SRÍ LANKA – kráľovské privítanie Nového roka
27.12.2016 – 7.1.2017 (12 dní)

1 890 * EUR

KOMFORTNÉ
POZNÁVANIE
V MALÝCH SKUPINÁCH

1.-2. DEŇ (27.-28.12.)
Odlet z Bratislavy, let na Srí Lanku s prestupom
v Dubaji, prílet do Colomba. Vyrážame naprieč
krásnou tropickou prírodou. Po ceste zastavíme
na chutné tradičné raňajky. Prvá zastávka je v PINNAWELE - sloňom sirotinci. Možnosť vidieť veľké
počty slonov v tesnej blízkosti, cez 70 slonov, aj
malé sloníčatká. To najkrajšie je hromadné kúpanie
sa slonov v rieke a pozorovanie ako sa títo „obri“
šantia a hrajú. Presun do hotela v HABARANE, oddych, možnosť osviežiť sa v hotelovom bazéne.
3. DEŇ (29.12.)
Ráno začneme s troškou športu a zdoláme Skalnú
pevnosť, Leviu Horu, Ôsmy Div Sveta – SIGIRIYA
(UNESCO). Na vrchole skalnej pevnosti sa nám
naskytne jedinečný, dych vyražajúci výhľad, ktorý
určite stojí za tú námahu. V HABARANE budete
mať možnosť skúsiť si aj jazdu na slonoch (voliteľné). Popoludní vyrazíme všetci spolu na jeep
safari, kde na vlastné oči uvidíme nespočetné
množstvo slonov a krásnu prírodu v národnom
parku MINNERIYA. Ku večeru si môžete zájsť aj na
tradičnú ayurvedskú masáž (voliteľné).
4. DEŇ (30.12.)
Ráno naberieme smer DAMBULLA, komplex 5
jaskýň považovaný za najväčsiu plochu posiatu
maľbami nájdenú na celom svete (UNESCO). Skalné
chrámy s viac ako 150 sochami Buddhu a nadhernými nástennými maľbami. Zastavíme aj v MATALE – v záhrade korenia uvidíme, ako rastú rôzne
druhy korenín a byliniek a na čo všetko sa používajú.
Príchod do posledného kráľovského mesta KANDY. Navštívime obchod s hodvábom, kde budeme
mať možnosť vyskúšať si typický srílanský odev.
Večer budeme svedkami predstavenia tradičných

kandyjských tancov, ktoré vyvrcholí ohňovou šou.
Po predstavení návšteva azda napojsvätnejšieho
buddhistického chrámu, Dalaga Maligawa - Chrámu
Buddhovho Zubu, kde je uložená rovnomenná relikvia.
5. DEŇ (31.12.)
Ráno sa vyberieme do najmalebnejšiej oblasti Srí
Lanky. Zelené stromy, všade naokolo hory a kopce,
vodopády, úchvatná scenéria krajiny, nespočetné
množstvo ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍ, zberačky čaju,
fabrika na výrobu čaju s podmanivou vôňou (tu
ochutnáme originálny cejlónský čaj presláveny
po celom svete), chladnejšia klíma a zeleninové
políčka. Po poslednej bodke programu sa pomaly
presúvame z hôr na pobrežie do plážového hotela
v KALUTARE, kde na Vás čaka pompézna oslava
Nového Roku v exotickom štýle.

nájdeme tu rôzne kostolíky, mešity, maják, galérie,
obchodíky, penzióny a kaviarničky. Galle je jedno
z najzachovalejších koloniálnych miest v juhovýchodnej Ázii a patrí takisto do dedičstva UNESCO.
10.-12. DEŇ (5.-7.1.)
Pokračujeme v sladkom ničnerobení ... Transfer
na letisko v piatok 6.1. vo večerných hodinách
(v prípade záujmu skupiny možnosť návštevy COLOMBA). Odlet 7.1. v skorých ranných hodinách,
prílet do Bratislavy v sobotu dopoludnia.
CENA ZAHŔŇA: Medzinárodná letecká doprava
(ODLET Z BRATISLAVY). Doprava klimatizovaným
mikrobusom. Ubytovanie s polpenziou v 3* hoteloch počas okruhu (3 noci), na pláži v 4* hoteli
Tangerine Beach v deluxe izbách s výhľadom na
more (6 nocí). SIlvestrovská večera s programom
v plážovom hoteli. Vstupy do pamiatok uvedených
v programe. Slonie safari v NP Minneriya. Vystúpenie kandyjskej tanečnej skupiny. Služby slovensky
hovoriaceho sprievodcu počas okruhu.

KOMFORTNÉ POZNÁVANIE
V MALÝCH SKUPINÁCH

6.-8. DEŇ (1.-3.1.)
100% relax v 4* hoteli Tangerine Beach s polpenziou – deluxe izby s výhľadom na more! V prípade
záujmu možnosť doplatku za all inclusive.

9. DEŇ (4.1.)
Skoro ráno vyrážame smerom na juh do MIRRISY za nezabudnuteľným zážitkom - pozorovaním
veľrýb a delfínov. Je to najlepšie miesto, kde je
možné pozorovať aj vráskavca obrovského – najväčšieho živočícha, aký kedy žil na zemeguli, ale aj
stovky delfínov. Zastávka na korytnačej farme, tu
uvidíme od najmenších po najväčšie korytnačky.
Pokračujeme malebným mestečkom GALLE s osobitým nádychom romantickej a historickej atmosféry. Navštívime pevnosť, kde Holanďania vybudovali hradby a bašty, vstúpime akoby do iného sveta.
Miestami to tu pripomína staré europské uličky,

CENA NEZAHŔŇA: Príplatok za jednolôžkovú izbu
595 EUR. Komplexné cestovné poistenie (možnosť
objednať prostedníctvom CK).

ISLAND, ÁZIA,
AMERIKA,
AFRIKA
island, ázia,
amerika,
afrika

POVINNÉ DOPLATKY: Servisné poplatky 390 EUR.
Vybavenie vstupných víz (ETA formulár) 37 EUR/
dospelý, deti do 12 rokov zdarma.
NÁŠ TIP: Možnosť doplatku za all inclusive počas
pobytu pri mori za špeciálnu cenu 99 EUR/osoba
(komplet cena za všetkých 6 nocí).
*cena pre dieťa do 12 rokov na vyžiadanie
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komfortné poznávanie
v malých skupinácha

CESTOVATEĽSKÉ KINO – KULTÚRNE LETO 2016
13.7. (streda) o 20:30 hod. na námestí Eurovea

10. 8. (streda) o 20:30 hod. na námestí Eurovea

SRÍ LANKA – kráľovské dobrodužstvo

VIETNAM A KAMBODŽA – skvosty Indočíny

Uvádza Eva Orgovánová

Vôňa korenia, chuť pravého čaju, zelené scenérie, a koloniálna história. Krajina
Budhu a slonov, nádherných piesočnatých pláží, pikantného jedla a samozrejme
neustále usmievavých domácich ľudí. Ideálna destinácia vhodná pre
kohokoľvek! Zanietené rozprávanie očami „ukecanej“ Slovenky, ktorá na tomto
prenádhernom ostrove vo vlnách Indického oceánu dlhodobo žije.

20. 7. (streda) o 20:30 hod. na námestí Eurovea

ISLAND – ako na dlani
Uvádza Michal Richter

Uvádza Monika Szabová

Zažite unikáty Indočíny, ktoré nemajú na svete obdobu: vodné bábkové divadlo
v Hanoji, architektonický div sveta – starobylý komplex Angkor Wat, očarujúce scenérie
legendárneho zálivu Halong Bay, kozmopolitný Saigon, kráľovský pokoj v Hue aj
oddych na najkrajších plážach. Nádych komunizmu, najviac motoriek na svete
a bláznivá farebná delta Mekongu - to všetko v jedinej krajine, vo Vietname. K tomu
monumentálne chrámy stratené v džungliach kambodžského Angkoru. Nesmie chýbať
fantastická kuchyňa, či rozmanité tváre miestnych plné úsmevov ale i stôp nedávnych
tragédií, nesúce hrdo ďalej bohaté dedičstvo svojich predkov. Nechajte sa strhnúť!

17.8. (streda) o 20:30 hod. na námestí Eurovea

AUSTRÁLIOU a INDONÉZIOU - Trabantami
a Jawou

Island: krajina ako žiadna iná. Neustále rastúci vulkanický ostrov zavesený na
polárnom kruhu nie je iba jedným z najväčších sopečných laboratórií planéty,
kde našli svoj domov trollovia a iné skryté bytosti. Je to aj svet, v ktorom
milióny vtákov privádzajú na svet svoje potomstvo, kde loví polárna líška a kde
sú miestni skutočne hrdí na krajinu, ktorá im je domovom.

Uvádza Marek Slobodník

27.7. (streda) o 20:30 hod. na námestí Eurovea

24.8. (streda) o 20:30 hod. na námestí Eurovea

IRÁN – Damavand versus Ararat
Uvádza Tomáš Gindl

Irán a pohorie Alborz Tomáša lákalo už od čias základnej školy, kedy sa ešte len
prechádzal prstom po mape. Vyhasnutý vulkán Damávand vyzerá mysticky.
Neďaleký Ararat na arménsko-turecko-iránskych hraniciach v ničom nezaostáva.
Spojiť tieto dve krásne sopky do jednej cesty vyústilo do samozrejmosti.
Podarilo sa dobytie oboch vrcholov? Príďte si vypočuť rozmanité zážitky nielen
z výstupu, ale aj z malebných miest a dedín, z púští, pobreží a hôr. Príďte sa
presvedčiť, že Irán je krásna, historicky a kultúrne bohatá, no predovšetkým
priateľská krajina.

3. 8. (streda) o 20:30 hod. na námestí Eurovea

FRANCÚZSKO – mojich 10 parížskych naj
Uvádza Ľubica Šedivá

Paríž, možno si poviete, prečo zase Paríž.. stále len Paríž. Už bolo toľko toho
napísaného, povedaného, dá sa ešte niečo povedať či napísať o Paríži? Je toľko
sprievodcov (dokonca aj jeden môj), že by sme v kníhkupectve z kníh naskladali
možno aj metrovú výšku, ale... Napriek tomu stále hľadáme spôsob, ako Paríž
pochopiť, ako ho objaviť, či ho prežiť. Existuje niečo, čo ešte nebolo o meste miest
napísané či povedané? Prečo sa všetci, vrátane mňa, stále do toho púšťame? Prečo
teda Paríž? Jedna otázka a veľa odpovedí. A všetky sú správne. Najsprávnejšia je
aj práve tá vaša odpoveď. Váš dôvod, prečo Paríž. Záleží len na nás, ako sa na Paríž
pozriete, ako si ho užijete. Jedno je však isté, je len málo miest, kde sa môžete cítiť
tak ako v Paríži. Prečo? Odpoveď je jednoduchá, pretože je to Paríž.
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Videá, slideshow, rozprávanie a beseda s banskobystrickým cestovateľom Marekom
Slobodníkom o jeho ceste po Tichomorí na 58-ročnej Jawe 250 so známym českým
cestovateľom Danem Přibáněm a jeho Trabantmi. Keď sa chce, všetko sa dá!
Prejsť najhoršími autami, aké dokázal vyprodukovať socialistický priemysel naprieč
neobývaným austrálskym outbackom, neprebádaným Timorom a preplnenou
Indonéziou posiatou sopkami, chrámami a mešitami. Šesť mesiacov, 15 291
kilometrov a deväť ľudí v žltej ponorke ...

MONGOLSKO – v ríši Džingischána
Uvádza Eva Rosíková

Krajina nekonečných pasienkov s rozlohou 30x väčšou ako Slovensko, ale iba
polovicou obyvateľov. Zelené more len občas prerušia malé biele fliačiky - stáda
oviec a jurty domácich pastierov. Takmer mesačná cesta furgonom z legendárnej
púšte Gobi až k Tsaatanom - pastierom sobov v žijúcim v tajge, ku ktorým sa nedá
dostať inak ako na koni. Boľavé svaly najlepšie liečia jedinečné zážitky.

31.8. (streda) o 20:30 hod. na námestí Eurovea

GRUZÍNSKO – bájna Kolchida
Uvádza Sofiko Isaeva

Vydajte sa na miesto, kam vládca bohov Zeus vyslal Hefaista s pomocníkmi, aby
prikuli Prometea najťažšími a najmocnejšími reťazami k vysokej skale (Kazbegi)
v pohorí Kaukaz. Krajina bájnej histórie, fantastickej kuchyne a lahodného vína,
stále nedotknutá moderným turizmom. Kto raz zažije jej autentický charakter
a pohostinnosť, bude chcieť zostať navždy. Nepretržitý tok pôžitkov pre
chuťové poháriky, pastva prírody pre oči a zasľúbená zem všetkých milovníkov
histórie. Prejdite sa s nami od najkrajších štítov a miest Kaukazu až do rýchlo sa
rozvíjajúceho letoviska Batumi na brehu Čierneho mora.
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