovanie 
v ubytovacom objekte v samostatnej izbe, ktorej 
súčasťou je kuchynský kút a sociálne zariadenie. 
Štandardne je potrebné priniesť si do týchto uby-
tovacích zariadení vlastnú posteľnú bielizeň (pokiaľ 
nie je uvedené inak). Možný je aj prenájom posteľnej 
bielizne za poplatok, pričom tento je odlišný v zá-
vislosti od destinácie. Orientačná cena prenájmu je 
10 – 15,- €/týždeň/pobyt.
Bungalovy, chatky, mobilhomy
Bungalovy, chatky alebo mobilhomy sú ubytovacie 
objekty, obvykle jednopodlažné, samostatne stojace 
alebo v radovej zástavbe. Zvyčajne majú jednu ale-
bo viac spální, miestnosť na denný pobyt zvyčajne 
spojenú s kuchynským kútom, sociálne zariadenie. 
Štandardne je potrebné priniesť si do týchto uby-
tovacích zariadení vlastnú posteľnú bielizeň (pokiaľ 
nie je uvedené inak). Možný je aj prenájom posteľnej 
bielizne za poplatok, pričom tento je odlišný v závis-
losti od destinácie.
Orientačná cena prenájmu je 10 –15,- €/osoba/týždeň/
pobyt.
Prístelka
Niektoré ubytovacie kapacity disponujú tretím lôž-
kom vo forme prístelky. Prístelkou sa rozumie po-
hovka, rozkladací gauč, poschodová posteľ, ležadlo, 
vysúvacia posteľ alebo rozkladacia (tzv „ruská“) posteľ 
atď. V prípade ubytovania s prístelkou je potrebné 
počítať so zníženým priestorovým komfortom.
Študentské a mládežnícke ubytovne / interná-
ty / hostely
Študentské, mládežnícke ubytovne, vysokoškolské 
internáty a hostely majú spravidla k dispozícii dvoj-
lôžkové, trojlôžkové, štvor- až desať lôžkové izby. 
Izby pri jednoduchšom internátnom ubytovaní majú 
spravidla spoločné sociálne zariadenia na chodbe. 
Súčasťou vybavenia izby sú poschodové postele, 
stolík, stolička, skriňa a umývadlo. Komfortnejšie 
sú spravidla tzv. bunkového typu, tj. dve izby (dvoj-
lôžkové alebo trojlôžkové), ktoré majú spoločné 
sociálne zariadenie. Súčasťou vybavenia je spravidla 
posteľná bielizeň (ak nie je uvedené inak). Uteráky 
nutné  zobrať si vlastné. V zariadení sa nachádza 
jedáleň, príp. spoločenská miestnosť.
Homestays – ubytovanie v rodinách
Každá rodina ubytuje spravidla 2- 4 študentov (do 18 
rokov). Študenti nad 18 rokov sú považovaní za do-
spelé osoby. Izby sú vybavené posteľami, skriňou, 
stolíkom a stoličkou. K dispozícii je spoločná kúpeľňa 
a WC. Potrebné je priniesť si vlastné uteráky. Školské 
a mládežnícke skupiny sú rozdelené podľa pohlavia 
(tzv. „chlapčenské“ a „dievčenské“ rodiny). Anglické 
rodiny ponúkajú túto službu výlučne cez anglickú 
cestovnú kanceláriu. Ide o bezpečný spôsob uby-
tovania, naviac sa účastníci dostanú do priameho 
kontaktu s rodenými Angličanmi. Upozorňujeme, 
že rodenými Angličanmi môžu byť aj ľudia inej než 
bielej pleti! Životný štýl a chod a čistota domácnosti 
v jednotlivých rodinách sa môže odlišovať od štan-
dardu, na ktorý sú študenti zvyknutí z domu. Nie je 
možné očakávať štandard hotelového ubytovania 
a stravovania! Niektoré rodiny nie sú typické rodiny 
s deťmi. Môžu to byť bezdetné manželské páry alebo 
dôchodcovia, ktorí ponúknu svoj domov na krátko-
dobý pobyt študentom. 
Chatky typu Turist v kempingoch (Škandinávia)
Malé drevené chatky, 16–20 m2, prevažne pre 4 osoby 
s palandami. V severných oblastiach je tiež bežné 
ubytovanie na tzv. “lofte“ = zvýšené poschodie, spa-
nie na matracoch (4–8 osôb v chate, cca 30–40 m2). 
Chatky sú vybavené elektrickým kúrením, elektric-
kým varičom – dvojplatnička a malou chladničkou 
a sú tepelne izolované. V chatkách nie sú deky ani 
kuchynský riad, poháre a príbory (treba si zobrať vlast-
né). Je nutné zobrať si so sebou spací vak. Sociálne 
zariadenia sa nachádzajú v kempingovej budove.
Kaucia
Kaucia za ubytovacie služby je povinná. Predstavuje 
návratnú finančnú formu záruky a jej výška je 15,- €/
osoba. Má preventívny, nie represívny charakter.
Vstupné do pamiatok a atrakcií
Ceny vstupného do múzeí a atrakcií uvedené v tomto 
katalógu sú orientačné. Vo väčšine pamiatok sa vy-
žadujú skupinové rezervácie v časovom predstihu. 
Za rezerváciu vopred sa v platí povinný rezervačný 
poplatok, pri platbe kartou sa účtuje aj poplatok 
za platbu.
Múzeá a atrakcie majú k dispozícii obmedzený počet 
skupinových vstupov na deň, ktoré je možné rezer-
vovať vopred. Je nutné počítať s tým, že sa veľmi 
rýchlo obsadia. Vstupné zakúpené vopred nie je  
možné v prípade storna refundovať
Miestny poplatok
Nie je zahrnutý v cene zájazdu. Platí sa na mieste 
pobytu alebo v CK.

Audiozariadenie
Audiozariadenie je veľmi praktický pomocník pri 
prehliadke miest. V niektorých mestách so silnou 
koncentráciou turistov (Florencia, Rím, Benátky) 
je zariadenie povinné. Zariadenie nie je zahrnuté 
v cene zájazdu. Cena zariadenia sa pohybuje od 
2,- €/osoba/deň. 

Stravovanie
Možnosti stravovania - rozsah, sortiment a kvali-
ta stravy sa líšia podľa typu zájazdu. Štandardne 
je stravovanie dané zvyklosťami krajiny, úrovňou, 
triedou a cenou ubytovacieho zariadenia a je plne 
v kompetencii ubytovaciaho zariadenia.
Výnimkou je strava pripravovaná „v réžii CK FIFO“, 
ktorú pre Vás zabezpečuje profesionálny kuchár 
v anglickom Allhallows. Strava v Allhallows pozostáva 
z raňajok a večere. Za príplatok je možné objednať 
si obedový balíček.
Kontinentálne raňajky pozostávajú z teplého nápoja, 
pečiva alebo chleba, masla a marmelády, prípadne 
džúsu alebo šťavy.
Rozšírené kontinentálne raňajky obsahujú naviac 
šunku, syr alebo vajíčko.
V niektorých ubytovacích zariadeniach sa môžete 
stretnúť aj s bufetovým stravovaním - formou vý-
beru jedla samoobslužným spôsobom, prípadne 
vlastným výberom, pri ktorom hotelová obsluha 
vybrané jedlo nakladá.
Pri servírovaných večeriach ide spravidla o jednotné 
menu servírované hotelovou obsluhou. Stravovanie 
v systémových reštauráciach (Flunch vo Francúzsku 
a i.) predstavuje samoobslužnú formu stolovania 
s výhodnými cenami jedál a nápojov. Turistické menu 
- hlavné jedlo, dezert, chlieb, prípadne aj voda alebo 
minerálka.
Stravovanie v rodinách pozostáva z raňajok a večere. 
Za príplatok je možné objednať si obedový balíček.

Delegát a sprievodca poznávacích zájazdov
Delegát je pobytový sprievodca, ktorý je Vám k dis-
pozícii na mieste pobytu, jeho úlohou je pomoc pri 
ubytovaní, pri predaji a organizácii fakultatívnych 
výletov, pri pomoci v núdzi (napr. ochorenie, odcu-
dzenie, problém s políciou a pod.).
Sprievodca poznávacích zájazdov spravidla so skupi-
nou zájazd začína na Slovensku a na Slovensku zájazd 
aj ukončí. Sprievodca môže pristúpiť k zájazdu (resp. 
vystúpiť) aj mimo územia Slovenska.
Pri návšteve väčších miest odporúčame priplatiť si 
služby miestneho sprievodcu. S ohľadom na množ-
stvo turistov odporúčame využívať miestny audio-
systém tam, kde je dostupný. Audiosystém je za 
poplatok, ktorý sa zvyčajne hradí na mieste.

Fakultatívne výlety
Pre ucelené kolektívy ponúkame pri vybraných des-
tináciach možnosť zakúpenia balíčka výletov alebo 
vstupov do pamiatok už na Slovensku. Podrobnejšie 
informácie Vám radi pokytnú naši predajcovia.

Plážové služby
Pláže sú spravidla verejné, prístupné aj miestnym 
obyvateľom. Napriek snahe udržiavať pláže v čistote, 
niektoré zväčša v popoludňajších hodinách môžu byť 
znečistené (ohorky, papieriky a pod.). Súkromné pláže 
sú naopak prístupné výhradne hotelovým hosťom 
a sú udržiavané. Používanie ležadiel a slnečníkov je 
vo väčšine prípadov za poplatok, pokiaľ nie je uve-
dené inak. Údaje o vzdialenosti pláže od ubytovacích 
objektov sú uvedené v popisoch len orientačne.

Poistenie
V cenách všetkých zájazdov je zahrnuté povin-
né zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 
170/2018 Z.z. V cenách pobytov nie je zahrnuté ces-
tovné poistenie. Cestovné poistenie je uvedené ako 
príplatok. Zmluvným patnerom CK FIFO je UNION 
poisťovňa, a.s. Bližše informácie obdržíte v poboč-
kách našich CK.

Cena zájazdu
Cena zájazdu je uvedená na osobu a je kalkulovaná 
pri minimálnom počte platiacich účastníkov. Ak sa 
zmení počet účastníkov v čase medzi objednaním 
a realizáciou zájazdu, pripravíme Vám novú kalkuláciu 
a cena na osobu bude upravená podľa aktuálneho 
počtu platiacich účastníkov.
Všetky informácie uvedené v tomto katalógu boli 
zostavené na základe našich poznatkov a informácií, 
ktoré sme mali k dispozícií ku dňu vydania katalógu 
(4. september). Skupinové ceny a termíny pobyto-
vých zájazdov sú orientačné a môžu sa zmeniť na 
základe Vami vybraného termínu. Platia aktuálne 
ceny, ktoré obdržíte v konkrétnej ponuke pre Vás. 
Zdvorilo si vyhradzujeme právo na prípadné zmeny, 
ktoré sa môžu vyskytnúť po uzávierke tohto kataló-
gu. Uisťujeme Vás, že o nich budeme bezodkladne 
informovať najneskôr do termínu zakúpenia Vášho 
zájazdu. Zároveň prijmite naše ospravedlnenie za prí-
padné neúmyselné chyby a preklepy, ktoré sa mohli 
pri spracovaní katalógu vyskytnúť.
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Nice – Lloret de Mar – Barcelona – Montserrat – St. Tropez – Monaco

Meteora – Delfy – Epidaurus – Mykény – Korynt – Atény

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu  425,- 460,- 500,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 389,- 429,- 469,-

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta cez Rakúsko 

a Taliansko
2.  deň: ráno príchod do Nice, prehliadka mesta – 

romantické uličky, Anglická promenáda, Katedrála, 
Chateau Grimaldi, presun do Cannes, prechádzka 
slávnym Bouvlevard de la Croisette, odchod na 
ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, odchod do Katalánska, cestou za-
stávka v Aix-en-Provence, mesto tisícich fontán, 
spojené s P. Cézanom, katedrála, starobylé uličky, 
námestia, typické provensálske trhy, pokračovanie 
cesty na Costa Brava, ubytovanie, večera, nocľah

4.  deň: raňajky, celodenná prehliadka Barcelony 
- Las Ramblas, Tržnica La Boquería, Staré mesto, 
Katedrála sv. Eulálie, Sagrada Familia, Štadión 
Camp Nou, návrat na ubytovanie, večera, nocľah

5.  deň: raňajky, poldenný výlet Montserrat, 
výlet k najvýznamnejšiemu pútnickému miestu 
Katalánska, horskému benediktínskemu kláštoru 
Santa Maria de Monserrat z 9. storočia, bazilika, 

múzeum, vzácna soška Čiernej Madony, ochranky-
ne Katalánska, možnosť vyjsť lanovkou (poplatok) 
ku Svätej jaskyni, ku kaplnkám a pustovni nad 
opátstvom alebo vychádzka k uvedeným miestam 
po turistických chodníkoch, návrat na ubytovanie, 
voľno pri mori, večera, nocľah

6.  deň: raňajky, zastávka vo Figueras, rodisku sláv-
neho surrealistického umelca Salvatora Dalí (al-
ternatívne Girona), odchod do Francúzska, nocľah

7.  deň: raňajky, odchod do Éze, návšteva parfumé-
rie, následne do Monaca, prehliadka kniežactva 
(9-hod. prestávka), večer odchod na Slovensko

8.  deň: príchod na Slovensko v ranných hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zme-
ny trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu 
zájazdu.

Ďalšie verzie programu na vyžiadanie v CK.

Ceny neplatia počas miestnych sviatkov, podujatí, Top termínov a v období od 13.6. 2020 do 18.9. 2020 (info v CK).
Povinná kaucia na ubytovanie  15,- €/os.

Ceny neplatia v období od 8.6. 2020 do 20.9. 2020 (info v CK).

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 3x ubytovanie v hoteli 2*/3* vo viaclôž-
kových izbách s vlastným príslušenstvom, 3x polpenzia, 2x tranzitné ubytovanie v hoteli F1 v trojlôžkových 
izbách, 2x kontinentálne raňajky, sprievodca CK.
Cena nezahŕňa vstupy pobytovú taxu, ďalšie neuvedené služby, napr. ďalšiu stravu.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- pobytová taxa - platí sa na mieste
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- obed v Nice   od 14,- €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Lanovka na Montjuic (Barcelona) jednosmerný lístok 8,40 €/6,60 € dieťa 4-12r.
Casa Batlló 28,50 €/21,50 € junior 7-18r.
Sagrada Familia  od 15,- € dospelý/13,- €  študent (skupinové zľavy – info v CK)
St. Martin Gardens, Princess Antoinette Park Monaco zdarma
Monaco Cathedral zdarma
Casino Gardens and Terraces zdarma

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska v dopoludňajších hodinách, cesta cez 

Maďarsko, Srbsko a Bulharsko
2.  deň: dopoludnia príchod do oblasti Olympskej riviéry, ubytovanie 

v prímorskom letovisku, popoludní pobyt pri mori, večera a nocľah
3.  deň: raňajky, cesta do Kalambaky, prehliadka kláštorného kom-

plexu Meteora, pokračovanie cesty na Peloponéz so zastávkou 
v Delfách, ubytovanie v oblasti Agioi Theodoroi, večera a nocľah

4.  deň: raňajky, výlet do Epidaura so zachovalým gréckym divad-
lom, prehliadka Mykén, zastávka pri Korintskom prieplave, 
večera, nocľah

5.  deň: raňajky, Atény, prehliadka mesta a Akropoly, popoludní cesta 
do oblasti Olympskej riviéry, neskorá večera a nocľah

6.  deň: raňajky, voľno pri mori, podvečer cesta späť na Slovensko
7.  deň: príchod na Slovensko vo večerných hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 
4x ubytovanie v štúdiách pre 3-4 osoby, 4x raňajky, 4x večera, vstupné 
do jedného z kláštorov Meteora, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, BB, PD +10,- €/os.; MT, PO, PP, ZA +15,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17 
- miestny poplatok (platba na mieste)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.

Vstup do areálov v Delfách, Epidaure, Mykénach, Korinte a na Akropolu 
v Aténach je pre mládež do 18 rokov zdarma (info z 2017).

Dospelé osoby 12,- €/vstup/os., Akropola Atény 20,- €/os.

PEKNÝ 

PROGRAM
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Plitvice – Postojna – Piran – Terst

Ukryté poklady – Ljubljana – Postojna – Bled 

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa dostupnosti 175,- 195,- 225,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa dostupnosti 195,- 215,- 245,-

Ceny neplatia počas miestnych sviatkov, podujatí a letných prázdnin (info v CK).

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska v nočných hodinách
2.  deň: raňajky, dopoludnia návšteva NP Plitvické jazerá, najzná-

mejší park Chorvátska tvorí sústava 16 krasových jazier, vyše 100 
vodopádov, 20 jaskýň a žriedel, možnosť relaxačnej turistiky, plavba 
po jazere Kozjak, odchod na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, dopoludnia návšteva svetovo unikátnej jaskyne 
Postojnska jama, ktorú tvorí rozsiahla sieť podzemných tunelov, 
galérií a siení s rôznym prevýšením, nádhernou jaskynnou výzdobou 
a záhadnými jaskynnými obyvateľmi, popoludní prehliadka hradu 
Predjamski grad, jedinečný stredoveký klenot vybudovaný pod 
previsom skalnej steny sa radí medzi desať najviac fascinujúcich 
hradov sveta, návrat na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, prehliadka prímorského mestečka Piran, nábrežie, 
malý prístav, kamenné uličky a krásne výhľady na more z terasy 
kostola sv. Juraja,odchod do talianskeho Terstu, prehliadka his-
torického centra,elegantné námestia, úzke uličky vôňajúce kávou 
a jedinenčná atmosféra kozmopolitného prístavného mesta, odchod 
domov, príchod v neskorých nočných hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu sú zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x ubytovanie 
v hosteli, 2x raňajky, sprievodca CK.
Ubytovanie je vhodné iba pre študentské skupiny.
Cena nezahŕňa vstupy a ďalšie neuvedené služby.
Povinné príplatky:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok (platí sa na mieste, ak bude požadovaný)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny 1,89€/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- príplatok za jednolôžkovú izbu 60,- €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
NP Plitvické jazerá skupinová cena min. 15 os., apríl - jún, september - október 
 150,- HRK dospelý, 100 HRK študent 18r.
Postojnska jaskyňa  27,90 € (možná skupinová zľava)
Predjamsky hrad  14,90 € (možná skupinová zľava)

Ceny neplatia počas miestnych sviatkov a podujatí (info v CK).

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska ranných hodinách, prehliadka slo-

vinského hlavného mesta Ljubljana, Trhové námestie, Dóm, 
Prešernovo námestie, Trojmostovje (Trojitý most), pôsobivé 
nábrežie rieky Ljubljanice, hrad s výhľadom na historické centrum, 
ubytovanie, nocľah

2.  deň: raňajky, dopoludnia prehliadka jedinečného jas-
kynného systému Postojnska jama, hlavnej turistickej 
atrakcie Slovinska, popoludní návšteva slovinského pobrežia 
Jadranského mora, stredomorská klíma, vždyzelené cyprusy 
a olivovníky, malebné rybárske mestečko Piran a letovisko 
Portorož, návrat na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, prehliadka príjemného kúpeľného mesta Bled, 
plavba pletnou (tradičná loďka) po jazere Bled so zastávkou 
na Bledskom ostrove, fakultatívne prehliadka Bledského 
hradu s peknými výhľadmi na okolité hory, odchod domov, 
príchod na Slovensko v nočných hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy 
a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x 
ubytovanie v dvoj- príp. trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom, 
2x raňajky, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok podľa aktuálnej sadzby
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 
€/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- 2x večera (jednotné menu)  od 24,- €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Plavba loďkou po jazere Bled  15,- € (možná skupinová zľava)
Lanovka na Ljubljanský hrad  2,- €/1 smer
Hrad Bled  11,- € /7,- € študent/5,- € dieťa do 14 r.

PEKNÝ
PROGRAM
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Salzburg – NP Berchtesgaden – Kehlsteinhaus

Viedeň

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 119,- 139,- 169,- 
Cena neplatí počas miestnych veľtrhov a sviatkov (info v CK).

termín cena €
Podľa výberu od 85,-

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska v ranných hodinách, cesta do Salzburgu, 

prehliadka mesta - areál zámku Mirabell, Stará Radnica, Mozartov 
rodný dom (vstupné), Mozartovo námestie, Getreidegasse (Obilná 
ulička) – najznámejšia nákupná ulička mesta, Univerzitné námestie 
s tržnicou, Dóm, Pevnosť Hohensalzburg (vstupné) s krásnou vyhliadkou 
na historické jadro mesta, paláce, kostoly, malebné námestia, úzke uličky, 
individuálne voľno, ubytovanie v okolí mesta 

2.  deň: raňajky, dopoludnia návšteva Národného parku Berchtesgaden 
ležiaceho na rakúsko-nemeckom pohraničí, obdivuhodné majstrovské 
dielo stavebných inžinierov - cesta v dĺžke asi 6,5 km,  vedie k výťahu, 
ktorým sa vyvezieme do výšky 1834 m ku Kehlsteinhaus – Orlie 
hniezdo (dnes reštaurácia), nádherné pohľady na Alpy, popoludní nás 
čaká ďalší skvelý a nezabudnuteľný zážitok priamo v útrobách Álp, v 
Soľnej bani Berchtesgaden vrátane vláčika, podzemnej šmykľávky 
a plavba po podzemnom jazere) po prehliadke odchod domov, príchod 
na Slovensko (BA) vo večerných hodinách
Pre skupiny z východného Slovenska odchod 0. deň v nočných hodinách, 
príchod 3. deň po polnoci.

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 
1x ubytovanie vo viaclôžkových izbách s vlastným príslušenstvom 
v penzióne alebo hosteli, 1x raňajky, miestny sprievodca v Salzburgu, 
sprievodca CK FIFO. 
Cena nezahŕňa: vstupy, výťah a ďalšie neuvedené služby. 
Možnosti úpravy programu: 
- 1x večera  od 13,- € 
Povinný príplatok: 
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os. 
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 
€/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné): 
Kehlsteinhaus 16,60 €/ zľavnený 9,60 € do 14r.
Kehlsteinhaus + Soľná baňa (skupinová cena) 15,50 €/  
 zľavnený 9,- € do 18r.

Program zájazdu:
1.  deň: ráno odchod do hlavného mesta Rakúska – Viedne, dopo-

ludnia okružná jazda mestom, uvidíme modernú architektúru 
v Uno City, Prater, najoriginálnejší obytný dom vo Viedni 
- Hundertwasserov dom, prevezieme sa okružnou triedou 
Ring s množstvom zaujímavých budov, námestí a parkov ako 
sú Štátna opera, Námestie Márie Terézie, kráľovská 
rezidencia Hofburg, Volksgarten, Parlament, Viedenská 
radnica, Univerzita, Votívny kostol, pešiu prehliadku začne-
me na Heldenplatz (Námestí hrdinov) cez Graben (Priekopu) 
ku Katedrále sv. Štefana, na záver sa prejdeme najznámejšou 
viedenskou ulicou – Korutánskou ulicou, voľno v centre, 
odchod na ubytovanie, nocľah

2.  deň: raňajky, dopoludnia návštívime Zámok Schönnbrunn 
s rozľahlými záhradami a zaujímavými atrakciami – Bludisko, 
ZOO, Glorietta, popoludnie venujeme zábave v najznámejšom 
viedenskom parku zábavy a relaxu - Prátri, odchod domov 
v popoludňajších hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a po-
radia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava, 1x ubytovanie v viaclôžkových izbách 
v hoteli 2*/3*, 1x raňajky, sprievodca CK.
Cena nezahŕňa vstupy a ďalšie neuvedené služby.
Možnosti úpravy programu:
- večera (3-chodové menu)  od 15,- €/deň
Povinné príplatky:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- miestny poplatok (ak bude požadovaný)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: 
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Schönbrunn – Imperial Tour  14,20 € dospelý/7,20 € do 18r. v skupine nad 20 os.
Zologická záhrada  20,- € /10,- € do 18r. 
Bludisko  5,50 €/3,20 € do 18r.
Umelecko – historické múzeum  15,- €/zdarma do 19r. 
Prírodovedecké múzeum  10,- €/5,- € do 19r.
Albertina (galéria)  12,90 €/zdarma do 19r.
Haus des Meeres Wien (Dom mora)  18,50€ /13,80 € študent/8,40 € 6-15r.
Prater – Riesen Rad (Obrovské kolo)  10,- €/4,50 € dieťa 3-14r.
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Mníchov – Neuschwanstein – Hohenswangau

Berlín – Drážďany – Postupim

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 215,- 235,- 265,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 149,- 169,- 199,-
Cena neplatí počas miestnych veľtrhov a sviatkov (info v CK).

Cena neplatí počas miestnych veľtrhov a sviatkov (info v CK).

Program zájazdu:
1.  deň: skoro ráno príchod do Drážďan, prehliadka mes-

ta, Prager Strasse, Nový Trh, Brühlská terasa, Zwinger, 
Frauenkirche, individuálne voľno, odchod na ubytovanie, 
nocľah

2.  deň: po raňajkách začiatok prehliadky Berlína, 
Kurführstendamm, KADeWe, Lutzowplatz, Kultur forum, 
Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie, Gendarmen markt, 
Alexanderplatz, Unter den Linden, Branderbunger Tor..., 
fakultatívne možnosť návštevy Postupimu (za prípla-
tok), nocľah 

3.  deň: po raňajkách dokončenie prehliadky Berlína, 
návšteva Museumsinsel (UNESCO), Schloss Charlottenburg 
alebo atrakcie ako ZOO, Múzeum Madame Tussauds, 
Dungeon, Aquadom & Sea Life Berlin, individuálne voľno, 
večer odchod na Slovensko

4.  deň: príchod na Slovensko v ranných hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy 
a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x ubytovanie 
v dvojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom, 2x bufetové raňajky, miestny 
sprievodca v Drážďanoch a Berlíne, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok (ak bude požadovaný)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 €/os./deň, 
kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- 2x večera (jednotné menu)  34,- €
- príplatok za výlet do Postupimu (iba doprava)  2,50 €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Zwinger - vnútorný dvor, vonkajšia galéria a záhrada - zdarma
Zwinger - Galéria starých majstrov  12,- €/9,- € zľavnené/do 17r. zdarma 
Pergamonmuseum  12,- €/6,-€ zľavnený 
Museuminsel Berlin - všetky výstavy 18,- €/9,-€ zľavnené
Madame Tussaud Berlin  od 17 € 15r.+/14,50 € zľavnené
Zámok Sanssousi Postupim 12,- €/8,-€ zľavnený
(školské a skupinové ceny – info v CK)

Program zájazdu:
1.  deň: skoro ráno odchod zo Slovenska, príchod do Mníchova, 

prehliadka mesta, Mariánske  námestie - srdce mesta, Stará 
radnica, Nová radnica so zvonkohrou, stredoveká brána 
Karlstor, šľachtické paláce, Opera, Hofbräuhaus und trh 
Viktualienmarkt, Námestie sv. Jakuba s Mestským múzeom, 
Frauenkirche, Nyphemburg..., odchod na ubytovanie, nocľah 
(Fakultatívne možnosť návštevy filmových štúdií Bavaria Filmstadt, 
kde sa dozviete, ako vznikajú veľké filmové klasiky, ale aj populárne 
televízne seriály, uvidíte filmové kulisy, triky a veľa zaujímavých 
detailov o skvelých filmových hitoch, alebo Múzea BMW - najmo-
dernejšieho automobilového múzea na svete, príp. prehliadka 
domovskej firmy BMW, kde sa automobily montujú, alebo pre-
hliadka Štadiónu Allianz Arena)

2.  deň: po raňajkách odchod na prehliadku zámkov  Neuschwanstein 
a Hohenschwangau, odchod domov, príchod na Slovensko vo 
večerných hodinách
Pre skupiny z východného a stredného Slovenska odchod 0. deň 
v nočných hodinách, príchod 3. deň v ranných hodinách.

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 
1x ubytovanie vo viaclôžkových izbách v hosteli alebo Gasthofe, 1x 
raňajky,  sprievodca CK FIFO. 
Povinný príplatok: 
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os. 
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 
€/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možný príplatok: 
- 1x večera   od 15,- € 
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné): 
Neuschwanstein  do 18 rokov zdarma + povinný poplatok 
 za rezerváciu 0,90 €/dospelý 12,- €
Hohenschwangau   12,- €  + povinný poplatok za rezerváciu 0,90 € 
BMW Welt (svet)  zdarma
Múzeum BMW    10,- €/7,- € žiak, študent do 27r. 
Fabrika BMW  9,- €/6,- € žiak, študent 6 - 18r.  
 (skupinové ceny – info v CK)
Filmové štúdiá Bavaria Filmstadt  13,- €/11,- € mládež 6 - 17r. 
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Ženeva – Chamonix – Mont Blanc – Luzern

Zurich – Luzern – Zermatt – Chillon – Vevey – Lausanne

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 315,- 345,- 385,-
Cena neplatí počas miestnych sviatkov a veľtrhov (info v CK).

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 345,- 385,- 435,-
Cena neplatí počas miestnych sviatkov a veľtrhov (info v CK).

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta do Švajčiarska
2.  deň: ráno príchod do Ženevy, prehliadka mesta, Katedrála sv. Petra,  Justičný 

palác, niekoľko múzeí (Múzeum umenia a dejín, Krásnych umení, hudobných 
nástrojov a pod.), Radnica, budova Starého arzenálu (dnes archív), najstarší 
dom v meste – Maison Travel, Anglická záhradu s kvetinovými hodinami, 
symbol mesta – mohutná fontána, z mosta Pont du Mont Blanc (200 m) sa 
pozriete na masív Mont Blanc, fakultatívne plavba po Ženevskom jazere, 
odchod na ubytovanie a nocľah

3.  deň: raňajky, výlet do Chamonix Mont Blanc, možnosť výletu lanovkou 
na Aquille di Midi (3.842 m) s fascinujúcim výhľadom na Mont Blanc aj okolité 
vrcholky Álp, prechádzka horským strediskom Chamonix, neskôr popoludní 
odchod do Luzernu, jedného z najkrajších miest Švajčiarska, ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, celodenný pobyt v Luzerne, prehliadka mesta, Kapellbrücke, 
Jezuitský kostol, hradby s mohutnými baštami, Stará radnica,  Leví pamätník..., 
individuálne voľno, možnosť turistiky v okolí Luzernu napr. na vrch Pilatus, 
ktorý sa týči nad mestom, nezabudnuteľný výhľad na jazero a okolité alpské 
masívy, okrem pešej turistiky je možné dostať sa na vrch prostredníctvom 
lanoviek a zubačiek, dokonca zubačkou s najprudším stúpaním na svete, 
možnosť absolvovať lodný výlet po jazere a pod., večer odchod na Slovensko

(Alternatíva: Luzern + návšteva  Swiss Science Center Technorama vo Winterthure 
- podrobnejšie info v CK)
5. deň: príchod na Slovensko dopoludnia

Zmena programu vyhradená.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x prenocovanie 
v dvoj- a trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom v hoteli/penzióne 2x raňajky, 
sprievodca CK FIFO. 
Povinné príplatky: 
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os. 
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok (info v CK)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň. 
Možnosti úpravy programu:
- príplatok za jednolôžkovú izbu hotela  od 70,- €/os.
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné): 
Plavba po Ženevskom jazere od 12,- CHF/os. v skupine
Palais des Nations v Ženeve (vstup do OSN nutné objednať vopred)  12.- CHF/ 
 10,- CHF zľavnené v skupine/7,- CHF do 18r.
Chamonix – Lanovka na Aquille du Midi  61,50 €/52,30 dieťa 5-14 r.  
 (skupinu nutné  objednať vopred)
Zubačka Alpnachstad – Pilatus Kulm – Alpnachstad 72,- CHF/ 
 57,60 CHF v skupine nad 10 os.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x prenocovanie 
v hoteli v dvoj- a trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom v hoteli alebo penzióne, 
2x raňajky, sprievodca CK FIFO.
Povinné príplatky:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok podľa atuálnej sadzby
- shuttle Täsch - Zermatt  - Täsch  16,40 CHF/zľavnený  6-16 r. 8,20 CHF  
 (platba na mieste)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- príplatok za jednolôžkovú izbu 85,- €/os.
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Olympijské múzeum v Lausanne   18,- CHF / študent 12,- CHF
Lanovka Zermatt - Furi   11,- CHF
Hrad Chillon  12,- CHF / študent 10,50 CHF

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta do Švajčiarska
2.  deň: ráno príchod do Zurichu, najväčšieho švajčiarskeho mesta 

ležiaceho, prehliadka, Katedrála sv. Petra s najväčšími hodinami 
v Európe,  Grossmünster, Bahnhofstrasse, Národné múzeum (alternatí-
va: Swiss Science Centre Technorama Winterthur), odchod do Luzernu, 
prehliadka mesta, Kapellbrücke, Jezuitský kostol, hradby s mohutnými 
baštami, Stará radnica,  Leví pamätník, ubytovanie nocľah

3.  deň: raňajky, odchod do vyhláseného švajčiarskeho strediska 
Zermatt ležiaceho v blízkosti impozantného Matterhornu (z Täsch 
do Zermattu presun vlakom), jazda lanovkou a nenáročná turistika, 
odchod na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, prehliadka najznámejších miest pri Ženevskom 
jazere - stredoveký Hrad Chillon stojaci na skale priamo pri jazere,  
(Montreux), Vevey, malé príjemné mesto s jazernou promenádou-
,v ktorom časť života strávil komik Charlie Chaplin, ikona nemého 
filmu, a Lausanne, mesto troch nadmorských výšok s pôsobivým 
historickým centrom a Olympijským múzeom, odchod domov

5. deň: príchod na Slovensko dopoludnia

Zmena programu vyhradená.
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Brusel – Antwerpy – Den Haag – Zaanse Schans – Amsterdam

Rotterdam – Den Haag – Keukenhof – Kinderdajk – Amsterdam

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 299,- 334,- 379,-
Cena neplatí počas miestnych sviatkov a veľtrhov (info v CK).

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 299,- 334,- 379,-
Cena neplatí počas miestnych sviatkov a veľtrhov (info v CK).

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta cez Česko a Nemecko
2.  deň: príchod do hlavného mesta Belgicka Bruselu dopoludnia (min. 9-hod. 

bezpečnostná prestávka po príchode), pešia prehliadka mesta, kde si okrem 
iného prejdeme jedno z najkrajších námestí na svete Grand-Place, voľno v centre 
mesta, odchod na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, dopoludnia prehliadka Antwerp, druhé najväčšie mesto Belgicka 
ponúka nádherné historické pamiatky, je najväčším európskym centrom 
diamantov a preslávené mesto maliarov (P.P. Rubens, A. van Dyck), presun do 
kráľovského Den Haagu, sídla holandského parlamentu (alternatíva: Gent 
alebo Rotterdam), odchod na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, návštívime Zaanse Schans (holandské veterné mlyny, typické 
stavby zo 17.-18. stor., tradičnú výrobu drevákov, výroba syra,...), celodenný 
pobyt v Amsterdame, pešia prehliadka, historické centrum mesta (trieda 
Damrak, Námestie Dam, Kráľovský palác...), vyhliadková plavba po kanáloch 
(grachtoch), v neskorších večerných hodinách odjazd na Slovensko

5.  deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu 
pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x 
ubytovanie v dvoj- a trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom v hoteli, 
2x raňajky, sprievodca CK FIFO.
Povinné príplatky:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok - platí sa na mieste
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Atómium   15,- €/mládež 12-17 rokov, študent s ID  8,- € 
Metro (jedna jazda)  od 2,10 € 
Rijskmuseum Amsterdam  17,50 €/do 18 rokov zdarma
Van Gogh Museum  18,- €/do 18 rokov zdarma (neplatí pre skupiny)
Brúsiareň diamantov  zdarma 
Plavba loďou po grachtoch  od 16,- €/od 10,- € v skupine

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska, cesta cez Česko a Nemecko
2.  deň: Príchod ráno do Rotterdamu, pešia prehliadka centra mesta -  Europort 

(Múzeum námorníctva), vyhliadková veža Euromast, popoludní sa presunieme 
do kráľovského mesta Den Haag - paláce, široké ulice, vládne budovy, múzeá, 
odchod na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, dopoludnia návšteva Keukenhofu*, kvetinového parku 
s miliónmi kvetín, popoludní odchod do skanzenu holandskej dediny 
Kinderdijk (UNESCO) unikátna expozícia funkčných veterných mlynov 
na pôvodnom mieste ako pred 250 rokmi  pomocou ktorých Holanďania 
získavali a ochraňujú svoju pôdu,

(alternatíva: zábavný park Madurodam, populárne prímorské letovisko 
Scheveningen, historické mesto Delft)
4.  deň: raňajky, prehliadka a celodenný pobyt v Amsterdame, pešia prehliadka, 

historické centrum mesta (trieda Damrak, Námestie Dam, Kráľovský palác...), 
vyhliadková plavba po kanáloch (grachtoch), v neskorších večerných hodinách 
odjazd na Slovensko

5.  deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu 
pri zachovaní obsahu zájazdu.

* Kvetinový park Keukenhof 21.03.-10.05.2020.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x 
ubytovanie v dvoj- a trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom v hoteli, 
2x raňajky, sprievodca CK FIFO.
Povinné príplatky:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok - platí sa na mieste
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Keukenhof  17,- €/študent 9,- €
Rijskmuseum Amsterdam  17,50 €/do 18 rokov zdarma
Van Gogh Museum  18,- €/do 18 rokov zdarma (neplatí pre skupiny)
Brúsiareň diamantov  zdarma 
Plavba loďou po grachtoch  od 16,- €/od 10,- € v skupine
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Göteborg – Lillehamer – Trollstigen – Geirangerfjord – Josteldalsbreen – Oslo – Kodaň

Riga – Tallinn  – Petrohrad – Petrodvorec – Vilnius

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 485,- 525,- 575,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu od 449,- od 499,- od 559,-

Program zájazdu:
1.  deň: skoro ráno odchod zo Slovenska, večer nalodenie na trajekt Rostock – Trelleborg, ubytovanie 

v kajutách, nočná plavba do Švédska
2. deň: ráno vylodenie, prejazd po  juhozápadným Švédskom do Nórska, cestou zastávka v Tanumshede, kde 

uvidíme vzácne prehistorické skalné kresby (UNESCO), popoludní prechod zo Švédska do Nórska hraničným 
mostom Svinesundsbron, ktorý sa klenie cez prvý nórsky fjord Iddefjorden,  podvečer príchod do Osla, 
prechádzka Frogner parkom (expozícia sôch), ubytovanie v okolí Osla,  nocľah 

3. deň: cesta pokračuje smerom na sever so zastávkou sa pri olympijských skokanských mostíkoch 
v Lillehammeri (ZOH 1994), popoludní zastávka pri starodávnom stĺpovom kostolíku v Ringebu 
a nenáročná prechádzka  k priesmyku Riddarspranget na rieke Sjoa, ubytovanie v oblasti Otta, nocľah 

4. deň: prechod mohutným údolím Romsdalen, zastávka pod divokými vrcholmi kolmej steny Trollvegen,  
jeden z najkrajších úsekov našej cesty – stúpanie 11 serpentínami preslávenej cesty Trollstigen (v preklade 
Chodník trollov), prejazd jahodovým údolím Valldalen k ramenám západonórskych fjordov - plavba 
trajektom cez prvý z nich, z vyhliadky Orlia cesta výhľad na Geirangerfjord (UNESCO) a návšteva dedinky 
Geiranger, v prípade dobrého počasia vystúp k vyhliadke Dalsnibba (upozornenie: za prejazd touto cestou 
sa platí mýto na mieste cca 6 Eur/os.), ubytovanie v oblasti Stryn, nocľah

5. deň:  cesta cez hory nádhernou krajinou okolo fjordov a horských jazier a krásnych výhľadov na ľadovce 
k najdlhšiemu nórskemu fjordu Sognefjorden, od jeho ramena fjordu Lustrafjorden cesta pokračuje ďalej 
proti prúdu ľadovcovej rieky Jolstra do oblasti ľadovcového splazu Nigardsbreen (k čelu ľadovca sa 
môžeme dostať peši, cca 1,5 hod. jedna cesta, alebo si cestu skrátiť po súkromnej platenej ceste až k jazeru, 
platba na mieste), po návrate z túry plavba cez Sognefjord, ubytovanie v oblasti Hemsedalu

6.  deň: cesta do Osla pôsobivým Hallingdalským údolím, prehliadka mesta, večer odchod do Kodane, 
nočná jazda 

7.  deň: ráno prehliadka Kodane, navečer plavba trajektom Gedser – Rostok, ubytovanie v oblasti Rostocku, 
nocľah

8.  deň: raňajky, príchod na Slovensko večer
CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.
Odporúčame organizovať zájazd v období jún a september.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným 
autokarom, trajekty Rostok - Trelleborg, Gedser - Rostock, 
Helsingborg - Helsingor, vnútroštátne trajekty, 1x 4-lôž-
kové kajuty na trajekte, 4x nocľach v turistických chatkách 
v Nórsku, sprievodca CK. 
Možnosť komfortného ubytovania 4xv hoteloch/
apartmánoch s polpenziou za príplatok + 255,- Eur/
os. Viac info c CK.
Povinné príplatky: 
-  nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, 

ZV, ZA +10,- €/os. 
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17 
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské 
skupiny = 1,89 €/os./deň. 
Za príplatok: 
4x raňajky v motorestoch formou bufetu od 70,- €/os. 
4x večera v reštaurácii od 109,- €/os.

Ubytovanie v Nórsku je realizované v chatkách 
typu Turist v kempingoch: 
malé drevené chatky, 16-20 m2, prevažne pre 4 osoby 
s palandami. Chatky sú vybavené elektrickým kúrením, 
elektrickým varičom a malou chladničkou a sú tepelne 
izolované. V chatkách nie sú deky. Spací vak nutný. 
Sociálne zariadenia sa nachádzajú v kempingovej budove. 
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné): 
Skokanský mostík v Lillehameri (OH park - výťah a veža) 
 60,- NOK /55,- NOK zľavnený
Múzeum Fram Oslo   120,- NOK/50,- NOK študent
Múzeum Kon-Tiki Oslo  120,- NOK/50,- NOK študent
Vyhliadková plavba po Geiragerfjorde skupinová cena
 od 40,- € (info v CK)

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska (KE), jazda cez Poľsko, nočný 

prejazd
2.  deň: ráno príchod do Lotyšska a hlavného mesta 

Rigy (UNESCO), prehliadka hlavného mesta Lotyšska, 
v stredovekom centre nájdeme gotický Rižský dóm, 
skupinku historických domov Traja bratia, Švédsku bránu, 
Pamätník Slobody…, ubytovanie a nocľah

3.  deň: po raňajkách odchod do Estónska a hlavného 
mesta Tallinnu (UNESCO), prehliadka historického 
centra, zachovalého mestského opevnenia, Stará tržnica 
s množstvom historických domov, Radničné námestie 
s gotickou radnicou a lekárňou, hradné návršie Toompea 
s pravoslávnou katedrálou Alexandra Nevského, uby-
tovanie a nocľah

4.  deň: po raňajkách odchod do Ruska, popoludní príchod 
do druhého najväčšieho mesta krajiny – Petrohradu, 
založeného cárom Petrom I. Veľkým, ležiaceho pri ústi 
rieky Nevy do Fínskeho zálivu, začiatok prehliadky 
mesta, kde z množstva pamiatok navštívime napr. 
Petropavlovskú pevnosť, Izakovský chrám ..., ubyto-
vanie a nocľah

5.  deň: po raňajkách presun do Petrodvorca (rezervácia 
povinná), palácového a parkového komplexu z 18. a 19. 
storočia, kde sa nachádza viac ako 170 fontán, najznámej-
šia z nich je pozlátená Veľká fontána so sochou Samsona, 
okrem iného uvidíme Veľký palác, Horný a Dolný park, 
niekoľko ďalších pavilónov, popoludní pokračovanie 
prehliadky Petrohradu, nocľah

6.  deň: po raňajkách návšteva Ermitáže (rezervácia po-
vinná), popoludní dokončenie prehliadky Petrohradu, 
odchod z Petrohradu do Litvy, nočná jazda

7.  deň: dopoludnia príchod do litovského hlavného mesta 
Vilnius, prehliadka mesta - Gediminasov hrad, Stará 
zbrojnica, Gediminasova veža, Pilies gatvé (Hlavná uli-
ca), Katedrálne námestie, katedrála, Kostol sv. Anny, 
Republika umelcov a ďalšie, večer odchod cez Poľsko 
na Slovensko

8.  deň: príchod na Slovensko

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny 
trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 4x ubytovanie v dvojlôžkových 
izbách s vlastným príslušenstvom v 2*/3* hoteloch, 4x raňajky, sprievodca CK.
Povinné príplatky:
- nástupné stanice: BA, TT, TN, ZA +15,- €/os.; ZV, BB, PP +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- poplatok za udelenie víz do Ruskej Federácie  35,- €/osoba
- poplatok za vybavenie víz do Ruskej Federácie (pri skupine) 40,- €/osoba
 CK FIFO potrebuje min. 30 dňovú lehotu na vybavenie víz.
Povinne rezervované vstupy  Petrodvorec a Ermitáž s povinnými sprievodcami, audio cca 
70,- €/osoba.
Uvedená cena platí iba s platnou ISIC kartou.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
4x večera v hoteli (jednotné menu)  60,- €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
pre študentské zľavy je vždy nutné predložiť platnú ISIC kartu 
Vstupy je vhodné rezervovať vopred.
Chrám sv. Petra a Pavla (Petropavlovská pevnosť)  450,- RUB/250,- RUB študent (6,- €/3,50 €)
Trubeckého bastion - väzenie  200,- RUB/120,- RUB študent (3,- €/1,80 €)
Katedrála sv. Izáka 250,- RUB (3,50 €)/150,- RUB student nad 18r. (2,-€)/50,- RUB do 18 r. (0,80 €)
Plavba loďou po Neve  od 650,- RUB (od 9,- €) 
Miestny sprievodca v Petrohrade  200,- Eur/4 hod. (skupina 46 os.)

Ceny neplatia počas miestnych sviatkov a podujatí a Top termínov (info v CK).
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Riga – Tallinn – Vilnius

Krakow – Wieliczka – Auschwitz (Osvienčim)

termín cena €
Podľa výberu od 65,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 305,- 340,- 385,-

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska v ranných 

hodinách, cesta do Poľska, prehliad-
ka Krakowa, hradné návršie Wawel 
s areálom kráľovského zámku a kated-
rálou, Staré mesto Krakow, historická 
budova univerzity Kolegium Maius, 
Hlavné námestie, Židovské mesto 
Kazimierz, odchod na ubytovanie, 
nocľah

2.  deň: raňajky, ráno návšteva soľných 
baní vo Wieliczke. Prehliadka baní, 
ktoré patria medzi najväčšie na svete, 
trvá asi 1,5 hodiny až 2 hodiny, uvidíte 
podzemné jazierka so slanou vodou, 
ťažobné komory, banské stroje…, 
popoludní prehliadka Osvienčimu, 
návrat domov v nočných hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje 
právo zmeny trasy a poradia programu 
pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: 1x ubytovanie v izbách s vlastným príslušenstvom 
v hoteli 2/3*, 1x raňajky, miestny sprievodca SJ v Krakowe. 
Cena nezahŕňa dopravu a ďalšie neuvedené služby, ako napr.  vstup do Osvienčimu 
s povinným miestnym sprievodcom PL a headphone  cca 7,- €.
Soľná baňa Wieliczka (skupinové ceny) 89,- Zl (cca 23,50 €) /69,- Zl  študent 
 (cca 18,50 €)
Pri skupinách nutní povinní miestni sprievodcovia, max. však 30 os. v skupine 
- viac info v CK.
Vstupy (najmä na apríl, máj, jún, september, október) je nutné objednávať 
minimálne 6 - 7 mesiacov vopred !
Povinné príplatky:
- doprava podľa nástupného miesta
- miestny poplatok (ak bude požadovaný)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- večera  od 10,- € 
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Wawel - katedrála   zdarma 
Katedrála - kráľovské hroby, Žigmundov zvon, múzeum katedrály  12,-Zl/7,- Zl 
 študent
Kráľovský hrad Wawel expozícia  25,- Zl/15,- Zl študent

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska (KE) popoludní, jazda cez Poľsko, nočná jazda
2.  deň: ráno príchod do Lotyšska a hlavného mesta Rigy (UNESCO), prehliadka mesta 

- stredoveké centrum, krásne uličky, námestia, gotický Rižský dóm, skupinku histo-
rických domov Traja bratia, Švédska brána, Pamätník Slobody…, ubytovanie a nocľah

3.  deň: po raňajkách odchod do Estónska a jeho hlavného mesta Tallinnu (UNESCO), 
prehliadka historického centra, zachovalé mestské opevnenie, Stará tržnica s množ-
stvom historických domov, Radničné námestie s gotickou radnicou a lekárňou, hradné 
návršie Toompea, pravoslávna katedrála Alexandra Nevského, ubytovanie a nocľah

4.  deň: raňajky, cesta do Vilniusu, zastávka v Národnom parku Gauja, pozrieme 
si mestečko Sigulda, navštívime hrad Turaida z 13. str. (fakultatívne), večer 
príchod do Vilniusu, ubytovanie a nocľah

5.  deň: raňajky, prehliadka Vilniusu (UNESCO), Gediminasov hrad, Stará zbrojnica, 
Gediminasova veža, Pilies gatvé (Hlavná ulica), Katedrálne námestie, katedrála, 
Kostol sv. Anny, Republika umelcov a ďalšie, individuálne voľno, večer odchod domov

6.  deň: príchod na Slovensko (KE) dopoludnia

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu pri 
zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 3x uby-
tovanie v dvojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom v  3* hoteloch, 3x 
raňajky, sprievodca CK.
Povinné príplatky:
- nástupné stanice: BA, TT, TN, ZA +15,- €/os.; ZV, BB, PP +10,- €/os.
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
3x večera v hoteli (jednotné menu)  45,- €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Riga – plavba loďkou po rieke Daugave   cca 10,- €
Veža kostola sv. Petra   9,- €
NP Gauja - Hrad Turaida   6,- €/zľavnený 3,- €
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Praha

Praha – Drážďany – Moritzburg

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 135,- 155,- 180,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 175,- 195,- 225,-

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska v ranných hodinách, ces-

ta do Prahy (cestou možná prehliadka hradu Český 
Šternberk alebo Zámku Konopište, fakultatívne) 
pokračovanie cesty do Prahy, podľa časových mož-
ností voľno v centre – Václavské a Staromestské 
námestie, ubytovanie, nocľah

2.  deň: raňajky, prehliadka mesta s miestnym sprievod-
com, Hradčany, Královská cesta – Malá Strana, 
Karlov most, Staromestské námestie) v trvaní cca 
4 hod., popoludní voľno v meste (možnosť návštevy 
ZOO, Petřina a iných), návrat na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, dokončenie prehliadky mesta s miest-
nym sprievodcom, Vyšehrad a Židovské mesto 
– Jozefov, popoludní individuálne voľno, odchod 
domov, príchod na Slovensko vo večerných hodinách
Pre skupiny z východného Slovenska odchod 0. deň 
v nočných hodinách.

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny 
trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.
Ďalšie možnosti úpravy programu (napr. Karlštejn, Kutná 
Hora, KT Terezín) - info v CK

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x ubytovanie 
v izbách s vlastným príslušenstvom, 2x bufetové raňajky, služby sprievodcu CK.
Ubytovanie je vhodné pre študentov. Cena nezahŕňa vstupy a ďalšie neuvedené služby.
Povinné príplatky:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- miestny poplatok (ak bude požadovaný)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- príplatok za dvojlôžkovú izbu  20,- €
- 2x večera v hoteli  20,- €
Odporúčané vstupy (ceny sú orientačné):
Pražský hrad – okruh B  250,- Kč/125,- Kč študent
Petřínska rozhledna  150,- Kč/80,- Kč  študent 
Lanovka na Petřín 24,- Kč/30 min
Zrkadlové bludisko  90,- Kč/70,- Kč študent 
ZOO Praha   200,- Kč/150,- Kč študent

Program zájazdu:
1.  deň: ráno odchod zo Slovenska v ranných hodinách, 

popoludní príchod do Prahy, začiatok prehliadky 
mesta, Pohořelec, Loreta („Svatá chýše“ a baroková 
zvonkohra), Pražský hrad (exteriér), Malá Strana, Karlov 
most, Staromestské námestie, Orloj, Týnsky chrám, 
Staromestská radnica, ubytovanie, nocľah

2.  deň: raňajky, dokončenie prehliadky Prahy, Vyšehrad 
a Židovské mesto – Jozefov, popoludní individuálne 
voľno, návrat na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, celodenný výlet do Drážďan, dopoludnia 
prehliadka historického centra, Prager Strasse, Nový 
Trh, Brühlská terasa, Frauenkirche, Zwinger, popoludní 
prehliadka rozprávkového Zámku Moritzburg, kde 
sa natáčala kultová česká rozprávka Tri oriešky pre 
Popolušku, návrat na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, návšteva pražskej ZOO, resp. možnosť 
výberu z početných miesta a atrakcií, ktoré je možné 
navštíviť cestou domov, napr. Permonium, zábavný 
park pri Brne.

Pre skupiny z východného Slovenska odchod 0. deň v nočných 
hodinách a príchod 4. deň okolo polnoci.
CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy 
a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava, 3x ubytovanie v izbách s vlastným 
príslušenstvom, 3x bufetové raňajky, služby sprievodcu CK.
Ubytovanie je vhodné pre študentov. Cena nezahŕňa vstupy a ďalšie neu-
vedené služby.
Povinné príplatky:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- miestny poplatok (ak bude požadovaný)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- príplatok za jednolôžkovú izbu 42,- €
- 3 x večera v hoteli 30,- €
-  tipy na návštevu Karlštejn, Kutná Hora, Brno a bojisko Slavkov, VIDA Centrum 

v Brne, prehliadka Lednicko-valtického areálu, jaskyne Moravského krasu, 
viac info v CK

Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Zámok Moritzburg študent v skupine 3,50 € 
ZOO Praha  200,- Kč/150,- Kč študent
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Telč – České Budějovice – Český Krumlov – Holašovice – Hluboká Nad Vltavou – Tábor

Strážnice – Petrov – Lednice – Valtice – Mikulov – Brno

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 172,- 192,- 222,-

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 139,- 154,- 179,-

Cena neplatí počas miestnych sviatkov a veľtrhov (info v CK).

Cena neplatí počas miestnych sviatkov a veľtrhov (info v CK).

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, 

dopoludnia príchod do mesta Telč s cennými renesanč-
nými pamiatkami (UNESCO), prehliadka mesta, presun 
do Českých Budějovíc, prechádzka historickým 
centrom mesta, ubytovanie, nocľah

2.  deň: raňajky, návšteva dvoch krásnych miest zapí-
saných na zozname UNESCO, Českého Krumlova 
a dedinky Holašovice, obľúbenej dedinky filmárov, 
s domami v štýle sedliackeho baroka, návrat do ho-
tela, nocľah

3.  deň: raňajky, prehliadka zámku Hluboká nad 
Vltavou, po prehliadke odchod do mesta Tábor so 
slávnou husitskou históriou, prehliadka mesta a návrat 
na Slovensko večer

(Ďalšie verzie programu radi pripravíme podľa 
požiadaviek.)

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny 
trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 
2x ubytovanie v izbách s vlastným príslušenstvom v hoteli, 2x raňajky, 
sprievodca CK.
Povinné príplatky:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- miestny poplatok (ak bude požadovaný)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- 2x večera  32,- €
- miestny sprievodca v Českom Krumlove (3,5-4 hod.)   3,- €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Zámok Č. Krumlov  180,- Kč /130,- Kč študent, senior 65+
Zámok Hluboká       150,- Kč / 110,- Kč študent do 18r., ISIC, senior 65+

Program zájazdu:
1.  deň: príchod do Strážnice, prehliadka mestečka, návšteva Múzea 

dediny juhovýchodnej Moravy, plavba najkrajším úsekom Baťovho 
kanála na úseku Strážnice – Petrov, Petrovské Ulitníky - súbor 
pôvodných vínnych pivníc Plže, odchod na ubytovanie, nocľah

2.  deň: raňajky, dopoludnia návšteva Lednicko – Valtického 
areálu (vstupy podľa výberu), popoludní prehliadka Mikulova, 
fakultatívne pre dospelých ochutnávka vín vo vínnom „sklípku“ 
s odborným výkladom, návrat na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, prehliadka historického centra mesta Brna – Stará 
radnica, Katedrála sv. Petra a Pavla, Zelní trh, Kapucínska hrobka, 
Špilberk, voľno a odchod domov

(Rôzne kombinácie napr.: 
a) návšteva veľkého termálneho komplexu s tobogánom v rakúskom 
pohraničnom mestečku Therme Laa;
b) návšteva Aqualand Moravia Pasohlávky - najväčšieho vodného 
parku na juhu Moravy;
c) ZOO Lešná (Zlín), Kroměříž (UNESCO) a ďalšie.

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 2x uby-
tovanie v izbách s vlastným príslušenstvom v hoteli, 2x raňajky, sprievodca CK.
Cena nezahŕňa vstupy a ďalšie neuvedené služby.
Povinné príplatky:
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- miestny poplatok (ak bude požadovaný)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- 2x večera 28,- €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Skanzen Strážnice  120,- Kč / 60,- Kč študenti, seniori od 60 rokov
Zámek Lednice   170-190,- Kč/120-130,- Kč študenti, seniori
Plavba loďkou Zámok – Minaret 1 smer   120,- Kč
Plavba loďkou Minaret – Janohrad 1 smer  140,- Kč
Zámek Valtice  180,- Kč/ 130,- Kč študent, senior
Špilberk – Kasematy  90,- Kč/ študent v skupine 70,- Kč
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Gödöllö – Budapešť – Szentendre

Cluj Napoca – Turda Salina – Sighişoara – Sinaia – Bran – Alba Iulia – Hunedoara

termín cena €
Podľa výberu od 70,-

Ceny neplatia počas letných prázdnin a miestnych sviatkov.

termín cena €
42 os. 36 os. 30 os.

Podľa výberu 265,- 285,- 315,-

Program zájazdu:
1.  deň: odchod zo Slovenska ranných hodinách, návšteva mestečka 

Gödöllö, prehliadka barokového zámku, odchod do Budapešti, 
zoznámenie sa s mestom, poldenná prehliadka - Hradná štvrť - 
Kráľovský palác, Kostol sv. Mateja, Rybárska bašta, Géllertov vrch, 
Citadela, ubytovanie, nocľah

2.  deň: raňajky, návšteva Parlamentu, dokončenie prehliadky 
Budapešti - Námestie hrdinov, Bazilika sv. Štefana, Opera, Židovská 
štvrť…, výlet do malebného mestečka umelcov Szentendre 
ležiaceho na brehu Dunaja, ktorého malé námestia, krivoľaké 
úzke uličky, kostolíky a galérie pripomínajú atmosféru mestečiek 
pri Jadranskom mori, prechádzka mestečkom, zmrzlina, lángoše, 
návrat na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, dopoludnia návšteva Tropicaria (podmorský 
svet, žraloky, raje, tropická flóra i fauna) alebo Vodného sveta - 
Aquaworld Budapest (bazény, tobogány, zážitky), …, odchod 
domov, príchod vo večerných hodinách

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: 2x ubytovanie v izbách s vlastným 
príslušenstvom v hoteli 2/3*, 2x raňajky, miestny sprievodca SJ 
v Budapešti.
Cena nezahŕňa dopravu, vstupy a ďalšie neuvedené služby.
Povinné príplatky:
- doprava podľa nástupného miesta
- miestny poplatok (ak bude požadovaný)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
školské skupiny = 1,89 €/os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- 2x večera  od 22,- €
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Tropikárium - skupinové ceny  2.300 ,- HUF/1.700,- HUF študent, 
 senior 65+
Gödöllö zámok  2.600,- HUF / 1.500,- HUF študent
+ audio sprievodca v slovenčine   800,- HUF/prístroj 
Aquaworld Budapest 3 h 4.290,- HUF /3.590,- HUF študent, 
 senior 65+

Program zájazdu:
1.  deň: ráno odchod zo Slovenska, cesta cez Maďarsko do Rumunska, 

popoludní príchod do Cluj Napoca (alebo Oradea - podľa výberu), 
prehliadka mesta, ubytovanie, nocľah

2.  deň: raňajky, dopoludnia návšteva obľúbenej Soľnej bane Turda 
Salina, popoludní prehliadka mestečka Sighişoara (UNESCO), 
malebné historické jadro s kamennými uličkami, meštianskymi 
domami, kostolmi, rodným domom kniežaťa Drakulu, odchod 
na ubytovanie, nocľah

3.  deň: raňajky, dopoludnia návšteva horského mestečka Sinaia, 
návšteva Zámku Peleš, niekdajšieho letného sídlo rumunskej 
kráľovskej rodiny, popoludní „Draculov hrad“ Bran, návrat 
do Brašova, prehliadka, historické jadro s radnicou a Čiernou 
katedrálou, najväčšou cirkevnou stavbou na Balkáne, jedna z najuž-
ších ulíc v Európe, mestské opevnenie, návrat na ubytovanie, nocľah

4.  deň: raňajky, odchod do historického mesta Alba Iulia, pre-
hliadka centra mesta, pevnosť a románska katedrála s hrobmi 
Hunyadyovcov, popoludní návšteva hradu Mateja Korvína 
Hunedoara, individuálne voľno, večer odchod domov, nočná 
jazda na Slovensko

5.  deň: príchod na Slovensko popoludní

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia 
programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

V cene na osobu je zahrnuté: doprava klimatizovaným autokarom, 3x 
ubytovanie v prevažne trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom, 3x 
raňajky, sprievodca CK FIFO.
Povinný príplatok:
- nástupné stanice: BA, TT, PN, TN, ZA, MT +15,- €/os.; BB, ZV, PP, BJ +10,- €/os., 
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17
- miestny poplatok (ak bude požadovaný)
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školské skupiny = 1,89 €/
os./deň, kolektívy = 2,69 €/os./deň.
Možnosti úpravy programu:
- príplatok za jednolôžkovú izbu  57,- €
- príplatok za večeru v hoteli od 11,- €/deň
Odporúčané vstupy (ceny na osobu sú orientačné):
Opevnený kostol Biertan  10,- LEI
Salina Turda (Soľná jaskyňa)  30,- LEI (6,60 €)/15,- LEI (3,50 € ) študent
Zámok Peles Castle (prízemie 45 min)   30,- LEI (6,60 €)/15,- LEI  
 (3,50 € ) študent
Zámok Peles Castle (zámok + prízemie 1,15h) 60,- LEI (13,- € ) dosp./15,- LEI 
 (3,30 € ) študent
Hrad Bran  40,- LEI (8,60 €) dosp. /25,- LEI (5,40 €) študent
Hrad Hunedoara  30,- LEI (6,60 €) /5,- LEI (1,10 € ) študent

PEKNÝ 

PROGRAM
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hotel Esplendid*** (alebo podobný)
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termín cena €
24.05. – 01.06. 335,-
28.05. – 05.06. 335,- 
01.06. – 09.06. 345,- 
05.06. – 13.06. 351,-

*
15.09. – 23.09. 345,-
19.09. – 27.09. 335,-

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene na osobu je zahrnuté: 4x ubytovanie, 4x polpenzia, do-
prava klimatizovaným autokarom, služby delegáta.
Povinné príplatky: 
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- pobytová taxa 0,50 – 1,- €/os./deň
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby (viď str. 17).
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školy = 1,89 €/ deň.
Za príplatok: 
Fakultatívne výlety podľa výberu.

MOŽNOSŤ POBYTU AJ NA 5-7 NOCÍ!

Popis strediska 
Obklopené Pyrenejami a  obmývané Stredozem-
ným morom zaberá Katalánsko severovýchodnú 
časť Iberijského polostrova. Jeho hlavným mestom 
je Barcelona. Mnohé lokality tunajšej prekrásnej 
krajiny vytvorenej súborom skalnatých útesov so 
subtropickou kvetenou, ktoré sa striedajú s  ma-
lými zátokami so zlatým pieskom, sú rajom pre 
dovolenkárov. Populárne letoviská pobrežia Costa 
Brava obľubujú najmä dovolenkári hľadajúci aktív-
ny odpočinok.
Na svoje si prídu aj milovníci dlhých romantických 
vychádzok.
Ubytovanie
Hotel Esplendid (alebo podobný hotel) je vybavený 
recepciou a  reštauráciou, záhradou s  bazénom. Od 
pláže je vzdialený asi  300 m od  mora, asi 600 m od 
nákupného centra a  asi 1,5 km  od  centra letoviska 
asi. Viaclôžkové izby sú vybavené vlastným sociál-
nym zariadením, SAT TV a telefónom. Klimatizácia za 
poplatok.
Stravovanie 
Polpenzia. Raňajky a večere formou bufetových sto-
lov.
Pláž 
Pozvoľne klesajúca, kamienková pláž. Plážový servis 
za poplatok. 
Šport a zábava
Športové možnosti na  pláži, diskotéky v  letovisku, 
vodný a zábavný park, lodné výlety.

Doprava 
Autobusom s klimatizáciou. Cesta autobusom od slo-
venských hraníc trvá cca 34 hodín vrátane 9-hodino-
vej prestávky v Monacu a v Nice.
Výlety 
Barcelona – celodenný autobusový výlet s prehliad-
kou najznámejších zaujímavostí hlavného mesta 
Katalánska. Barcelona vás očarí nielen historickými 
pamiatkami ako Sagrada Familia, pomník K. Kolumba, 
slávna ulica La Rambla, ale aj Olympijským štadió-
nom. 
Montserrat – poldenný autobusový výlet k najzná-
mejšiemu pútnickemu miestu Katalánska, horský 
benediktínsky kláštor Santa Maria de Monserrat z 9. 
storočia, bazilika, socha Čiernej Madony, ochranky-
ne Katalánska. Možnosť turistiky k Svätej jaskyni, ku 
kaplnkám a pustovni a na najvyšší bod Sant Joan.
Flamenco Show – show plná vášne s úžasným ume-
leckým zážitkom, ukážky španielskeho tanca, špa-
nielskeho tenora a španielskej gitary. 
Tossa de Mar (Costa Brava) – výlet loďou do pôvab-
ného letoviska Tossa de Mar. 
Marineland – nádherný celodenný zážitok pre celú 
rodinu. Fascinujúce predstavenia delfínov, tuleňov, 
papagájov, mini zoo a celodenná zábava na šmykľav-
kách, tobogánoch, v lagúnach a bazénoch. 

FIFO mienka 
Spoznáte Španielov, ich mentalitu, spôsob života 
i kultúru. Navštívite katalánsky skvost, Barcelonu, vy-
skúšate si viaceré pláže pobrežia Costa Brava a ochut-
náte typické špeciality španielskej kuchyne. 

skvelá cena
hotel s polpenziou

skvelá cena
hotel s polpenziou
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hotel Alla Rotonda** (alebo podobný)
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termín cena €
11.05. – 17.05. 239,-
15.05. – 21.05. 239,-
19.05. – 25.05. 239,-
23.05. – 29.05. 249,-

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt. 
V cene je zahrnuté: 4x ubytovanie, 4x polpenzia, doprava klima-
tizovaným autokarom, služby delegáta.
Povinné príplatky: 
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- pobytová taxa cca 1,50 €/os./deň
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby (viď str. 17).
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školy = 1,89 €/
deň, skupiny = 2,69 €/deň.

MOŽNOSŤ POBYTU AJ NA 5-7 NOCÍ!

Popis strediska
Letovisko Lido di Jesolo vzniklo na brehoch Benát-
skeho zálivu v blízkosti niekdajšej rybárskej osady. 
Dnes je najväčším turistickým strediskom Benát-
skej riviéry, najdlhšieho súvislého piesočnatého 
pobrežia v  Európe. Jeho prednosťami sú výborná 
dostupnosť zo Slovenska, dlhé a široké piesočnaté 
pláže ako aj skvelé vybavenie samotného letovis-
ka. Jedinečná, niekoľko kilometrov dlhá pešia pro-
menáda pozdĺž pláže, obchodíky, bary, reštaurácie 
a  kaviarne, veľké nákupné centrum, vodný park 
Aqualandia, lunapark, motokárová trať, cyklotra-
sy, lodný výlet do  Benátok a  mnohé ďalšie aktivi-
ty počas dňa. A každý večer v sezóne sa centrum 
letoviska mení na  pešie korzo pulzujúce životom 
a hudbou do neskorých nočných hodín. 
Rámcový program
1. deň: odchod zo Slovenska do Talianska, nočná 
jazda
2. deň: príchod do Lido di Jesolo, voľno pri mori, 
ubytovanie, večera, nocľah
3. deň: raňajky, voľno pri mori, večera, nocľah
4. deň: raňajky, voľno pri mori, večera, večerné 
korzo v Lido di Jesolo, nocľah
5. deň: raňajky, dopoludnia obľúbené miestne 
trhy s  talianskou atmosférou (Cortelazzo, Jesolo, 
Cavallino, Treporti a pod. ut-pia), fakultatívne mož-
nosť návštevy vodného parku Aqualandia v Lido 
di Jesolo, voľno pri mori, večera, nocľah
6. deň: raňajky, voľno pri mori, odchod domov
7. deň: príchod na Slovensko dopoludnia
Ubytovanie
Hotel 2* alebo 3* (napr. hotel Alla Rotonda, Stella 
d‘Oro, Apollo alebo podobný) je vybavený recep-

ciou a  reštauráciou. Nachádza sa vo vzdialenosti 
do 300 m od mora. 
Viaclôžkové izby sú vybavené vlastným sociálnym 
zariadením, SAT TV a telefónom.
Stravovanie 
Polpenzia pozostávajúca z  kontinentálnych ra-
ňajok a  večere servírovanej formou jednotného 
menu. 
Pláž 
Dlhá, široká piesočnatá pláž veľmi pozvoľne kle-
sajúca do mora. K dispozícií sú súkromné pláže so 
slnečníkmi a  ležadlami za  poplatok. Verejná pláž 
bez služieb.
Šport a zábava
Športové možnosti na  pláži, prenájom bicyklov, 
diskotéky v letovisku, vodný park Aqualandia, lod-
né výlety.
Doprava 
Autobusom s  klimatizáciou. Cesta autobusom 
od slovenských hraníc trvá cca 10 hodín. 
Výlety
Aqualandia - návšteva najväčšieho vodného par-
ku na  severe Talianska patrí k  fantastickým dovo-
lenkovým zážitkom.
Ostrov Burano - poldenný výlet na známy benát-
sky ostrov stáročia preslávený výrobou čipky, pre-
hliadka a návšteva obchodíkov s ručne vyrábanou 
čipkou a bižutériou.
FIFO mienka
Hotel pre študentov v  atraktívnej lokalite, kde sa 
okrem opaľovania na  piesočnatej pláži možno 
venovať rôznym športom, zapojiť sa do  rušného 
nočného života alebo navštíviť Benátky a  ďalšie 
zaujímavé miesta v okolí. 

skvelá cena
hotel s polpenziou

skvelá cena
hotel s polpenziou
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hotel Consul Rimini*** (alebo podobný)
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Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene na osobu je zahrnuté: 4x ubytovanie, 4x polpenzia, do-
prava klimatizovaným autokarom, výlety podľa programu, služby 
delegáta CK. 
Povinné príplatky: 
- nástupné stanice: KE, PO, PP +15,- €/os.; PD, MT, BB, ZV, ZA +10,- €/os.
- pobytová taxa cca 1,50 €/os./deň
- palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby (viď str. 17).
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školy = 1,89 €/ 
deň, skupiny = 2,69 €/ deň.
Možnosti úpravy programu: 
- plná penzia   24,- Eur/pobyt

MOŽNOSŤ POBYTU AJ NA  VIAC NOCÍ!

termín cena €
11.05. – 17.05. 239,-
15.05. – 21.05. 239,-
19.05. – 25.05. 239,-
23.05. – 29.05. 249,-

Popis strediska 
Riminská riviéra - Riviera del Sole - to sú slnkom 
vyhriate piesočnaté pláže, rýchla dostupnosť, 
dobré vybavenie a široká ponuka zábavných par-
kov a atrakcií.
Pobrežie Rimini tvorí niekoľko prímestských častí, 
ktoré postupne splynuli a  vytvorili jedno veľké 
prímorské letovisko s  kilometrami promenád le-
movaných množstvom zelene a  množstvom ka-
viarničiek, pizzerií, reštaurácií a  obchodíkov so 
suvenírami. 
Rámcový program
1. deň: odchod zo Slovenska do Talianska, nočná 
jazda
2. deň: príchod na Riminskú riviéru, voľno pri 
mori, ubytovanie, večera, nocľah
3. deň: raňajky, dopoludnia výlet do San Marina, 
prehliadka najzaujímavejších pamiatok ako sú 
brána San Francesco, Balustráda lukostrelcov, Ba-
zilika del Santo, prípadne jedna z  troch pevností 
na pahorkoch Monte Titano, popoludní voľno pri 
mori, večera, nocľah
4. deň: raňajky, dopoludnia prehliadka historic-
kého centra Rimín a trhy (streda+sobota) - Piaz-
za Cavour, Palazzo Comunale (radnica), Corso di 
Augusto, Tiberiov most cez rieku Marecchia, Au-
gustov oblúk ..., voľno pri mori, večera, nocľah
5. deň: raňajky, poldenný výlet do Santarcange-
lo di Romagna - zachovalé stredoveké mestečko 
s opevnením, úzkymi uličkami, elegantými budo-
vami a  námestíčkami, tajomným podzemín po-
pretkávaným spleťou tufových jaskýň, popoludní 
voľno pri mori, večera, nocľah
6. deň: raňajky, dopoludnia voľno pri mori, od-
chod domov 
7. deň: príchod na Slovensko dopoludnia
Ubytovanie
Hotel 2* alebo 3* (napr. hotel Consul Rimini, Hotel 

Navona Marebello alebo podobný) je vybavený 
recepciou a reštauráciou. Nachádza sa vo vzdiale-
nosti do 300 m od mora. 
Viaclôžkové izby sú vybavené vlastným sociálnym 
zariadením, SAT TV a telefónom.
Stravovanie 
Polpenzia pozostávajúca z  kontinentálnych ra-
ňajok a  večere servírovanej formou jednotného 
menu. Možnosť plnej penzie za príplatok.
Pláž 
Dlhá, široká piesočnatá pláž pozvoľne klesajúca 
do mora. K dispozícií sú súkromné pláže so slneč-
níkmi a ležadlami za poplatok. Verejná pláž zdar-
ma bez služieb.
Šport a zábava
Športové možnosti na pláži, diskotéky v letovisku, 
zábavné parky, lodné výlety.
Doprava 
Autobusom s  klimatizáciou. Cesta autobusom 
od slovenských hraníc trvá cca 14 hodín. 
Atrakcie
Aquafan - najobľúbenejší vodný zábavný park 
v Európe, vybavený množstvom bazénov a tobo-
gánov od detských, cez relaxačné až po extrémne 
adrenalínové pre najodvážnejších. 
Oltremare - novovybudovaný zábavno-vzdelá-
vací park so zátokou delfínov, ktorý ponúka jedi-
nečné predstavenia a  spoznávanie podmorskej 
a živej prírody v priestore i čase. Spoločne s Aqua-
fanom a  najmodernejším veľkopriestorovým ki-
nom Imax tvorí tzv. údolie zábavy v Riccione. 
Fiabilandia - fantastický detský zábavný park 
s rozprávkovým zámkom čarodejníka Merlina, zá-
livom Petra Pana, labyrintom Fu-Ming, zlatou ba-
ňou, dračím jazerom, Fiabilandia expressom a ďal-
šími vyše 30 atrakciami vytvorenými v  súlade 
s detskou fantáziou. 

FIFO mienka 
More, slnko, pizza, zmrzlina, capuccino a  korzo... 
Zážitky. Hotel v atraktívnej lokalite ponúka okrem 
pobytu na piesočnatej pláži a aktívneho odpočin-
ku v  mnohých vodných a  zábavných parkoch aj 
možnosť zoznámiť sa nielen s  najstarším európ-
skych miništátom – San Marinom. 

skvelá cena
hotel s polpenziou

skvelá cena
hotel s polpenziou
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hotel Alem***
C

H
O

R
V

Á
TS

K
O

BA
ŠK

O
 P

O
LJ

E
Skupinová zľava až do 25 %

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v hoteli, 7x polpenzia, dopra-
va klimatizovaným autokarom, služby delegáta.
Povinné príplatky: miestny poplatok: dieťa do 11 rokov = bez 
poplatku, osoba od  12 do  18 rokov = 7,-  €/týždeň, osoba od  18 
rokov = 14,- €/týždeň. Palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby 
viď str. 17.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školy = 1,89 €/
osoba/deň, skupiny = 2,69 €/osoba/deň.
Príplatok za all inclusive light = 80,- €/osoba/týždeň.
Národná kategorizácia:**

termín cena €
29.05. – 07.06. 269,-
05.06. – 14.06. 279,-
12.06. – 21.06. 289,-
19.06. – 28.06. 299,-
26.06. – 05.07. 319,-
03.07. – 12.07. 349,-
10.07. – 19.07. 399,-
17.07. – 26.07. 399,-
24.07. – 02.08. 399,-
31.07. – 09.08. 399,-
07.08. – 16.08. 399,-
14.08. – 23.08. 399,-
21.08. – 30.08. 349,-
28.08. – 06.09. 299,-
04.09. – 13.09. 289,-
11.09. – 20.09. 269,-

Ubytovanie
Hotel Alem situovaný v časti Baško Polje, tvorí spo-
ločne s  priľahlými dependence a  rozľahlým kem-
pingom tzv. turističko naselje - rekreačný komplex 
v  píniovom háji s  vlastnou kamienkovou plážou. 
Pešou chôdzou sa po  prímorskej promenáde do-
stanete za  necelých 20 minút do  blízkeho mesta 
Baška Voda. Trojposchodový hotel má recepciu 
s trezorom a TV sálu. 
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky sú jedno-
ducho zariadené starším nábytkom. Každá izba má 
vlastné sociálne zariadenie a balkón. Vo vedľajšej 
budove sa nachádza hotelová reštaurácia. Priamo 
pri mori nájdete tiež reštauráciu a kaviareň s tera-
sou. Tu je WiFi zdarma. Pozdĺž pláže ponúkajú svoj 
tovar stánky s ovocím, zmrzlinou a suvenírmi. 

Pláž
Kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora 
je vzdialená 80 m a  má viacero pekných zátok. 
Okrem toho tu nájdete i  vybudované betónové 
móla, miesta vhodné na slnenie, ponuku potrieb 
pre vodné športy, sprchy. Milovníci prírodných 
pláží si prídu na svoje medzi rekreačným komple-
xom Baško Polje a mestečkom Baška Voda.

Stravovanie
Polpenzia, raňajky a  večere formou bufetového 
stola alebo servírované večere - výber z troch me-
nu a šalátový bufet (podľa obsadenosti hotela).

All inclusive light, raňajky a  večere formou bu-
fetového stola vrátane miestnych nápojov, po-
poludní káva, čaj, dezert, v čase od 10:00 - 21:00 
miestne nápoje - minerálka, džús, víno, pivo.
Doprava
Autokarom s  klimatizáciou. Trasa vedie cez 
Maďarsko do Chorvátska. Cesta od slovenskej hra-
nice trvá približne 16 hodín.

Výlety
Večerná Makarska – večerný výlet do srdca Dal-
mácie, načerpanie atmosféry historického prístav-
ného mesta.
Brač, Hvar, Korčula – lodné výlety na  okolité 
ostrovy.
Rafting na rieke Cetine.
Medžugorje – celodenný autobusový výlet – náv-
števa pútnického miesta.
Dubrovnik – celodenný autobusový výlet 
do  mesta zapísaného medzi kultúrne pamiatky 
UNESCO.

FIFO mienka
Výborný pomer ceny a množstva poskytovaných 
služieb. Hotelový komplex s jednoducho zariade-
nými izbami každoročne svoje služby vylepšuje. 
Kvalitná strava, možnosť objednania ľahkého all 
inclusive, moderne zariadená kaviareň pri pláži 
a krásna príroda. 
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penzión Sidro***
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Skupinová zľava až do 25 %

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v hoteli, 7x polpenzia, dopra-
va klimatizovaným autokarom, služby delegáta.
Povinné príplatky: paríplatok za izbu „superior“ = 10,- €/osoba 
na základnom lôžku/pobyt, miestny poplatok: dieťa do 11 rokov 
= bez poplatku, osoba od 12 do 18 rokov = 7,- €/týždeň, osoba 
od 18 rokov = 14,- €/týždeň. Palivový príplatok podľa aktuálnej 
sadzby viď str. 17.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školy = 1,89 €/
osoba/deň, skupiny = 2,69 €/osoba/deň.
Národná kategorizácia: ***

termín cena €
12.06. – 21.06. 299,-
19.06. – 28.06. 309,-
26.06. – 05.07. 319,-
03.07. – 12.07. 359,-
10.07. – 19.07. 389,-
17.07. – 26.07. 389,-
24.07. – 02.08. 389,-
31.07. – 09.08. 389,-
07.08. – 16.08. 389,-
14.08. – 23.08. 359,-
21.08. – 30.08. 319,-
28.08. – 06.09. 309,-
04.09. – 13.09. 299,-

Ubytovanie
Penzión Sidro je situovaný vo východnej časti 
Vodíc, vo vzdialenosti cca 700 m od rušného cen-
tra letoviska. Poskytuje ubytovanie v dvojlôžko-
vých izbách s možnosťou jednej prístelky. Každá 
izba má vlastné sociálne zariadenie, klimatizáciu 
(za  príplatok), chladničku a balkón. Izby Supe-
rior na 1. a  2. poschodí sú zrekonštruované. Izby 
Standard na 3. poschodí majú staršie zariadenie. 
V spoločných priestoroch WiFi zdarma.
Stravovanie
Polpenzia pozostávajúca z raňajok a večerí. Kon-
tinentálne raňajky podávané formou bufetové-
ho stola, večera servírovaná s možnosťou výberu 
z dvoch jedál.
Pláž
Upravená kamienková pláž s pozvoľným vstu-
pom do  mora a betónovými mólami na  slnenie 
je vzdialená cca 150 m od  penziónu. Na  pláži sú 
k dispozícii kabínky na prezliekanie, sprchy (za po-
platok), požičovňa ležadiel a slnečníkov (za popla-
tok), stánky s občerstvením a reštaurácie.
Šport a zábava
Priamo na  pláži sa nachádza tobogán (za  po-
platok) a  požičovňa športových potrieb. Mož-
nosť  prenájmu vodných skútrov, vodných bicyk-
lov, parasailing, surfing, plavba na  lodi spojená 
s potápaním. Tobogán za poplatok. Po zapožičaní 
bicyklov je možné absolvovať niektorú zo zaují-

mavých cyklotrás v okolí Vodíc. V letovisku je veľ-
mi bohatá ponuka zábavy a posedenia v miest-
nych reštauráciach a kaviarničkách.
Doprava
Autokarom s klimatizáciou. Trasa vedie cez Maďar-
sko do Chorvátska. Cesta od slovenskej hranice tr-
vá približne 12 hodín.
Výlety
NP Krka - autobusový výlet
NP Kornati - lodný výlet
Paklenica - autobusový výlet
Selo – Dom dalmatínskeho pršutu (večerný výlet, 
prehliadka usadlosti + pohostenie).
Panoramatická plavba loďou okolo ostro-
va – Pevnosť sv. Nikola (v  mori), ostrovy Zlarin 
(Múzeum koralu, obed) a Obonjan (kúpanie).
FIFO mienka
Menší rodinný penzión neďaleko pláže je v našej 
ponuke už niekoľko sezón. Bonusom je blízkosť 
centra letoviska s množstvom obchodíkov, reštau-
rácií a kaviarní a hlavne cenovo veľmi výhodná po-
nuka.
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hotel Alba***
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Skupinová zľava až do 25 %

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene je zahrnuté:  7x ubytovanie v hoteli, 7x polpenzia, do-
prava klimatizovaným autokarom, služby delegáta.
Povinné príplatky: miestny poplatok: dieťa do 11 rokov = bez 
poplatku, osoba od 12 do 18 rokov = 7,- €/týždeň, osoba od 18 
rokov = 14,- €/týždeň. Palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby 
viď str. 17.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školy = 1,89 €/
osoba/deň, skupiny = 2,69 €/osoba/deň.
Národná kategorizácia: ***

termín cena €
05.06. – 14.06. 289,-
12.06. – 21.06. 309,-
19.06. – 28.06. 329,-
26.06. – 05.07. 379,-
03.07. – 12.07. 409,-
10.07. – 19.07. 449,-
17.07. – 26.07. 449,-
24.07. – 02.08. 449,-
31.07. – 09.08. 449,-
07.08. – 16.08. 449,-
14.08. – 23.08. 429,-
21.08. – 30.08. 389,-
28.08. – 06.09. 339,-
04.09. – 13.09. 299,-

Ubytovanie
Komplex hotela Alba a apartmánov Croatia sa na-
chádza v pokojnom prostredí, asi 100 m od pláže 
a  asi 500 m od  centra malebného dalmatínskeho 
mestečka Sv. Filip i Jakov, do ktorého sa dostanete 
príjemnou prechádzkou po  promenáde. V  centre 
nájdete obchodíky, reštaurácie, kaviarne a  malý 
prístav pre výletné lode. Rušnejší Biograd na Moru 
je vzdialený asi 3 km. Hotel je vybavený recepciou, 
klimatizovanou reštauráciou, terasou, aperitív ba-
rom, WiFi pripojením na recepcii (zdarma), výťa-
hom, plážovou reštauráciou á la carte, obchodom 
a parkoviskom. 
K dispozícii sú dvojlôžkové izby s možnosťou prí-
stelky, telefón, chladnička, TV/SAT, trezor, kúpeľ-
ňa/WC, balkón s  posedením na  stranu park. Izby 
s  výhľadom na  more za  príplatok. Ubytovanie aj 
pre handicapované osoby. Hotel organizuje den-
né a večerné animácie pre deti a dospelých, okrem 
soboty (júl - august). 

Pláž
Komplex je umiestnený pri pláži, ktorá je vzdialená 
asi 100 m. 
Kamienková pláž s  pozvoľným vstupom do  mora 
je vhodná pre deti aj neplavcov. Slnečníky a  le-
žadlá na pláži sú za poplatok. Aktívnym dovolen-
károm sú k dispozícii tenisové kurty s možnosťou 
zapožičania rakety (za poplatok), plážový volejbal 

a vodné športy na pláži.

Stravovanie
Polpenzia, raňajky a  večere formou bufetových 
stolov. 

Doprava
Autokarom s  klimatizáciou. Trasa vedie cez 
Maďarsko do Chorvátska. Cesta od slovenskej hra-
nice trvá približne 15 hodín.

Šport a zábava
Tenisové kurty, plážový volejbal, vodné športy 
na  pláži, požičovňa vodných bicyklov, kultúrny 
program v meste.

Výlety
Šibenik (UNESCO) a NP Krka – prehliadka mesta 
a vodopádov.
NP Plitvické jazerá (UNESCO) – najstarší a  naj-
krajší národný park v Chorvátsku.
NP Kornati – plavba a kúpanie.
Fish picnic – plavba spojená s  občerstvením 
a možnosťou kúpania.

FIFO mienka
Veľmi obľúbený hotel, ktorý je súčasťou dovolen-
kového komplexu. Moderne zariadené izby, prí-
jemné prostredie, milý personál, možnosti špor-
tových aktivít, blízkosť pláže a  centra letoviska 
a výborná cena tvoria z hotela „bestseller“ v našej 
ponuke. 
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apartmány Privlaka s polpenziou***
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Skupinová zľava až do 25 %

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v apartmáne (posteľná bieli-
zeň, spotreba vody, plynu, elektrickej energie, záverečné uprato-
vanie), 7x polpenzia, doprava klimatizovaným autokarom, služby 
delegáta, DPH.
Povinné príplatky: miestny poplatok: dieťa do 11 rokov = bez 
poplatku, osoba od  12 do  18 rokov = 7,-  €/týždeň, osoba od  18 
rokov = 14,- €/týždeň. Palivový príplatok podľa aktuálnej sadzby 
viď str. 17.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: školy = 1,89 €/
osoba/deň, skupiny = 2,69 €/osoba/deň.
Národná kategorizácia: -

termín cena €
12.06. – 21.06. 289,-
19.06. – 28.06. 309,-
26.06. – 05.07. 339,-
03.07. – 12.07. 369,-
10.07. – 19.07. 389,-
17.07. – 26.07. 399,-
24.07. – 02.08. 399,-
31.07. – 09.08. 399,-
07.08. – 16.08. 399,-
14.08. – 23.08. 399,-
21.08. – 30.08. 369,-
28.08. – 06.09. 339,-
04.09. – 13.09. 289,-

Ubytovanie
Apartmánové domy Željko I. a  Željko II. (1/2, 1/3, 
1/4, 1/6)
Apartmány v  dome Željko I. sa nachádzajú bez-
prostredne pri mori, asi 150 m od pláže. Apartmány 
Željko II. sú vzdialené asi 250 m od  pláže. Apart-
mány pozostávajú z  dvojlôžkovej spálne a  dennej 
miestnosti s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským 
kútom s chladničkou. K dispozícii sú televízor, ven-
tilátor a  rýchlovarná kanvica. Každý apartmán má 
vlastné sociálne zariadenie a  balkón alebo terasu. 
Výhodou je vybavenie posteľnou bielizňou a  ute-
rákmi. Apartmány sú vhodné pre 2, 3 alebo 4 osoby.
Apartmánový dom Valentin (1/2, 1/3, 1/4, 1/5)
Apartmánový dom Valentin sa nachádza na slneč-
nom mieste cca 300 m od  domu Željko I.  Apart-
mán 2+2 má samostatnú spálňu pre dve osoby 
a dennú miestnosť s kuchynským kútom a 2 roz-
kladacími kreslami. Je vhodný pre dve až štyri oso-
by. Apartmán 2+3 má jednu samostatnú spálňu 
pre dve osoby a  dennú miestnosť s  kuchynským 
kútom,  rozkladacím dvojlôžkom a  rozkladacím 
kreslom. Je vhodný pre štyri až päť osôb. Každý 
apartmán má vlastné sociálne zariadenie, televí-
zor, balkón alebo terasu a kuchynský kút s chlad-
ničkou. Výhodou je vybavenie posteľnou bieliz-
ňou a uterákmi.
Pláž
Privlaka má niekoľko pláží. Obecnú piesočnato-
-kamienkovú s  plytkou vodou vhodnú pre malé 

deti a neplavcov, kamennú pláž, menšiu piesočna-
tú pláž asi 250 m od apt. domu Željko II.  a piesoč-
natú pláž „Sabunike“ vzdialenú asi 3 km od centra.
Vodné športy na pláži za poplatok.
Stravovanie
Polpenzia, kontinentálne raňajky, večera formou 
jednotného menu - hlavné jedlo so šalátom, de-
zert alebo ovocie, nápoj. Strava je podávaná na 
letnej terase v apartmánovom dome Željko I. 
Doprava
Autokarom s  klimatizáciou. Trasa vedie cez 
Maďarsko do Chorvátska. Cesta od slovenskej hra-
nice trvá približne 11 hodín.
Výlety
Panoramatická plavba loďkou – ostrovčeky 
Jadranu s krásnymi vyhliadkami.
Národný park Kornati – jeden z  najkrajších 
národných parkov sveta s  množstvom malých 
ostrovčekov a skalných útesov.
Mesto Zadar – historické centrum severnej Dal-
mácie.
FIFO mienka
Kúpanie v  zálive s  plytkou vodou, pokojné pros-
tredie, pohostinní ľudia, animačné programy (júl 
- august) a lákavé možnosti výletov. To všetko po-
núka Privlaka pre prežitie pohodovej dovolenky. 
Výhodou je skvelá cena za pobyt s polpenziou!
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hotel Nessebar Beach****
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Skupinová zľava až do 30 %

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s all inclusive, letecká dopra-
va, služby delegáta.
Povinné príplatky: servisný poplatok (letiskový, bezpečnostný 
a  manipulačný poplatok, transfer) = 185,-  €, palivový príplatok 
podľa aktuálnej sadzby viď str. 17.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: 2,69  €/osoba/
deň.
Národná kategorizácia: ***

termín cena €
07.06. – 14.06. 299,-
14.06. – 21.06. 299,-
21.06. – 28.06. 349,-
28.06. – 05.07. 389,-
05.07. – 12.07. 439,-
12.07. – 19.07. 439,-
19.07. – 26.07. 439,-
26.07. – 02.08. 439,-
02.08. – 09.08. 439,-
09.08. – 16.08. 439,-
16.08. – 23.08. 419,-
23.08. – 30.08. 379,-
30.08. – 06.09. 329,-

Slnečné Pobrežie patrí k najatraktívnejším letovis-
kám v  Bulharsku. Okrem nekonečne dlhej pláže 
s jemným pieskom ponúka aj množstvo kultúrne-
ho, spoločenského a športového vyžitia. Hotelový 
komplex Nessebar Beach sa skladá z  dvoch vzá-
jomne prepojených budov. Nachádza sa v  južnej 
časti letoviska Slnečné Pobrežie. Od pláže ho delí 
len piesočnatá duna, cez ktorú vedie krátky chod-
ník.  V  hoteli sa nachádzajú recepcia s  trezorom 
(za poplatok), reštaurácia, bazén, detský bazén, 
bazén s  vírivkou, slnečníky a  ležadlá pri bazé-
ne (zdarma), bar pri bazéne, WiFi v  spoločných 
priestoroch (zdarma). Dvojlôžkové izby s možnos-
ťou jednej prístelky sú vybavené vlastným soci-
álnym zariadením, sušičom na vlasy, balkónom, 
telefónom, TV/SAT, WiFi (zdarma), klimatizáciou 
a minichladničkou. 
Stravovanie
All inclusive.
Pláž
Piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do mora 
vzdialená asi 50 m, ležadlá a slnečníky na pláži za 
poplatok.
Šport a zábava
Letovisko ponúka mnoho možností zábavy ako 
sú karaoke show, kasíno, aquapark, jazda na koni, 
šípky, minigolf, tenisové kurty, plážový volejbal, 
vodné športy, bary a diskotéky.
Doprava
Letecky Bratislava, Košice, Sliač, Poprad - Burgas. 

Let trvá asi 1 hod. 30 min, transfer cca 50 min.
Výlety
Varna a  Delfinárium – celodenný výlet, neza-

budnuteľná delfínia show.
Čiernomorské pramene  – kúpanie sa v  unikát-

nom červenom prameni, pláž a  slané jazero 
s čiernym pieskom.

Ostrov sv. Anastázie – výlet na ostrovček v Čier-
nom mori, kostol sv. Anastázie, mušľová pláž.

Bulharský večer – večera a  program v  typickej 
bulharskej dedine.

Piknik na jachte – plavba po mori spojená s kú-
paním, opaľovaním sa na  palube a  chutným 
jedlom.

FIFO mienka
Výhodná poloha takmer pri pláži a služby all inclu-
sive v kombinácii s výbornou cenou robia z tohto 
hotela „bestseller“. Už mnoho rokov je medzi naši-
mi klientami mimoriadne obľúbený. 

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a  večere formou bufetových 

stolov
• občerstvenie pri bazéne (11.00 - 15.00)
• miestne alkoholické a  nealkoholické nápoje 

(10.00 - 23.00)
• káva, čaj (10.00 - 17.00)
• zmrzlina, koláče (15.00 - 17.00)

Bratislava
Košice
Sliač

Poprad
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hotel Marlin Beach****
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Skupinová zľava až do 30 %

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s all inclusive, letecká dopra-
va, služby delegáta.
Povinné príplatky: servisný poplatok (letiskový, bezpečnostný 
a  manipulačný poplatok, transfer) = 185,-  €, palivový príplatok 
podľa aktuálnej sadzby viď str. 17.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: 2,69  €/osoba/
deň.
Národná kategorizácia: ****

termín cena €
07.06. – 14.06. 299,-
14.06. – 21.06. 319,-
21.06. – 28.06. 359,-
28.06. – 05.07. 399,-
05.07. – 12.07. 449,-
12.07. – 19.07. 449,-
19.07. – 26.07. 449,-
26.07. – 02.08. 449,-
02.08. – 09.08. 449,-
09.08. – 16.08. 449,-
16.08. – 23.08. 429,-
23.08. – 30.08. 389,-
30.08. – 06.09. 329,-

Slnečné Pobrežie patrí k najatraktívnejším letovis-
kám v  Bulharsku. Okrem nekonečne dlhej pláže 
s jemným pieskom ponúka aj množstvo kultúrne-
ho, spoločenského a športového vyžitia. Hotelový 
komplex Marlin má vynikajúcu polohu pri piesoč-
natej pláži, od  ktorej ho oddeľuje len pobrežná 
promenáda lemovaná obchodíkmi, reštauráciami 
a  barmi. Situovaný je v  obľúbenej severnej časti 
letoviska. V hoteli sa nachádzajú recepcia, výťah, 
reštaurácia, bazén s  oddelenou časťou pre deti, 
slnečníky a  ležadlá pri bazéne (zdarma), bar pri 
bazéne, WiFi v  spoločných priestoroch (zdarma). 
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek sú vybavené vlastným sociálnym zaria-
dením, sušičom na vlasy, balkónom, telefónom, 
TV/SAT, WiFi (za poplatok), klimatizáciou, trezo-
rom (za poplatok) a minichladničkou. 
Stravovanie
All inclusive.
Pláž
Piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do mora 
vzdialená asi 20 m, ležadlá a slnečníky na pláži za 
poplatok.
Šport a zábava
Letovisko ponúka mnoho možností zábavy ako 
sú karaoke show, kasíno, aquapark, jazda na koni, 
šípky, minigolf, tenisové kurty, plážový volejbal, 
vodné športy, bary a diskotéky.
Doprava
Letecky Bratislava, Košice, Sliač, Poprad - Burgas. 

Let trvá asi 1 hod. 30 min, transfer cca 50 min.
Výlety
Varna a  Delfinárium – celodenný výlet, neza-

budnuteľná delfínia show.
Čiernomorské pramene  – kúpanie sa v  unikát-

nom červenom prameni, pláž a  slané jazero 
s čiernym pieskom.

Ostrov sv. Anastázie – výlet na ostrovček v Čier-
nom mori, kostol sv. Anastázie, mušľová pláž.

Bulharský večer – večera a  program v  typickej 
bulharskej dedine.

Piknik na jachte – plavba po mori spojená s kú-
paním, opaľovaním sa na  palube a  chutným 
jedlom.

FIFO mienka
Hotel sa nachádza priamo pri pláži v centre letné-
ho dovolenkového diania. Veľké izby umožňujú 
pobyt aj rodinám s  deťmi. Najlepšia cena štvor-
hviezdičkového „all inclusive“ hotela priamo pri 
pláži.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a  večere formou bufetových 

stolov
• miestne alkoholické a  nealkoholické nápoje 

(10.00 - 22.00)
• ľahké občerstvenie - káva, čaj, džús, zmrzlina, 

snack (16.00 - 17.00)

Bratislava
Košice
Sliač

Poprad
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Skupinová zľava až do 30 %Aj kombinovaná doprava

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene na osobu je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, le-
tecká doprava, služby delegáta.
Povinné príplatky: servisný poplatok (letiskový, bezpečnostný 
a manipulačný poplatok, transfer vrátane trajektu) = 199,- €, pa-
livový príplatok podľa aktuálnej sadzby viď str. 17.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  2,69 €/os./deň.
*  termín s  kombinovanou dopravou (autobusom tam – letecky 

späť) na 9 nocí. Servisný poplatok vrátane trajektu 129,- €.
Národná kategorizácia: ***

termín cena €
01.06. – 11.06.* 199,-
11.06. – 18.06. 199,-
18.06. – 25.06. 269,-
25.06. – 02.07. 339,-
02.07. – 09.07. 399,-
09.07. – 16.07. 429,-
16.07. – 23.07. 429,-
23.07. – 30.07. 429,-
30.07. – 06.08. 429,-
06.08. – 13.08. 429,-
13.08. – 20.08. 399,-
20.08. – 27.08. 379,-
27.08. – 03.09. 299,-
03.09. – 10.09. 269,-
10.09. – 17.09. 199,-

Ubytovanie
Letovisko Skala Potamia má nádhernú piesočnatú 
pláž a menšie korzo hneď pri pláži. V pozadí sa tý-
čia impozantné zelené hory.
Hotel Aloe sa nachádza asi 140 metrov od  pláže 
a  poskytuje krásne výhľady na  okolie. Dvojlôžko-
vé izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek, 
vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy, trezor, 
minichladnička a balkón alebo terasa. Klimatizácia 
za poplatok. Vo vstupnej hale sa nachádza lobby 
bar a WiFi (zdarma). Ležadlá a slnečníky pri hotelo-
vom bazéne sú zdarma.
Stravovanie
Polpenzia, raňajky formou bufetových stolov, ve-
čere  servírované - výber z 3 hlavných jedál, prílo-
hy, šaláty a dezert formou bufetových stolov.
Pláž
Piesočnatá pláž s  jemným zlatistým pieskom 
je označovaná za  najkrajšie miesto na  ostrove. 
Od  hotela je vzdialená asi 140 metrov. Pobrežná 
promenáda ponúka množstvo obchodíkov, tave-
rien a barov. Slnečníky a ležadlá na pláži za popla-
tok.
Šport a zábava
Športové aktivity počas sezóny ako paragliding, 
vodné skútre, vodné lyže, vodné bicykle, jazda 
na  nafukovacom banáne ťahanom motorovým 
člnom. Na pláži tiež nájdete požičovne windsurfin-
gov, motorových člnov a kanoe. 
V stredisku sa s obľubou využívajú požičovne mo-
toriek a malých automobilov.

Doprava
Letecky z Bratislavy do Kavaly. Let trvá asi 1 hod. 40 
min. Transfer cca 20 km s využitím lodného trajek-
tu Thassos - Keramoti.
Pri kombinovanej doprave tam autokarom s  kli-
matizáciou a trajektom. Trasa vedie cez Maďarsko, 
Srbsko a  Bulharsko. Cesta od  slovenskej hranice 
trvá približne 21 hodín, lodný trajekt Keramoti - 
Thassos asi pol hodinu. Späť letecky Kavala - Bra-
tislava.
Výlety
Večerný Thassos – prehliadka hlavného mesta 
spojená s  nákupmi, návšteva storočnej lisovne 
olivového oleja, ochutnávka medu a  romantika 
večerného prístavu.
Vyhliadková plavba – plavba loďou pozdĺž po-
brežia, možnosť kúpania, rybolov, šnorchlovanie 
pri útesoch, “pirátsky” obed.
Panagia a nákupy v meste – popoludňajší auto-
busový výlet do malebnej dedinky Panagia, náv-
števa lisovne olivového oleja, chrám Panny Márie, 
nákupy v hlavnom meste ostrova.
Výstup na Dach – nenáročná turistická vychádz-
ka s krásnou vyhliadkou na záliv a okolie.
FIFO mienka
O celý chod hotela sa starajú priamo majitelia. Po-
hodu si môžete vytvoriť pri bazéne, odkiaľ je nád-
herný výhľad na  okolie, predovšetkým na  stále 
zelené hory. Nádherná príroda, zaujímavé výlety, 
sympatické letovisko a k tomu pohodlné a cenovo 
dostupné ubytovanie.

Bratislava
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hotel Memphis Beach****
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Skupinová zľava až do 30 %

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie so službami all inclusive, le-
tecká doprava, služby delegáta.
Povinné príplatky: servisný poplatok (letiskový, bezpečnostný 
a  manipulačný poplatok, transfer) = 199,-  €, palivový príplatok 
podľa aktuálnej sadzby viď str. 17, pobytová taxa - ak bude po-
žadovaná.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: 2,69  €/osoba/
deň.
Národná kategorizácia: ***

termín cena €
29.05. – 05.06. 319,-
05.06. – 12.06. 339,-
12.06. – 19.06. 369,-
19.06. – 26.06. 399,-
26.06. – 03.07. 459,-
03.07. – 10.07. 499,-
10.07. – 17.07. 539,-
17.07. – 24.07. 539,-
24.07. – 31.07. 539,-
31.07. – 07.08. 539,-
07.08. – 14.08. 539,-
14.08. – 21.08. 539,-
21.08. – 28.08. 509,-
28.08. – 04.09. 469,-
04.09. – 11.09. 419,-
11.09. – 18.09. 369,-
18.09. – 25.09. 359,-
25.09. – 02.10. 299,-

Ubytovanie
Kolymbia je turistické letovisko, ktoré vyrástlo za pár 
rokov na  mieste krásnej piesočnato-kamienkovej 
pláže. Pravidelne sa pretínajúce ulice sú lemované 
hotelmi a hotelovými komplexami. Letovisku vlád-
ne známa centrálna eukalyptová alej s klasickou tu-
ristickou ponukou taverien, kaviarní a obchodíkov.
Stredne veľký hotelový komplex Memphis tvorí 
hlavná budova a  tri pavilóny. Má dobrú polohu, 
v blízkosti pláže a zároveň neďaleko centra letovis-
ka.
Dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek sú vybavené klimatizáciou (za  poplatok 
na  mieste), minichladničkou, TV, sušičom na  vlasy 
a  balkónom alebo terasou. V  areáli sú dva bazény, 
bar pri bazéne. Ležadlá a  slnečníky pri bazéne sú 
zdarma. WiFi za poplatok.
Stravovanie
All inclusive. 
Pláž
Piesočnatá pláž s prímesou kamienkov je vzdialená 
190 metrov od hotela. Slnečníky a  lehátka na pláži 
sú za poplatok.
Šport a zábava
K dispozícii je stolný tenis, biliard, plážový volejbal, 
vodné pólo v bazéne. Na pláži vodné športy (za po-
platok). 
Doprava
Letecky Bratislava, Košice - Rhodos. Let trvá asi 2,5 
hodiny, transfer asi 50 minút.
Výlety
Mesto Rhodos – poldenný výlet do  hlavného 

mesta ostrova, neopakovateľná atmosféra staré-
ho mesta, vyrážajúca dych.
Ostrov Symi – ostrov morských húb, prístav, pre-
chádzka úzkymi uličkami starého mesta s obcho-
díkmi s  typickými bylinkami a korením, návšteva 
kláštora Panormitis.
Lindos loďou – lenivá plavba popri pobreží, za-
stávky s kúpaním sa priamo z lode, návšteva mes-
ta Lindos s bielymi domčekmi a antickou akropo-
lou, originálna jazda na oslíkovi.
Údolie motýľov a ostrov Chalki –  návšteva je-
dinečného údolia s  tisíckami motýľov a  takmer 
opusteného rybárskeho ostrova s  jedinečnou ar-
chitektúrou.
FIFO mienka
Tento hotel odporúčame klientom, ktorí ocenia 
relax v pokojnejšom prostredí, zároveň si však mô-
žu vychutnať výhody all inclusive služieb. Hostia 
v posledných sezónach oceňujú príjemné prostre-
die, ktoré prešlo rekonštrukciou a dobrú kuchyňu. 
Pomer ceny a kvality služieb je veľmi dobrý.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a  večere formou bufetových 

stolov, medzinárodná a grécka kuchyňa
• miestne alkoholické a  nealkoholické nápoje, 

káva a čaj (11.00 - 23.00)
• popoludňajšie občerstvenie, koláče (15.00 - 18.00)
• zmrzlina pre deti (15.00 - 18.00)
• koktaily (20.30 - 23.00)
• 1x týždenne grécka večera s gréckou hudbou 

alebo večera s klavírnou hudbou

Bratislava
Košice
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hotel Rethymno Residence**** 
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Skupinová zľava až do 30 %

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie so službami all inclusive, le-
tecká doprava, služby delegáta.
Povinné príplatky: servisný poplatok (letiskový, bezpečnostný 
a  manipulačný poplatok, transfer) = 199,-  €, palivový príplatok 
podľa aktuálnej sadzby viď str. 17, pobytová taxa - platba na 
mieste.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: 2,69  €/osoba/
deň.
Národná kategorizácia: ****

termín cena €
03.06. – 10.06. 399,-
10.06. – 17.06. 409,-
17.06. – 24.06. 449,-
24.06. – 01.07. 499,-
01.07. – 08.07. 559,-
08.07. – 15.07. 599,-
15.07. – 22.07. 599,-
22.07. – 29.07. 599,-
29.07. – 05.08. 599,-
05.08. – 12.08. 599,-
12.08. – 19.08. 599,-
19.08. – 26.08. 569,-
26.08. – 02.09. 499,-
02.09. – 09.09. 449,-
09.09. – 16.09. 409,-
16.09. – 23.09. 379,-
23.09. – 30.09. 369,-
30.09. – 07.10. 349,-

Ubytovanie
Hotel  Rethymno Residence tvorí hlavná budova 
a niekoľko vedľajších budov. Nachádza v letovisku 
Adelianos Kampos, asi 6 km od starobylého mesta 
Rethymnon s  pravidelným autobusovým spoje-
ním. Pláž je vzdialená asi 150 m. V blízkosti hotela 
sa nachádza minimarket a niekoľko reštaurácií a ta-
verien. Hotel je vybavený recepciou, reštauráciou, 
barom, 3 bazénmi (z  toho jeden pre dospelých), 
bazénom pre deti, novým bazénom s tobogánom, 
barom pri bazéne, terasou na slnenie. Ležadlá a sl-
nečníky sú pri bazéne zdarma.  Dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek sú vy-
bavené klimatizáciou, minichladničkou, trezorom 
(za  poplatok), telefónom, TV/SAT, vlastným soci-
álnym zariadením, susičom na  vlasy a  balkónom 
alebo terasou. WiFi v areáli hotela je zdarma. 

Stravovanie
All inclusive. 
Pláž
Piesočnato - kamienková pláž. Slnečníky a ležadlá 
na pláži za poplatok.

Šport a zábava
Príležitostná animácia a večerný program, detský 
kútik, posilňovňa, Spa centrum s  kozmetickými 
proceduúrami  a  masážami (za poplatok), vodné 
športy na pláži (za poplatok).

Doprava
Letecky Bratislava, Košice. Let trvá asi 2 hod. 30 
min, transfer cca 1 hod. 25 min.

Výlety
Knossos – najväčšie centrum minójskej kultúry, 

zastávka v hlavnom meste Heraklion.
Vodný park Limnoupolis – vodný park s  tobo-

gánmi, šmykľavkami, bazénmi a atrakciami.
Roklina Samaria – jedna z najdlhších roklín v Eu-

rópe.
Santorini – malebný ostrov sopečného pôvodu, 

najčastejšie fotografované miesto Grécka.
Elafonissi „Karibik Európy“ – najkrajšia pláž 

ostrova s jemným ružovým pieskom, romantické 
zákutia a priezračne čistá voda Líbyjského mora.

Gramvousa – pirátsky ostrov Imeri Gramvousa 
s benátskou pevnosťou a lagúna Balos.

FIFO mienka
Veľmi pekný a  útulný hotelový komplex sa vy-
značuje spoľahlivými službami. Blízkosť pláže, ná-
kupných možností, ako aj atraktívneho mestečka 
Rethymno robia z tohto zariadenia ideálne miesto 
pre strávenie príjemnej dovolenky.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a  večere formou bufetových 

stolov
• miestne alkoholické a  nealkoholické nápoje, 

káva a čaj (10.00 - 22.30)
• zmrzlina (11.00 - 18.00)
• občerstvenie v  snack reštauráciách (12.00 - 

20.00)

Bratislava
Košice
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hotel Morito****Skupinová zľava až do 30 %

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, letecká dopra-
va, služby delegáta.
Povinné príplatky: servisný poplatok (letiskový, bezpečnostný 
a manipulačný poplatok, transfer) = 199,- €, palivový príplatok
podľa aktuálnej sadzby viď str. 17, pobytová taxa - platí sa na 
mieste.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu = 2,69 €/osoba/
deň.
Národná kategorizácia: ***

termín cena €
06.06. – 13.06. 329,-
13.06. – 20.06. 369,-
20.06. – 27.06. 399,-
27.06. – 04.07. 459,-
04.07. – 11.07. 489,-
11.07. – 18.07. 519,-
18.07. – 25.07. 519,-
25.07. – 01.08. 519,-
01.08. – 08.08. 519,-
08.08. – 15.08. 519,-
15.08. – 22.08. 519,-
22.08. – 29.08. 469,-
29.08. – 05.09. 399,-
05.09. – 12.09. 369,-
12.09. – 19.09. 329,-
19.09. – 26.09. 299,-

Ubytovanie
Cala Millor je najväčšie letovisko na  východnom 
pobreží Malorky. Od  hlavného mesta Palma de 
Mallorca je vzdialené asi 65 kilometrov. Letovis-
ko je príťažlivé najmä pre svoju krásnu pláž dlhú 
takmer dva kilometre a kvalitné zázemie. More je 
čisté, rovnako ako pláž s jemným pieskom. Pozdĺž 
pláže sa tiahne dlhá promenáda, ktorá je najruš-
nejším miestom letoviska. 
Obľúbený hotel Morito sa nachádza v  letovisku 
Cala Millor. Hotel s  rodinnou atmosférou má vý-
hodnú polohu, blízko na  pláž, na  pobrežnú pro-
menádu a aj k miestnemu korzu s obchodmi. Čisté 
a  útulné dvojlôžkové izby s  možnosťou prístelky 
sú vybavené vlastným sociálnym zariadením, TV, 
klimatizáciou, minichladničkou, sušičom na  vlasy 
a trezorom (za poplatok). Každá izba má balkón.
Hotel disponuje bazénom s ležadlami a slnečníkmi 
zdarma. Pri bazéne sa nachádza bar. WiFi v spoloč-
ných priestoroch (zdarma).
Stravovanie
Polpenzia, raňajky a  večere vo forme bufetových 
stolov.
Pláž
Rozľahlá piesočnatá pláž s jemným pieskom a po-
zvoľným vstupom do mora je vzdialená asi 180 m. 
Slnečníky a ležadlá na pláži sú za poplatok.
Šport a zábava
Hotel ponúka počas sezóny dvakrát týždenne ve-
černý animačný program. Okrem toho je k dispo-
zícii biliard, stolný tenis, šípky a spoločenské hry.

V  stredisku sú požičovne bicyklov a  štvorkoliek. 
Na  pláži paragliding, vodné bicykle, jazda na  na-
fukovacom banáne ťahanom motorovým člnom. 
Obľúbenou zábavou je prechádzka večerným kor-
zom plným obchodov.
Doprava
Letecky Bratislava - Palma de Mallorca. Let trvá asi 
2 hod. 30 min, transfer cca 1 hod.
Výlety
Okruh ostrovom - najpopulárnejší výlet, replikou 
historického vláčika do pohoria Serra de Tramunta-
na pomedzi citrusové háje s nádhernými výhľadmi 
na západné pobrežie ostrova.
Palma de Mallorca a Valldemossa - svetoznáma 
katedrála, jachtársky prístav, príjemná atmosfé-
ra v  uličkách mesta, nákupy. Kartuziánsky kláštor 
v  stredovekej Valldemosse, nákupy v  tradičných 
úzkych uličkách.
Cap de Formentor - najsevernejšie miesto ostrova 
s majákom. Horské cesty, nádherné scenérie mora 
a  strmých vápencových skál, úchvatné výhliadky, 
čarovné zákutia a najkrajšie pláže.
FIFO mienka
Veľmi obľúbený hotel s  príjemnou rodinnou at-
mosférou. Typickou črtou sú spoľahlivé a  veľmi 
kvalitné služby, ktoré kontroluje priamo majiteľ-
ka. Na dosah je more, pláž s nádherným korzom 
a tiež obchody. Najlepší pomer kvality a ceny na 
Malorke.

Bratislava
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hotel Solemare****
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Skupinová zľava až do 30 %Plážový servis v cene

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie so službami all inclusive light, 
letecká doprava, služby delegáta.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: 2,69 €/osoba/deň.
*V termínoch 03.06. - 10.06., 10.06. - 17.06.,  17.06. - 24.06., 02.09. 
- 09.09., 09.09. - 16.09.  a  16.09. - 23.09. je v  cene zahrnuté: 7x 
ubytovanie s polpenziou, letecká doprava, služby delegáta. Mož-
nosť doplatku na plnú penziu = 77,- €/týždeň.
Národná kategorizácia:****

termín cena €
03.06. – 10.06.* 329,-
10.06. – 17.06.* 369,-
17.06. – 24.06.* 389,-
24.06. – 01.07. 489,-
01.07. – 08.07. 529,-
08.07. – 15.07. 569,-
15.07. – 22.07. 589,-
22.07. – 29.07. 589,-
29.07. – 05.08. 589,-
05.08. – 12.08. 589,-
12.08. – 19.08. 589,-
19.08. – 26.08. 569,-
26.08. – 02.09. 529,-
02.09. – 09.09.* 399,-
09.09. – 16.09.* 379,-
16.09. – 23.09.* 329,-

Ubytovanie
Nádherná prírodná oblasť v  juhozápadnej časti 
Kalábrie preslávená krásnymi piesočnatými plá-
žami, skalnatými útesmi a krišťáľovým morom sa 
nachádza neďaleko malebného mestečka Tropea. 
Hotelový komplex sa nachádza v zálive „Baia del Ton-
no“, v blízkosti útesov Capo Vaticano, 12 km od mes-
tečka Tropea. Jednotlivé ubytovacie časti komplexu 
sú rozmiestnené vo veľkej subtropickej záhrade, 
priamo pri piesočnatej pláži. V  areáli sa nachádza 
bazén s ležadlami a slnečníkmi zdarma, bar, mini-
market a amfiteáter. Izby sú umiestnené vo vilkách 
a pavilónoch. Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek sú vybavené klimatizáciou, 
TV, minichladničkou, sušičom na vlasy. Trezor a WiFi 
sú za poplatok Každá izba má balkón alebo terasu. 
Stravovanie
All inclusive light. 
Polpenzia*, raňajky a  večere formou bufetových 
stolov.
Pláž
Piesočnatá pláž určená len pre hotelových hostí 
je priamo pri hotelovom komplexe. Pri vstupe 
do  mora zmes piesku a  kamienkov. Na  pláži je 
k dispozícii 1 slnečník a 2 ležadlá na izbu zdarma.
Šport a zábava
Hotel ponúka denný a večerný animačný program 
(júl, august), stolný tenis, tenisové a  volejbalové 
ihrisko. Hotel organizuje tématické večery, kurzy 
tanca, aerobic (júl, august). Vodné športy na pláži 
(za poplatok). 
Doprava
Letecky Bratislava - Lamezia Terme. Let trvá asi 2 
hod., transfer asi 1 hod. 30 min.

Výlety
Tropea – normanský kaštieľ a  obchodné korzo 
Vittorio Emmanuele, normanská katedrála z 11. st., 
Kostol Sv. Márie vybudovaný na skalnatom útese, 
romantické kamenné uličky, nákupy suvenírov 
a miestnych špecialít.
Liparské ostrovy - celodenný výlet loďou 
na  ostrovy Lipari a  Vulcano. Možnosť kúpania sa 
v geotermálnych prameňoch s liečivými účinkami.
Taormina (ostrov Sicília) – prírodné divadlo z 3. 
stor. p.n.l., Corso Umberto, kľukaté uličky s množ-
stvom obchodíkov, reštaurácií a kaviarničiek. Nád-
herná prírodná scenéria populárnej sopky Etna.
Nočné Stromboli – večerná plavba k stále činnej 
sopke.
FIFO mienka
Hotelový komplex umiestnený v prostredí subtro-
pickej zelene priamo na jednej z najkrajších talian-
skych pláží, kde je plážový servis už v cene, s  ty-
picky talianskym servisom stravovania a s ľahkými 
animačnými aktivitami počas celého dňa. Ideálne 
miesto pre strávenie pokojnej rodinnej dovolenky 
s možnosťou zaujímavých fakultatívnych výletov. 
Určite poteší aj cena.

ALL INCLUSIVE LIGHT
• raňajky, obedy a  večere formou bufetových 

stolov
• 0,5l minerálky a 0,25l vína k obedu a k večeri
• popoludňajšia káva, čaj, miestny koláč
• popoludní zmrzlina pre deti do 12 rokov
• 1 slnečník a 2 ležadlá na pláži na izbu

Bratislava
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hotel Grand Blue Fafa*****
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Skupinová zľava až do 30 % Plážový servis v cene

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie so službami all inclusive, 
letecká doprava, služby delegáta.
Povinné príplatky: servisný poplatok (letiskový, bezpečnostný 
a manipulačný poplatok, transfer) = 185,- €.
Nepovinné príplatky: príplatok za jednolôžkovú izbu = 39,- €/noc.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu = 2,69 €/osoba/deň.
Palivový príplatok: podľa aktuálnej sadzby (viď str. 17).
Národná kategorizácia: *****

termín cena €
25.06. – 02.07. 459,-
02.07. – 09.07. 499,-
09.07. – 16.07. 539,-
16.07. – 23.07. 539,-
23.07. – 30.07. 539,-
30.07. – 06.08. 539,-
06.08. – 13.08. 539,-
13.08. – 20.08. 539,-
20.08. – 27.08. 499,-
27.08. – 03.09. 459,-

Ubytovanie
Primorské letovisko Durres je najväčším letovis-
ko v  Albánsku. Vďaka desiatkam kilometrov pie-
sočnatého pobrežia, tyrkysovomodrému moru, 
srdečným obyvateľom a  pútavej histórii zavíta 
do Albánska čoraz viac dovolenkárov. Nový Hotel 
Grand Blue Fafa leží priamo na krásnej piesočnatej 
pláži v mestskej časti Golem. 
Letisko v  Tirane je vzdialené asi 45 km, centrum 
rušného Durresu asi 15 km. Nákupné možnosti 
100 m.
V  hoteli sa nachádzajú recepcia, hlavná reštau-
rácia, á la carte reštaurácia (za poplatok), bar pri 
bazéne, bar na pláži (za poplatok), vonkajší bazén 
s oddelenou časťou pre deti. Slnečníky, ležadlá pri 
bazéne a na pláži zdarma, ležadlá s baldachýnom 
za  poplatok. WiFi v  hoteli zdarma. Dvojlôžkové 
izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek sú 
vybavené vlastným sociálnym zariadením, suši-
čom na vlasy, klimatizáciou, TV/SAT, WiFi (zdarma), 
minichladničkou, trezorom (zdarma), telefónom, 
balkónom. 

Stravovanie
All inclusive. 

Pláž
Piesočnatá hotelová pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora. Slnečníky a ležadlá na pláži zdarma. Le-
žadlá s baldachýnom za poplatok.

Šport a zábava
Posilňovňa (zdarma), vodné športy na pláži (za po-
platok).

Doprava
Letecky Bratislava. Let trvá asi 1 hod. 40 min, 
transfer cca 50 min.

Výlety
Durrës  a  destiléria – ochutnávka vynikajúceho 
brandy Skanderbeg, historické centrum mesta, 
rímske kúpele, moslimské mešity, balkánska archi-
tektúra. 
Berat – vďaka miestnej architektúre je známy ako 
„mesto tisíc a  jedného okna“, patrí k  najstarším 
a najkrajším mestám v krajine
Tirana a Kruja – živé a farebné veľkomesto, bul-
váre, námestia a  pulzujúci život, tradičný stre-
doveký bazár s  remeselnými výrobkami z  medi, 
striebra, alabastru a z dreva.
Pogradec a  jazero Ochrid (Macedónsko) – 
Ochridské jazero (Unessco) s malebným výhľadom 
na hory, romantická alpská scenéria, stredomor-
ská atmosféra, bohatá história, vzácne pamiatky.
Výlet Jeepom do Thethu – ozajstná albánska 
dedinka Theth,  izolovaná od civilizácie, 30 m vo-
dopád Grunas, možnosť śoférovania jeepu (za 
príplatok).

FIFO mienka
Komplexné služby päťhviezdičkového hotela, all 
inclusive, piesočnatá pláž a  tiež ležadlá a  slneč-
níky zdarma sú zárukou pohodovej dovolenky. 
Hotel patrí k  najlepším v  Albánsku. Pomer ceny 
a rozsahu služieb je veľmi priaznivý.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a  večere formou bufetových 

stolov
• miestne nealkoholické a  alkoholické nápoje, 

káva (10.00 - 22.00)
• popoludňajšie občerstvenie, pizza, sendviče 

(16.30 - 17.00)

Bratislava
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Ubytovanie
Alanya je rušné turecké mesto a súčasne obľúbené 
turistické stredisko s  bohatým nočným životom. 
Nájdete tu piesočnaté i kamienkové pláže - Keyku-
batovu a  Kleopatrinu, zbytky opevnenia a  hradu, 
známu Červenú vežu, jaskyňu Damlatas a nespo-
četné množstvo hotelov, obchodov, reštaurácii, 
barov, kaviarní a diskoték. Príjemný Hotel Wien je 
od centra Alanye vzdialený asi 750 m. Od Keykuba-
tovej pláže ho delí cesta a promenáda. Vybavený 
je recepciou, internetovým kútikom (za poplatok), 
výťahom, reštauráciou, barom a plážovým barom, 
bazénom a detským bazénom, ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zdarma. Dvojlôžkové izby s  možnos-
ťou jednej prístelky sú vybavené klimatizáciou, 
trezorom a  minichladničkou (oba za  polatok), te-
lefónom, TV, vlastným sociálnym zariadením, susi-
čom na vlasy a balkónom. WiFi v  lobby a na  izbe 
zdarma.
Stravovanie
Polpenzia. Raňajky a večere formou bufetových sto-
lov.
Pláž
Piesočnato-kamienková, vzdialená asi 50 m od ho-
tela. Ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok).
Šport a zábava
Vodné športy na pláži (za poplatok).

Doprava
Letecky Bratislava, Košice, Poprad, Sliač. Let trvá 
asi 2 hod. 20 min, transfer cca 3 hod.
Výlety
Pamukkale – vápencové terasy, antické mesto 
Hierapolis, možnosť nákupov.
Side - Manavgat – antické mesto Side, plavba lo-
ďou po rieke Manavgat, kúpanie, návšteva mešity.
Perge-Aspendos-Kursunlu – antické mesto Per-
ge, divadlo Aspendos, nádherné vodopády Kur-
sunlu.
Zelený kaňon – plavba po priehrade Oymapinar 
v pohorí Taurus, kúpanie.
Delfinárium – unikátne vystúpenie delfínov 
a mrožov, možnosť zaplávať si s delfínom.

FIFO mienka
Čistý a dobre zariadený hotel blízko živého centra 
Alanye a  zároveň blízko pláže. Už veľa rokov ob-
ľúbený u  našich klientov. Výborný pomer kvality 
a ceny.

 hotel Wien****
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Skupinová zľava až do 30 %

termín cena €
02.06. – 09.06. 149,-
09.06. – 16.06. 229,-
16.06. – 23.06. 269,-
23.06. – 30.06. 279,-
30.06. – 07.07. 309,-
07.07. – 14.07. 329,-
14.07. – 21.07. 339,-
21.07. – 28.07. 339,-
28.07. – 04.08. 339,-
04.08. – 11.08. 339,-
11.08. – 18.08. 339,-
18.08. – 25.08. 309,-
25.08. – 01.09. 289,-
01.09. – 08.09. 279,-
08.09. – 15.09. 279,-
15.09. – 22.09. 249,-
22.09. – 29.09. 209,-
29.09. – 06.10. 149,-

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene na osobu je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, letec-
ká doprava, služby delegáta.
Povinné príplatky: servisný poplatok (letiskový, bezpečnostný 
a  manipulačný poplatok, transfer) = 199,- €, palivový príplatok 
podľa aktuálnej sadzby viď str. 17, pobytová taxa - ak bude poža-
dovaná.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: 2,69 €/osoba/deň.
Národná kategorizácia: ***

Bratislava
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Sliač

Poprad



45

hotel Sun Beach****
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Skupinová zľava až do 30 % Plážový servis v cene

termín cena €
02.06. – 09.06. 209,-
09.06. – 16.06. 399,-
16.06. – 23.06. 409,-
23.06. – 30.06. 419,-
30.06. – 07.07. 429,-
07.07. – 14.07. 449,-
14.07. – 21.07. 449,-
21.07. – 28.07. 449,-
28.07. – 04.08. 449,-
04.08. – 11.08. 449,-
11.08. – 18.08. 449,-
18.08. – 25.08. 429,-
25.08. – 01.09. 419,-
01.09. – 08.09. 409,-
08.09. – 15.09. 399,-
15.09. – 22.09. 379,-
22.09. – 29.09. 369,-
29.09. – 06.10. 199,-

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie so službami all inclusive, 
letecká doprava, služby delegáta.
Povinné príplatky: servisný poplatok (letiskový, bezpečnostný 
a manipulačný poplatok, transfer) = 199,- €.
Nepovinné príplatky: príplatok za jednolôžkovú izbu = 28,- €/noc.
Cestovné poistenie vrátane storna zájazdu = 2,69 €/osoba/deň. 
Palivový príplatok: podľa aktuálnej sadzby (viď str. 17).
Národná kategorizácia: ***

Ubytovanie
Hotel Sun Beach sa nachádza v stredisku Side pria-
mo na piesočnatej pláži, pri plážovej promenáde 
a v blízkosti nákupnej uličky. Do historického cen-
tra Side sú to iba 2 kilometre. Letisko v Antalyi je 
vzdialené asi 65 km.
Hotel je vybavený recepciou, reštauráciou, barom 
v  hotelovej záhrade, malým bazénom, detským 
bazénom, zmenárňou.  Za poplatok možno využiť 
služby práčovne. Slnečníky, ležadlá pri bazéne sú 
zdarma. WiFi vo vstupnej hale zdarma. Dvojlôž-
kové izby s  možnosťou jednej prístelky sú vyba-
vené klimatizáciou, minichladničkou, trezorom 
(zdarma), telefónom, TV/SAT, vlastným sociálnym 
zariadením, susičom na  vlasy a  balkónom alebo 
terasou.

Stravovanie
All inclusive. 

Pláž
Piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do mora. 
Slnečníky a ležadlá na pláži zdarma.

Šport a zábava
Príležitostný animačný program a  turecký kúpeľ 
v sesterskom hoteli Sun Beach Park zdarma, sauna 
a  masáže v  Sun Beach Park (za poplatok), vodné 
športy na pláži (za poplatok).

Doprava
Letecky Bratislava, Košice, Sliač, Poprad. Let trvá 

asi 2 hod. 20 min, transfer cca 70 min.

Výlety
Pamukkale – vápencové terasy, antické mesto 
Hierapolis, možnosť nákupov.
Side - Manavgat – antické mesto Side, plavba lo-
ďou po rieke Manavgat, kúpanie, návšteva mešity.
Perge-Aspendos-Kursunlu – antické mesto Per-
ge, divadlo Aspendos, nádherné vodopády Kur-
sunlu.
Zelený kaňon – plavba po priehrade Oymapinar 
v pohorí Taurus, kúpanie.
Delfinárium – unikátne vystúpenie delfínov 
a mrožov, možnosť zaplávať si s delfínom.

FIFO mienka
Obľúbený menší hotel je rýchlo obsadený hlavne 
nemeckými hosťami. Veľmi dobrý pomer medzi 
cenou a službami, ktoré sú naozaj spoľahlivé. Vý-
borná poloha priamo na najkrajšej pláži v širokom 
okolí. Všetko je po ruke - pláž, obchody, promená-
da, historické centrum Side.

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy a  večere formou bufetových 

stolov
• popoludňajšie občerstvenie - káva, čaj, koláče 

(15.30 - 16.30)
• alkoholické a  nealkoholické nápoje miestnej 

výroby (10.00 - 23.00)

Bratislava
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Ubytovanie
Letovisko Avsallar je známe ako jedno z najkrajších 
na  južnom pobreží Tureckej riviéry. Príjemné 
prázdninové letovisko s  nákupnou promenádou 
s  obchodíkmi, reštauráciami a  kaviarňami sa na-
chádza sa asi 100 km od  letiska v  Antalyi a  25 km 
od strediska Alanya.
Hotel Lonicera World tvorí rozľahlý komplex pia-
tich budov situovaných v udržiavanej záhrade, kde 
sa nachádzajú aj dva bazénové komplexy, tobo-
gány a nový moderný aquapark (zdarma), priestor 
pre cvičenie v prírode, veľké kvalitné kryté detské 
ihrisko a animačné centrum. 
Hotelový komplex je vybavený recepciou, viace-
rými reštauráciami a barmi, kaviarňou, fitness cen-
trom, ihriskami, tenisovými kurtami, obchodíkom 
so suvenírami. Za poplatok možnosť využiť služby 
internetového kútika, práčovňu, čistiareň a  lekár-
sku službu. Slnečníky, ležadlá a matrace pri bazéne 
sú zdarma. Dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek sú vybavené klimatizáciou, 
minibarom, trezorom (za poplatok), telefónom, TV, 
vlastným sociálnym zariadením, susičom na vlasy 
a balkónom. WiFi v lobby a na izbách zdarma. 
Stravovanie
All inclusive. 
Pláž
Užšia, piesočnatá hotelová pláž ocenená „Modrou 
vlajkou“ je od  hotela vzdialená asi 20 m. Plážové 
osušky, ležadlá, slnečníky a matrace na pláži zdarma. 
Šport a zábava
Plážový volejbal, stolný tenis, basketbal, tenisové 
kurty s  osvetlením (za  poplatok), bez osvetlenia 
(zdarma), fitness centrum, aerobik, bedminton, šípky, 
vodné športy na pláži (za poplatok), biliard (za popla-
tok), denné a večerné animácie pre deti a dospelých, 
miniklub pre deti, diskotéka (za poplatok).

Doprava
Letecky Bratislava, Košice, Poprad, Sliač. Let trvá 
asi 2 hod. 20 min, transfer cca 2 hod. 30 min.
Výlety
Pamukkale – vápencové terasy, antické mesto 
Hierapolis, možnosť nákupov.
Side - Manavgat – antické mesto Side, plavba lo-
ďou po rieke Manavgat, kúpanie, návšteva mešity.
Perge-Aspendos-Kursunlu – antické mesto Per-
ge, divadlo Aspendos, nádherné vodopády Kur-
sunlu.
Zelený kaňon – plavba po priehrade Oymapinar 
v pohorí Taurus, kúpanie.
Delfinárium – unikátne vystúpenie delfínov 
a mrožov, možnosť zaplávať si s delfínom.
FIFO mienka
Hotelový komplex ponúka naozaj komplexné 
služby. Každý si nájde svoje miesto, aj ten kto chce 
byť mimo ruchu veľkej animácie. Okrem bazéna 
s  animáciou je tu aj tzv. „kľudový“ bazén. Popri 
hlavnej pláži môžete zájsť aj k  menšiemu pie-
sočnatému zálivu. Veľkým bonusom je vlastný 
aquapark. Ideálne miesto pre strávenie skvelej 
dovolenky.

 hotel Lonicera World*****
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Skupinová zľava až do 30 %Plážový servis v cene

Uvedené ceny sú kalkulované na osobu a pobyt.
V cene na osobu je zahrnuté: 7x ubytovanie so službami all in-
clusive, letecká doprava, služby delegáta.
Povinné príplatky: servisný poplatok (letiskový, bezpečnostný 
a  manipulačný poplatok, transfer) = 199,- €, palivový príplatok 
podľa aktuálnej sadzby viď str. 17, pobytová taxa - ak bude poža-
dovaná.
Komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu = 
2,69 €/osoba/deň.
Národná kategorizácia: ****

termín cena €
02.06. – 09.06. 349,-
09.06. – 16.06. 429,-
16.06. – 23.06. 479,-
23.06. – 30.06. 509,-
30.06. – 07.07. 559,-
07.07. – 14.07. 589,-
14.07. – 21.07. 589,-
21.07. – 28.07. 589,-
28.07. – 04.08. 589,-
04.08. – 11.08. 589,-
11.08. – 18.08. 589,-
18.08. – 25.08. 589,-
25.08. – 01.09. 559,-
01.09. – 08.09. 509,-
08.09. – 15.09. 479,-
15.09. – 22.09. 429,-
22.09. – 29.09. 389,-
29.09. – 06.10. 319,-

ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bufetových stolov
• alkoholické a  nealkoholické nápoje miestnej 

výroby (10.30 - 02.30)
• ľahké popoludňajšie a  nočné občerstvenie, 

vitamin bar, cukráreň
• 1x za pobyt večera v á la carte reštaurácii pod-

ľa dostupnosti (nutná rezervácia vopred)
• plážové osušky, slnečníky, ležadlá, vankúše na 

pláži zdarma

Bratislava
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... a mnoho ďalších ponúk, napríklad:

Viac informácií priamo u predajcov.

Thassos kombinovaná doprava
tam autobusom, späť letecky, 9 nocí

raňajky od 173,- € 
polpenzia od 263,- €

hotel Palace***
Bulharsko - Slnečné pobrežie

polpenzia
 od 399,- €

hotel Grand Blue Fafa*****
Albánsko - Durres

pobytovo-poznávací zájazd, all inclusive od 499,- €
3 výlety - Tirana, Berat, Durres - v cene

hotel Solemare****
Kalábria – Capo Vaticano (Ricardi)

pobytovo-poznávací zájazd, polpenzia od 399,- €
3 výlety - Sicília, Lipari, Tropea - v cene

hotel Princess Golden Beach*****
Thassos - Skala Panagia
all inclusive od 489,- €

slovenský animátor

hotel Irene Palace****
Rhodos - Kolymbia

all inclusive 
od 369,- €
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