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DENNÝ PLÁN EXPEDÍCIE: 

 

1. deň  

Odlet z Prahy do hlavného mesta Ománu 

Muscat s prestupom v Dubai. 

2. - 3. deň 

Muscat - kaňon Shab (jeden z najvyhľadávanejších v Ománe) - kaňon Tiwi. 

4. - 5. deň  

Kaňon Tiwi - pod Jabal Shams (najvyššia hora Ománu) –  Jebel Shams. 

6. - 9. deň 

Jebel Shams - dunové pole Wahiba (najväčšie v Ománe) – Aralské more – mesto Salalah. 

10. - 11. deň 
Deň v meste Salalah – mesto Muscat (návšteva Kabusovej mešity). 

12. deň 
Odlet z Muscat do Prahy. 
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OMÁN S  VLASTNÝM ALEBO POŽIČA-

NÝM TERÉNNYM VOZIDLOM 

Výpravu môžete realizovať s vlastním terénnym 

SUV 4x4 vozidlom alebo si požičať Toyotu Land 

Cruiser. 

 

12 dní - 1600€ 

V cene je zahrnuté: 

 doprovodné terénne vozidlo 

 zdravotnícka výbava 

 český sprievodca 

 

CENA NEZAHŔŇA: 

 letenky (2 osoby 890€) 

 preprava vlastného vozidla 

 požičanie vozidla (2500€) 

 PHM (cca 190€) 

 cestovné poistenie 
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Dobrodružné poznávacie zájazdy 

 

 Milujeme život a správnych ľudí okolo nás. Zmyslom našej práce 

a snahy je obohatiť životy ľudí o unikátny a interaktívny cestovateľský 

zážitok. Práve cez Asia Travel vám chceme sprostredkovať tento cieľ. S 

nami môžete navštíviť tie najúžasnejšie miesta Ázie, spoznať zaujíma-

vých ľudí, ich spôsob života, originálne kultúry a vychutnať si jedineč-

né cestovateľské zážitky počas celej cesty.   

 

Čo všetko nájdete v našej ponuke? 

 Dobrodružné poznávacie zájazdy pre individuálnych cestovate-
ľov 

 Dobrodružné poznávacie zájazdy na mieru pre akýkoľvek počet 
účastníkov 

 Dobrodružné poznávacie zájazdy pre firmy 

 

 Ak máte záujem o akýkoľvek poznávací zájazd, neváhajte nás 
prosím, kontaktovať! 

 

 

Kolektív Asia Travel 
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V cene je zahrnuté: 

 medzinárodná spiatočná letenka z 

Viedne 

 ubytovanie  s raňajkami 

 sprievodcovia 

 prehliadky všetkých navštívených 

miest  

 vstupné  a poistenie CK voči insolven-

tnosti  

 

CENA NEZAHŔŇA: 

 víza  

 povinné letiskové príplatky  

 prelet na trase Hanoj – Phnom Penh 

(160€)  

 poistenie liečebných nákladov  

 ostatné fakultatívne výlety  

TO NAJLEPŠIE Z VIETNAMU 

A KAMBODŽE 
Staré elegantné uličky centra Hanoja. Podzemný 

svet vietnamskej gerily Viet Minh – CuChi. Nád-

herný zážitok z prírodného divu sveta Halong Bay 

z paluby lode. Energia mesta Saigon, alebo dnes 

Ho Chi Minh City. Hrobky vietnamských dynastií 

v mestečku Hue, koloniálna atmosféra mesta Ho-

ian. Tajomný a magický Angkor Wat, s prechodom 

cez hlavné mesto Kambodže – Phnom Penh, au-

tentické dediny na jazere Tonlé Sap.  

 

16 dní - 1 840€ 
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DENNÝ PLÁN EXPEDÍCIE: 

 

1. deň 

Priamy let Bratislava—Tel Aviv, prehliadka mesta, presun 

do Haify, prevzatie vozidiel, spanie na pláži pri Stredozem-

nom mori. 

2. deň 

Haifa, prehliadka mesta - hora Karmel pri Stredozemnom 

mori - KFA - kibutz Masaryk - tankodrom v Elyakim 

(cvičisko elitnej Izraelskej armády) - Ramot Menashe - Na-

zaret (rodisko Ježiša, s návštevou jaskyni Svätej rodiny a 

Baziliky Zvestovania). 

3. deň 

Nazaret - Tábor (hora s mestom) - Galilejské jazero - vy-

hliadka Kohav HaYarden (výhľad na celé Galilejske jazero a 

do Jordánska). 

4. deň 

Kohav - Jeruzalem - Mrtvé more - termálni prameň (kúpanie v prírodne liečivom soľnom koncen-

tráte). 

5. deň 

Mŕtve more (- 408 mnm) - náhorná plošina (680 mnm) - Mecada (nedobytné mesto) - Hazeva. 

6. deň -7 deň 

Hazeva - púšť Negev - prejazd cez púšt Arava (druhá najsuchšia púšť na svete) - Elita. 

8. deň 

Elita - „Veľký kaňon“ 

9. deň 

„Veľký kaňon“ - africké dedina—Zelim 

(najväčšie duny v Izraeli). 

10. deň 

Zelim - Javne (duny pri stredozemnom mori) - 

Tel Aviv 

11. deň 

Odlet Tel Aviv - Bratislava 
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IZRAEL S TERÉNNYM VOZIDLOM 

Výpravu môžete realizovať s vlastním terénnym 

SUV 4x4 vozidlom alebo si požičať Toyotu Land 

Cruiser alebo Jeep Rubicon v expedičnej úprave.  

 

11 dní  — 1700€ 

V cene je zahrnuté: 

 medzinárodná spiatočná letenka z 

Bratislavi 

 služby sprievodcu, mapy, trasy 

 doprovodné organizačné vozidlo 

 GPS, on-line SPOT 

 vybavenie colného konanie 

Foto a video z expedície 

 Technická pomoc na ceste 

 Povolenia na jazdu v Izraeli 

 

CENA NEZAHŔŇA: 

 Náklady na prepravu vozidla 

 Pohonné hmoty , strava 

 Cestovné poistenie 
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DENNÝ PROGRAM 

 

1. - 4. deň 

Odlet z Viedne a prílet do najväčšieho mesta Vietnamu Saigonu. Prehliadka mes-

ta, prehliadka múzea vojny, Paláca zjednotenia či katedrály Notre-Dame. Vydá-

me sa 30 km od mesta do až 200 km dlhých vojenských tunelov Cu-Chi. V prípa-

de záujmu si môžete zastrieľať zo samopalov či z guľometu. Odvážlivci môžu 

ochutnať rôzne špeciality ako napríklad čerstvo zabitú kobru alebo chutne pri-

praveného psa. Možnosť fakultatívneho výletu do delty rieky Mekong.  

5. - 6. deň 

Prelet do prímorského letoviska Nha Trang. Ubytovanie v 4—hviezdičkovom 

hoteli blízko pláže. Možnosť fakultatívneho výletu na lodi po blízkych ostrovoch, 

šnorchlovanie, dobrý obed a dobrá hudba. 

7. - 8. deň 

Ranný prelet do mesta Danang. Prehliadka mesta. Presun do sídla dynastií Nguy-

en. Navštívime hrobky dynastie Nguyen, mest-

skú citadelu a iné pamiatky, ktoré tvoria súčasť 

svetového kultúrneho dedičstva pod záštitou 

UNESCO. Ubytovanie v príjemnom 4 hviezdičkovom hoteli v centre mesta.  

9. - 11. deň 

Prelet do hlavného mesta Vietnamu – Hanoja. Ubytovanie v hoteli v centre mes-

ta. Prehliadka mesta Hanoj. Ubytovanie v starej štvrti mesta v blízkosti jazera 

Hoan Kiem, kde sa budeme po večeroch prechádzať ulicami tvoriacimi originálny 

pôdorys mesta Hanoj. Fakultatívny výlet na jeden z prírodných divov sveta, 

Halong Bay. Tisíce ostrovčekov, vynárajúcich sa z  morského dna, sa ako dračie 

zuby týčia nad hladinou mora. Večer voľno na nákup suvenírov v obchodíkoch 

starej štvrte, v ktorej budeme ubytovaní.  

12. - 16. deň 

Prelet do  hlavného mesta Kambodže – Phnom Penh. Prehliadka mesta. Ubyto-

vanie v Phnom Penh. Prejdeme sa centrom mesta po brehu rieky. V závislosti 

od únavy možnosť absolvovať v poobedňajších hodinách fakultatívny výlet – 

prehliadka dediny na jazere Tonle Sap na motorových lodičkách. Celodenná 

prehliadka chrámového komplexu Angkor Wat. Presun do Bangkoku, 

a odlet do Európy.  
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THAJSKO, MALAJZIA, SINGAPUR 

Budhistické chrámy Bangkoku a nočný život tohto 

dravého veľkomesta. Najkrajšie pláže Thajska 

na rôznych ostrovoch oblasti Krabi, skvelé masá-

že, aktívny oddych, ale aj fantastická kuchyňa 

exotického Thajska. Ekonomické tigre juhový- 

chodnej Ázie, hypermoderné veľkomestá Kuala 

Lumpur a Singapur.  

 

15 dní – 1 490 €  

V cene je zahrnuté: 

 medzinárodná spiatočná letenka z 

Viedne 

 prehliadky všetkých navštívených 

miest so sprievodcom 

 MHD v Kuala Lumpur a Singapure  

 ubytovanie s raňajkami 

 poistenie CK voči insolventnosti  

 

CENA NEZAHŔŇA: 

 víza  

 povinné letiskové príplatky  

 vstupné 

 poistenie liečebných nákladov 

 fakultatívne výlety 
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DENNÝ PROGRAM 

 

1. - 3. deň 

Odlet z Viedne a do prílet do Vladivostoku. My sa po prílete 

a čiastočnej aklimatizácii pustíme do prehliadky tejto met-

ropoly Prímorského kraja. Najkrajší panoramatický výhľad 

na prístavnú oblasť nám ponúkne Orlie Hniezdo. Pokraču-

jeme trasou cez múzeum ponoriek a Prímorskú galériu 

umenia. Pevnosť Vladivostok je komplex unikátnych obran-

ných stavieb.  

4. - 6. deň 

Vladivostok opúšťame v doobedňajších hodinách. Transsi-

bírska magistrála. My máme pred sebou vyše tri a pol tisíc kilometrov a dve noci vo vlaku. Vo ve-

černých hodinách dorazíme do mesta Ulan-Ude, kde vymeníme spacie vozne za hotelové izby. 

7. - 8. deň 

Ulan-Ude je hlavné mesto Buriatska. Navštívime múzeum histórie, ktoré je zamerané na lokálnu a 

budhistickú kultúru. Na hlavnom námestí si obzrieme najväčšiu bustu Lenina.  Zastavíme pri budo-

ve Buriatského akademického divadla opery a baletu. Presunieme sa 35 kilometrov od mesta, kde 

sa nachádza chrám Ivolginsky . 

9. - 11. deň 

Ranným vlakom sa opäť dostaneme na  trasu Transsibírskej magistrály. Už v  podvečerných hodi-

nách sa dostaneme do mesta Irkutsk. My sa vydáme na plavbu do geografického a historického 

srdca jazera Bajkal. Ostrov Olkhon je najväčší ostrov jazera a v jeho blízkosti sa nachádza aj najhlb-

ší bod (1 637m). Noc strávime v dedinke Khuzhir, kde si vychutnáme miestne špeciality z čerstvých 

rýb. 

12. - 13. deň 

Rozlúčka s magickým jazerom Bajkal počas plavby späť do  Irkutska. Doobeda sa presunieme na 

letisko, kde dáme Rusku definitívne zbohom a naberieme smer Viedeň. Príchod domov.  
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Transsibírska magistrála  
Najdlhšia nepretržitá železničná trať na svete. 

Plavba po najhlbšom jazere sveta. Vladivostok, 

Ulan Ude či  Irkutsk. 

 

13 DNÍ - 2 390€  

V cene je zahrnuté: 

 medzinárodná spiatočná letenka z 

Viedne 

 ubytovanie s raňajkami 

 vlakový lístok druhej triedy na trase 

Vladivostok - Ulan Ude a Ulan Ude - 

Irkutsk 

 lístok na lodnú dopravu Irkutsk - 

Khuzhir - Irkutsk 

 lokálna doprava 

 sprievodcu  

 poistenie CK voči insolventnosti 

 

CENA NEZAHŔŇA: 

 víza 

 vstupné 

 povinné letiskové príplatky  

 poistenie liečebných nákladov   
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DENNÝ PROGRAM 

 

1. - 2. deň 

Odlet z Viedne, prílet do Thajska, Bangkoku. Zoznámenie sa s históriou a súčas-

nosťou hrdého a krásneho kráľovstva, ubytovanie v centre mesta.  

3. - 5. deň 

Celodenný výlet na typické plávajúce trhy, kde sa budeme plaviť na typických 

lodičkách thajských farmárov. Neskôr presun do oblasti Kanchanaburi s možnos-

ťou skvelého obeda počas plavby na rieke. Nakhon Pathom, nádhernú budhistic-

kú stavbu, patriacu medzi najvyššie na svete uvidíme na spiatočnej ceste. Návrat 

do Bangkoku. Štvrtý deň zájazdu nás čaká celodenný výlet do bývalého hlavného 

mesta Thajského kráľovstva – Ayutthaya. Nasledujúci deň prehliadka mesta. Pod-

večerný presun autobusom na pobrežie Krabi.  

6. - 9. deň 

Rozprávkovo krásne pláže, 

ktoré budete môcť porovná-

vať len s tým najkrajším, čo 

ste dosiaľ videli. Ostrovy Ko 

Phi Phi a Hong, bambusový 

ostrov a množstvo ďalších. 

Okrem kúpania a pláží je tu 

výber ďalších fakultatívnych 

výletov, ako jazda na  slo-

noch, alebo kanoistika v 

džungli, ale aj po morských 

alejach mangrovníkového 

pralesa. Štyri dni sa venujeme aktívnemu oddychu, slnku a moru! 

10. - 12. deň 

Autobusový presun do mestečka Georgetown na ostrove Penang. Návšteva hlavných pamätihodností a 

dominánt mesta, ubytovanie v centrálne položenom hoteli. Autobusový presun do hlavného mesta Ma-

lajzie – Kuala Lumpur, zo zastávkou v hinduistických jaskyniach 

Batu. V meste sa nestratíte aj vďaka nášmu slovenskému 

sprievodcovi. Prechádzky čínskou štvrťou, nákupy darčekov. 

Deň ukončíme v areáli najznámejších a najvyšších dvojičiek 

sveta Petronas Towers. Ubytovanie v centre mesta.  

13. - 15. deň 

Autobusový presun z Kuala Lumpur do Singapuru. Prechádzka 

po  najbohatšom štáte juhovýchodnej Ázie. Pozrieme si naj-

väčšiu fontánu sveta zapísanú v Guinessovej knihe rekordov. 

Ubytovanie v hoteli v centre mesta. Ďalší deň možnosť návšte-

vy ostrova Sentoza, deň ukončíme na jednej z najväčších ná-

kupných zón sveta Orchard Road. Presun na letisko, odlet do-

mov. 
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BALI 

Úžasné obrady a rituály ostrovanov, dych berúca 

krása ostrova Bali. Paláce. Spoznáme neuveriteľ-

nú zručnosť umelcov na druhej strane zemegule 

Nádherná tropická príroda, ryžové políčka. Výni-

močne chutná a lacná kuchyňa. Dokonalá kombi-

nácia dobrodružstva, poznávania a oddychu pri 

mori a oceáne.  

 

12 Dní - 1 119 €  

V cene je zahrnuté: 

 medzinárodná spiatočná letenka z 

Viedne 

 sprievodcu  

 ubytovanie s raňajkami 

 dopravu autobusom 

 poistenie CK voči insolventnosti  

 

CENA NEZAHŔŇA: 

 víza  

 povinné letiskové príplatky  

 vstupné 

 poistenie liečebných nákladov 

 fakultatívne výlety  
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DENNÝ PROGRAM 

 

1. - 2. deň 

Odlet z Viedne a prílet do Uzbekistanu. Prehliadka náboženského komplexu Chazrati Imam. Mad-

rasa Barak Chan, mešita Telješach, ale aj múzeum, v ktorom spočíva najstarší Korán na svete! Po-

zrieme si známu madrasu. Nahliadneme do modernej časti Taškentu, kde uvidíme budovu opery a 

baletu Alíšera Navoyího a Námestie nezávislosti. Noc v Taškente. 

3. - 4. deň 

Prílet do mesta Urgenč, odkiaľ sa presunieme do starobylej Chívy. Minaret Palvan – Kari, mešita 

Chodra Ksauli a pevnosť Kunya – Ark. Prejdeme sa nádvoriami paláca Toš – Hovli, či islamskej školy 

Šergazi Chána. Zastavíme sa pri symbole mesta, zvláštnom minarete Kalta Minor a zistíme o ňom 

viac. Vystúpime na vysoký minaret Islam Hodža. Večer aj noc strávime v Chive. Dlhý presun zaují-

mavou krajinou naprieč Uzbekistanom až do slávnej Buchary. Aby sme sa do nej dostali, musíme 

prejsť okrajom púšte Kyzylkum.   

5. - 6. deň 

Vyjdeme na  pevnosť Ark a budeme sa oddávať výhľadu na minarety a kupole mesta. Ráno opustí-

me Bucharu a po ceste do Samarkandu sa zastavíme v mestečku Šahrisabz. Ruiny kedysi veľkole-

pého Timurovho letného bieleho paláca Ak Saray, komplex Dorut Tillavat s mešitou Kok Gumbaz, 

ako aj Dorus. Vyrážame do Samarkandu, kde aj prespíme.  

7. - 9. deň 

Samarkand  – perla Hodvábnej cesty a podľa miestnych aj najkrajšie mesto sveta. Nakukneme do 

fantasticky vyzdobeného mauzólea Gur Emir. Mešita – Bibi Chanum, známe Ulugbekove observa-

tórium, prejdeme sa aj tyrkysovým komplexom hrobiek Šahi–Zinda. Nakúp suvenírov a čaká na 

nás posledná samarkandská noc. V posvätnom meste Hoja Ismail navštívime mauzóleum imáma 

Ismaila Al–Bucharího. Presun do Taškentu a let naspäť do Európy.  
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UZBEKISTAN 
Rozprávková krajina Timura Veľkého. Samarkand 

– legenda Veľkej Hodvábnej Cesty. Všetky kultúr-

ne dedičstvá UNESCO v Uzbekistane. Kvalitné 

ubytovanie a prenajatá doprava iba pre nás. Per-

fektný pomer medzi cenou a kvalitou. 

 

9 DNÍ - 1 250€  

V cene je zahrnuté: 

 medzinárodná spiatočná letenka z 

Viedne 

 sprievodcu  

 vstupné do všetkých pamiatok 

 dopravu 

 ubytovanie s polpenziou  

 pozývací list a všetky povolenia nutné 

k získaniu víz 

 organizačné zabezpečenie víz 

 poistenie CK voči insolventnosti 

 

CENA NEZAHŔŇA: 

 víza 

 poplatok za fotografovanie pamiatok 

 povinné letiskové príplatky  

 poistenie liečebných nákladov   
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DENNÝ PROGRAM 

 

1. - 2. deň 

Odlet z Viedne, prílet do hlavného mesta indonézskeho ostro-

va Bali – Denpasaru, ubytovanie v hoteli, oddych po ceste.  

 

3. - 4. deň 

Prehliadka mestskej časti Kuta. Čerstvé tropické ovocie či exo-

tické masáže priamo na pláži. Fakultatívny presun do malej 

dedinky Kedonganan, prehliadka typického rybieho trhu. Počas 

dňa voľný program. V podvečerných hodinách fakultatívny vý-

let, odchod do  hinduistický chrámu Uluwatu.  

 

5. - 6. deň 

Pre záujemcov ranný presun do  chrámu Tanah Lot. Cesta po-

medzi nádhernými ryžovými políčkami. Prehliadka chrámu 

a  presun do  centra balijského umenia – mestečka Ubud. Pre-

hliadka mesta. Návšteva chrámu Monkey Forest, umiestnené-

ho v  pralese plnom posvätných opíc. Návrat do hotela v Kute. 

Nasledujúci deň presun k sopečnému jazeru Danau Batur 

do dedinky Kintamani. Zdoláme prevýšenie cca 1200 metrov. 

Nádherný panoramatický výhľad na sopku Gunung Batur 

a na jazero. Návrat do hotela v Kute.  

 

7. - 12. deň 

Voľno na pláži, alebo fakultatívny výlet na  severné pobrežie 

ostrova. Príchod na  severné pláže ostrova pri meste Singaraja,  

v prípade šťastia možné pozorovanie delfínov na mori. Cestou 

späť nádherná cesta krížom cez ostrov, cesta cez malé, turiz-

mom nezasiahnuté dedinky, zastávka na miestnom trhu s 

ovocím. Vo večerných hodinách návrat na hotel v Kute. 

V ďalších dňoch možnosť mnohých fakultatívnych výletov, napríklad rafting nádherným kaňonom 

tropického pralesa, výlet na sopku Bromo na ostrove Jáva, návšteva monumentov Borobudur a 

Prambanán a 

podobne. Odlet 

do Viedne, prí-

let domov na-

sledujúci deň.  
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V cene je zahrnuté: 

 medzinárodná spiatočná letenka z 

Viedne 

 sprievodca 

 ubytovanie v 4* a 5* hoteloch 

s raňajkami 

 všetky transfery v Číne 

 organizačné zabezpečenie víz 

 poistenie CK voči insolventnosti 

 

CENA NEZAHŔŇA: 

 víza 

 povinné letiskové príplatky  

 fakultatívne výlety 

 poistenie liečebných nákladov 

 ČÍNA 

PEKING, SIAN,  

ŠANGHAJ, SUZHOU  
 

Ubytovanie v 4* a 5* hoteloch, presuny moderný-

mi vlakmi – komfortne len prvou triedou!  

 

10 DNÍ - 1 320 € 
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DENNÝ PROGRAM 

 

1. - 2. deň 

Odlet z Európy do hlavného mesta Filipín. Cha-

os, smog, veľa ľudí a všadeprítomné Jeepney. 

Prehliadka Manily sa začne v parku Rizal pome-

novanom po národnom hrdinovi. Dostaneme 

sa za múry starého mesta. Pozrieme si pevnosť 

Fort Santiago, nevynecháme ani Kostol sv. Au-

gustína (UNESCO). 

 

3. - 5 deň 

Presun do  BANAUE. Aby sme sa dostali do 

Banaue, musíme prejsť priesmykom Dalton a 

pôjdeme cez mestečko Bagabang. Pohľad na 

miestnu prírodu s nádhernými kopcami. 

Banaue patrí so svojimi viac ako 2000 rokov 

starými ryžovými políčkami k symbolom Filipín. 

Návšteva dediniek lovcov lebiek kmeňa Ifugao.  

 

6. - 7.  deň 

Z Banaue vydáme sa do horských oblastí sever-

ných Filipín, kde navštívime mestečko Sa-Gada. 

Pozrieme sa na  miestne jaskyne. Pokračujeme 

do mesta Bontoc s atraktívnym múzeom tradič-

nej kultúry. Návrat čarovnou horskou cestou 

cez mesto BAGUIO do Manily. 

 

8. - 13. deň 

Prelet na ostrov Palawan. Presun na se-

ver ostrova do oblasti El Nido. Ubytova-

nie v hoteli na pláži. Oddych, pohoda a 

kúpanie. Súostrovie Bacuit. Ostrov Mini-

loc a čarovná Malá a Veľká Lagúna – to 

najkrajšie čo môžete vidieť na Filipínach! 

Pre záujemcov je pripravený výlet k Pod-

zemnej rieke (UNESCO), ktorá je často 

označovaná ako ôsmy div sveta. Letecký 

presun späť do Manily a let do Viedne.  

Manila so svojou nádhernou koloniálnou architek-

túrou. Ryžové políčka pri Banaue pod ochranou 

UNESCO. Ostrovy Luzon a nedotknutý Palawan 

súostrovie Bacuit. Oddych na rajských plážach, 

ostrov Miniloc s rozprávkovými lagúnami.  

1 780€ 
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FILIPÍNY 
Manila so svojou nádhernou koloniálnou architek-

túrou. Ryžové políčka pri Banaue pod ochranou 

UNESCO. Ostrovy Luzon a nedotknutý Palawan 

a súostrovie Bacuit. Oddych na rajských plážach, 

ostrov Miniloc s rozprávkovými lagúnami. 

 

13 DNÍ - 1 780€ 

V cene je zahrnuté: 

 medzinárodná spiatočná letenka z 

Viedne 

 sprievodcu 

 klimatizovanú  dopravu 

 ubytovanie v 4* hoteloch s raňajkami 

 organizačné zabezpečenie víz 

 poistenie CK voči insolventnosti 

 

CENA NEZAHŔŇA: 

 víza 

 fakultatívne výlety  

 povinné letiskové príplatky  

 poistenie liečebných nákladov   
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DENNÝ PROGRAM 

 

1. - 4. deň 

Odlet z Viedne do Pekingu, ubytovanie hoteli. Najväčšie námestie sveta 

Tian´Anmen s mauzóleom Maa, Zakázané mesto. Prehliadka Veľkého čínskeho 

múru a moderná pešia zóna Wangfujing. Architektúra čínskych záhrad 

v Letnom paláci. Uvidíme klenoty modernej svetovej architektúry v podobe 

pekinského národného divadla, alebo budovy čínskej televízie. Vyskúšajte nie-

koľko tisícročné tajomstvá čínskej tradičnej medicíny na vlastnej koži. Miestny 

rikšiari nás povozia po tradičných štvrtiach Pekingu. Kto bude mať chuť, môže 

ochutnať aj miestne špeciality ako škorpióny, priadky morušové, hady, morské 

koníky. Možnosť návštevy skvelého predstavenia Kung–Fu, tradičného bojové-

ho umenia Číny v podaní tých najlepších čínskych artistov. Odporúčame! Noč-

ný presun komfortným lôžkovým vlakom v prvej triede do Sianu.  

5. - 7. deň 

Ohromujúci zážitok z ôsmeho divu sveta – Terakotovej armády. Navštívime i chrám – Veľká pagoda divej 

husi. Obrovské starobylé hradby, skvelé trhy, bubnová veža a Veľká mešita. Možnosť návštevy skvelého pred-

stavenia tradičných tancov. Nočný presun komfortným lôžkovým vlakom v prvej triedy do Šanghaja.  

8. - 10. deň 

Šanghaj. Príchod do najmodernejšieho mesta Číny s 

nezabudnuteľnou panorámou koloniálneho nábrežia 

Bund. Plavba na  lodi po  rieke Huang Po. Najnavšte-

vovanejšie miesto Šanghaja – záhrady Ju Juan. 

Po silnom kultúrnom a estetickom zážitku absolvuje-

me čajový rituál. Ubytovanie hoteli v centre mesta. 

Vtáčiu perspektívu si užijeme nasledujúci deň z vy-

hliadky hypermoderného mrakodrapu WTC – sveto-

vého obchodného centra. Návšteva Chrámu Jadeito-

vého Budhu. Prechádzka po Nanjing Road. Možnosť 

fakultatívneho výletu do nádherného mesta Suzhou 

(UNESCO). Večer v Šanghaji možnosť návštevy pred-

stavenia čínskeho akrobatického súboru, unikátneho 

v rámci celého sveta. Odlet zo Šanghaja do Európy.  
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V cene je zahrnuté: 

 medzinárodná spiatočná letenka z 

Viedne 

 sprievodcov a miestnych sprievodcov 

 zabezpečenie turistických víz 

 ubytovanie hoteloch s raňajkami 

 vstupné do navštívených pamiatok 

 dopravu autobusom 

 všetky miestne prelety 

  poistenie CK proti insolventnosti  

 

CENA NEZAHŔŇA:  

 víza 

 povinné letiskové príplatky  

 poistenie liečebných nákladov  

IRÁN 

Oblasť Kaspického mora! Čarovná dedinka Maso-

uleh na úpätí pohoria Elbruz. Najkrajšie a najvý-

znamnejšie pamiatky starovekej Perzie, patriace 

medzi to najlepšie, čo svet ponúka. Veľkolepá, 

vznešená a impozantná architektúra. . 

 

15 dni - 2 270€ 
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DENNÝ PROGRAM 

 

1. - 2. deň 

Odlet z Viedne, prílet do Tokia. Ná-

brežie rieky Sumida a štvrť ŠINDŽUKU s budovou tokijskej radnice. Vydáme sa monora-

ilom cez Dúhový Most do štvrti Odaiba, kde si pozrieme najkrajší výhľad na Tokio. Pre-

sunieme sa vodným taxíkom cez Tokyo po rieke Sumidagawa do starobylej štvrti Asaku-

sa. Tu si pozrieme známy chrám SENSO – JI, veža Tokyo Sky Tree.  

3. - 4. deň 

Presunieme sa do štvrti peňazí Ginza, odkiaľ pôjdeme na  najznámejšiu križovatku sveta 

Shibuya. Šintoistická svätyňa Meidži Džingú, kde si povieme o šintoistických rituáloch. 

Tokijská Champs–Élysées v Omoto Sanno. Celodenný výlet do  Nikkó a svätyňa Tóšogú. 

Posvätná stajňa s  dreveným koňom. Červený most Šinkjó. Návrat do Tokia. 

5. deň 

Odchod Šinkanzenom do  mesta Hirošima. Trajektom sa presunieme na posvätný ostrov 

Mijadžima. Pešia prechádzka k bráne lemovaná srnkami a stánkami s miestnou pochúť-

kou Momiji Manju a špeciálnymi mušľami TsubugaiI.   

6. deň 

Prechádzka v Parku Mieru a prehliadka hirošimskej Národnej pamätnej siene mieru. 

Obed a odchod šinkanzenom do Himeji. Návšteva Hradu Himeji. Krátky presun do met-

ropoly Ósaka.  

7. - 8 deň 

Prechádzka na hlavnej triede Dótomburi. Vyhliadka na mesto z Osaka Sky Building. Náv-

števa nerestnej štvrte. Presun do Kjóto. Chrám Kiyomizu Dera, jeden zo symbolov celé-

ho Japonska, rozjímanie v záhrade chrámu Rjóan–Ji. Pohľadnicový pohľad na zlatý 

chrám Kinkakudži či návšteva hory 10 000 brán, Fušimi Inari. 

9. - 10. deň 

Fakultatívny výlet do Nara, kláštor Tódaidži, ukrývajúci sochu Veľkého Budhu. Presun vlakom do 

mesta Kanazawa. Je známe záhradou Kenrokuen. Dáme si na 

trhu Omičo fantastické ryby? Stará štvrť Higašičaja a čaj v dome 

gejše.  

11. deň 

Ranná návšteva bývalej samurajskej štvrte Nagamača. Presun 

do Takajama. Miestne trhovisko Džinimae a štvrť tradičných 

drevených domov Sanmači Sudži. 

12. - 13. deň 

Presun autobusom do  mesta Macumoto, drevený hrad Japon-

ska Macumoto-Džó. Pokračovanie do Tokia a posledná noc v 

Japonsku. Transfer na letisko, odlet do Európy a  príchod do-

mov. V  prípade záujmu ponúkame možnosť navštíviť špeciálne 

japonské kúpele Onsen na záver dňa.  
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JAPONSKO 
Tokio – veľkomesto popkultúry. Fantastická 

kuchyňa rôznorodých regiónov, geniálne suši 

a najlepšie saké na svete. Dedičstvo jedinečnej 

histórie v Kjóto, Nara, Nikkó, Takajama. Kvalitné 

ubytovanie a najrýchlejšie vlaky sveta. Krajina sa-

murajov, gejší, šógunov, nindža bojovníkov 

a úchvatných japonských záhrad.  

 

 13 DNÍ - 2 490 € 

V cene je zahrnuté: 

 medzinárodná spiatočná letenka z 

Viedne 

 sprievodcu  

 dopravu vlakmi  

 ubytovanie v hoteloch s raňajkami 

 poistenie CK voči insolventnosti 

 

CENA NEZAHŔŇA: 

 dopravu metrom a MHD 

 vstupné do pamiatok 

 povinné letiskové príplatky  

 poistenie liečebných nákladov   
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DENNÝ PROGRAM 

 

1. – 3. deň 

Odletíme z Viedne do Perzie. Privíta nás metropola Teherán. Prejdeme sa záhra-

dami, kde postavili svoj palác Golestán panovníci Kadžarskej dynastie. Pri od-

chode z Teheránu sa zastavíme pri hrobke Ajatolláha Chomejního, prejdeme 

cez sväté mesto Qom, ukrývajúce svätyňu Hazrat–e Masumeh. Kashan.  

4. – 6. deň 

Prv než opustíme Kashan, si vyjdeme na bájny Tappieh Sialk. Pokračujeme za 

volaním púštneho mesta Yazd (UNESCO). Zastávka v mestečku Naein, kde 

navštívime aj jednu z najstarších mešít Iránu. Staré zaprášené uličky, mešity, 

svätyne, komplex Amir Čakmak, múzeum vody, ale aj zoroastriánske dedičstvo 

v podobe Veží mlčania a chrámu Ateškáde s posvätným ohňom, ktorý horí viac 

než 15 storočí. Skvelá kuchyňa a našim hotelom bude tradičný iránsky dom! 

Ráno sa presúvame do básnického Shirazu, po ceste si spravíme prestávku pri 

hrobke najväčšieho perzského kráľa Kýra Veľkého v Pasargadách. Uvidíme ruiny 

kráľovského paláca, tajomnej kocky či pevnosti nad mestom. 

7. – 8. deň 

Budeme obdivovať hru svetla a farieb v mešitách Vakil a Nasir. Voľno na nákupy 

a nasávanie miestnej atmosféry. Neobídeme ani palác Naranjestan v tomto 

meste, kde vzduch vonia po mandarínkach. Presúvame sa do Esfahánu. Vstúpi-

me Bránou národov a kamkoľvek sa pozrieme, uvidíme torzo niekdajšej mocnej 

ríše. Hrobky a najkrajšie perzské reliéfy na paláci Apadana v Naqs—E Rostam. 

Noc už strávime v čarovnom Esfaháne. 

9. – 11. deň 

Čarokrásny ESFAHÁN! Dva dni strávime objavovaním jeho krás. Imámovo námestie nás pohltí a poodkry-

je svoje tajomstvá. V paláci Ali Kapu budeme hľadať fresky. Zdoláme kopec, na ktorom stojí starobylý 

Zoroastriánsky chrám. Vzdialenosť medzi Esfahánom a posvätným Mashadom preletíme a ocitneme sa 

na východe Iránu.  

12. – 13. deň 

Mashad! Metropola provincie Chorasán. V neďalekom mestečku Tús si pozrieme hrobku slávneho básni-

ka Ferdúsiho. Dnes si pozrieme aj mauzóleum Khajeh Rabi a dóm Horunieh. Prelet do metropoly úrodné-

ho polmesiaca, mesta Rašť, odkiaľ sa 

presunieme do prístavu Bandar Anzali pri 

Kaspickom mori. Noc v Bandar Anzali. 

Objavujeme Kaspický región. Ráno sa 

presunieme cez mestečko Fouman do 

jedinečnej dedinky Masouleh.  

14. – 15. deň 

Presun do Teheránu cez mesto Lahijan. 

Odlet a prílet domov. 
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INDIA 

Nové Dillí, Lotosový chrám. Tádž Mahál, mesto 

Fatehpur Sikrí. Khajuraho. Úchvatné pálace, chrá-

my a kenotafy v meste Orccha. Plavba po rieke 

Ganga. Džajpur – pulzujúce hlavné mesto. Kvalit-

né ubytovanie v 4* štýlových hoteloch s raňajka-

mi.  

 

10 DNÍ - 1 230 € 

V cene je zahrnuté: 

 medzinárodná spiatočná letenka z 

Viedne 

 sprievodcu 

 klimatizovanú  dopravu 

 ubytovanie v 4* hoteloch s raňajkami 

 organizačné zabezpečenie víz 

 poistenie CK voči insolventnosti 

 

CENA NEZAHŔŇA: 

 víza 

 fakultatívne výlety  

 povinné letiskové príplatky  

 poistenie liečebných nákladov   

DENNÝ PROGRAM 

 

1. - 3. deň 

Odlet z Viedne do hlavného mesta Indie – Dillí, nočný let. Navštívime Indickú bránu, Ghándího Ghát, Kutab 

Minar, ale i nádhernú sikhskú Gurudwaru a Lotosový chrám náboženstva Baháí. Večer nočným vlakom 

odchod do duchovného mesta Varanasi. Večerná plavba po Gange a pohľad na kremačný ghát Manikarni-
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ka. Večerný hinduistický rituál zatvárania rieky. 

Noc v kvalitnom 4* hoteli.  

 

4. - 6. deň 

Východ slnka na Gange, prechádzka úzkymi ulička-

mi mesta, návšteva miesta Sarnáth. Nádherná 

2000 rokov stará Ašókova stúpa v múzeu. Odlet do 

Khajuraho, miesta vzniku legendárnej Kámasútry. 

Transfer do hotela a prehliadka chrámov božstiev 

Lakšmí a Varha, chrámového komplexu Khandary-

ia Mahadev a iných. Noc v Khajuraho. Skorý ranný 

odchod z Khajuraho smerom do Agry, cestou 

(podľa času) navštívime základnú školu v malebnej 

dedinke. Mesto Orccha a jeho nádherný chrám 

Ram Raja, palác dynastie Bundela a kenotafy Chhatri na brehu rieky Betwa. 

Presun do Jhansi, krátka cesta vlakom do Agry. Po príchode noc v Agre v 

hoteli.   

 

7. - 10. den 

Ranná prehliadka 

mauzólea Tádž Ma-

hál. Prehliadka Čer-

venej pevnosti. Pre-

hliadka nádhernej 

hrobky Itmad-Ud-Dauláh. Prehliadka opusteného mogulského mesta 

Fatehpur Sikrí. Noc v Agre, pokračujeme do Radžastánu. Ubytovanie 

v meste Džajpur. Prehliadka Džajpuru. Pozrieme si Observatórium a maha-

radžov Mestský palác. Noc v Džajpure v krásnom tradičnom hoteli prero-

benom z bývalého paláca. Ďalší deň prehliadka pevnosti Amber a 

presun do Dillí. 

Odlet a prílet 

domov.  


