Cestovná kancelária

Dobrodružstvo poznania 2020

Cestovanie v malých
skupinách
organizovanie
zájazdov na mieru

organizovanie
firemných zájazdov
konferencií
teambuildingov

www.victorytravel.sk

Victory Travel

Milí priatelia,
ďakujeme vám za ďalší rok strávený vo
Vašej spoločnosti. Bol to tak trochu zlomový
rok pre cestovný ruch, na slovenskom trhu
sa objavilo množstvo nových subjektov,
ponúkajúcich zväčša nízko nákladové
zájazdy, ktorých kvalita bola často otázna.
Osvedčené destinácie a itineráre zostarli, pribudli nové letecké
spojenia, vďaka globalizácii sa zmenili zvyky mnohých komunít
a to boli všetko výzvy na ktoré sme museli pružne zareagovať.
Výsledkom tejto snahy je práve náš nový katalóg, ktorý držíte
v rukách.

PRI IDENTIFIKÁCII PRIORÍT
A CIEĽOV, KTORÉ BUDEME
AKCENTOVAŤ PRI PREZENTÁCII
NAŠEJ CESTOVNEJ KANCELÁRIE,
SME DEFINOVALI NASLEDUJÚCE
AXIÓMY A PRAVIDLÁ:
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Jedinečný
zážitok
cestovanie s nami
musí stále zostať
jedinečným zážitkom. Svet, ktorý
objavujete v našej spoločnosti, musí
zostať aj v turizmom prevalcovanej
dobe autentický. Neznamená to, že
sa vyhneme najdôležitejším dominantám navštívených regiónov, avšak okrem nich sa s nami dostanete
každej krajine a jeho etniku “pod
kožu“. Ukážeme vám naše tajné
miesta, pripravíme pre vás taký balík zážitkov, pri ktorom nebudete
mať pocit, že ste súčasťou nejakého
deformovaného turistického
monštra.

Obmedzená
veľkosť
skupín
práve tento fenomén je jedným zo
zásadných v dosiahnutí predchádzajúceho cieľa. Na našich zájazdoch
označených číselným symbolom, garantujeme od budúceho roka veľkosť
skupiny práve do tohto počtu. Výhody plynúce z tohto kroku pre našich
klientov iste netreba zdôrazňovať.

Dobrodružstvo poznania

Odbornosť
na výbere našich
spolupracovníkov si dávame
záležať a našimi
sprievodcami budú vždy odborníci
na danú oblasť spĺňajúci aj všetky
osobnostné a ľudské kritéria pre
danú prácu.

www.victorytravel.sk

Ekologický rozmer
dnes už vieme, že účasť človeka na otepľovaní našej planéty, či znečistení ovzdušia a oceánov je dramaticky významná a žiaľ masový turizmus je jedným z faktorov, ktoré
na tomto znečistení nesie značný podiel. Pri našich cestách budeme akcentovať zodpovedný turizmus a zdôrazňovať jeho ekologické varianty. Od plniteľných fliaš s vodou, cez redukciu plastových obalov pri našich nákupoch, až
po všetky každodenné aktivity, kde to bude možné a akceptovateľné.
Go Green!

Cestujete s priateľmi
každá cesta má pre nás osobný rozmer. Každý
z nás určite pozná pocit, keď sa po platbe za nejakú službu, stal pre jej poskytovateľa z ničoho nič
menej dôležitým. Tento pocit pri cestách s Victory
Travel nielen že nikdy nesmiete a nebudete poznať, naopak, po začiatku
Vašej dovolenky pre nás prestávate byť klientmi a stávate sa našimi priateľmi. Presne v intenciách takéhoto etického kódexu sa ku vám chceme
správať. Budeme pracovať na vytvorení „ducha“ skupiny tak, aby ste
po návrate z cesty vedeli, že ste sa stali súčasťou komunity priateľov Victory Travel, obohatený o niekoľko zásadných priateľstiev a tento rozmer
bude pre Vás rovnako dominantnou spomienkou, ako spomienka na ktorýkoľvek iný zážitok z cesty. Klienti, ktorí so mnou absolvovali cesty v poslednom roku iste vedia o čom píšem, a verím, že by mohli byť dobrou referenciou. Naše skupinové diskusie pretrvávajú dlho po skončení zájazdov
a pred tým neznámi ľudia si plánujú ďalšie spoločné dovolenky a čo je
podstatné - nik na našom výlete nie je nikdy sám.

Memorandum Victory Travel
všetky spomenuté body nech sú našim verejným záväzkom a memorandom novej doby cestovania, pričom pri
všetkých našich zájazdoch bude celý náš tím pripravený
konfrontovať ich plnenie.

Verím, že aj v nasledujúcom roku si milí
naši priatelia vyberiete z bohatej ponuky
našich zájazdov, či už zo starostlivo
pripravených noviniek, alebo
z prepracovaných itinerárov, ktoré sme
v tomto roku všetky osviežili, občerstvili
a obliekli do nového šatu. Tešíme sa
na stretnutie s vami na našich zájazdoch
a verím, že prepojenia ktoré na týchto
cestách vzniknú, budú zásadným prínosom
pre vaše prázdniny a dovolenky.

2020

Nepredávame vám zájazd
možno sa budete čudovať, ale je to naozaj tak. Zájazdy
prenecháme našim drahým priateľom z konkurenčných
kancelárií. My pre vás máme prichystané omnoho viac.
Dobrodružstvo a emócia musia byť na našich cestách všadeprítomné. Zážitok, ktorý si prinášate domov z ciest s nami, je oveľa viac, ako len jednoduchá návšteva nových miest, či absolvovanie novej aktivity. Priateľstvo, radosť, dobrodružstvo, objavovanie, smiech a nebojím sa povedať aj láska,
nech sú vždy prvými asociáciami spojenými s vašou dovolenkou. A s Victory
Travel. (pre jednoduchosť, technickú zrozumiteľnosť a byrokratické obmedzenia budeme však s pojmom zájazd pracovať v odôvodnených prípadoch aj
naďalej)

Úroveň a kvalita
okrem štandardných výletov s vysokou úrovňou ubytovania a dopravy sme v tomto roku pripravili aj nové itineráre za skutočne revolučne nízke ceny. Aj v tomto
prípade sme si však kládli na srdce nepoľaviť z nárokov
na vysoký štandard, na ktorý ste pri cestách s Victory
Travel zvyknutí. Šetriť budeme vaše peniaze tam, kde
je to akceptovateľné, prijateľné vzdialenosti môžeme prejsť alternatívnou
dopravou k leteckej, hotely slúžiace na prespanie sa nemusia pýšiť množstvom hviezd. V cene však musí zostať zahrnuté všetko podstatné, neurobíme z vás ani na takýchto zájazdoch lacných batôžkárov prespávajúcich
v spoločných izbách, či cestujúcich v nedôstojných podmienkach.

Jasné a zrozumiteľné
podmienky a ceny
Približne od polovice októbra 2019 by mala byť spustená naša nová web stránka, kde budeme ako prvá z väčších cestovných kancelárií orientujúcich sa na dobrodružno poznávacie zájazdy zverejňovať konečné ceny zájazdov. Oproti iným CK
vychádzame v ústrety aj single cestovateľom a v prípade, ak pre Vás nenájdeme doubytovanie, náklady za samostatnú izbu Vám preplatíme až do výšky 250 EUR!

S pozdravom Váš

Juraj Uvíra
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Grónsko
Írsko
Island - to najlepšie
Island - veľký okruh
Island + Nórsko
Korzika
Lisabon, Madeira, Azorské ostrovy
Nórsko - Lofoty
Nórsko - To najlepšie
Nórsko Komplexne
Petrohrad - Petrohradské biele noci
Petrohradské zimné noci
Portugalsko
Rumunsko
Srdce Španielska
Škótsko, ostrovy Mull, Iona, Skye a Edinburgh
To najlepšie z Ruska - Petrohrad, Moskva
Ukrajina
Unikátna Delta Dunaja
Vône a chute exotickej Andalúzie
Afrika
Etiópia klasický okruh
JAR, MOZAMBIK(MAPUTO), Lesotho,
Svazijsko a Cape Town
JAR, NAMIBIA, BOTSWANA,
ZIMBABWE LUXUSNE
JAR, NAMÍBIA, BOTSWANA, ZIMBABWE,
ZAMBIA
Kamerun
Kamerun, Gabon, Svätý Tomáš a Princov ostrov
Kapské mesto - mys na konci sveta
Madagaskar - Esencia veľkého ostrova
Madagaskar komfort - Sever
Maroko
Maurícius
Rwanda, Uganda, Kongo, Zanzibar
Surfing Maroko
Tanzánia, Zanzibar
To najlepšie z Afriky
To najlepšie z Etiópie
Viktóriine vodopády + safari v Botswane
Zanzibar
Oceánia
To najlepšie z Austrálie
To najlepšie z Nového Zélandu

Vernostná
EXCLUSIVE

70
60

Vernostná
PREMIUM

50
50

Vernostná
STANDARD

80
100

Skoré
prihlásenie

80
130

Novoročná
Január

Vernostná
EXCLUSIVE

150
200

Vianočná
December

Vernostná
PREMIUM

1 750
1 855

Cena
zájazdu od v €

Vernostná
STANDARD

Európa
Albánsko, Kosovo, Korfu
Faerské Ostrovy

Skoré
prihlásenie

Ázia
Aperitív v Japonsku
Bali - Ostrov bohov
Bali - tajné miesta Juraja Uvíru
Barma (Mjanmarsko) - Zlatá zem
Bhután - Stratená Šangri la
Čína ako ju nepoznáte - Vnútorné Mongolsko,
Peking a Xi’an
Čina, Tibet, Mjanmar
Čina, Tibet, Nepál, India - Ideálna štvorkombinácia
Čínske národné parky UNESCO - Avatarské hory
Filipíny - Krajina 7000 ostrovov
Himaláje - Trek okolo Annapurny
so slovenským horským vodcom
Hong Kong, Macao - Jednohubky autonómnej Číny
Taiwan a "iná Čína"
Irán - všetko podstatné
Izrael
Japonsko - veľký okruh
Jáva, Kalimantan - Divoká Indonézia
Joga na BALI - S profesionálnou cvičiteľkou
Jordánsko
Južná India - Mozaika kontrastov
Kaukaz - Arménsko
Kaukaz - Azerbajdžan
Kaukaz - Azerbajdžan + Gruzínsko
Kaukaz - Azerbajdžan + Gruzínsko + Arménsko
Kaukaz - Gruzínsko
Kaukaz - Gruzínsko + Arménsko
Kaukaz - Gruzínsko + Lyžovačka na Kaukaze
Kaukaz - Lyžovačka na Kaukaze
Lombok, Bali, Gili, Java
Maldivy - Relax v raji - bez prikras
Mongolsko
Muai Thai - Thajský box
Ostrovný Vietnam
Papua, Sulawesi, Sumba, Timor, Komodo, Bali
Siberut - Ostrovy Mentawai
Snehobiela Sibír
Sulawesi (Celebes), Wakatobi - Perly Indonézie
Sumatra, Kuala Lumpur
Thajsko - full moon
Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža
Thajsko, Malajzia, Kambodža, Indonézia, Singapur
Thajsko, Malajzia, Singapur
Tibet, Nepál
To najlepšie z Číny
To najlepšie z Indie
To najlepšie z Nepálu - Mystický drahokam
To najlepšie z Uzbekistanu
Transsibírska magistrála
Veľká expedícia Strednou Áziou
Veľký okruh Nepálom
Vietnam, Kambodža - Šarm bývalej Indočíny
Zlatý okruh Srí Lankou - Perla Indického oceánu

Novoročná
Január

Amerika
Aperitív na Kube
Argentína, Uruguaj, Brazília
Buenos Aires, Ohňová Zem, Patagónia,
Veľkonočný ostrov
Duša a chute ďalekého juhu USA
Ekvádor, Galapágy, Peru
Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador,
Nikaragua, Kostarika, Panama
Kuba
Mexiko - maximálne poznanie
Mexiko a Kuba
Najkrajšie mestá USA
Od pobrežia k pobrežiu USA
Perly USA
Peru
Peru, Bolívia, Čile
Surinam, Guyana, Francúzska Guyana
To najlepšie z Kalifornie
To najlepšie z Kolumbie
TOP cesta severom USA
USA - Epická cesta od východu na západ
Veľká juhoamerická expedícia

Vianočná
December

ZĽAVY

Cena
zájazdu od v €

Victory Travel

2 995
1 295
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1 560
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1 000
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1 850
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* Ak nie je uvedené inak, jednotlivé zľavy sa
nedajú sčítavať
* Zľavy sa odčítavajú pri vyúčtovaní zájazdu
* Ak klient čerpá iba časť balíka služieb (napr. si
zabezpečuje vlastnú letenku), neuplatňujú sa
žiadne zľavy!

VIANOČNÁ ZĽAVA
Platí pri úhrade stanovenej zálohy do 31. 12. 2019,
na zájazdy začínajúce od 01. 03. 2020. Zľavu je
možné kombinovať len s vernostnou zľavou.

Zľava za skoré prihlásenie
Zľava, ktorá platí pre každého klienta, ktorý sa
prihlási a uhradí stanovenú zálohu minimálne 4
mesiace pred odchodom zájazdu.

NOVOROČNÁ ZĽAVA
Platí pri úhrade stanovenej zálohy do 31. 01. 2020,
na zájazdy začínajúce od 01. 04. 2020. Zľavu je
možné kombinovať len s vernostnou zľavou.

Príklad: Ak zájazd odchádza 24. 10. 2020, je
potrebné prihlásiť sa najneskôr 23. 6. 2020. Pre
získanie tejto zľavy je rozhodujúci dátum platby.
Zľavu za skoré prihlásenie je možné kombinovať
len s vernostnou zľavou.

VERNOSTNÁ STANDARD
Túto zľavu si môže uplatniť každý klient, ktorý absolvoval minimálne jeden zájazd z našej ponuky.
VERNOSTNÁ PREMIUM
Túto zľavu si môže uplatniť každý klient, ktorý absolvoval minimálne štyri zájazdy z našej ponuky.
VERNOSTNÁ EXCLUSIVE
Túto zľavu si môže uplatniť každý klient, ktorý
absolvoval minimálne sedem zájazdov z našej
ponuky. Neráta sa účasť na prípadných bonusových zájazdoch.

Dobrodružstvo poznania

Množstevná zľava
1) Pri prihlásení sa 6 až 9 klientov naraz, získava
jeden z klientov 40 % zľavu z ceny zájazdu.
Maximálna výška zľavy je však 850 €
2) Pri prihlásení sa 10 klientov a viac, CK poskytne zľavu na základe dohody.
Množstevná zľava sa nedá kombinovať so
žiadnou inou zľavou. Akúkoľvek akciovú zľavu
vypísanú počas roka 2019 - 2020, nie je možné
kombinovať so žiadnou inou zľavou.
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CK Victory Travel s. r. o.
Kollárová 7, 917 01 Trnava
tel. : +421 33 55 13 856
mobil: +421 907 604 504
Predajná kancelária je
otvorená v pracovných dňoch
09. 00 — 17. 00 h
e-mail:
victory@victorytravel.sk
www.victorytravel.sk
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NAŠICH ZÁJAZDOV NÁJDETE
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AKO PRVÁ A JEDINÁ CK NA SLOVENSKU SO ZAMERANÍM NA DOBRODRUŽSTVO POZNANIA
máme pre vás pripravené odlety do exotiky z Košíc!

» NAOZAJ SA VÁM CHCE DEŇ PRED ZÁJAZDOM
A DEŇ PO ZÁJAZDE ZABIŤ CESTOVANÍM
DO VIEDNE ČI BUDAPEŠTI?
» AKO PRVÁ A JEDINÁ CK NA SLOVENSKU SO
ZAMERANÍM NA DOBRODRUŽSTVO POZNANIA
MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÉ ODLETY
DO EXOTIKY Z KOŠÍC!
» UŠETRITE DNI VZÁCNEJ DOVOLENKY, NAMÁHAVÉ
VIACHODINOVÉ PRESUNY A NÁKLADY NA PRENOCOVANIE PRI ODLETOCH Z VIEDNE!
2020

Odlet na poznávací zájazd s CK VICTORY
TRAVEL dnes večer? Stihnete čo len chcete! Deň v práci, poobedná siesta na obľúbenom gauči alebo cvičenie pred letom,
skoršia večera s rodinou či posedenie
s kamarátmi. Dve hodinky pred odletom
taxi za 3 € rovno na košické letisko.
Iba s CK VICTORY TRAVEL máte garantované aj exkluzívne VIP služby BIZNIS
SALÓNIKA na letisku Košice — pohodlné
kožené sedačky, občerstvenie, medzinárodná tlač a wifi pripojenie.
Možnosť odletu z Košíc si vyberajú aj naši
sprievodcovia! Marcela Mattová, expert
CK VICTORY TRAVEL na Indonéziu a Áziu
po dovolenke v domovských Košiciach
odlieta NA BALI práve z Košíc.

9
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FESTIVAL
ŠARKANOV

na Bali
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70 – 80
ČLENOV

Tímy pozostávajú zo 70 – 80 členov.
Od výrobcov šarkanov, cez vlajkonosičov, dopravcov a pilotov, každý
v tíme je rovnako dôležitý
a má svoju neodmysliteľnú úlohu.

Suché a veterné obdobie
v mesiacoch jún až október je
na ostrove Bali neodmysliteľne
spojené s festivalmi šarkanov.
Organizuje sa ich tu mnoho, ale tá hlavná a najväčšia udalosť sa každoročne
opakuje na východnom pobreží, na plážach s čiernym sopečným pieskom, severne od mestečka Sanur. Bali nedostalo prezývku „Ostrov bohov“ náhodne.
Náboženstvo a magické rituály sú tu každodennou súčasťou života ľudí. Nie
je to inak ani pri festivale šarkanov. Všetko sa to začalo oslavnými rituálmi
roľníkov, ktorí ďakovali bohom za dobrú úrodu. Aby ich potešili, za zvukov
tradičného orchestra „gamelánu“ vypúšťali obrovských šarkanov vysoko
do neba. Dnes je festival veľkou súťažou, do ktorej sa zapájajú skupiny mladých chlapcov z miestnych okrskov zvaných „banjar“ a pokúšajú sa získať peňažnú výhru. Každé mužstvo má tiež svoj vlastný gamelánový orchester pozostávajúci z množstva gongov a bubnov, ktoré dodávajú festivalu
dramatickú atmosféru.

2020
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Biela, červená a čierna sú tri
základné farby používané na šarkanoch. Symbolika nie je náhodná. Reprezentujú troch hlavných
bohov hinduizmu – Brahmu,
Višnu a Šivu.

4 m NA ŠÍRKU
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Medzi hodnotiace kritériá súťaže
patrí dĺžka letu, dizajn šarkana a
technika vzletu. Atmosféra na festivale je intenzívna. Vyzerá to tu tak
trochu ako na bitevnom poli. Vo
vetre vejú vlajky jednotlivých tímov,
ktoré nesú tváre rozhnevaných démonov a bohov, chlapci a mladí muži
oblečení v tradičných sukniach „sarong“ posedávajú v tieni svojich drahocenných drakov, popíjajú palmové
víno a fajčia klinčekové cigarety.
Tradičné balijské šarkany sú gigantické, merajú až 4 metre na šírku a
10 metrov na dĺžku. Sú starostlivo
postavené, pod dozorom starejších
majstrov, z pevnej bambusovej konštrukcie a z ľahkej tkaniny. Janggan
je asi najpozoruhodnejším zo všetkých. Jeho chvost niekedy dosahuje
aj viac ako 100 metrov dĺžky.

Niektoré draky sú vyzdobené bohato vyrezávanou
a maľovanou maskou a vo svojej konštrukcii majú natiahnutú tetivu, ktorá sa po vzlete rozvibruje a jej zvuk
rezonuje priestorom. „Bebean“ (v tvare ryby) „Janggan“
(v tvare vtáka) a „Pecukan“ (v tvare listu) sú tri hlavné
kategórie šarkanov, ktoré na festivale lietajú.
Čaká sa na súboj. Desiatky tímov sa
rozmiestňujú po širokom poli, aby
si našli svoje miesto štartu. Polovica mužstva drží dlhý vlasec na jednej strane a polovica drží draka
na druhej strane. Súperi sú až nebezpečne blízko seba. Keď zaznie
gong, všetky tímy sa rozbehnú proti
vetru a dvíhajú svojich drakov
do výšky. Ich orchestre bijú dramaticky do bubnov a navzájom sa prehlušujú. Štart je najkritickejší. Draky
kolísavo vzlietajú, narážajú jeden
do druhého a rútia sa k zemi. Vietor
mierne ustal. Mužstvá bežia stále
ďalej a ďalej k moru, aby nabrali

vzduch pod krídla svojich šarkanov.
Davy ľudí bežia s nimi. Pozor
na priesvitné lanká! Tie všade nebezpečne križujú priestor. Nikto
na nikoho neberie ohľad, všetky
zraky smerujú len k oblohe. Tímy
stále bezhlavo bežia proti vetru
na pláž, kde ich zmietajú morské
vlny. Ruky s lankom majú však stále vztýčené a udržujú svojich drakov vo vzduchu. Len keď už nie je
kam ďalej bežať, hladko pristávajú
na čiernom piesku. Radosť je obrovská. Orchestre bubnujú, davy
burácajú a bohovia? Tí sa určite
tešia.

2020

Zuzana Čaprnková
Profesiou fotografka odišla
na Ostrov bohov, na Bali, kde na Univerzite umenia v Denpasare študovala tradičné umelecké remeslá.
Do Indonézie sa okamžite zamilovala a našla v nej nekonečný zdroj inšpirácie. Bali je teraz jej druhý domov, kam sa neprestáva vracať. Ako
sprievodkyňu ju môžete stretnúť
na našich zájazdoch do Ázie
a do Európy.
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CESTA OKOLO SVETA

CESTA OKOLO SVETA

OD 6 000 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Najlepšia cena na trhu! 22 dní života, 21 dní
z kalendára a 13 dní dovolenky.

Svet je nádherný! Doprajte si autentické zážitky! Vaše chuťové poháriky sa
tešia na množstvo exotických jedál, Vaše uši na množstvo hudby. . . Niekedy nie je čas vypočuť si celý album. Niekedy je fajn vypočuť si výberovku
od Vášho obľúbeného DJa. Tak je to aj s touto cestou. Tu je naša výberovka. Kluby, bary, ľudia, pamiatky, jedlá. . . Kokteil vôní. Intenzívne dobrodružstvo poznania. V exkluzívne malej skupine – Cesta okolo sveta.
Ak ste na niektorom z miest
v programe už boli – poďte sa pozrieť, čo sa zmenilo a dať si drink vo
Vašom obľúbenom bare.
1. — 4. deň

Odlet z Európy a prílet do ÁZIE.
Víta nás hlavné mesto THAJSKA –
BANGKOK. Skvelé kluby a bary.

Prehliadka Kráľovského paláca, autentická aj turistická atmosféra
na ulici Khao San. Nemravný „ženský cirkus“ vo štvrti Pat Pong vykompenzujeme duchovnom v budhistických chrámoch. Ochutnáte to
najlepšie tropické ovocie na plávajúcich trhoch, možnosť návštevy „kobrej show“. Necháme sa rozmaznávať
ázijskou pohostinnosťou a masážami. Dokonalá aklimatizácia, pokojná

budhistická nálada. Jet leg je
za nami a pred nami intenzívny
program. Prelet do TOKIA.
5. — 8. deň

JAPONSKO – krajina vychádzajúceho
slnka je iná ako všetko, čo ste doteraz zažili. TOKIO – šintoistická svätyňa Meidži Džingú, tokijská Champs - Élysées v Omoto Sanno. Cez
Dúhový most do Odaiba s najkrajším
výhľadom na Tokio. Cesta šinkanzenom do meste ÓSAKA. Elektrotechnické aj gastronomické centrum krajiny. Vyhliadka zo Sky building, rušná
trieda Dótomburi. Povieme si o samurajoch a o nindža bojovníkoch.
Výlet do KJÓTO. Návšteva najkrajších

Termíny zájazdov
21. 04. 2020 - 11. 05. 2020 /		6 000 €

Maximálny počet ľudí: 10
Trvanie zájazdu v dňoch: 22

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, prelety, ubytovanie s raňajkami v 3* alebo vo 4* hoteloch, prenajatú dopravu klimatizovaným autobusom a letiskové
transfery, kvalitný program, poistenie CK proti
insolventnosti. Po slovensky hovoriaci sprievodca
CK VICTORY TRAVEL a miestni sprievodcovia
podľa potreby. .
Cena nezahŕňa
Povinné príplatky, víza, bakšišné, stravu okrem
raňajok, vstupné, poistenie liečebných nákladov,
fakultatívne výlety.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 1 500 €
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1

4

Na TAHITI
prejdeme
DÁTUMOVÚ
HRANICU
a získame
deň navyše!

3

2

Trasa zájazdu
1. Viedeň
2. Bangkok
3. Tokio
4. Ósaka
5. Sydney
6. Auckland
7. Tahiti
8. Moorea
9. Veľkonočný ostrov
10. Santiago de Chile
11. Viedeň

7/8
9

chrámov, záhrady, sochy, bambusové
lesy, sakury. Štvrť gejší.
Prelet z ÁZIE do AUSTRÁLIE.
9. — 12. deň

Víta nás SYDNEY. V najznámejšom
meste najmenšieho kontinentu si
doprajeme najkrajšie výhľady na prístav Darling, zastavíme sa vo svetoznámom akváriu. Slávna budova
Opery a nezabudnuteľný most Harbour Bridge. Celodenný výlet do národného parku Blue Mountains, pod
ochranou UNESCO. Cestou k nemu
sa pristavíme v Olympijskom parku.
Po jeho návšteve sa už ocitáme
na mnohých krásnych miestach vytvorených prírodou, medzi ktorými
vynikajú najmä Tri sestry. Prečo získali takéto zaujímavé pomenovanie?
Povieme si na mieste. Aboridžinci.
Vôňa eukalyptov, vodopády KATOOMBA. Klokany aj koaly. Do Sydney sa vrátime štýlovo na palube
lode, ktorá nás dovezie priamo
do prístavu vedľa Opery. Posledný
deň využijeme na nákup suvenírov,
na relax a na kúpanie sa na známej
Bondi pláži.
Prelet na NOVÝ ZÉLAND.

10

Bývalé hlavné mesto AUCKLAND si
pozrieme z najvyššej stavby na južnej pologuli – zo Sky Tower. Presunieme sa do oblasti ROTORUA, kde
žije najväčšia komunita Maorov. Zatancujeme si s nimi Haka? Filmové
scenérie a „hobitie“ domčeky.
Odlet do OCEÁNIE.
13. — 15. deň

Prílet do magickej francúzskej POLYNÉZIE, na ostrov TAHITI, do PAPEETE.
Preletíme DÁTUMOVÚ HRANICU a získame deň navyše! Práve tento deň naviac zachránil stávku Phileasa Fogga vo
Verneho knihe Cesta okolo sveta za 80
dní. Rušný trh, pešia prechádzka
mestom. Na MOOREA si naplno vychutnáme rozprávkovú flóru a čaro tropického ostrova. Záujemcovia si prejdú
cez ananásové plantáže a COOKOVU
zátoku. Možnosť bicyklovania sa, šnorchlovania či potápania sa s rajami aj so
žralokmi. Oddych v raji.
Prelet na koniec sveta – VEĽKONOČNÝ OSTROV.

viditeľnou pevninou Mesiac! Navštívime to najzaujímavejšie na severe,
na západe aj na východnom pobreží.
Návšteva kultového miesta ORONGO
a zaplavený kráter sopky RANO KAU.
Skalné steny AHU VINAPU. Turistická
HANGAROA. Kráter PUNA PAU a lávová jaskyňa PAHU. Sedem nádherných sôch moai v AHU AKIVI – sú jediné, ktoré sú vo vnútrozemí a hľadia
k oceánu. Najfotografovanejšie AHU.

5

6

Prečo by sme
sa vracali?
Pôjdeme stále
ďalej a spravíme
VEĽKÝ OKRUH
PLANÉTOU ZEM

Prelet do JUŽNEJ AMERIKY.
20. — 21. /22. deň

Hlavné mesto SANTIAGO DE CHILE
bude pre nás návratom do modernej
civilizácie. Skvelé stejky a víno. Bohémska štvrť Bellavista. Prezidentský palác, Námestie Ústavy so sochou zvrhnutého prezidenta
Allendeho, PLAZA DE ARMAS
s úžasnou katedrálou. Lanovkou sa
vyvezieme na kopec SAN CRISTÓBAL, kde si užijeme výhľady
na mesto pod Andami.
Večerný let do Európy a prílet
do Viedne na nasledujúci deň.

16. — 19. deň

RAPA NUI alebo VEĽKONOČNÝ
OSTROV. Odtiaľto je jedinou

Doprajte si – aspoň raz život obleťte
zemeguľu! Keď už ste u protinožcov –
bližšie ako domov máte do Polynézie.
Odtiaľ je len na skok na koniec sveta
k tajomným sochám Veľkonočného
ostrova a zrazu je najbližší kontinent
Amerika intenzívne poznávanie aj
pohoda a relax – CESTA OKOLO SVETA
S CK VICTORY TRAVEL za najlepšiu cenu
na trhu.

2020

15

AMERIKA

J

ediný kontinent rozprestierajúci sa na oboch
pologuliach. Pocit Indiana Jonesa v džungľových porastoch Amazónie alebo zdolávanie
mayských pyramíd. Amerika, to nie je len jej latinská časť, kde maňana je odpoveďou takmer
na všetko. Pulzujúci sever s modernými megalopolismi, raj konzumu a tovareň na sny. . .
Po roadtripe s nami si nejeden poopraví aj túto
stereotypnú optiku naučenú z médií. Svet, kde
nič nie je nemožné, nevšednosť od severu
na juh, Amerika ako ju (ne)poznáte! Ste pripravení vydať sa s nami na dobrodružstvo?
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ARGENTÍNA
URUGUAJ
BRAZÍLIA
PERU
BOLÍVIA
ČILE
GALAPÁGY
VEĽKONOČNÝ OSTROV
GUATEMALA
EKVÁDOR
BELIZE
HONDURAS
NIKARAGUA
KOSTARIKA
EL SALVADOR
PANAMA
PARAGUAJ
KOLUMBIA
GUYANA
SURINAM
FRANCÚZSKA GUYANA
MEXIKO
KUBA
USA

2020
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AMERIKA
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VEĽKÁ
JUHOAMERICKÁ
EXPEDÍCIA

Naše Naj
Expedícia
Letecké presuny

Peru, Bolívia, Čile, Argentína, Uruguaj,
Paraguaj, Brazília.
PRIDALI SME: uruguajské hlavné mesto
MONTEVIDEO a PARAGUAJ.
Machu Picchu, tango v Buenos Aires, najhorúcejšie mesto Asunción či
pulzujúce Rio de Janeiro. Kúpanie sa v Atlantiku, vodopády Iguazú,
ochutnávka špičkového vína, zasnežené andské ľadovce a krásna zelená krajina centrálneho Paraguaja. Fantastické morské plody v Peru,
argentínske stejky, uruguajské a bolívijské vína, paraguajská chipa guasu, brazílske džúsy a caipirinha. Svetoznáme pláže Copacabana,
Ipanema a nový div sveta, socha Krista na hore Corcovado. 6x top pamiatky UNESCO!
1. — 3. deň

Z Viedne odlietame až pod rovník
na západnej pologuli. Bienvenidos
a Lima! Mesto kráľov, a najmä kráľovskej peruánskej gastronómie.
Okrem povinnej jazdy centrom
mesta s impozantnou katedrálou
sa presunieme aj mimo historického centra, až k vlnám Pacifiku. Práve v jeho blízkosti Vás pozývame

na výborný obed! Odoláte špecialite
ceviche? Odlet do CUZCO – pristávame vo výške 3 400 m n. m. Pupok
inkského sveta a asi najkrajšie
mesto andskej oblasti Južnej Ameriky. Stavebné majstrovstvo Inkov
v majestátnom obradnom stredisku
SACSAYHUAMÁN, a nocľah v poslednom inkskom meste
Ollantaytambo.

OD 3 675 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
08. 01. 2020 - 27. 01. 2020
21. 03. 2020 - 09. 04. 2020
29. 08. 2020 - 17. 09. 2020
22. 10. 2020 - 10. 11. 2020

/		3 675 €
/		3 675 €
/		3 675 €
/		3 675 €

Maximálny počet ľudí: 17
Trvanie zájazdu v dňoch: 20

Cena zahŕňa
Letenku na trase Viedeň – Lima a Rio de Janeiro
– Viedeň, sprievodcu CK VICTORY TRAVEL
a miestnych sprievodcov, prehliadku všetkých
navštívených miest, ubytovanie v hoteloch
strednej kategórie s raňajkami, uvítací obed
v Lime, kompletnú dopravu prenajatými minibusmi, medzinárodné lety na trase La Paz – Santiago de Chile, Santiago de Chile – Buenos Aires,
vnútroštátny let na trase Lima – Cuzco, Foz
do Iguazú – Rio de Janeiro, loď na trase Buenos
Aires – Colonia del Sacramento, výlety na brazílsku a argentínsku stranu vodopádov, poistenie
CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Fakultatívne výlety, let Montevideo – Asunción
(cca 210 €), vlak na Machu Picchu, stravu okrem
uvedenej, vstupy, povinné príplatky, poistenie
liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 620 €

2020
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Lima

Ollantaytambo

Machu Pichu

Cuzco

Puno

6

La Paz

Rio de Janeiro

Asunción

Valparaíso

Vodopády Iguazú

Trasa zájazdu

Santiago de Chile
Colonia del Sacramento
Buenos Aires

11

Montevideo

Peru
1.
2.
3.
4.
5.

Lima
Cuzco
Ollantaytambo
Machu Picchu
Puno

Bolívia
6. La Paz

Čile
7. Santiago de Chile
8. Valparaíso

Argentína
9. Buenos Aires

Uruguaj
10. Colonia del
Sacramento
11. Montevideo

Paraguaj
12. Asunción

Argentína
13. Vodopády Iguazú

Brazília
14. Rio de Janeiro

4. — 6. deň

Jeden z vrcholov našej cesty, návšteva jedinečného miesta v srdci Ánd –
MACHU PICCHU. Chrámy Slnka,
vody, dômyselné systémy vodovodov a stovky kamenných terás dokonale začlenených do neporušenej
prírody. Šperk mesta, neporušený lapač Slnka INTIHUATANA a pohľad,
ktorý sa Vám navždy vryje do pamäti. CUZCO – nádherný stred mesta
a množstvo skvelých miest na zážitkovú gastronómiu. Odchod do hlavného mesta peruánskeho folklóru –
PUNO. K plávajúcim trstinovým
ostrovom sa dostaneme krátkou
plavbou a po nej nastupujeme
na ostrovy. Tipnete si, koľko vody
bude pod nami? Nocľah v Puno.

20
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7. — 8. deň

BOLÍVIA! LA PAZ, hlavné mesto ležiace vo výške 3 700 m n. m. Plaza
Murillo, obrovské vrecia plné koky
a prudké stúpanie na záhadný trh
čarodejníkov. COROICO – fakultatívny výlet do subtropického mestečka,
kde rastú banánovníky, pomarančovníky či káva. Cesta z výšky 4 700 m
n. m. na 1 200 m n. m. sa stala svetoznámou! Nádhernou cestou späť
do La Pazu – tropickú flóru, kolibríky
a takmer pralesnú vlhkosť vystrieda
dočasná zima a možno aj sneh.

www.victorytravel.sk

13. — 14. deň

Prehliadka Montevidea, počas ktorej
si povieme nielen o tom, kto bol José
Gervasio Artigas, ale aj o základných
rozdieloch medzi argentínskym
a uruguajským barbecue. Naozaj tu
robia ešte lepšie stejky ako v susednej Argentíne? Ranný odlet do Asunciónu a prehliadka minimálne navštevovaného hlavného mesta, ktoré sa
dostáva do povedomia ako najhorúcejšie mesto Južnej Ameriky. V tieni
stromov si povieme nielen o hrdinoch
likvidačnej vojny, ale ochutnáme aj
studenú verziu známeho maté. Večer
však uprednostníme pivo v našej obľúbenej krčme. Nocľah v Asuncióne.
15. — 16. deň

Po zemi sa presunieme na trase
Asunción – Foz do Iguazú. Budeme
prechádzať srdcom Paraguaja, v ktorej nájdeme miesta na ochutnávku
prekvapujúco dobrých paraguajských
špecialít. Návšteva brazílskej strany
najkrajších vodopádov sveta IGUAZÚ. Ohromujúci zážitok z pohľadu

9. — 10. deň

11. — 12. deň

Ranný presun na jedno z najvyššie
položených letísk sveta a odlet
do ČILE. SANTIAGO DE CHILE. Pohľad naň si vychutnáme zo Cerro
San Cristóbal. LA MONEDA – dejisko
vojenského prevratu, ktorý rezonoval aj u nás. Fakultatívny výlet
do mesta Valparaíso spojený
s ochutnávkou vína v jednej z najlepších vinárskych oblastí sveta, VALLE
DE CASABLANCA. Po nej pokračujeme do legendárneho prístavného
mesta VALPARAÍSO, v ktorom si vychutnáme aj jazdu na preslávených
funiculares a stratíme sa v jeho krivolakých uličkách. Návrat do Santiago de Chile.

Prelet nad Andami do BUENOS
AIRES. V tomto Paríži južnej Ameriky sa prejdeme po najširšej ulici sveta so známym symbolom mesta,
Obelisk republiky, so štyrmi dôležitými dátumami argentínskej histórie.
Najnavštevovanejší cintorín krajiny,
ktorý znesie porovnanie aj so slávnym Cimetière du Père - Lachaise
v Paríži. CASA ROSADA s balkónom
Evity a famózna LA BOCA, ktorú
preslávila futbalová ikona Diego Maradona. Večerné mesto s možnosťou
návštevy tango kabaretov a barov
a ponuka tých najlepších stejkov
a vín v štýlových reštauráciách.
Po najširšej rieke sveta La Plata
do URUGUAJA. Víta nás mesto COLONIA DEL SACRAMENTO. Pešia
prehliadka historického centra
a krátky presun do hlavného mesta
Uruguaja – Montevideo, v ktorom
prespíme.

na jednu z najkrajších prírodných panorám na zemi! Ak si budete chcieť
dopriať pohľad z vrtuľníka, na brazílskej strane budete mať možnosť.
Na druhý deň vstupujeme opäť
do Argentíny, kde sú kilometre
chodníkov v pralese, možnosť adrenalínovej jazdy člnom až takmer pod
vodopády, stovky tropických motýľov a možno aj kapybary a kajmany.
Návrat do Fozu a nocľah.
17. — 20. deň

RIO DE JANEIRO. „Cidade maravilhosa“ alebo nádherné mesto. Nepochybujeme vôbec o tom, že potvrdíte, že
toto pomenovanie si Rio zaslúži. Nový
div sveta, SOCHA KRISTA na hore
CORCOVADO a neuveriteľná atmosféra mesta s obrovským genius loci. Pohľad na večerné Rio z Cukrovej homole
a najznámejšia pláž sveta COPACABANA. Vynikajúca caipirinha pri pláži
IPANEMA a podľa chuti štadión MARACANÁ alebo SAMBODROM. Odlet
do Európy a príchod domov.

Mesto kráľov – Lima, ale aj stavebné
majstrovstvo Inkov. Kúpanie sa
v Tichom aj v Atlantickom oceáne,
vodopády Iguazú, najsuchšia púšť sveta
Atacama a zasnežené andské vrcholy.
7 krajín a skutočná intenzita poznania.
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EKVÁDOR, GALAPÁGY, PERU
Neobývané galapágske ostrovy North Seymour, Bartolomé,
Pinzón a Santa Fé.

1. — 2. deň

Ranný odlet do Ekvádoru a prílet
do jedného z najkrajších miest Južnej
Ameriky – QUITA. Usporiadané a zároveň rozľahlé historické centrum
a prepychovo zdobený jezuitský

22

OD 3 390 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Váš splnený sen v lone jedinečnej prírody súostrovia Galapágy. Šnorchlovanie a kúpanie sa v krištáľovo čistom Pacifiku. Morské leguány, obrovské korytnačky na Santa Cruz vs. najmenšie tučniaky na Bartolomé. Hravé uškatce na Santa Fé a žraloky na ostrove Pinzón – päť
nezabudnuteľných dní na Galapágoch! Pečené langusty, čerstvé morské plody a excelentné vína. Významné archeologické pamiatky Južnej
Ameriky, neuveriteľné pyramídy močickej kultúry a najväčšie hlinené
mesto sveta kultúry Čimú.

Termíny zájazdov
		
14. 04. 2020 - 26. 04. 2020 /		3 390 €
01. 05. 2020 - 13. 05. 2020 /		3 390 €
27. 06. 2020 - 09. 07. 2020 /		3 390 €
22. 08. 2020 - 03. 09. 2020 /		3 390 €
24. 10. 2020 - 05. 11. 2020 /		3 390 €

kostol. Podľa záujmu výlet lanovkou
na aktívny stratovulkán Pichincha,
ktorého vrchol leží vo výške 3 945 m n.
m. Prekonáte najvyššiu výšku hneď
na začiatku zájazdu? Ekvádorské pochúťky yaguarlocro či llapingachos.

Cena zahŕňa

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 13

3. — 5. deň

Odlet na súostrovie Galapágy. Ležia
iba tisíc kilometrov na západ, ale život na nich snáď nemôže byť odlišnejší ako na pevnine. Na vysočine
ostrova Santa Cruz si vychutnáme
pohľad na obrovské korytnačky
a prechádzku v lese plnom skalézií,
čo sú endemické stromy rastúce iba
na Galapágoch. Celodenný výlet
na jeden z najkrajších ostrovov Galapág – NORTH SEYMOUR. Počas
pešej túry budeme možno opäť pozorovať krásnych samčekov fregát,
pyšne nafukujúcich sýtočervené hrdelné vaky. Uvidíme opäť ikonického zástupcu vtáčej fauny Galapág
– Sulu modronohú? Pohľad
na ostrov BARTOLOMÉ patrí k tým
najznámejším. Je preslávený vďaka
skalnému útvaru Pinnacle Rock,
a tým, že tu žijú najmenšie tučniaky severne od rovníku. Scenéria
ostrova Bartolomé patrí k nezabudnuteľným zážitkom.

Dobrodružstvo poznania

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prenajatú dopravu, výlet na päť ostrovov Galapág, let na trase
Trujillo – Lima, ubytovanie v hoteloch strednej
kategórie s raňajkami, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Stravu okrem raňajok, povinné príplatky, vstupné, poistenie liečebných nákladov, let na Galapágy (cca 320 €).
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 420 €

www.victorytravel.sk

6. — 7. deň

Každý z ostrovov súostrovia Galapág
je unikátny. Tieto dni strávime výletom na ostrov Pinzón a Santa Fé.
Pinzón označuje geografický stred
Galapág a práve tu si okrem pozorovania prírody užijeme aj špičkové
šnorchlovanie. Na ostrove Santa Fé
rastú najväčšie opuncie na Galapágoch, ktorými sa živý Leguán bledý,
zemný leguán, ktorý na iných ostrovoch nežije.
8. — 9. deň

Návrat do civilizácie, odlet do najväčšieho ekvádorského mesta –
GUYAQUIL. Prechádzka po zrekonštruovanom nábreží Malecón 2000,
a rieka Guayas, ktorá ho kopíruje
v dĺžke takmer dva a pol kilometra.
Prechádzame do Peru a pokračujeme
až do Punta Sal, kde sa nachádzajú
najkrajšie peruánske pláže. Skutočnou pýchou tohto najmenšieho peruánskeho regiónu je aj miestna
gastronómia. Trafíme sa do obdobia,
keď legálne ochutnáme famózne
conchas negras?

Bartolomé
Pinzón

North Seymour

Quito

1

Santa Cruz

Santa FÉ
Guyaquil

Trasa zájazdu

8

Punta Sal

Ekvádor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quito
ostrov Santa Cruz
ostrov North Seymour
ostrov Bartolomé
ostrov Pinzón
ostrov Santa FÉ
Guyaquil

Lambayeque

Trujillo/Chan Chan

Peru
8. Punta Sal
9. Lambayeque
10. Trujillo
11. Chan Chan
12. Lima
Lima

10. — 11. deň

Pokračujeme na juh panamerickou
diaľnicou až k múzeu MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN. Neexistuje
lepší úvod do fascinujúcej močickej
kultúry ako toto vynikajúce múzeum, ktoré postavili na základe nálezu močického panovníka. Nález bol
taký významný, že ho prirovnávajú
k Tutanchamónovi. TRUJILLO a skvelý miestny kokteil algarrobina. Prehliadka bývalého hlavného centra
kultúry Chimú – CHAN CHAN, ktoré
je významnou pamiatkou UNESCO.
Fantastický zážitok umocnený špičkovou gastronómiou pri pobreží Tichého oceána, kde miestni muži
ešte stále lovia ryby na tradičných
„caballitos de totora“.

12. — 13. deň

Ranný odlet do Limy. Pešia prehliadka centra mesta, ktorá je vďaka zachovanému koloniálnemu centru
pod patronátom UNESCO. Desiatky
nádherných drevených balkónov, katedrála s dobyvateľom Pizarrom
a opäť výborná gastronómia, ktorou
náš zájazd ukončíme. Presun na letisko, odlet do Európy a príchod
domov.
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PERU, BOLÍVIA, ČILE

OD 2 685 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Špičkový program bez konkurencie.
Naše Naj
Expedícia
Letecké presuny

Termíny zájazdov
		
16. 02. 2020 - 04. 03. 2020 /		2 755 €
31. 03. 2020 - 17. 04. 2020 /		2 755 €
07. 05. 2020 - 24. 05. 2020 /		2 755 €
29. 08. 2020 - 15. 09. 2020 /		2 685 €
29. 10. 2020 - 15. 11. 2020 /		2 685 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 18

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v hoteloch strednej kategórie a jednoduchú ubytovňu
v oblasti bolívijského altiplana, raňajky a komplet
stravu počas prechodu soľnou púšťou až do Čile,
miestnu prenajatú dopravu (minibusmi, loďou,
džípmi), prenajatú dopravu, let na trase Arequipa
– Cuzco, let na trase La Paz – Sucre, poistenie CK
proti insolventnosti.

Famózne Machu Picchu v srdci
Ánd a bolívijské hlavné mesto Sucre. Legendárne mesto Potosí, gejzíry v päťkilometrovej výške a prekrásne farebné lagúny plné
plameniakov. Posúvame hranice
poznania.
1. — 2. deň

Odlet z Viedne a prílet do LIMY.
Prvý kontakt s obyvateľmi potomkov hrdých Inkov zažijeme hneď pri
našom hoteli s koloniálnou minulosťou. Plaza de Armas, katedrála
s neľútostným dobyvateľom Franciscom Pizarrom, prezidentský palác a za ním donedávna no - go
zóna pre gringov – štvrť Rimac. Dopravný chaos deväťmiliónovej Limy
nás neodradí od cesty do našej obľúbenej reštaurácie pri Tichom oceáne. Čakajú nás tu totiž najlepšie
peruánske špeciality s kokteilom
pisco sour a po nich odchod panamerickou diaľnicou do mesta Pisco.

Cena nezahŕňa
3. deň

4. deň

Loďou na ostrovy BALLESTAS,
množstvo uškatcov, pelikánov, morských čajok, guayanských kormoránov a tučniakov. Tu sa budete cítiť
ako v prírodopisnom raji. TICHÝ
OCEÁN obmývajúci fantastické
pieskovcové útvary patrí k biologicky najbohatším vodám na svete
a v roku 1988 bol práve tu objavený
úplne nový druh veľryby Mesoplodon Peruvianus. NAZCA – fascinujúce tajomstvo gigantických obrazcov. Záujemcovia si pozrú jednu
z najväčších záhad amerického kontinentu z lietadla a budú tak môcť
pozorovať stovky metrov dlhé obrazce zvierat – pelikána, kondora či
kolibríka, alebo až desiatky kilometrov dlhé, dokonale zhotovené
geometrické vzory. Odchod
do Arequipy.

Arequipa – magické biele mesto
pod spiacou sopkou EL MISTI pod
patronátom UNESCO. Najväčšie námestie Plaza de Armas s elegantnou katedrálou, a tržnica, ktorú
projektoval Eiffel. Stratíte sa
v chodbách najprestížnejšej cirkevnej stavby celej krajiny – kláštora
SANTA CATALINA?

Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 410 €
Napriek tomu nie je možné spať v jednoposteľovej izbe počas prechodu bolívijskou soľnou púšťou Salar de Uyuni a lagún oblasti parku Eduardo
Avaroa.

5. — 6. deň

Dôležité vedieť

Prílet do CUZCO, ľahký obed a presun andskou krajinou do mestečka
Ollantaytambo, do posledného žijúceho inkského mesta. Jeden z vrcholov zájazdu. Návšteva magického mesta v srdci Ánd. MACHU
PICCHU! Chrám Slnka, Kráľovská
hrobka, Pohrebná skala, Posvätné
nádvorie, dômyselné systémy vodovodov a stovky kamenných terás
dokonale začlenených do neporušenej prírody. Šperk mesta INTIHUATANA alebo lapač Slnka. Neopísateľný zážitok!

Ide o špičkový produkt, ale noc na bolívijskej náhornej planine strávime vo veľmi jednoduchom
ubytovaní. Soľná púšť a prechod bolívijskou náhornou planinou prenajatými džípmi však patria
k najúžasnejším zážitkom na celej ceste. Skúsenosť, zodpovednosť, prepracovanosť programu,
láska k Latinskej Amerike a dokonalá jazyková
vybavenosť sprievodcu sú nevyhnutné atribúty,
bez ktorých by sme sa neobišli. Zájazd v tejto
podobe organizujeme už dlho ako jediní na Slovensku a patrí k najobľúbenejším zájazdom vôbec!

7. — 8. deň

CUZCO – Výška 3 400 m n. m. nám
už nebude robiť žiadne problémy,
a tak si nenecháme ujsť pešiu prehliadku nádherného koloniálneho
centra mesta. Pôvodný múr so zvyškami palácu Inca Roca a skvelá
andská gastronómia. Odchod
do Puna. Cestou sa zastavíme
v očarujúcej dedine Andahuallillas,
Raqchi a pravú peruánsku kávu
ochutnáme v Pucará. Nocľah v hlavnom meste peruánskeho folklóru
– Puno.
9. — 10. deň

Loďou k plávajúcim trstinovým
ostrovom LOS UROS na posvätnom
jazere TITICACA, kde „ľudia
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Fakultatívne výlety, stravu (okrem uvedenej),
vstupy, vlak na Machu Picchu, let Calama – Santiago de Chile (cca 195 €), povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.

Dobrodružstvo poznania

www.victorytravel.sk

s čiernou krvou” žijú vďaka trstine
„totora”. Skúsite, ako chutí?
Z ostrovov LOS UROS na prekrásny
kamenný ostrov TAQUILE – nádherná panoráma obrovského jazera,
štrikujúci muži a neuveriteľný pokoj. O jedinečnom živote ostrovanov sa dozvieme maximum a potrebný kyslík nám dodá miestna
bylina „muña“. Čarovné miesto, kde
nepotrebujú policajtov a kde sa ľudia dožívajú najvyššieho veku v krajine. Bude sa nám chcieť odísť? Odchod do LA PAZU, do prvého
hlavného mesta Bolívie ležiaceho
vo výške 3 700 m n. m. Plaza Murillo, prezidentský palác, národný
kongres, kostol San Francisco
a prudké stúpanie na záhadný trh
čarodejníkov.

RICO, hora, ktorá vydáva svoje
strieborné bohatstvo už vyše štyristo rokov! Casa de la Moneda
a prechádzka po malebných uličkách mesta, ale aj po streche kostola San Francisco. Presun do Uyuni, do zabudnutého mestečka
na okraji soľnej púšte.
14. deň

SALAR DE UYUNI – prekrásna, neuveriteľná, fascinujúca a najväčšia
soľná púšť na svete, ležiaca vo výške 3 700 m n. m. Sopky, nekonečná
biela pláň pokrytá soľou a nádherne
modré nebo. Sme ešte na Zemi?
Hotel postavený zo soli a ISLA INCAWASI posiaty obrovskými kaktusmi. Slnečné okuliare sú
nevyhnutné!

11. deň

15. — 18. deň

Fakultatívny výlet do subtropického
Coroica. Neopakovateľná cesta,
ktorá Vás z výšky 4 700 m n. m. dovedie až k rieke YOLOSA ležiacej
o tri a pol kilometra nižšie. Vlhkosť
a subtropická klíma oblasti YUNGAS, v ktorej sa mimoriadne darí
nielen citrusovým plodom a káve,
ale najmä posvätnej koke, ktorá je
považovaná za tú najkvalitnejšiu
v krajine.

Raňajky, fumaroly sopky OLLAGÜE
a neuveriteľne čisté a farebné lagúny s rôznymi druhmi plameniakov.
Lagúna CAŇAPA a obed pri lagúne
HEDIONDA. „Kamenný strom“
a dych berúca panoráma červenej
Lagúny COLORADA. Danteho peklo
v oblasti bublajúcich bahenných
gejzírov Sol de Mañana vo výške
4 900 m n. m. ! Údolie Salvadora
Dalího, Lagúna VERDE a úžasný výhľad na dokonalý kužeľ sopky Licancabur. Takýto pohľad na surrealistickú krajinu sa Vám nenaskytne
nikde inde na zemi! Prechod hraníc
a… konečne asfalt! Úplne iný svet
v čilskej dedinke SAN PEDRO DE
ATACAMA. Po dobrom obede vyrazíme na najsuchšie miesto na svete
– na púšť ATACAMA. Odlet do SANTIAGO DE CHILE, v ktorom strávime
poslednú noc na juhoamerickom
kontinente. Prehliadka mesta, Prezidentský palác a vyhliadka z vrcholu San Cristóbal. Odlet do Európy
a príchod domov.

12. — 13. deň

Odlet do hlavného mesta Bolívie –
SUCRE. Prehliadka mimoriadne príjemného Sucre, ktoré je vďaka svojej nedotknutej koloniálnej
architektúre zapísané ako kultúrne
dedičstvo ľudstva. Prehliadka bieleho centra mesta a nocľah v jedinečnom meste POTOSÍ, ktoré leží vo
výške 4 060 m n. m. Famózne Potosí, ktoré malo v 17. storočí viac
obyvateľov ako ktorékoľvek mesto
na západnej pologuli a patrilo k najbohatším mestám sveta! CERRO

Lima 1

Machu Picchu

Pisco
Nazca

Ollantaytambo
Cuzco
Puno

Arequipa

Dokonale
prepracovaný
program odrážajúci
našu lásku
k Latinskej Amerike.
Porovnajte náš
program
s konkurenciou!

8

La Paz

San Juan del Rosario
Sucre 13

Salar de Uyuni

Potosí

San Pedro de Atacama

Trasa zájazdu
Peru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Santiago de Chile

Lima
Pisco
Nazca
Arequipa
Cuzco
Ollantaytambo
Machu Picchu
Puno

Bolívia
9. La Paz
10. Sucre
11. Potosí
12. Salar de Uyuni
13. San Juan del Rosario

Čile
14. San Pedro de Atacama
15. Santiago de Chile

Metropola Peru a pocit ako v prírodopisnom filme na ostrovoch Ballestas.
Pupok inkského sveta – Cuzco a záhadné
obrazce v Nazca. Plávajúce ostrovy
na jazere Titicaca a noblesné Santiago
de Chile. Najväčšia a najkrajšia soľná
púšť sveta Salar de Uyuni a jej kontrast
v pieskovej púšti, najsuchšej púšti sveta
Atacama. Známa „cesta smrti”
do bolívijskej oblasti Yungas a plantáže
posvätnej koky.
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ARGENTÍNA, URUGUAJ, BRAZÍLIA
To najlepšie na východ od Ánd. Oddych, poznanie a zábava na latino spôsob.

OD 1 855 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
27. 03. 2020 - 04. 04. 2020
01. 05. 2020 - 09. 05. 2020
15. 09. 2020 - 23. 09. 2020
24. 10. 2020 - 01. 11. 2020
14. 11. 2020 - 22. 11. 2020

/		1 855 €
/		1 855 €
/		1 855 €
/		1 855 €
/		1 855 €

Maximálny počet ľudí: 20
Trvanie zájazdu v dňoch: 9
Trasa zájazdu 01
1. Buenos Aires
2. Colonia del
Sacramento

3. Puerto Iguazú
4. Rio de Janiero

Pozri
priloženú
mapu

Naše Naj
Neopakovateľná atmosféra Buenos Aires a Ria de Janeiro, najfotogenickejšie vodopády sveta Iguazú a plavba po najširšej rieke sveta La
Plata. Ikonické pláže Ipanema a Copacabana.
1. — 2. deň

Začíname! BUENOS AIRES. Štvrť
Palermo, San Telmo – miesto zrodu
tanga a milongy. Najširšia ulica
na svete so symbolom mesta OBELISK REPUBLIKY. Katedrála PLAZA
DE MAYO a jej Casa Rosada so slávnym balkónom Evity. Prejdeme pešou zónou, obchodným centrom

FLORIDA a v luxusnej štvrti RECOLETA sa vyberieme na miesto posledného odpočinku Evity Perón.
Atmosféra večerného mesta a návšteva tango kabaretov a barov.
Dáte si skvelý stejk v noblesnom
Puerto Madero alebo uprednostníte
tradičnú oldschoolovú reštauráciu
v centre mesta? My Vám poradíme!

3. — 4. deň

Ranná plavba loďou cez najširšiu
rieku sveta LA PLATA do klenotu
portugalskej architektúry a pohnutej histórie, COLONIA DEL SACRAMENTO. Bienvenidos a URUGUAY!
Pešia prehliadka centra starého
mesta, ktoré je ako jediná pamiatka
Uruguaja pod ochranou UNESCO.

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v kvalitných 3* a 4* hoteloch s raňajkami, dopravu –
kvalitné klimatizované autobusy, loď
do Uruguaja a späť, let na trase Buenos Aires –
Puerto Iguazú, komplet výlet na brazílsku a argentínsku stranu vodopádov Iguazú, komplet výlet v Uruguaji, prehliadku miest Buenos Aires
a Ria de Janeiro prenajatou dopravou, poistenie
CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Vstupy, stravu (okrem raňajok), let na trase Foz
– Rio (cca 130 €), povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 360 €
Príplatok za 4* hotel v Riu de Janeiro: 185 €/pobyt/osoba v dvojlôžkovej izbe.
Dôležité vedieť
Pri niektorých termínoch sa zájazd začína v Riu
de Janeiro a končí sa v Buenos Aires.
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Návrat do Buenos Aires a prelet
do PUERTO IGUAZÚ. Najkrajšie vodopády sveta – IGUAZÚ – si vychutnáme naplno. Na brazílskej strane
nás čaká fantastická panoráma vodopádov s večnou dúhou.

Vinicius de Moraes napísal skladbu
Girl from Ipanema, ktorou preslávil
túto pláž. Svetoznáma pláž COPACABANA, špičkovo pripravená CAIPIRINHA a najčerstvejšie kokosové
orechy. Odlet do Európy a príchod
domov.

5. — 6. deň

Buenos Aires, miesto, kde sa zrodilo
tango, nás dostane svojou atmosférou!
V Uruguaji navštívime jedinú UNESCO
pamiatku krajiny a neďaleko vodopádov
Iguazú sa prejdeme džungľou. Na záver
nás dostane pulzujúca „Cidade
maravilhosa“ v podobe Ria de Janeiro!

Na argentínskej strane si okrem
„vodopádového divadla“, cestou
po chodníčkoch a po mostoch
spodného aj horného okruhu, vychutnáme kilometre v srdci
džungle. Odvážlivci si môžu dopriať osviežujúcu sprchu priamo
v bezprostrednej blízkosti DIABLOVHO HRDLA. Dáme sa zlákať
na jazdu špeciálnym člnom
na miesto, kde sa takmer nedá dýchať a jediným zvukom je ohromujúci rachot padajúcej vody? Alebo
dáme prednosť vrtuľníku? Odlet
do magického RIA DE JANEIRO.
Pulzujúca „Cidade maravilhosa“
Vás určite dostane! Na CUKROVÚ
HOMOĽU sa dopravíme lanovkou
a vychutnáme si nezabudnuteľnú
atmosféru pri pohľade na pláže
BOTAFOGO A FLAMENGO.
7. — 9. deň

Nový siedmy div sveta, socha Krista
a pohľad na Rio z inej perspektívy.
Vedeli ste, že krajina okolo Ria je
od roku 2012 pod ochranou UNESCO? Pochopíte prečo. Na najznámejšej pláži sveta IPANEMA si
dáme brazílsky národný nápoj caipirinha priamo v bare, kde v roku 1962
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Veľkonočný Ostrov

BUENOS AIRES, OHŇOVÁ ZEM,
PATAGÓNIA (ARGENTÍNA, ČILE,
VEĽKONOČNÝ OSTROV (RAPA NUI)

9

OD 3 999 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
18. 02. 2020 - 04. 03. 2020 /		4 250 €
22. 04. 2020 - 07. 05. 2020 /		3 999 €
10. 11. 2020 - 25. 11. 2020 /		4 150 €

Obrovské ľadovce, skalné veže v NP Torres del Paine a v NP Los Glaciares, ľadovcové polia, túry až na dosah skalných velikánov – Fitz Roy,
kolónie tuleňov, kormoránov, plavba loďou až na koniec sveta v chlade
Ohňovej zeme. Viac ako dva týždne nabité južanským temperamentom. Skvelým jedlom a vínom a okorenené štipkou polynézskeho slnka, na najizolovanejšom ostrove sveta – Veľkonočný ostrov.

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 16

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie na Veľkonočnom ostrove s raňajkami, ubytovanie v 3*
hoteloch vo dvojlôžkových izbách s raňajkami, let
na trase Buenos Aires – Ushuaia, Ushuaia – El
Calafate, Punta Arenas – Santiago de Chile, Santiago de Chile – Veľkonočný ostrov – Santiago de
Chile, miestnu autobusovú dopravu, celodenný
výlet prenajatou dopravou do NP Torres Del Paine, kompletná prenajatá doprava na Veľkonočnom ostrove s miestnym sprievodcom, poistenie
CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Vstupy, stravu (okrem uvedenej), povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 480 €
Dôležité vedieť
Možnosť skrátenia si zájazdu, ak sa nezúčastníte
na pobyte na Rapa Nui (na Veľkonočnom ostrove). Ušetríte 750 €.
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1. — 4. deň

5. deň

Odlet z Viedne. BUENOS AIRES,
„európska“ metropola Južnej Ameriky, s neopakovateľnou atmosférou. Palermo, San Telmo – štvrť
zrodu tanga a milongy. Najširšia ulica na svete so symbolom mesta
Obelisk republiky, katedrála, Plaza
de Mayo, luxusná ulica Av. DE
FLORIDA, Casa Rosada so slávnym
balkónom Evity a veľká turistická
atrakcia – pitoreskná štvrť RECOLETA. Široká ponuka tých najlepších
stejkov a vín v štýlových reštauráciách. Letecky do najjužnejšieho
mesta sveta – USHUAIA a drsná
OHŇOVÁ ZEM. Pre záujemcov zabezpečíme plavbu loďou po zálive
BEAGLE. Budeme mať možnosť pozorovať kormorány, uškatce a morské vtáctvo. Návšteva NP TIERRA
DEL FUEGO. Prírodné zákutia s ľadovcovými jazerami, lesy arktických
pabukov a pošta na konci sveta.

Letecký presun do EL CALAFATE
a odchod do EL CHALTÉN. El Chaltén je horské mestečko, ktoré existuje len od roku 1985 a panuje
v ňom veľmi príjemná a uvoľnená
atmosféra. Je to východiskové
miesto k Parque Nacional de Los
Glaciares, ktorý zahŕňa aj masív
FITZ ROY.
6. — 7. deň

Celodenný výlet k Fitz Roy. LAGUNA DE LOS TRES a veľkolepý
končiar nad našimi hlavami. Ranný
presun do El Calafate. Ubytovanie
sa a odchod do NP LOS GLACIARES.
Najznámejší národný park celej Argentíny a jeho najznámejší obyvateľ – PERITO MORENO. 5 kilometrov široká a 60 metrov vysoká
ľadová stena, z ktorej sa odlupujú
obrovské kvádre ľadu. Možnosť
plavby loďou v blízkosti ľadovca
na jazere LAGO ARGENTINO. Úžasné prírodné divadlo!
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Santiago de Chile
Buenos Aires

1

Trasa zájazdu
Argentína
1.
2.
3.
4.
5.

El Chalten
8. — 10. deň

11. — 16. deň

Presun do PUERTO NATALES ležiaceho v Zálive poslednej nádeje. Celodenný výlet do NP TORRES DEL
PAINE (UNESCO). Fascinujúce jazerá Sarmiento, Pehoe, Nordjoskeld,
vodopád SALTO GRANDE s pohľadmi na slávne končiare LOS CUERNOS a úžasný ľadovec GREY. Táto
jedinečná fauna a flóra robí tento
park nezabudnuteľným na ceste
drsnou Patagóniou. Uvidíme typického obyvateľa južnej Patagónie
Lamu guanaco? Fantastické pohľady na vysoko sa týčiace veže TORRES DEL PAINE (2 460 m n. m. ),
ktoré dali tomuto parku svoje
meno. Presun do Punta Arenas. Tu
pôsobil aj slovenský spisovateľ
Martin Kukučín ako lekár pre enklávu Chorvátskych emigrantov.

Odlet do SANTIAGA DE CHILE. Prezidentský palác, Námestie ústavy
so sochou zvrhnutého prezidenta
Allendeho, PLAZA DE ARMAS
s úžasnou katedrálou, po ktorom sa
prechádzal aj zakladateľ mesta
Pedro de Valdivia, bohémska štvrť
Bellavista. Lanovkou sa vyvezieme
na kopec SAN CRISTÓBAL, kde si
užijeme výhľady na mesto pod Andami. RAPA NUI alebo VEĽKONOČNÝ OSTROV. Odtiaľto je jedinou viditeľnou pevninou Mesiac!
Návšteva kultového miesta ORONGO a zaplavený kráter sopky RANO
KAO. Návrat do HANGAROA. Ahu
Akivi – sedem nádherných sôch
moai, jediné, ktoré sú vo vnútrozemí a hľadia k oceánu. Najfotografovanejšie AHU TONGARIKI a množstvo vytesaných sôch v RANO
RARAKU, ktoré neskončili na obradných ahu. Odlet a príchod
domov.

2020

El Calafate

Buenos Aires
Ushuaia
El Calafate
El Chalten
El Calafate

Čile
Puerto Natales,
Punta Arenas

Ushuaia

6. Puerto Natales,
7. Punta Arenas
8. Santiago de Chile
9. Veľkonočný Ostrov
10. Santiago de Chile

Expedícia
Outdoor
Pláž
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GUATEMALA, BELIZE, HONDURAS, OD 2 950 €
EL SALVADOR, NIKARAGUA,
KOSTARIKA, PANAMA

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Kombinácia toho najlepšieho, čo Stredná Amerika ponúka. Najzachovalejšie mayské pamiatky v Guatemale, v Hondurase a v El Salvadore.
Fantastické Národné parky, prírodné a kultúrne dedičstvá UNESCO.

Naše Naj

1. — 3. deň

Odlet z Viedne do Guatemaly. Váš
splnený sen o Guatemale je na dosah! Autentická,rôznorodá zem Indiánov, plantáží kávy, aktívnych sopiek, hôr a výborného rumu.
Starobylá koloniálna ANTIGUA –
dôkladne si prezrieme najkrajšie
mesto Strednej Ameriky ležiace
medzi tromi sopkami, známe vybranou kuchyňou. Ochutnáme aj
modré kukuričné placky tortillas
a špeciality ako Tamales, Atole alebo Kak-ik? Prelet do srdca mayskej
civilizácie - Petén a ostrov FLORES.
Prechádzka tropickým pralesom,

spoznáme aj skryté zákutia
Mayského &quot;Newyorku&quot;
- TIKAL. Vystúpame po schodiskách
na niekoľko pyramíd a chrámov,
Acropola, Mundo Perdido, Templo II
a Templo IV. Nezabudnuteľné výhľady na rozľahlú džungľu všade
naokolo. Fantázia! Poobedný relax
a ubytovanie pri jazere Lago Petén
Itza.
4.deň

Mikrobusom prechod do Belize.
Kompou cez rieku Mopán a pokračujeme v spoznávaní mayských pyramíd - El Castillo a príťažlivá

pamiatka XUNANTUNICH. Kuriózne
hlavné mesto BELMOPAN, vynikajúca kreolská kuchyňa, stihneme si
pozrieť aj tapíry, jaguáre a vrešťany
v skvelej Zoo? V BELIZE CITY zažijeme špecifickú, karibsko-jamajskú
atmosféru. Viete, že angličtina je
tu úradný jazyk? Noc v Belize City.

Termíny zájazdov
		
24. 03. 2020 - 08. 04. 2020 /		3 200 €
15. 08. 2020 - 30. 08. 2020 /		2 950 €
23. 10. 2020 - 07. 11. 2020 /		2 950 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 16

5.- 6. deň

Hodinový prelet ponad nádherné
pobrežie Belize do PUNTA GORDA,
fantastický zážitok. Rýchločlnom
cez karibský Honduraský záliv do
mestečka LIVINGSTON, kde žijú
černosi Garífuna. Ochutnáte tapa-

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v pohodlných hoteloch s raňajkami, prenajatú dopravu iba pre našu skupinu, let na trase Guatemala
City – Flores, let Belize City – Punta Gorda, medzinárodný let na trase San José – Panama City,
poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Fakultatívne výlety, let San Salvador – Managua
cca 290 €, stravu (okrem raňajok), vstupy do pamiatok, vstupy a výstupy z krajín, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 575 €
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Tikal
Flores

6 Belize City

Belmopan

Trasa zájazdu

Livingston

Rio Dulce

Guatemala City
Antigua

1.
2.
3.
4.

Copan

1

El Salvador

Guatemala

Punta Gorda

Guatemala City
Antigua
Flores
Tikal

11. Suchito
12. Joya de Ceren
13. Sa Salvador

Nikaragua

Belize

Joya de Ceren

5. Belmopan
6. Belize City
7. Punta Gorda

Suchito

San Salvador

14. Managua
15. Masaya
16. Granada

Kostarika

Guatemala
18
Managua
Masaya

La Fortuna

8. Livingston
9. Rio Dulce

Granada

17. Tamarindo
18. La Fortuna
19. San José

Honduras
10. Copan

do, výdatnú miestnu špecialitu
z darov mora? Ďalej sa plavíme až k
jazeru Izabal, pelikány, volavky, kormorány a nedotknutá príroda na
oboch brehoch rieky RÍO DULCE,
top atrakcia Guatemaly! Výnimočné
stély v QUIRIGUÁ, najvyššie kamenné sochy predkolumbovskej
ameriky! Prejazd cez plantáže
banánov do Hondurasu. Obdivujeme prácu majstrov architektov v
podmanivej pamiatke svetového
kalibru - COPÁN. Múzeum s geniálnymi 3D plastikami a dokonalou kópiou chrámu Rosalila. Fascinujúca
história panovníkov Osemnásť králik, Dymová mušľa či Strapatá hlava. Nocľah v Copán Ruinas.
7.- 8. deň

Pohodlným minivanom do štátu EL
SALVADOR a jeho najzachovalejšieho koloniálneho mestečka SUCHITOTO. Vyhliadka na jazero Suchitlán,
na večeru špecialita – plnené placky
Pupusas a hotel priamo v centre.
JOYA DE CERÉN, pamiatka pod patronátom UNESCO známa ako
Mayské Pompeje. Unikátne vykopávky obydlí a stavieb obyčajných
ľudí. Rušné a špinavé centrum hlavného mesta SAN SALVADOR. Odlet
do najpriateľskejšej a najväčšej krajiny Strednej Ameriky – NIKARAGUA.

Panama
20. Panama City

San José
Panama City 20

9.- 10. deň

Raňajky a prehliadka hlavného
mesta MANAGUA. O sandinistickej
histórii, revolúcii aj o ničivom zemetrasení si povieme priamo na
námestí. Lávové polia Národného
parku VOLCÁN MASAYA – pri pohľade do krátera tejto činnej sopky
pochopíme, prečo ju nielen pôvodní obyvatelia, ale neskôr aj španielski dobyvatelia považovali za
bránu do pekla. Farebné trhovisko
Masaya a na obed Baho, typická
nikaragujská špecialita s yukou a pečenými banánmi. Výlet lodičkou po jazere NICARAGUA pomedzi ostrovčeky LAS ISLETAS.
Vedeli ste, že v jazere žijú sladkovodné žraloky? Koloniálna perla
Nikaraguy – mesto GRANADA.
Bude sa Vám páčiť ešte viac ako
Antigua? Vstupujeme do

KOSTARIKY. Zaslúžený oddych na
krásnej pláži TICHÉHO OCEÁNA
a fotogenický západ slnka v TAMARINDO. Skúsime si zasurfovať
vo vlnách Pacifiku?
11. - 13. deň

Odchod do La Fortuna a pobyt pri
majestátnej činnej sopke ARENAL.
Budeme mať opäť šťastie a kochať
sa výhľadmi na ňu aj z bazénov s horúcou minerálnou vodou? Aké ďalšie
atrakcie Kostariky si vyberiete?
Trekking v dažďovom pralese v korunách stromov po zavesených
mostoch, adrenalínový Zipline či vodopády v parku La Paz? &quot;Bohaté pobrežie&quot; ponúka možnosti
vidieť z blízska tukany, kolibríky, veľké modré motýle Morpho aj obrovské
leguány. Príchod do hlavného mesta
krajiny SAN JOSÉ.

14. - 16. deň

Prelet do PANAMY. Moderné mrakodrapy finančného centra a rozpadnuté ghetto hneď vedľa seba.
V historickom centre PANAMA CITY
– Casco Viejo, sa môžme občas cítiť
ako v kubánskej Havane. Spája ich
viac ako len ochrana UNESCO?
PANAMSKÝ KANÁL – pozorovanie
lodí Panamex, ako sú prepravované
cez plavebné komory Miraflores.
Zaujímavé návštevnícke centrum,
v ktorom sa dozviete, prečo bol
tento gigantický projekt taký náročný. Odlet z Panamy a príchod
domov.

Aktívna sopka El Fuego neďaleko
koloniálneho mesta Antigua, za zvukov
marimby. Guatemala nás privíta, ako sa
patrí! Mayské chrámy v Xunantunich
a mahagónové drevo navôkol. Áno, sme
v Belize. Karibské, černošské Belize je
celkom iné od hispánskej Guatemaly.
A čím nás prekvapí Honduras alebo
Pompeje Strednej Ameriky a lá El
Salvador? Nechajte sa prekvapiť!
Na záver zaslúžený oddych na krásnych
plážach Tichého oceánu a drink pri
panamskom kanále.
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TO NAJLEPŠIE Z KOLUMBIE
Esencia Karibiku a jeho kultúry.

OD 2 235 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
07. 04. 2020 - 19. 04. 2020 /		2 235 €
20. 06. 2020 - 02. 07. 2020 /		2 235 €
10. 11. 2020 - 22. 11. 2020 /		2 235 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 13

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, miestnu dopravu, výlet do Valle de Cocora, túru na kávovej
plantáži, prenajaté džípy do kávovej oblasti, prenajatú mikrobusovú dopravu, let na trase Bogotá
– Neiva, Pereira – Medellín ubytovanie v hoteloch
strednej kategórie s raňajkami (v oblasti Tierradentro jednoduchšie), poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Stravu okrem uvedenej, povinné príplatky, vstupné, poistenie liečebných nákladov, prelet Medellín – Cartagena (cca 115 €).
Príplatky
Príplatok za jednoposteľovú izbu: 315 €
Poznámka
Kolumbiu sme navštívili na našich individuálnych
cestách veľakrát. Zatiaľ, čo do susedného Peru či
do Ekvádoru cestuje milióny turistov už veľa rokov, na Kolumbiu sa zabúdalo.

Naše Naj

1. — 2. deň

Odlet z Viedne a prílet do hlavného
mesta Kolumbie, BOGOTÁ. Pred
chaosom a hlukom deväťmiliónového mesta unikneme v jedinečnom
múzeu zlata, ktoré po dlhoročnej
nákladnej rekonštrukcii opäť otvorilo svoje brány pre turistov. Historická štvrť mesta – CANDELARIA,
blízke hlavné námestie a večerný
prelet do mesta Neiva.

Famózne múzeum zlata v Bogote. Najvýznamnejšie archeologické
pamiatky - Tajomné hrobky Tierradentro (UNESCO), megalitické sochy v San Agustín (UNESCO) Karibská Cartagena – prehliadka unikátneho mesta (UNESCO), kúpanie sa v Karibiku, skvelá káva v Zona
Cafetera (UNESCO) kultúrny Medellín a salsa v hlavnom meste tohto
tanca – Cali.
bohatá a tajomná ornamentálna
výzdoba. Povieme si, čo rozumieť
pod slovom hipogeo a skúsime si
predstaviť, ako tu žili ľudia pred
1 500 rokmi. Jedinečná oblasť, ktorú
turisti našťastie ešte neobjavili!
5. — 7. deň

Odchod do mesta Popayán, Pozrieme si námestie aj torre reloj na jeho

rohu a ani sa nenazdáme a po dobrom obede mierime opäť na sever,
do hlavného mesta salsy CALI!
Miestne pochúťky lulada caleña
a marranita valuña. Navštívime aj
niektorý z preslávených salsa klubov? Po raňajkách vyrazíme na prehliadku centra mesta, ktoré je pestrou zmesou moderných
mrakodrapov, historických

3. — 4. deň

Ranný odchod do oblasti San
Agustín, čo je komplex, ktorý sa
nedá porovnať so žiadnym iným
miestom v Južnej Amerike. Megalitické sochy s hrozivým výrazom
dodnes vzbudzujú strach, dnes sú
pod patronátom UNESCO. Pokračujeme na ďalšie úžasné miesto, ešte
tajomnejšie ako megalitické sochy
v San Augustíne. Miesto nazvané
TIERRADENTRO je ťažkým
orieškom archeológov. V tejto oblasti bolo nájdených viac ako sto
hrobiek, všetky pod zemou, pričom
niektoré v hĺbke až deväť metrov.
Ich spoločným menovateľom je
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Prvý zájazd do Kolumbie sme organizovali pred
tromi rokmi. Za ten čas sme zájazd úplne prepracovali, a posunuli sme ho tak na neporovnateľnú
úroveň – porovnajte náš program s konkurenciou!

Esencia Karibiku s fascinujúcimi
archeologickými pamiatkami,
s prírodnými krásami a s veľmi
príjemnými ľuďmi, čo z nej robí doslova
destináciu snov. Ako hovoria
Kolumbijčania: „Jediné riziko je, že sa
z Kolumbie nebudete chcieť vrátiť
domov. “

www.victorytravel.sk

koloniálnych budov a príjemných
parkov. Na záver sa pozrieme
na tretie najväčšie a zároveň aj tretie najstaršie kolumbijské mesto
z vyhliadky pri nohách veľkolepej
sochy Krista Spasiteľa, ktorá sa týči
viac ako 400 metrov nad mestom.
A odtiaľ zamierime rovno do oblasti
kávovej zóny. Krajina, ktorá napriek
tomu, že je pretvorená ľuďmi, si
vďaka svojej unikátnosti zaslúžila
zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Po obede absolvujeme túru na plantážach arabiky, kde
sa dozvieme, prečo je káva práve
z tejto oblasti taká výnimočná
a, samozrejme, ju aj ochutnáme!
Nocľah v meste Salento.
8. deň

Valle de Cocora. Údolie ležiace iba
dvanásť kilometrov od Salenta sa
pre svoju krásu stalo nespochybniteľnou ikonou nielen regiónu Quindío, ale celej Kolumbie. Smaragdovo zelené mierne svahy sú posiate
národnými stromami Kolumbie Palma de cera, nad ktorými, ak budeme mať šťastie, môžeme pozorovať
plachtiacich kondorov – skutočných
kráľov andských nebies.

Cartagena

9. deň

Smaragdovo zelené údolie vystrieda druhé najväčšie mesto Kolumbie
– MEDELLÍN, do ktorého sa dostaneme krátkym letom. Medellín je
mesto, ktoré v posledných rokoch
prešlo úžasnou premenou. V 80 tych rokoch najnebezpečnejšie
mesto sveta, sídlo najmocnejšieho
drogového kartelu, dnes pulzujúca
metropola plná inšpirujúcich kultúrnych a umeleckých aktivít, ktorá je
hrdá na svoju novú tvár a identitu.
Vyrazíme do kedysi obávanej štvrte
*Comuna 13*, kde ešte pred niekoľkými rokmi bojovali gangy a gerila
s armádou a teraz tu nájdeme životaschopnú štvrť, ktorá sa zapojila
do integračných komunitných projektov a za pomoci dobrovoľníkov
z celého sveta skrášľuje a kultivuje
svoj verejný priestor. Cestou k hotelu si pripomenieme aj tú nedávnu
minulosť, zastavíme sa vo štvrti
Los Olivos, v ktorej stále stojí budova, na streche ktorej zahynul Pablo
Escobar. Noc v Medellíne

10. — 13. deň

Väčšinu tohto dňa máme na Medellín. Sochársky štýl najvýznamnejšieho kolumbijského umelca a tunajšieho rodáka Fernanda Botera budeme
obdivovať priamo v centre mesta,
odvezieme sa linkou metra (jediného v Kolumbii) a nasadneme na lanovku, ktorá s metrom tvorí nosný
dopravný systém ako stvorený pre
početné štvrte šplhajúce sa do strmých andských úbočí. CARTAGENA.
Za múrmi opevneného mesta sa
skrýva prekrásne dielo koloniálnej

Madellín

Trasa zájazdu
Kolumbia
1. Bogotá
2. Neiva
3. San Agustín
4. Tierradentro
5. Popayán
6. Cali
7. Valle de Cocora
8. Pereira
9. Madellín
10. Cartagena

Pereira Bogotá
1

Valle de Cocora
Cali

Popayán

architektúry. Čaká nás podrobná
prehliadka mesta, ktoré figurovalo
a stále figuruje v nespočetnom
množstve prozaických diel a filmov.
Oddych v romantických uličkách dokonalého historického centra, ktoré
nám budú evokovať príbeh „Lásky
v čase cholery“ od držiteľa Nobelovej
ceny za literatúru – Kolumbijčana
Gabriela García Márqueza. Samozrejme, na brehoch Karibiku sa dá
dobre okúpať, prípadne si urobiť výlet na ostrovy – Karibský raj! Odlet
do Európy a príchod domov.

Prekrásna, bezpečná
krajina – povinná súčasť
portfólia každého
cestovateľa.

Neiva
Tierradentro
San Agustín

2020
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PERU

OD 759 €

Kolíska juhoamerickej civilizácie. Najkomplexnejší program Peru
v kombinácii s bezkonkurenčnou cenou.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
16. 02. 2020 - 26. 02. 2020 /		890 €
31. 03. 2020 - 10. 04. 2020 /		890 €
07. 05. 2020 - 17. 05. 2020 / 759 €
29. 08. 2020 - 08. 09. 2020 / 759 €
29. 10. 2020 - 08. 11. 2020 / 759 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 11
Trasa zájazdu 02
1.
2.
3.
4.

Lima
Pisco
Nazca
Arequipa

5.
6.
7.
8.

Cuzco
Ollantaytambo
Machu Picchu
Puno

Pozri
priloženú
mapu

Kulinárske top zážitky v hlavnom meste Lima, ale aj záhadné obrazce
v Nazca a famózne Machu Picchu v srdci Ánd. Cuzco a inkská história
v jeho blízkosti spoločne s Arequipou ponúkajúce nekonečné panorámy.
Napríklad na dokonalé kužele sopiek. Posvätné jazero Titicaca a na ňom
plávajúce ostrovy. Zážitky na celý život!
1 - 2. deň

Odlet z Viedne a prílet do LIMY. Prvý
kontakt s obyvateľmi potomkov hrdých Inkov zažijeme hneď pri našom
hoteli s koloniálnou minulosťou. Plaza de Armas, katedrála s neľútostným dobyvateľom Franciscom
Pizarrom, prezidentský palác
a za ním donedávna no - go zóna pre
gringov – štvrť Rimac. Dopravný
chaos deväťmiliónovej Limy nás neodradí od cesty do našej obľúbenej
reštaurácie pri Tichom oceáne. Čakajú nás tu totiž najlepšie peruánske
špeciality s kokteilom pisco sour
a po nich odchod panamerickou diaľnicou do mesta Pisco.
3. — 4. deň

Loďou na ostrovy BALLESTAS,
množstvo uškatcov, pelikánov, morských čajok, guanayských kormoránov a tučniakov. Tu sa budete cítiť
ako v prírodopisnom raji. TICHÝ OCEÁN obmývajúci fantastické pieskovcové útvary patrí k biologicky najbohatším vodám na svete a v roku 1988
bol práve tu objavený úplne nový
druh veľryby Mesoplodon Peruvianus. NAZCA – fascinujúce tajomstvo
gigantických obrazcov. Záujemcovia
si pozrú jednu z najväčších záhad
amerického kontinentu z lietadla
a budú tak môcť pozorovať stovky
metrov dlhé obrazce zvierat – pelikána, kondora či kolibríka, alebo až desiatky kilometrov dlhé, dokonale zhotovené geometrické vzory. Arequipa
– magické biele mesto pod spiacou
sopkou EL MISTI. Najväčšie námestie
Plaza de Armas, katedrála
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a najstaršia stavba Casona Flores del
Campo. Stratíte sa v chodbách najprestížnejšej cirkevnej stavby celej
krajiny – kláštora SANTA CATALINA?
5. — 6. deň

Prílet do CUZCO, ľahký obed a presun andskou krajinou do mestečka
Ollantaytambo, do posledného žijúceho inkského mesta. Jeden z vrcholov zájazdu. Návšteva magického
mesta v srdci Ánd. MACHU PICCHU!
Chrám Slnka, Kráľovská hrobka,
Pohrebná skala, Posvätné nádvorie,
dômyselné systémy vodovodov
a stovky kamenných terás dokonale
začlenených do neporušenej prírody.
Šperk mesta INTIHUATANA alebo
lapač Slnka. Neopísateľný zážitok!
7. — 8. deň

CUZCO – výška 3 400 m n. m nám už
nebude robiť žiadne problémy, a tak
si nenecháme ujsť pešiu prehliadku
nádherného koloniálneho centra

mesta. Pôvodný múr so zvyškami
palácu Inca Roca a skvelá andská
gastronómia. Odchod do Puna. Cestou sa zastavíme v očarujúcej dedine
Andahuallillas, Raqchi a pravú peruánsku kávu ochutnáme v Pucará.
Nocľah v hlavnom meste peruánskeho folklóru – Puno.
9. — 11. deň

Loďou k plávajúcim trstinovým
ostrovom LOS UROS na posvätnom
jazere TITICACA, kde „ľudia s čiernou krvou” žijú vďaka trstine „totora”. Skúsite, ako chutí? Z ostrovov
LOS UROS na prekrásny kamenný
ostrov TAQUILE – nádherná panoráma obrovského jazera, štrikujúci
muži a neuveriteľný pokoj. O jedinečnom živote ostrovanov sa dozvieme maximum a potrebný kyslík
nám dodá miestna bylina „muña“.
Čarovné miesto, kde miestni ľudia
nepotrebujú policajtov a kde sa ľudia dožívajú najvyššieho veku v krajine. Bude sa nám chcieť odísť? Odchod do mesta Juliaca
na medzinárodné letisko INCA MANCO CAPAC. Odlet do Limy a následný
prestup na lietadlo smer Európa.
Prílet do Viedne a príchod domov.

Cena zahŕňa
Sprievodcu CK VICTORY TRAVEL a miestnych
sprievodcov, prehliadku všetkých navštívených
miest, ubytovanie v hoteloch strednej kategórie
s raňajkami, miestnu prenajatú dopravu (minibusmi, loďou), poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Letenku do Peru a prelet v rámci zájazdu, vlak
na Machu Picchu, stravu (okrem uvedenej),
vstupy, povinné príplatky, poistenie liečebných
nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 120 €
Dôležité vedieť
Cena zájazdu 795 € je bez akejkoľvek letenky.
Viac informácií v kancelárii.

Priame strety s potomkami Inkov nás
expresne naladia na juhoamerickú vlnu.
Šperky medzi pamiatky, kde bude na nás
prehovárať sila dávnej histórie – to je
Cuzco a Machu Picchu. Hlavné mesto
peruánskeho folklóru Puna a štrikujúci
muži. Peru vo svojej rozmanitosti.

Dobrodružstvo poznania
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SURINAM, GUYANA,
FRANCÚZSKA GUYANA
Kúsok Európy v tropickom raji! Kompletne prepracovaný program,
kde v troch nepoznaných krajinách uvidíte všetky TOP miesta.

OD 2 325 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
03. 04. 2020 - 12. 04. 2020 /		2 325 €
01. 05. 2020 - 10. 05. 2020 /		2 325 €
29. 10. 2020 - 07. 11. 2020 /		2 325 €

Maximálny počet ľudí: 20
Trvanie zájazdu v dňoch: 10
Trasa zájazdu 03
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paramaribo
Brownsber
Bigi Pan
Nieuw Nickerie
Georgetown
Kaieteur Falls

7. Paramaribo
8. Saint Laurent du
Maroni
9. Kourou
10. Diablov ostrov
11. Cayenne

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa

Jediné krajiny Južnej Ameriky, kde nepotrebujete španielčinu. Funguje tu
angličtina, hindčina, holandčina, jávčina a francúzština, a to všetko v tropickej oblasti sveta za minimum Vašej dovolenky!
1. — 2. deň

Odlet na trase Viedeň – Paramaribo
s prestupom. Prílet do Paramariba
a nocľah. Na druhý deň po raňajkách
sa vyberieme spoznávať zaujímavosti unikátneho hlavného mesta
Surinamu. Prehliadka mesta bude
trvať cca tri hodiny a bude zahŕňať
všetko to, čo robí toto UNESCOM
chránené mesto jedinečným. Je to
najmä pobrežná časť Riverside Boulevard a miestny trh. Po obede Vás
pozývame na plavbu po rieke Surinam. Návrat do hotela a nocľah.
3. — 4. deň

Surinam je najmenšia suverénna
krajina Južnej Ameriky, jeho plocha
je však z 85 percent pokrytá lesmi
a pralesmi. Do jednej takej oblasti sa
vydáme v dnešný deň. Čaká nás park
Brownsberg, ležiaci iba 130 km
od Paramariba. Je to jedna z najhustejších a zároveň najprístupnejších
oblastí tzv. Guyán. Na ďalší deň sa
vydávame na západ, aby sme sa
dostali veľmi blízko hranice s Guyanou. Ešte pred naším cieľom v mestečku New Nickerie však uvidíme
opäť časť jedinečnej surinamskej
prírody – Bigi Pan wetlands.

V poobedných hodinách totiž nasadáme na kanoe a vydáme sa do močiarov! Táto močiarna oblasť Surinamu je domovom množstva vodných
vtákov, najmä ibisov. Nocľah v New
Nickerie.
5. — 6. deň

Dnes si privstaneme, aby sme stihli
v pohode návštevu ďalšej krajiny –
Guyany. Ráno už vyrážame a loďou
prekonáme najdlhšiu surinamskú
rieku – Courantine. Pokračujeme autobusom ďalej až do konečného cieľa našej cesty, hlavného mesta neobjavenej krajiny – do Guyany.
V Georgetowne si nenecháme ujsť
hlavné zaujímavosti mesta, nás asi
najviac okrem osobitej atmosféry
zaujme drevená katedrála. Najzaujímavejšie miesto na našej ceste –
neopakovateľné vodopády Kaieteur
Falls. Už samotná cesta lietadlom
ponad guyanský prales je absolútne
fascinujúca. Prílet na maličké letisko
a náš cca dvojhodinový pobyt v lone
prírody na guyanskej vysočine – najstarší geologický útvar Južnej Ameriky, 1,6 miliardy rokov starý. Návrat
do Georgetownu a nočný odlet opäť
do Paramaribo.

2020

7. — 8. deň

Raňajky a ranný odchod na opačný
kút Surinamu – úplný východ krajiny.
V hraničnom mestečku Albina prekračujeme rieku Marowijne a dostávame sa na francúzske územie.
Francúzska Guyana je najväčším
francúzskym departmentom a tak aj
krajinou EÚ. St. Laurent do Maroni,
miesto, do ktorého ako do prvého
prišli väzni z Francúzska – Camp de
la Transportation. Nocľah v mestečku Kourou. Odchod katamaranom
na Ostrovy spásy. Po hodine plavby
už uvidíme tri ostrovy: ostrov Svätého Jozefa, Kráľovský a Diabolský
ostrov. Náš katamaran zakotví pri
ostrove Sv. Jozefa a potom sa malým člnom preplavíme na ostrov,
známy z románu Motýľ. Skúsime sa
opäť poprechádzať medzi väzenskými celami. Obed priamo na ostrove
a po jedinečnom zážitku sa vraciame
do Korou a mikrobusom do hlavného mesta Cayenne. Nocľah
v Cayenne.

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v kvalitných hoteloch s raňajkami, komplet prenajatú
dopravu, let na trase Georgetown – Paramaribo,
výlet katamaránom na Ostrovy spásy, výlet
do Národného Parku Brownsberg, výlet do Národného Parku Bigi Pan, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívny výlet na Kaieteurov vodopád,
stravu (okrem raňajok), povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 510 €

Tropický prales a unikátne močiare
v Suriname, prekrásny Kaieteurov
vodopád, francúzske espresso
a croisant, literárny príbeh Motýľa
na Ostrovoch spásy, kúpanie sa v mori,
ale aj úžasné historické miesta súvisiace
s kolonizáciou a s temnou históriou
Európy.

9. — 10. deň

V tento deň si vychutnáme samotné
mesto Cayenne, ktoré je skutočne
fascinujúcou zmesou etník a ich príkladného spolunažívania. Obed
a voľno na posledný relax na juhoamerickom kontinente. Večerný odlet
do Európy a príchod domov.
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MEXIKO – MAXIMÁLNE POZNANIE

Najkomplexnejší prepracovaný program. Od veľkomiest po džungľu, od historických pamiatok po slnkom
zaliate biele pláže Yucatánu. Kultúra Mayov a Aztékov a ich veľkolepá architektúra pyramidálnych chrámov. Rôznorodá príroda, džungle, sopky, vodopády Aqua Azul, sopky, kostoly s množstvom zlata, svetová kuchyňa. Bez nočných presunov, s raňajkami, výlet loďou v kaňone Sumidero v cene!

OD 1 890 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Outdoor
Pláž
Naše Naj

Mexická pohoda na brehoch Karibského mora. Pradávna kultúra
a krvavé obrady Aztékov, Mayov, Olmékov, Toltékov a Zapotékov. Pravá
tequila, vôňa čili a kukuričnej placky. Indiánske trhy, šamanistické rituály a dedinky. Piňa Colada a kúpanie sa v Karibiku! Najúžasnejšie
mayské pamiatky na Yucatáne.

1. — 3. deň

Odlet z Viedne a prílet do CIUDAD DE
MÉXICO stojaceho na ruinách hlavného mesta Aztékov. Tanečníci „concheros” nám pripomenú predkolumbovské časy na námestí Zócalo.
Katedrála, prezidentský palác, chrám
Tenochtitlán. Park Alameda, veľkolepá budova Palacio de Bellas Artes.
TEOTIHUACÁN – pútnické miesto aztéckej šľachty. Calzada de los Muertos a výstup na Pyramídu Slnka aj
na Pyramídu Mesiaca. Naozaj tu

vyviera mystická energia? Zastávka
pri bazilike Guadalope – na najväčšom pútnickom mieste v celej Amerike. Múzeum mezoamerických kultúr!
Navštívime CHOLULU s panorámou
sopky Iztaccihuatl. Práve tu je postavený kostol na vrchole najväčšej pyramídy sveta. Večerať budeme v meste
PUEBLA, pod sopkou Popocatepetl.
Vynikajúca kuchyňa a svetoznáma
korenená čokoládová omáčka „mole
poblano”. Noc v Puebla.

Termíny zájazdov
		
10. 02. 2020 - 24. 02. 2020 /		1 890 €
03. 03. 2020 - 17. 03. 2020 /		1 890 €
25. 03. 2020 - 08. 04. 2020 /		1 950 €
01. 05. 2020 - 15. 05. 2020 /		1 950 €
12. 07. 2020 - 26. 07. 2020 / 		1 950 €
09. 08. 2020 - 23.08.2020 / 		1 950 €
23. 08. 2020 - 06. 09. 2020 / 1 950 €
10. 11. 2020 - 24. 11. 2020 /		1 950 €

Maximálny počet ľudí: 20
Trvanie zájazdu v dňoch: 15

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, dopravu klimatizovaným prenajatým autobusom s miestnym šoférom – bez nočných presunov, cestné
poplatky, ubytovanie v 3* a 4* hoteloch na dvojlôžkových izbách s raňajkami, výlet loďou do kaňonu Sumidero, kúpanie sa v Aqua Azul, poistenie CK proti insolventnosti, malý darček.
Cena nezahŕňa
Stravu, vstupy podľa programu, povinné príplatky, fakultatívne výlety, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 390 €
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4. — 5. deň

Cesta pomedzi obrovské kaktusy až
do koloniálnej OAXACA. Užijeme
mesto čokolády, silného alko nápoja
s červíkom – mezcalu a opekaných
kobyliek tzv. chapulines. Odporúčame! Katedrála s barokovým priečelím,
kolonády, kostoly, námestia s malými
obchodíkmi a indiánske trhy. MONTE
ALBÁN. Rozľahlé ruiny sa skladajú
z veľkého námestia obklopeného
rôznymi budovami, chrámami, observatóriom, ihriskom a hrobkami.
V krajine Zapotékov nás čaká jedinečný indiánsky očistný rituál –
sauna TEMAZCAL.
6. deň

Naša prvá zastávka bude pri obrovskom strome Ahuehuete v dedine EL
TULE. Najväčší strom oboch Amerík.
Ďalej k mexickému unikátu, zapotéc-

Trasa zájazdu
Merida 11

Mexiko
1.
2.
3.
4.
5.

Ciudad de México
Cholula
Puebla
Oaxaca
San Cristobal de las
Casas
6. Sumidero Canyon
7. Villahermosa
8. Palenque
9. Agua Azul
10. Campeche
11. Merida
12. Chichén Itza
13. Cancún
14. Tulum

Chichén
Itza

Tulum

Ciudad de México
1

Cancún

Puebla

Cholula

Villahermosa
Palenque

Campeche

Sumidero Canyon
Oaxaca

5

Agua Azul

San Cristobal de las Casas

v centre mesta a autentické indiánske trhy. V nadmorskej výške 2 100 m
Vás poteší vlnené indiánske pončo.

kemu stredisku MITLA, ktoré je považované za najlepší príklad kamenárskej zručnosti. Výroba mezcalu.
Čaká nás dlhý presun na územie
Mayov – do hrdého indiánskeho štátu zapatistov CHIAPAS – SAN CHRISTOBAL DE LAS CASAS s nádhernou
koloniálnou architektúrou.

Parádny výlet loďkou v unikátnom
NP – v kaňone DEL SUMIDERO. Budeme mať šťastie na krokodíly? Navštívime indiánske dediny SAN JUAN
CHAMULA a ZINACANTÁN. Unikátny
kostol s čarodejníkmi, so sviecami,
s kadidlami, so sliepkami a s Coca
Colou, ktorú používajú miestni na vy-

2020

8. — 9. deň

11. deň

Presun do mesta VILLAHERMOSA,
do hlavného mesta štátu Tabasco.
V parku LA VENTA budeme obdivovať oltáre, stély, jaguáre, ale predovšetkým 24 - tonovú čadičovú hlavu,
ktorú vytvorila starobylá kultúra Olmékov. Po dobrom obede sa presunieme do mesta Palenque, kde prespíme jednu noc v hoteli s bazénom.
V tropickom teple si dobre oddýchneme. Ráno absolvujeme najkrajšie ruiny. PALENQUE – architektonický
skvost vrcholnej mayskej civilizácie
ukrytý v džungli. Chrám nápisov,
Chrám jaguára a Palác grófa. Vodopád AGUA AZUL v pralese. Úžasný
zážitok – kúpanie sa aj fotografie!
Presun a noc pri Mexickom zálive.

CHICHÉN ITZÁ (UNESCO) – najväčší
a najslávnejší komplex mayských pyramíd, novodobý div sveta.
Pri Múre lebiek pocítime na chrbte mrazenie a pri Svätej studni si predstavíme obetné rituály. Presun do mesta CANCÚN a do nášho 4*
hotela s atmosférou pulzujúceho
mesta.

10. deň

CAMPECHE (UNESCO). Krátka prehliadka historického centra s pirátskou minulosťou. Mayské kultové stredisko UXMAL. Odchod do hlavného mesta polostrova Yucatán, „Biele mesto”
MÉRIDA. Večer to tu naozaj žije!

12. — 15. deň

Budeme sa kúpať v tyrkysovom Karibiku, piť v baroch, tancovať na diskotékach, prechádzať sa po pláži…
Možnosť absolvovať nádherný výlet
na najfotogenickejšie a jediné
mayské pyramídy pri Karibiku – TULUM. Panenská pláž bez mega hotelov. S kokosovými palmami a so sombrerom na hlave budeme „eco
- friendly“. Okúpeme sa v podzemných jaskyniach aj v jazierkach CENOTES – unikátny zážitok, ktorý sa len
ťažko opisuje. Treba zažiť! Odlet
do Európy a príchod domov.
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KUBA – KLASICKÝ OKRUH
Polpenzia počas zájazdu, 4* hotel v Havane (alebo casas particulares) a 4* hotel All Inclusive na Varadere. Skupina do 25 osôb! ALL INCLUSIVE na najkrajšej kubánskej pláži Guardalavaca. Kuba ako ju poznáme už veľa rokov. Západy slnka nad ostrovom roznecujúcim iracionálne vášne celého sveta pre nás budú
odmenou. Poznávacie zájazdy na Kubu v tomto rozsahu sme začali organizovať ako prvá slovenská CK!

OD 1 899 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
16. 02. 2020 - 02. 03. 2020 /		1 899 €
17. 03. 2020 - 01. 04. 2020 /		1 950 €
01. 05. 2020 - 16. 05. 2020 /		1 899 €
18. 10. 2020 - 02. 11. 2020 /		1 950 €
08. 11. 2020 - 23. 11. 2020 /		1 950 €

Maximálny počet ľudí: 20
Trvanie zájazdu v dňoch: 16

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v 3*
hoteloch s raňajkami formou švédskych stolov
a bazénom, 5x ALL INCLUSIVE, polpenzia počas
celého zájazdu okrem Havany, 4* hotel v Havane
s raňajkami alebo ubytovanie v súkromí v tzv. casas particulares, 4* hotel ALL INCLUSIVE na Varadere, dopravu prenajatým pohodlným klimatizovaným autobusom, poistenie CK proti
insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza – zabezpečíme Vám ich na počkanie (30 €),
fakultatívny výlet katamaránom na ostrov Cayo
Blanco s obedom (40 €), vstupy do pamiatok
podľa programu (50 €), povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 450 €
Dôležité vedieť
1. — 3. deň

Prílet do LA HAVANA. Vysnívaná
Kuba! Veľkolepé centrum mesta pod
patronátom UNESCO s elegantnými
bulvármi a so zaujímavými múzeami.
Najkrajšie námestia koloniálnej Havany – Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza de San Francisco. Vôňa najlepších cigár na svete
a bar BODEGUITA. Havana Vieja a Centro Havana. Nadšení pionieri
a úžasné americké veterány. Čínska
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štvrť, Capitolio a bohato zdobený interiér Hotela NACIONAL. Najznámejšia
promenáda Karibiku Malecón a Námestie revolúcie s pamätníkom Josého Martího. Odchod podmorským tunelom na druhú stranu havanského
zálivu k pevnosti Morro a Cabaňa s nádherným výhľadom na mesto.
Prehliadka štvrtí Miramar a Siboney. Dáte sa zlákať na najokázalejší
kabaret sveta s dlhonohými tanečnicami – slávna Tropicana?

Šetríme Vašu peňaženku počas celého zájazdu,
okrem raňajok, sme zahrnuli do ceny aj večere.

4. deň

Odchod do najzápadnejšej provincie
PINAR DEL RÍO – provincia, kde sa
pestuje najkvalitnejší tabak na svete.
Ekologická LAS TERRAZAS, ochutnávka miestnej kávy. Krátka zástavka
vo VIÑALES a vápencové kopce MOGOTES. Neskorší obed v dedinke
s ukážkou balenia typických kubánskych cigár. Návšteva tabakového polička a domu, kde sa tabak suší, spracováva sa, a prednášky pestovateľa

Dobrodružstvo poznania

Dôležité vedieť
Poznávacie zájazdy na Kubu v tomto rozsahu
sme začali organizovať ako prvá slovenská CK.
4* hotel VARADERO BARCELÓ ARENAS BLANCAS s ALL INCLUSIVE (príp. iný 4* hotel na Varadere) sme zahrnuli do ceny. Preto si dôkladne porovnajte programy iných cestovných agentúr, kde
je zväčša bežným pravidlom, že si vyššiu kategóriu hotela klient pripláca.

www.victorytravel.sk
Havana

Varadero

1

Pinar del Rio

Santa Clara
Cienfuegos
Trinidad
Camaguey

Trasa zájazdu

Guardalavaca

Kuba
1. Havana
2. Pinar del Rio
3. Cienfuegos
4. Trinidad
5. Camaguey
6. Santiago de Cuba
7. Guardalavaca
8. Santa Clara
9. Varadero
10. Havana

tabaku, ktorý nám ochotne odpovie
na naše otázky. Návrat do Havany.

6

koralovom útese s húfmi pestrofarebných rýb a s obedom na bielej pláži. Dokonalý zážitok!

5. — 6. deň

Mesto CIENFUEGOS (UNESCO), kde
sa zastavíme a urobíme si krátku prehliadku. Jedno z najstarších
miest Kuby – TRINIDAD, ktoré je tiež
pod patronátom UNESCO. Prehliadka
mesta s jedinečnou atmosférou
a perfektne zachovaným stredom
mesta. Nákup suvenírov na miestnom trhovisku a návšteva baru
La Canchanchara. Fakultatívny výlet katamaránom na ostrov CAYO
BLANCO, nedotknutý ostrov v Karibskom mori, s potápaním sa pri

7. — 9. deň

Presun do tretieho najväčšieho mesta Kuby, Camagüey (UNESCO). Prehliadka mesta na bicitaxi, návšteva
galérie kubánskych známych umelcov
a večer sa zabavíme v Casa dela Trova
s tradičnou hudbou. Presun do SANTIAGO DE CUBA – najkaribskejšie
mesto celej Kuby. Práve v tomto
meste sa začala kubánska revolúcia!
Srdce mesta Parque Céspedes, katedrála a Námestie revolúcie. Večer
návšteva Casa de Abuelos
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s tradičnou hudbou a s možnosťou
tanca. Vedeli ste, že Santiago je
miestom najlepšieho rumu? Cintorín
sv. Ifigénie – miesto posledného odpočinku Fidela Castra, ako aj iných
velikánov Kuby. Castillo del Morro –
pevnosť na kopci s nádherným výhľadom na Karibské more. GUARDALAVACA. Najkrajšie pláže podľa
Kubáncov sú práve tu! Ubytovanie
na pobreží Atlantiku a dokonalý oddych pri brehoch tyrkysového raja.
A opäť All inclusive!
10. — 12. deň

Oddych na plážach v Guardalavaca. Odchod do SANTA CLARA. Legendárne revolucionárske mesto
s famóznym mauzóleom a so sochou najslávnejšieho hrdinu

Santiago de Cuba

Ernesta Che Guevaru. Tu si na počesť
slávneho Che, zanôtime slávnu pieseň „Hasta siempre, comandante“ od
Carlosa Pueblu. Noc v Santa Clara.
13. — 16. deň

Odchod na VARADERO a ubytovanie
vo 4* hoteli s programom ALL INCLUSIVE. Super oddych! Koniec zájazdu je v znamení odpočinku na svetoznámych plážach Varadera. Pre
záujemcov zabezpečíme výlet –
osviežujúce okúpanie sa v krištáľovo
priezračnej vode v jaskyni CUEVA DE
SATURNO. Cestou na letisko sa zastavíme na 110 metrov vysokom
moste Bacunayagua, ktorý nám poskytne úžasné výhľady na krajinu,
neďaleko mesta Matanzas. Odlet
a prílet do Viedne.
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MEXIKO, KUBA

OD 2 450 €

Yucatánsky polostrov vs. nezameniteľná atmosféra Kuby. Double
kombinácia karibských destinácií v pohodlí s nezameniteľnou
atmosférou. S tými najlepšími sprievodcami z dieľne
CK VICTORY TRAVEL.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
02. 03. 2020 - 15. 03. 2020 /		2 450 €
01. 04. 2020 - 14. 04. 2020 /		2 450 €
25. 11. 2020 - 08. 12. 2020 /		2 450 €
27. 12. 2020 - 09. 01. 2021 /		2 550 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 14

Trasa zájazdu 04
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pláž
Potápanie
Naše Naj

Cancún
Chichén Itzá
Cancún
Tulum
Cancún
Havana
Pinar del Río

8. Havana
9. Cienfuegos
10. Trinidad
11. Santa Clara
12. Varadero
13. Havana

Turistický Cancún verzus história, architektúra a šamanizmus v Chichén
Itzá (UNESCO). Stará Havana a dlhonohé tanečnice z Tropicany, ale aj
Trinidad (UNESCO) a Santa Clara. A nekonečné plážovanie na mayskej
riviére a na Varadere. Tak znie priehrštie exotiky a oddychu!
1. — 4. deň

Odlet z Viedne do Mexika. CANCÚN
– známe turistické letovisko umiestnené v nádhernom prostredí na polostrove Yucatán v Karibskom mori.
Ubytovanie priamo na pláži. Prekrásne pláže s bielym pieskom s kokosovými palmami. Pre záujemcov
výlet do CHICHÉN ITZÁ (UNESCO),
centra toltécko - mayskej civilizácie.
Najväčší a najslávnejší komplex pyramíd v Chichén Itzá. Neopísateľný
pocit pri výstupe na Kukulkánov
chrám. Mrazenie na chrbte pocítime
pri Múre lebiek a obetné rituály si
predstavíme pri Svätej studni. Fakultatívny výlet do mesta TULÚM
a slávna RIVIERA MAYA.
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chodieval Ernest Hemingway. Havana Vieja a Centro Havana. Čínska
štvrť, Capitolio a bohato zdobený interiér Hotela NACIONAL. Najznámejšia promenáda Karibiku Malecón
a Námestie revolúcie s pamätníkom Josého Martího. Pevnosť Morro
a Cabaňa s nádherným výhľadom
na mesto. Slávny kabaret Tropicana.

katamaránom na ostrov CAYO
BLANCO s obedom na pláži. Nedotknutý ostrov s bielymi plážami
v Karibskom mori obývaný iba leguánmi a krabmi macao, s potápaním
sa pri koralovom útese s húfmi pestrofarebných rýb a s obedom
na pláži.
Cena zahŕňa
10. — 14. deň

7. deň

Odchod do najzápadnejšej provincie
PINAR DEL RÍO – provincia tabaku
na Kube. Ekologická LAS TERRAZAS, ochutnávka miestnej
kávy. Krátka zástavka vo VIÑALES,
výhľady na kopce MOGOTES. Návrat
do Havany.

5. — 6. deň

8. — 9. deň

Odlet z Cancúnu a prílet do LA HAVANA. Vysnívaná Kuba! Veľkolepé
centrum mesta pod patronátom
UNESCO s elegantnými bulvármi
a so zaujímavými múzeami. Najkrajšie námestia koloniálnej Havany
– Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza de San Francisco. Bar BODEGUITA, kam

Mesto CIENFUEGOS (UNESCO), jedno z najstarších miest Kuby – TRINIDAD, ktoré je taktiež pod patronátom UNESCO. Prehliadka mesta
s jedinečnou atmosférou. Mojito,
Cuba libre, salsa a opäť „naša“ kubánska pohoda. Návšteva baru La
Canchanchara. Pre záujemcov vybavíme vysoko atraktívnu plavbu

Pozri
priloženú
mapu

Presun na úžasné pláže VARADERA
so zástavkou v revolucionárskom
meste SANTA CLARA. Legendárne
mesto s famóznym pamätníkom
najslávnejšieho hrdinu Ernesta Che
Guevaru. Poznáte slávnu pieseň
od Carlosa Puebla „Hasta Siempre,
Comandante“? Refrén tejto piesne
bude náš najobľúbenejší. Presun
na Varadero. Zaslúžený oddych
na vyhlásených bielych plážach slávneho Varadera. Ubytovanie v 4* hoteli s programom ALL INCLUSIVE.
Cestou na letisko sa zastavíme
na 110 metrov vysokom moste Bacunayagua, ktorý nám poskytne úžasné výhľady na krajinu neďaleko mesta Matanzas. Hasta la vista
Cuba! Príchod domov.

Dobrodružstvo poznania

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v 3*
hoteloch s raňajkami formou švédskych stolov
a s bazénom alebo v komfortných domoch v súkromí tzv. casas particulares na Kube, polpenzia
na Kube mimo Havany, 4* hotel ALL INCLUSIVE
na Varadere a 4* hotel v Cancúne v časti „zona
hotelera“, dopravu prenajatým pohodlným klimatizovaným autobusom, letecký presun na trase
Cancún – Havana, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Kubánske víza – vybavíme Vám ich na počkanie
(30 €), fakultatívne výlety, stravu (okrem uvedenej), vstupy, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 450 €

www.victorytravel.sk

APERITÍV NA KUBE

OD 1 750 €

Kuba – pravá karibská pohoda na Ostrove slobody! Kuba Vás prekvapí a očarí. Rum, cigary, staré kabriolety, tanečnice v Tropicana, jazzové kluby. Skvelí muzikanti a karibská hudba, ktorá sa dostáva pod kožu.
Zábavné večery a noci, na aké sa nezabúda. Stará Havana, miesta Hemingwaya, pláže a skvelé služby
ALL INCLUSIVE v koloniálnom meste TRINIDAD (UNESCO) aj na VARADERE. Pozývame Vás na Kabaret
Tropicana! Bez dlhých autobusových presunov!

Pláž
Outdoor
Naše Naj

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
27. 02. 2020 - 08. 03. 2020 /		1 750 €
26. 03. 2020 - 05. 04. 2020 /		1 750 €
23. 04. 2020 - 03. 05. 2020 /		1 750 €
02. 07. 2020 - 12. 07. 2020 /		1 750 €
20. 08. 2020 - 30. 08. 2020 /		1 750 €
04. 10. 2020 - 14. 10. 2020 /		1 750 €
22. 11. 2020 - 02. 12. 2020 /		1 750 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 11
Trasa zájazdu 05
1.
2.
3.
4.

Havana
Viňales
Cienfuegos
Trinidad

5. Santa Clara
6. Varadero
7. Havana

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa

Všetky termíny maximálne šetria dni Vašej dovolenky!
Užite si najkrajšie pláže a exotické dobrodružstvá na jednom z najkrajších
ostrovov v Karibiku s partiou rovnako naladených cestovateľov!
Nikde inde sa nemieša kapitalizmus, komunizmus, náboženstvo a horúca
krv tak unikátne, ako práve na Kube.
1. — 2. deň

Odlet z Viedne alebo z Košíc. Prílet
do hlavného mesta Kuby – do HAVANY. Mesto, kde zábava sa nikdy nekončí, spoznáme podľa Vašej chuti
a strávime tu 3 noci. Začneme slávnymi osobnosťami, spoznáte, kde si
dával svoje mojito či dajquiri Hemingway. V slávnom hoteli National sa
zabávali aj Fidel s Che Guevarom.
Havana si aj po 200 rokoch zachovala pôvodnú tvár a zaradila sa do svetového dedičstva UNESCO. Španielska architektúra a unikátna
atmosféra námestí Plaza de la Catedral, Plaza de Armas. Remeselnícky trh Capitol. Obed v štýlovej
reštaurácii a čaká nás Plaza de la
Revolución. Neobídeme ani továreň
na výrobu slávneho a chutného kubánskeho (karibského) rumu. Povozíte sa v kabriolete po promenáde
Malecón? Pre záujemcov návšteva
slávneho kabaretu Tropicana.

Navštívime „pestovateľa“ aj továreň
na spracovanie a na výrobu svetoznámych kubánskych cigár. „Ušúľame“ si svoju vlastnú cigaru. Krátka
zástavka vo VIÑALES a výhľady
na údolie, kde sa hrbia známe vápencové kopce MOGOTES. Možnosť
jazdy na koni. Večer návrat do Havany a večerný program v niektorom
z barov či klubov.
4. deň

Návšteva krokodílej farmy, kde sa
môžete odfotiť s malými krokodílmi. Odveziete sa na loďke do „indiánskej dedinky“. Cesta pokračuje
do mesta CIENFUEGOS. Je to jediné mesto, ktoré na ostrove založili
Francúzi v roku 1819. Pozrieme si
Paseo del Prado, Jose Marti Central
Park, divadlo Terry. Cesta pokračuje do mesta TRINIDAD, ktoré Vás
očarí svojou koloniálnou
atmosférou.

3. deň

5. deň

Celodenný výlet do údolia Viňales
v provincii Pinar del Río, severozápadne od Havany. Je to miesto, kde
sa pestuje najlepší tabak na svete.

Doobeda oddych na pláži a poobedná prehliadka Trinidadu – založené
v roku 1514 a od roku 1988 pod patronátom UNESCO. Prejdete sa
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malebnými uličkami okolo Plaza
Mayor, navštívite Múzeum romantiky a bar La Canchanchara, kde
ochutnáme afrodiziakum.
6. deň

Fakultatívny výlet katamaránom na ostrov CAYO BLANCO, nedotknutý ostrov v Karibskom mori obývaný iba leguánmi a krabmi macao,
s potápaním sa pri koralovom útese
s húfmi pestrofarebných rýb
a s obedom na bielej pláži. Dokonalý
zážitok! Cez malebné údolie a výhľady na Valle de los Ingenios.

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestneho sprievodcu, ubytovanie
v 3* hoteloch s raňajkami formou švédskych stolov, a s bazénom, polpenziu počas celého zájazdu
mimo ubytovania v Havane (príp. kvalitné ubytovanie v casas particulares), 4* hotel ALL INCLUSIVE na Varadere, prenajatú dopravu klimatizovaným autobusom, kvalitný sprievodný program,
poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza (30 €), povinné príplatky, stravu, vstupné, poistenie liečebných nákladov, fakultatívne
výlety.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 340 €

7. deň

Presun cez mesto SANTA CLARA
a návšteva pamätníka Che Guevaru.
Históriu píšu víťazi, spoznáme časy
dávnominulé, zaspomíname
na „pionierov“. Pokračujeme na biele
pláže polostrova VARADERO, kde
strávite tri noci.
8. — 9. deň

Kvalitné služby ALL INCLUSIVE v hoteli na pláži. Biely piesok a tyrkysové
more. Čaká Vás oddych a prípadné
výlety – plávanie s delfínmi, katamarán, šnorchlovanie a večerná
zábava.
10. — 11. deň

Doobeda kúpanie sa a po dobrom
obede presun na letisko v Havane
a odlet domov. Prílet do Viedne.
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NAJKRAJŠIE MESTÁ USA

OD 1 690 €

New York, San Francisco, New Orleans. Ideálny program pre cestovateľov zaujímajúcich sa o mestské kultúry a o súčasný život
v Spojených štátoch amerických.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
25. 04. 2020 - 04. 05. 2020 /		1 690 €
21. 08. 2020 - 30. 08. 2020 /		1 690 €

Maximálny počet ľudí: 10
Trvanie zájazdu v dňoch: 10
Trasa zájazdu 06
1. New York
2. New Orleans

3. San Francisco

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa

Nenáročný výlet, ktorého cieľom je spoznať mestské kultúry jednotlivých miest, návšteva známych barov a popíjanie kávy medzi jednotlivými prehliadkami. Dôverne spoznáme nočný život a pulz Ameriky. Iba letecké presuny!
1. — 3. deň

7. — 10. deň

Ashleigh Brilliant

Odlet z Viedne do New Yorku,
do hlavného mesta sveta, ktoré nikdy nespí! Prílet a aklimatizácia v podobe vyhliadky na MANHATTAN
z EMPIRE STATE BUILDING. Kvalitná
celodenná prehliadka mesta
s množstvom zaujímavých miest
a pamätihodností. SOCHA SLOBODY,
TIMES SQUARE, Central park, BROOKLYN BRIDGE, Ground Zero –
miesto, kde stáli dvojičky, Wall Street a obed v ČÍNSKEJ ŠTVRTI.
Fascinujúce mesto, kam sa budete
mať chuť vracať. Odlet do New
Orleans.

Welcome to SAN FRANCISCO! Neobvyklé americké mesto so svojou liberálnou atmosférou a s množstvom
atrakcií. Navštívime štvrť HAIGHT ASHBURY, kde začalo, a tak trocha aj
pokračuje, hnutie hippies. Nespochybniteľný symbol San Francisca – červený most GOLDEN GATE a fotogenická
šestka prekrásnych viktoriánskych domov. Svetoznámymi káblovými električkami prídeme do druhej najväčšej
čínskej komunity mimo Ázie, ktorá je
takmer bez vplyvu USA. Okrem toho,
veľa zábavy a radosti v meste, ktoré
tieto komodity ponúka plným priehrštím. Prílet domov.

„Peniaze žijú v New Yorku, moc sedí vo
Washingtone a sloboda popíja kávičku
v bočných uličkách San Francisca. “ –

4. — 6. deň

Štát LOUISIANA a v ňom mesto
s mnohými prívlastkami, ako je Kolíska jazzu, Kráľovná juhu alebo The Big
Easy. To všetko je famózne NEW ORLEANS! Rodisko Louisa Armstronga
či Buddyho Boldena a mesto, ktoré je
úžasnou zmesou kultúr, cajunskej
a kreolskej kuchyne, legendy voodoo
a vykričaných podnikov na BOURBON
STREET. Krásne domy FRANCÚZSKEJ
ŠTVRTE a nádherná ST. LOUIS
CATHEDRAL. Budeme sa venovať
jazzu, barom, kaviarňam a naplno vychutnávať atmosféru tohto jedinečného miesta. Odlet do San Francisca.
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„Amerika má len tri mestá: New York,
San Francisco a New Orleans. Všade
inde je Cleveland. ” – Tenesse

Joe Flower

„Utečenci z Európy prichádzajú do New
Yorku. Utečenci z Ameriky prichádzajú
do San Francisca. “ – Allen Ginsberg

Cena nezahŕňa
Poplatok ESTA (14 €), stravu, vstupy, povinné
príplatky, prípadné fakultatívne výlety, poistenie
liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 840 €

„Je skvelé, že osídľovanie Ameriky sa
začalo na východnom pobreží. Keby sa
začalo v San Franciscu, zbytok krajiny by
zostal neobývaný. “ – Herbert Mye
„Je niečo v New Yorskom vzduchu, čo
robí spánok zbytočným. ” – Simone de

Beauvior
„Chodím do Paríža, chodím do Londýna,
chodím do Ríma a vždy hovorím: Nie je
žiadne iné mesto ako New York. New
York je v súčasnosti najvzrušujúcejšie
mesto sveta. Takto to je. To je všetko. “

– Robert De Niro

Williams
„Keby nebolo New Orleans, Amerika by
bola len skupina slobodných ľudí zomierajúcich od nudy. “ – Judy Deck

Medzinárodnú letenku, lety na trase New York
– New Orleans – San Francisco, sprievodcu CK
VICTORY TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku všetkých navštívených miest, kvalitný
sprievodný program vo všetkých navštívených
mestách, ubytovanie v hoteloch približne
na úrovni 3*, dopravu v jednotlivých mestách
mestskou hromadnou dopravou a prenajatou
dopravou, organizačné zabezpečenie ESTY, poistenie CK proti insolventnosti.

„Je to pravdepodobne jediné mesto sveta, ktoré v realite vyzerá lepšie ako
na pohľadniciach. New York. “ – Miloš

Forman
„Každé ráno po zobudení si pre seba hovorím: Nuž, som stále v New Yorku. Ďakujem ti, Bože. “ – Mayor Ed Koch

„Možno, že nikde ‚tam' neexistuje nebo,
ale niekde ‚tam' je San Francisco. “ –

Dobrodružstvo poznania

New York, New Orleans, San Francisco
– mestá USA, kde život pulzuje dňom
i nocou, mestá, ktoré určujú trendy
celému svetu – zažite to s nami!

www.victorytravel.sk

TO NAJLEPŠIE Z KALIFORNIE
A ÚŽASNÉ LAS VEGAS

OD 1 899 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Šťavnatý západ USA. Opulentné kulinárske zážitky, kalifornské
vína a časy starej dobrej Ameriky.

Doprajte si poznanie najľudnatejšieho štátu USA za minimum času svojej dovolenky. Kilometer vysoká skala El Capitan v Yosemitoch, pekelne horúce
Údolie smrti, najnižšie miesto na západnej pologuli a stometrové sekvoje. Zoberte si niekoľko dní dovolenky a poďte si užiť kalifornský sen!
1. — 2. deň

Odlet a prílet do San Francisca. Welcome to SAN FRANCISCO! Neobvyklé
americké mesto so svojou liberálnou
atmosférou a s množstvom atrakcií.
Štvrť HAIGHT - ASHBURY, kde začalo,
a tak trocha aj pokračuje, hnutie
hippies; nespochybniteľný symbol San
Francisca – červený most GOLDEN
GATE a fotogenická šestka prekrásnych viktoriánskych domov. Svetoznámymi káblovými električkami prídeme
do štvrte čínskej komunity, ktorá je
takmer mimo vplyvu USA. Nocľah
v centre San Francisca.

Budeme mať šťastie a uvidíme medveďa? Jedinečný národný park ÚDOLIE
SMRTI, ktorého BAD WATER BASIN je
aj najnižším bodom na západnej pologuli. Na tomto mieste bola nameraná
aj najvyššia teplota vôbec, takmer 60
stupňov v tieni! Krásne scenérie a najmä s ničím neporovnateľná atmosféra
s fascinujúcou minulosťou. Neisté kroky na DEVIL´S GOLF COURSE v „diabolských“ teplotách a predstavy, kadiaľ sa asi uberali prví pionieri v časoch
„Zlatej horúčky“. ZABRISKIE POINT
a mnohofarebné sedimenty naokolo.
Pokračujeme až do Las Vegas, kde
strávime prvú noc.

3. — 4. deň

NP Yosemite. Majestátne a fotogenické ľadovcové údolie, ale aj najdlhšie
živé organizmy na Zemi – sekvoje obrie, dorastajúce do výšok takmer 100
metrov a staré tisícky rokov. Najvychytenejšia lezecká stena, kilometer vysoký žulový masív EL CAPITAN.

5. deň

Svetový symbol nespútanej zábavy
a hazardných hier, LAS VEGAS. Pulz
tohto neskutočného mesta Vás dostane do varu a bude šokovať neuveriteľnými kreáciami a atrakciami. Bude
len na Vás, či pokúsite šťastenu

v niektorom z legendárnych kasín preslávených hotelov BELLAGIO alebo
MGM GRAND. Chcete sa plaviť
na gondole v Benátkach alebo dať si
kávu s pravým Crème brûlée pod Eiffelovkou? Znie to nudne? Tak si
zajazdite na kolotoči, visiac viac ako
200 m nad zemou alebo si skočte známy bungee jumping z veže STRATOSPHERA. Prejdeme sa legendárnou
LAS VEGAS STRIP, ohromia nás svetlá, neóny a energia svetového mesta
hazardu. Výlet k HOOVEROVEJ PRIEHRADE alebo absolvujete fakultatívny
výlet do NP GRAND CANYON. Návrat
do Las Vegas.

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 9
Trasa zájazdu 07
1. San Francisco
2. Yosemity
3. Údolie smrti

4. Las Vegas
5. Grand Canyon
6. Los Angeles

6. — 9. deň

Pokračujeme do LOS ANGELES,
do slávneho „Mesta anjelov“ – symbolu filmového priemyslu. Chodník slávy
v HOLLYWOODE a snobská kalifornská atmosféra na RODEO DRIVE v BEVERLY HILLS. Stretneme filmovú
hviezdu? Vychutnáme si aj zvláštnu
atmosféru VENICE BEACH a SANTA
MONICA. Návšteva jednej z top atrakcií Los Angeles – filmové štúdiá UNIVERSAL STUDIOS. Po intenzívnych
zážitkoch odlet domov. Prílet
do Európy.

Červený most Golden Gate, nespochybniteľný symbol San Francisca a slávne
mesto anjelov – Los Angeles. NP
Yosemite s majestátnym a fotogenickým
ľadovcovým údolím, ale aj jedinečný
park Údolie smrti. Symbol nespútanej
zábavy a hazardných hier Las Vegas.
Pulz tohto neskutočného mesta Vás
dostane do varu a šokuje neuveriteľnými kreáciami a atrakciami. Poďte si to
užiť s nami!

2020

Termíny zájazdov
		
27. 03. 2020 - 04. 04. 2020 / 1 899 €
25. 04. 2020 - 03. 05. 2020 /		1 899 €
27. 06. 2020 - 05. 07. 2020 /		1 950 €
22. 08. 2020 - 30. 08. 2020 /		1 950 €
05. 09. 2020 - 13. 09. 2020 /		1 950 €

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, prenajaté vozidlá + pohonné hmoty,
vstupné, ubytovanie v hoteloch a moteloch
strednej kategórie, parkovné a cestné poplatky,
organizačné zabezpečenie ESTY, poistenie CK
proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Stravu, resort fee v Las Vegas, poplatok za ESTA,
povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 350 €
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AMERIKA

USA - EPICKÁ CESTA
OD VÝCHODU NA ZÁPAD

OD 3 499 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Big Apple a najväčšie prírodné atrakcie Východu a Západu USA.

Prepracovaný program s veľmi priaznivou cenou pre tých, ktorí milujú cestovanie na americký spôsob, a chcú absolvovať maximum poznania a cestovať po Amerike ako kedysi.
1. — 3. deň

Odlet z Viedne do New Yorku –
do hlavného mesta sveta, ktoré nikdy nespí! Prílet a aklimatizácia v podobe vyhliadky na MANHATTAN
z EMPIRE STATE BUILDING. Kvalitná
celodenná prehliadka mesta
s množstvom zaujímavých miest
a pamätihodností. SOCHA SLOBODY,

TIMES SQUARE, Central park, BROOKLYN BRIDGE, Wall Street a obed
v ČÍNSKEJ ŠTVRTI. Fascinujúce
mesto, ktoré môžete navštevovať
stále.
4. — 6. deň

Doobedňajší príchod k Niagarským
vodopádom. Tešte sa na porovnanie

s brazílskymi vodopádmi v Iguazú
a s Viktóriinými v Zimbabwe. Ktoré
sú najkrajšie? Na ďalší deň sa vydáme popri jednom z veľkých kanadských jazier – Lake Erie smerom
do najvýznamnejších metropol východného pobrežia. Mesto na brehu
Michiganského jazera – čarovné
a podľa mnohých najkrajšie mesto

Termíny zájazdov
25. 04. 2020 - 14. 05. 2020 /		3 499 €
27. 06. 2020 - 16. 07. 2020 /		3 499 €
23. 08. 2020 - 11. 09. 2020 /		3 499 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 20

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, prehliadku všetkých navštívených
miest, ubytovanie v typických amerických moteloch a hoteloch, dopravu klimatizovanými vanmi,
pohonné hmoty, cestné poplatky, parkovné,
vstupné do národných parkov, vybavenie ESTA
formuláru, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Poplatok ESTA alebo víza, stravu, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov, resort
fee v Las Vegas.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 640 €

44

Dobrodružstvo poznania

www.victorytravel.sk
Canyon Village
Yellowstone
Badlands
National Park
Old Faithfull Yellowstone
Cody Buffalo
Jackson
Mt. Rushmore

5 Sioux Falls
Des Moines

Niagara Falls
Chicago

Salt Lake City 12

1

NP Canyonlands

NP Arches

USA

Monument Valley
Las Vegas
Grand
Canyon

1. New York
2. Niagara Falls
3. Chicago
4. Des Moines
5. Sioux Falls
6. Badlands National Park
7. Mt. Rushmore
8. Buffalo
9. Cody
10. Canyon Village Yellowstone
11. Old Faithfull Yellowstone
12. Jackson
13. Salt Lake City
14. NP Canyonlands
15. NP Arches
16. Monument Valley
17. Flagstaff
18. Grand Canyon
19. Las Vegas

Flagstaff

USA – CHICAGO. Večer zapadneme
do niektorého zo stoviek jazzových
barov so živou hudbou. Skúsite niektoré z chicagských kulinárskych
špecialít? Vrelo odporúčame najmä
chicago - style pizzu!
7. — 10. deň

Z Chicaga pokračujeme do hlavného
mesta štátu Iowa – Des Moines.
Prekvapujúco príjemné mesto bude
spestrením na pokračovanie cez prérie a Veľké pláne. Naše dobrodružstvo pokračuje a po dobrom obede
v SIOUX FALLS pokračujeme
na miesto nocľahu v blízkosti fantastického NP Južnej Dakoty – BADLANDS. Neuveriteľné scenérie, obed
v RAPID CITY a prehliadka známeho
súsošia, Národný pamätník Mt.
Rushmoore. V tento deň prespíme
vo veľmi príjemnom mestečku BUFFALO. Na druhý deň sa krátkou jazdou dostaneme do kovbojského
mestečku Cody, v ktorom budeme
mať dostatok času na špičkové múzeum Bufallo Bila a aj na večernú
návštevu kovbojského rodea. Nocľah
v Cody.

New York

Trasa zájazdu

parku Canyonlands. Ide o jednu
z najfotogenickejších oblastí, ktoré
v rámci cesty navštívime. Naša prehliadka bude v časti parku nazvaná
Island in the Sky. Práve na tomto
mieste sú fascinujúce výhľady
na park s ľahko dostupnými vyhliadkami, ale absolvujeme aj krátke prechádzky k najznámejším útvarom,
ako napríklad pohľadnicový Mesa
Arch. Po prehliadke parku sa zastavíme na vyhliadke pri efektnom meandri rieky Colorado nazývaný Dead
Horse Point. Po návšteve parkov sa
presunieme do mestečka Moab,
v ktorom prespíme. Podľa času príchodu sa ubytujeme a presunieme
sa do NP Arches. Tu sa peši dostaneme až k oblúku Delicate Delicate

a krátkou chôdzou sa prídeme k najdlhšiemu oblúku, ku takmer 88
metrov dlhému Landscape Arch.
Nocľah v Moabe. CANYONLANDS,
MONUMENT VALLEY a noc strávime
v príjemnom meste Flagstaff.
16. — 17. deň

NP GRAND CANYON. Miesto, ktoré
sa vďaka svojim jedinečným scenériám stalo svetoznámym. Možnosť
krátkych trekov v srdci parku a návrat do mesta Flagstaff. Budeme
prechádzať najväčšou indiánskou rezerváciou USA – púštnou oblasťou
NAVAJO. Národný park a samotná
cesta Utahom cez Arizonu do Nevady ponúkajú scenérie, pri ktorých
budete tajiť dych a nebudete vedieť

od nich odtrhnúť oči. Legendárna
priehrada HOOWER DAM a hlavné
mesto hazardu a nekončiacej sa zábavy – LAS VEGAS. Strávite noc pri
rulete alebo prechádzkami po hlavnom bulváre STRIP? Fantázia a gýčovosť tohto miesta nemá vo svete
konkurenciu.
18. — 20. deň

Deň strávený v Las Vegas Vás presvedčí o tom, že toto famózne
mesto ponúka oveľa viac, než iba
egyptskú pyramídu, Eifelovku a tabuľu FABULOUS LAS VEGAS. Oldschoolová ulica FREMONT STREET,
ktorá sa objavila v desiatkach filmov
a muzikálov. Presun na letisko a odlet do Európy. Príchod domov.

11. — 12. deň

Do oblasti NP YELLOWSTONE sa vydáme hneď skoro ráno. Čaká nás bohatý program, počas ktorého spoznáme najstarší národný park
na svete. Neuveriteľná, obrovská
kaldera, ktorá kypí životom na zemi
aj pod ňou. Čo Vás bude viac fascinovať? Stáda bizónov, jelene, možno
aj Medveď grizly alebo dymiace jazierka, farebné gejzíry a nádherné
steny kaňonu s magickými vodopádmi? Nocľah v snobskom meste Jackson. Nádhernou scénickou cestou sa
vydáme na juh do štátu UTAH. Absolvujeme prehliadku centra Mormónov – SALT LAKE CITY. Metropola
zasadená do krásneho prostredia
pohoria Wasatch a jej rozprávkové
námestie Temple Square.

Počas cesty z New Yorku do Las Vegas
tie najznámejšie atrakcie! New York,
Chicago, mormónske Salt Lake City.
Úžasný Národný park, Yellowstone,
Niagarské vodopády, Grand Canyon,
westernový Monument Valley, ale
aj zábava a úchvatný gýčový svet v Las
Vegas. Mnohoprúdovými diaľnicami, ale
aj presuny po Matke ciest – Route 66.

13. — 15. deň

Ráno sa vydáme na objavovanie národných parkov na juhu štátu Utah.
Približne štvorhodinová cesta nás
privedie ku vstupu do úžasného klenotu štátu Utahu; do národného

2020
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AMERIKA

OD POBREŽIA K POBREŽIU USA
Cestu, ktorú vám ponúkame iba my.

OD 3 365 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Unikátne putovanie po najvýznamnejších miestach juhozápadu a juhovýchodu USA. Kalifornia, Arizona, Nové Mexiko, Texas, Louisiana,
Alabama, Mississippi, Florida.
Termíny zájazdov
		
02. 05. 2020 - 19. 05. 2020 /		3 365 €
04. 07. 2020 - 21. 07. 2020 /		3 365 €
22. 08. 2020 - 08. 09. 2020 /		3 365 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 18

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, prehliadku všetkých navštívených
miest, ubytovanie v typických amerických moteloch a hoteloch, dopravu vanmi, pohonné hmoty,
cestné poplatky, parkovné, vstupné do národných parkov, výlet do močiarov v Louisiane, výlet
do továrne Tabasco, vybavenie ESTA formuláru,
poistenie CK voči insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Poplatok ESTA alebo víza, stravu, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladovv.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 640 €

Epická cesta zo západu na východ (alebo naopak) sa nemusí realizovať iba
na Route 66. Na ceste z Los Angeles do Miami je veľa historických ciest,
ktoré budeme používať na presun na atraktívne prírodné krásy alebo samotných miest.
1. — 3. deň

Odlet z Viedne a prílet do Los Angeles. Vzhľadom na časový posun si
v deň príletu dáme iba nenáročný
aklimatizačný program. Druhý deň
však strávime naplno - podľa chuti
v UNIVERSAL STUDIOS alebo v jednej z najkrajších častí, SANTA MONICA a VENICE BEACH. Ranný odchod
do Národného Parku JOSHUA TREE.
Vedeli ste, že názov pre ikonu parku
- strom juka krátkolistá, vymysleli
mormóni, keďže im pripomínal biblického Jozuu ako sa holými rukami
naťahuje k nebesiam? Krátky trek
v parku a nocľah v meste YUMA.
4. — 5. deň

Po raňajkách pokračujeme po historickej ceste US - 80 a smerom do NP
SAGUARO. Vstupujeme doň v jeho
západnej časti, v ktorom je aj hodnotné múzeum ARIZONA - SONORA
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DESERT MUSEUM. Absolvujeme
krátku túru medzi kaktusmi saguaro
a smerujeme do TOMBSTONE.
O najznámejšej prestrelke Divokého
západu v OK Coral si povieme viac
a pokračujem do skrytej arizonskej
perly, mestečko BISBEE, v ktorom
prenocujeme. CHIRICAHUA National
Monument nás prenesie do iného
sveta juhozápadnej Arizony a večer
strávime na púšti vo WHITE SANDS
NATIONAL MONUMENT. Biela
sadrovcová púšť patrí k unikátnym
miestam celého USA.

RIVER ROAD. Návšteva mesta duchov TERLINGUA. V roku 1800 sa
pracovníci spoločnosti Chisos aj s rodinami hojne sťahovali do texaského
mesta TERLINGUA. Okolo roku 1903
malo mesto asi 3 tisíc obyvateľov.
Dnes je to jedno z najcharizmatickejších miest duchov v USA. Nocľah

6. — 7. deň

Po raňajkách mierime do texaského
EL PASO, v ktorom si prejdeme tzv.
Misionary Trail a noc strávime vo
Fort Davis. Krásna cesta DAVIS
MOUNTAIN SCENIC LOOP a smerujeme do Presidio. Mexiko je za rohom! Opäť krásna scénická cesta

Dobrodružstvo poznania
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Trasa zájazdu

Terlingua

USA
1. Los Angeles
2. Joshua Tree National Park
3. Yuma
4. Saguaro National Park
5. Tombstone
6. Bisbee
7. Chiricahua National Monument
8. White Sand National Monument
9. El Paso
10. Terlingua
11. Big Bend National Park
12. Marathon
13. San Antonio
14. Houston
15. Lafayette
16. Avery Island
17. New Orleans
18. Mobile
19. Apalachicola
20. Jackonsville
21. St. Augustin
22. Daytona Beach
23. Miami

Lafayette

Mobile

San Antonio Houston

Big Bend
NP

Apalachicola
Avery
Island

Jackonsville

New
Orleans

St. Augustin
Daytona Beach

Miami

8. — 9. deň

Celý deň venujeme Národnému Parku Big Bend. Tento obrovský a málo
navštevovaný Národný park bude
určite vrcholom nášho putovania.
Podľa chuti si zvolíme niektorú z nepreberných peších túr a odchádzame
do mesta San Antonio. ALAMO –
bitka o túto pevnosť (UNESCO) je
dodnes symbolom heroického odporu obyvateľov Texaskej republiky.
Ubytovanie v San Antonio a prechádzka po River Walk. Vedeli ste,
že táto nádherná pobrežná zóna je
dnes atrakciou č. 1 a vznikla vďaka
neziskovej organizácii už v roku
1968? Skvelé reštaurácie a kaviarne
a plavba po rieke San Antonio.
10. — 11. deň

San Antonio a cesta do štvrtého najväčšieho mesta USA - Houston.
Návšteva excelentného Vesmírneho
strediska. Nocľah v štáte Louisiana.
Po raňajkách nasadáme do člnov
a absolvujeme túru po jedinečnom
biotope Louisiany – bažiny. Obed
v meste Lafayette, srdci cajunskej
kultúry. Poobede nás čaká túra v továrni Tabasco na Avery Island. Dubová alej Oak Alley Plantation bude

zavŕšením bohateého programu.
Nocľah v New Orleans.
12. — 13. deň

New Orleans. O tomto južanskom
meste, mekke jazzu, boli popísaných
stohy kníh a nakrútených nespočet
filmov. New Orleans sa musí zažiť.
Neuveriteľný mix francúzskeho šarmu, južanskej elegancie a jazz, ktorým mesto naozaj žije bude zážitkom na celý život. Prechádzky
po Francúzskej štvrti, legendárna
Bourbon street a rieka Mississippi –
na toto všetko máme dostatok
času. Odchod do mesta Mobile. Historické domy v centre tohto pobrežného mesta v štáte ALABAMA nás
navedú do výbornej reštaurácie
a po obede pokračujeme po pobreží
až do mesta PANAMA CITY BEACH
v štáte Florida. Oddych pri krásnych
plážach.

2020

14. — 15. deň

Z Panama City Beach sa presúvame
do Jacksonsville. Mesto, ktoré patrilo
Španielom či Francúzom, pripadlo
Američanom až v roku 1821. Pohodová prechádzka po promenáde
z množstvom kaviarní a reštaurácií.
St. Augustine – najstaršie trvalé
osídlenie v USA z roku 1565. Cez
Daytona Beach až do Kennedyho vesmírne centrum. Zážitok na celý život či už pri simulovanom štarte rakety alebo lesa rakiet. Nocľah.
16. — 18. deň

Príchod do Miami v doobedných hodinách. MIAMI – najväčšie latinskoamerické mesto severne od Mexika.
Na cestu do MIAMI BEACH si zvolíme skvostnú, scénickú cestu A1A.
V South Beach si pozrieme najznámejšie ukážky krásneho štýlu ART
DECO. Vedeli ste, že sa tu nachádza

až 800 objektov patriacich do tohto
umeleckého štýlu? South Beach je
však známy svojím nočným životom
a my si pohľad na nádherné neóny
Art Deca vychutnáme s pohárom
daiuquiri alebo mojita. Bude ešte
lepšie ako v neďalekej Havane? Odlet do Európy a príchod domov.
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TOP CESTA SEVEROM U. S. A.
Cesta po najúchvatnejších miestach stredu a severozápadu
USA, možnosť návštevy Národného Parku Olympic (UNESCO).

OD 3 199 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
04. 05. 2020 - 16. 05. 2020		 /		 3 199 €
s fakultatívnym výletom návrat 19. 05. 2020
		/		3 694 €
11. 07. 2020 - 23. 07. 2020 		 /		 3 199 €
s fakultatívnym výletom návrat 26. 07. 2020
		/		3 694 €
22. 08. 2020 - 03. 09. 2020 		 /		 3 199 €
s fakultatívnym výletom návrat 06. 09. 2020
		/		3 694 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 16

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, prehliadku všetkých navštívených
miest, ubytovanie v pohodlných hoteloch a moteloch s raňajkami, prenajatú dopravu iba pre
našu skupinu, pohonné hmoty, cestné poplatky
a parkovné, vstupy do NP, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Fakultatívny výlet do NP Olympic (495 €), stravu
okrem raňajok, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky

Ponúkame Vám program plný neskutočných kontrastov – neuveriteľnej histórie, prírody, miest a mentality ľudí. Na začiatku a na konci si vychutnáme moderné metropoly, medzi nimi naše putovanie
cez Veľké pláne v Iowe a Nebraske, navštívime strašidelný Badlands
National Park v Južnej Dakote a rozľahlé lesy, ľadovce a jazerá na severozápade Spojených štátov.
. . . aj keď sa štandardne hovorí
o tom, že Yosemity alebo Yellowstone sú tými najväčšími prírodnými
úkazmi Ameriky. . . Ale prérie
a pláne, zatiaľ čo na prvý pohľad
menej ohromujúce, plnia náš estetický zmysel intenzívnejšie, predčia
všetko ostatné – je to tá najcharakteristickejšia krajina Ameriky.
- Walt Whitman
1. — 3. deň

Odlet z Viedne a prílet do Minneapolisu. Najväčšie mesto v štáte Minnesota je mekkou kultúrnych nadšencov, v ktorom nakrútil legendárny
spevák Prince koncertné zábery pre
svoj film Purple Rain. Panorámu
mesta si vychutnáme z ojedinelého
Stone Arch Bridge z roku 1883 a pokračujeme do SIUOX CITY v štáte
Iowa. V „neznámom“ meste OMAHA si pozrieme fantastickú expozíciu púští a pralesa v DESERT DOOM
v špičkovej ZOO, ktorá sa zaraďuje
medzi najlepšie na svete. Nocľah
nás čaká v charizmatickom mestečku BROKEN BOW v štáte Nebraska.
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4. — 5. deň

Spojené štáty americké sa pýšia
mnohými tzv. SCENIC HIGHWAY,
a my si na naše putovanie zvolíme
jednu z TOP v celom USA – Sandhills
Journey Scenic Byway. Táto
430 - kilometrová trasa nás povedie
cez posledné zvyšky trávnatých prérií oblasti Veľkých planín. Tie planiny, na ktorých sa pásli miliónové
stáda bizónov a ktoré obývali mnohé
kmene Indiánov. Výborný obed si
dáme v mestečku Alliance, stále
v štáte NEBRASKA. Pokračujeme
do návštevníckeho centra, ktoré je
jedným z najúchvatnejších národných parkov v USA – BADLANDS
NATIONAL PARK, v ktorom absolvujeme aj dve nenáročné túry. Nocľah
v Rapid City v JUŽNEJ DAKOTE.

Vedeli ste, že každá z vytesaných
žulových hláv meria takmer trojnásobne viac ako hlava Sochy slobody
v New Yorku? Pokračujeme do svojho času najdrsnejšieho mesta na Divokom západe. Do mesta DEADWOOD sa počas Zlatej horúčky zišlo viac
ako šesťtisíc zlatokopov, gaunerov
a pištoľníkov, ale aj postavy známe
dodnes, ako napríklad CALAMITY
JANE. Pokračujeme k DEVIL´S
TOWER, v štáte WYOMING. Tento
na zážitky neuveriteľný deň zakončíme pri pamätníku LITTLE BIGHORN
– jedno z najznámejších a zároveň
najkrvavejších stretnutí belochov
a Indiánov, ktoré sa skončilo katastrofálnou porážkou Custerových
oddielov. Nocľah v mestečku Hardin.
7. deň

6. deň

Pravdepodobne najznámejší pamätník USA – Národný pamätník
MOUNT RUSHMORE. Dramatické
súsošie štyroch prezidentov, ktorí sa
zaslúžili o udržanie Únie – George
Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln a Theodor Roosevelt.

Po raňajkách nás čaká cesta do severného vstupu NP YELLOWSTONE,
pokračujeme na juh do prekrásneho
Grand Canyon of Yellowstone, čiže
Veľký yellowstonský kaňon, ktorý sa
tiahne v dĺžke 32 kilometrov. Čakajú
nás neopísateľné výhľady na strmé
žlto a oranžovo sfarbené skaly

Dobrodružstvo poznania

Príplatok za jednolôžkovú izbu: zájazd 575 €, NP
Olympic 280 €

www.victorytravel.sk
NP North Cascades
Seattle
Bozeman
Mammoth Hot Spring
Norris Geyser Basin
NP Yellowstone

Hardin
Little Bighorn
Deadwood
1
Devil´s Tower
Rapid City
Badlands National Park
Mount Rushmore
Sioux City
Broken Bow
Alliance
Omaha

a krásne vodopády. Cez bublajúci
NORRIS GEYSER BASIN smerujeme
k MAMMOTH HOT SPRING, čo je výnimočná geotermálna lokalita nachádzajúca sa na severe v Yellowstonskom národnom parku. Vedeli
ste, že má najväčší počet termálnych terás na svete? Nocľah v príjemnom meste Bozeman.

FAKULTATÍVNE:
Polostrov Olympic Peninsula
a Olympic National Park ponúka
ohromujúcu rôznorodosť flóry –
od masívnych, vysokých ihličnanov
až po zhluky skalničiek. Na polostrove rastie viac ako 1 400 rôznych druhov rastlín, k tomu stovky druhov
machorastov.

8. — 10. deň

12. — 16. deň

Z Bozemanu vyrážame ďalej
a po obede sa už venujeme ľahkým
aktivitám v prostredí krásnej prírody
v River Dance Lodge. Kajaky, nenáročný rafting v krištáľovo čistej vode
bude spestrením v druhej tretine
nášho putovania. Pokračovanie
do štátu WASHINGTON. Návšteva
NP NORTH CASCADES – ide o najmenej obývané územie kontinentálneho USA. V prostredí fantastickej
vegetačnej pestrosti absolvujeme
najobľúbenejšiu, ľahkú jednodňovú
túru Cascade Pass.

Odchod do Národného Parku Olympic. Na severe tohto fantastického
parku, v oblasti Hurricane Ridge nás
čakajú dve nenáročné túry a nocľah.
Na ďalší deň pokračujeme po ceste
US - 101 do ďalšej, ikonickej časti
Národného Parku Olympic – Hoh
Rain Forest. Ľahká túra Hall of Mosses nás dovedie do srdca nedotknutého pralesa mierneho pásma. Smerujeme na juh, k Pacifiku – pláž Ruby
je jednou z najnavštevovanejších oblastí olympijského národného parku.
V Tichom oceáne, ktorý obmýva
túto časť, sa nachádzajú tisíce morských druhov. Návrat do Seattle,
presun na letisko, odlet do Európy
a príchod domov.

11. — 13. deň

V tento deň prichádzame do SEATTLE – do metropoly Severozápadu.
Prehliadka mesta, ktoré bolo niekoľkokrát vyhlásené za mesto s najvyšším životným štandardom, v ktorom
sídli mnoho významných spoločností. Symbol mesta – Space Needle,
vesmírna ihla, postavená pri príležitosti Svetovej výstavy v roku 1962.
Presun na letisko, odlet do Európy
a príchod domov.

2020

Minneapolis

Trasa zájazdu
USA
1. Minneapolis
2. Sioux city
3. Omaha
4. Broken Bow
5. Alliance
6. Badlands National Park
7. Rapid City
8. Mount Rushmore
9. Deadwood
10. Devil´s Tower
11. Little Bighorn
12. Hardin
13. NP Yellowstone
14. Norris Geyser Basin
15. Mammoth Hot Spring
16. Bozeman
17. NP North Cascades
18. Seattle
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DUŠA A CHUTE ĎALEKÉHO JUHU USA
USA ako ich nepoznáte! Po stopách Martina Luthera Kinga, Elvisa
Presleyho či Luisa Armstronga.

OD 1 995 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
27. 03. 2020 - 04. 04. 2020 /		1 995 €
25. 04. 2020 - 03. 05. 2020 /		1 995 €
27. 06. 2020 - 05. 07. 2020 /		2 099 €
29. 08. 2020 - 06. 09. 2020 /		2 085 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 9
Trasa zájazdu 08
1. Atlanta
2. Nashville
3. Memphis

4. Natchez
5. New Orleans

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa

Návšteva šiestich štátov šťavnatého juhu. Severná a Južná Karolína, Tennessee, Georgia, Mississippi, Louisiana. Cestou nás bude viesť legendárna
RIEKA MISSISSIPPI. A to všetko za niekoľko dní dovolenky!
1. — 2. deň

Odlet z Viedne do Charlotte. Krátka
prehliadka hlavného mesta Severnej
Karolíny, v ktorom pocítime netypickú atmosféru USA. Pokračujeme
do jedných z najmalebnejších miest
USA – CHARLESTONU a SAVANNAH. Nádherné južanské mestá
s typickými domami, ktoré sa pýšia
verandami a stromami, bohato porastenými tilandsiami.
3. — 4. deň

Odchod do Atlanty, do hlavného
mesta „NOVÉHO JUHU“. Prehliadka
moderného mesta presláveného
dielom Margaret Mitchell „Sever
proti Juhu“. Dnes sídlo najväčšej televíznej stanice sveta CNN a Coca
Coly. Prehliadka centra mesta, štúdií
CNN a černošskej štvrti SWEET AUBURN DISTRICT s rodným domom
bojovníka za práva černochov,
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MARTINA LUTHERA KINGA. Štát
Tennessee a mesto, v ktorom sa písali a píšu dejiny hudby, NASHVILLE.
Ochutnáme prvý Bourbon pri počúvaní klasickej country práve tu? Sieň
slávy COUNTRY HUDBY a štúdiá,
v ktorých tvorili najznámejší hudobníci sveta. Zlatý Cadillac Elvisa Presleyho a prehliadka centra mesta,
ktoré je nielen „hudobným mestom
USA“, ale aj „mestom kostolov“. Napočítame ich tu viac než 700! Podvečer sa NALODÍME NA PALUBU General Jackson showboat a vychutnáme
si večernú zábavu spolu s večerou.
5. — 6. deň

Panoráma rieky MISSISSIPPI, južanská atmosféra a veľa dobrej hudby, to
je fantastické mesto MEMPHIS. Cestou zastávky s výhľadom na štát Tennessee. Po ubytovaní sa vydáme spoznávať miestne bary so živou hudbou

na ulici BEALE STREET. Zaznie tu pieseň Memphis Blues W. C. Handyho,
ktorý preslávil štýl blues? GRACELAND a vila kráľa rokenrolu Elvisa
Presleyho, v ktorej žil až do svojej smrti. Najstaršie sídlo na rieke Mississippi,
šarmantné mesto NATCHEZ. Prekrásne domy s gréckym stĺporadím a výborné miestne rybie špeciality. Spolu
so sprievodcom si pozrieme bavlníkovú plantáž Frogmore, ktorá je jednou
z najstarších na svete.

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, prenajaté vozidlá
a pohonné hmoty, ubytovanie v hoteloch strednej kategórie, parkovné, organizačné zabezpečenie ESTY, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Stravu, plavbu loďou, poplatok za ESTA, povinné
príplatky, vstupné do pamiatok, fakultatívne výlety, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 410 €

7. — 9. deň

Štát LOUISIANA a v nej mesto
s mnohými prívlastkami, ako napríklad Kolíska jazzu, Kráľovná juhu alebo The Big Easy. To všetko je famózne NEW ORLEANS! Rodisko Louisa
Armstronga či Buddyho Boldena
a mesto, ktoré je úžasnou zmesou
kultúr, cajunskej a kreolskej kuchyne,
legendy voodoo a vykričaných podnikov na BOURBON STREET. Krásne
domy FRANCÚZSKEJ ŠTVRTE a nádherná ST. LOUIS CATHEDRAL. Odlet
do Európy a príchod domov.

Dobrodružstvo poznania

Plavba po legendárnej rieke Mississippi,
skvelá cajunská kuchyňa a výborná
hudba. Južanské cédre porastené
rôznymi druhmi tillandsií a bavlníkové
plantáže. Garantujeme Vám úplne iný
pohľad na Ameriku.

www.victorytravel.sk

PERLY USA

OD 2 485 €

Západ a Stredozápad USA. Prepracovaná
cesta po najúžasnejších miestach Západu
a Stredozápadu USA.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Naše Naj

Termíny zájazdov
		
01. 05. 2020 - 12. 05. 2020 /		2 485 €
27. 06. 2020 - 08. 07. 2020 /		2 485 €
25. 08. 2020 - 05. 09. 2020 /		2 485 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 12
Trasa zájazdu 09
1. Bozeman
2. Mammoth Hot
Spring
3. Canyon Village
4. Old Faithfull NP
Yellowston
5. Jackson
6. Salt Lake City
7. Moab

8. Canyonlands NP
9. Monument Valley
10. Page
11. NP Grand Canyon
12. Flagstaff
13. NP Petrified
Forest
14. NP Mesa Verde
15. Salt Lake City

Pozri
priloženú
mapu

Najstarší prírodný park na svete – Yellowstone – a svetoznámy
Grand Canyon. Kovbojský Jackson, mormónske Salt Lake City.
1. — 3. deň

Odlet z Viedne a prílet do Bozemanu
v štáte Montana. Úžasný NP YELLOWSTONE, ktorý je najstarším národným parkom na svete. Neuveriteľné prírodné divadlo, v ktorom sú
hlavné úlohy pridelené bublajúcim
bahenným sopkám, syčiacim fumarolám, gejzírom a krištáľovo čistým
termálnym jazierkam. Vápencové
formácie na terasách v MAMMOTH
HOT SPRING, stáda bizónov, jeleňov
a možno budeme mať šťastie
na medvede a losy. Obrazový pohľad
na Veľký kaňon a na vodopády.
Na druhý deň vychutnáme si pohľad
na aktívny gejzír Old faithfull a mimozemský Prismatic Spring. Nocľah
v kovbojskom a snobskom meste
JACKSON.
4. — 5. deň

AFTON a Vaša fotografia pod najväčším oblúkom sveta, ktorý je vytvorený z jeleních parohov. SALT
LAKE CITY a prehliadka CENTRA
MORMÓNOV, zasadeného do krásneho prostredia pohoria Wasatch
a rozprávkového námestia Temple
Square. V NP CANYONLANDS Vás
zavedieme k miestu, ktoré je na každej pohľadnici Utahu. Naskytne sa
nám pohľad na úžasný meander
RIEKY COLORADO, ktorý si vychutnáme v parku DEAD HORSE POINT.
Nocľah v mestečku MOAB.

pieskovcovými útvarmi – MONUMENT VALLEY alias Marlboro
Country. Prejdeme priamo srdcom
Monument Valley a obed si dáme
v reštaurácii s neuveriteľným výhľadom na najznámejšiu prírodnú scenériu juhozápadu USA. Arizonské
mestečko Page a pohľad na dych
berúci meander rieky Colorado –
HORSESHOE BAND. Neuveriteľné
fotogenické zákutia v ANTELOPE
CANYON a odchod do mesta
Flagstaff, ktoré leží priamo na legendárnej Route 66.
8. — 9. deň

Národný park GRAND CANYON. Prírodný skvost, bez ktorého sa nemôže
zaobísť nijaká návšteva západnej
časti USA. Pohľad na rozoklané skaly
a neskutočne farebné sedimenty staré miliardy rokov. Dozvieme sa konečne, ako vznikol? Smerujeme po dlhom úseku bývalej ROUTE 66 až
do NP PETRIFIED FOREST. Prejdeme
okolo skamenených stromov starých

250 miliónov rokov, absolvujeme
krátku vychádzku v BLUE MESA a paleta farieb, ktoré nám prichystala príroda, nás čaká v PAINTED DESERT.
Centrum indiánskej kultúry Anasaziov, NP MESA VERDE! Park figurujúci na prvom mieste dedičstva UNESCO v USA! Majestátna scenéria pri
pohľade na CLIFF PALACE a unikátna
prehliadka posvätných miestností
starých Pueblanov – KIVAS. Vychutnáme si nádherný západ slnka
na krátkom treku v POINT LOOKOUT
TRAIL? Utah a NP ARCHES. Nenáročný výstup k ikone celého parku, oblúku DELICATE ARCH.

Cena zahŕňa

10. — 12. deň

Najstarší prírodný park na svete – Yellowston, ikona štátu Utah – Arches,
svetoznámy Grand Canyon a Route 66.
Kovbojský Jackson, mormónske Salt
Lake City, bizóny, losy, medvede, ale aj
studené pivo a skvelý hamburger
v typickom sportbare. Ceremoniálne
strediská Indiánov NP Mesa Verde
a skamenené stromy v NP Petrified
Forest.

Po raňajkách sa vraciame do NP Arches – vieme prečo. Najdlhší oblúk
Landscape Arch možno už dlho nevydrží a pohľad naň nám iba potvrdí,
že skutočným pánom planéty je príroda. Návrat v Salt Lake City, presun
na letisko, odlet do Európy a príchod
domov.

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, dopravu v prenajatých mikrobusoch,
pohonné hmoty, ubytovanie v pohodlných moteloch a hoteloch, cestné poplatky a parkovné, organizačné zabezpečenie ESTY, poistenie CK proti
insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Stravu, vstupné, povinné príplatky, poplatok
ESTA, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 350 €

6. — 7. deň

Zlatý klinec juhozápadu, preslávená
červená púšť s legendárnymi

2020
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N

ajľudnatejší a najväčší kontinet sveta predstavuje až tretinu zemského povrchu. Len
tu sa zemská kôra dvíha do najväších výšok. My
vám tento kúsok Zeme ukážeme tak, ako nikto
iný! Príroda mladá a divoká, či pamiatky, ktorých príbehy a legendy pozná celý svet. Jednoducho východ vo svojej rozmanitosti, dýchajúci
nielen orientálnou atmosférou. Domov civilizácií
žijúcich v pulzujúcich megalopolisoch, alebo
v skromnosti a symbióze s prírodou. Unikátny
mix etník, kultúr, tradíciía takmer všetkých náboženstiev sveta. Navštívte s nami najpopulárnejší kontinent cestovateľov!
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THAJSKO
MALAJZIA
KAMBODŽA
INDONÉZIA
SINGAPUR
LAOS
VIETNAM
BARMA (MJANMARSKO)
BALI
FLORES
KOMODO
LOMBOK
GILI
SULAWESI
WAKATOBI
JÁVA
KALIMANTAN
PAPUA
SUMBA
TIMOR
SUMATRA
SIBERUT
FILIPÍNY

2020

JAPONSKO
ČÍNA
TIBET
NEPÁL
INDIA
MONGOLSKO
BHUTÁN
SRÍ LANKA
MALDIVY
KAZACHSTAN
KIRGIZSKO
TADŽIKISTAN
TURKMENISTAN
UZBEKISTAN
IRÁN
IZRAEL
AZERBAJDŽAN
GRUZÍNSKO
ARMÉNSKO
MAGISTRÁLA
TRANSSIBÍRSKA MAGISTRÁLA
SIBÍR
TOGEANY
JORDÁNSKO
TAIWAN
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ÁZIA

THAJSKO, MALAJZIA,
KAMBODŽA, INDONÉZIA,
SINGAPUR
Bezkonkurenčný program.

OD 1 840 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
31. 01. 2020 - 16. 02. 2020 /		1 840 €
14. 03. 2020 - 30. 03. 2020 /		1 890 €
06. 04. 2020 - 22. 04. 2020 /		1 840 €
19. 07. 2020 - 04. 08. 2020 /		1 840 €
07. 11. 2020 - 23. 11. 2020 /		1 840 €
27. 12. 2020 - 12. 01. 2021 /		1 940 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 17

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prenajatú klimatizovanú dopravu, rikše, tuk - tuky, MHD
v Kuala Lumpur a v Singapure, prehliadku miest,
celodenný výlet v Thajsku na plávajúce trhy
a k mostu cez rieku Kwai, ubytovanie v kvalitných hoteloch v dvojlôžkových izbách s raňajkami, let na trase Bangkok — Krabi, Phuket — Siem
Reap, Siem Reap — Kuala Lumpur, Kuala Lumpur
— Jogjakarta, kvalitný sprievodný program, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, stravu okrem uvedenej,
vstupné, povinné príplatky, poistenie liečebných
nákladov, prelet na trase Jogjakarta — Singapur
(190 €). Na Krabi možnosť doplatku za 4 - hviezdičkový hotel len za 15 €/noc/osoba v dvojlôžkovej izbe.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 385 € + 80 € za
4 - hviezdičkový hotel na Krabi

Jednoznačný TOP medzi našimi zájazdmi, dlhodobo sa tešiaci veľkému úspechu a spokojnosti. Do detailov
prepracovaný program, počas ktorého Vás komplexne zoznámime s rozmanitosťou krajín Juhovýchodnej
Ázie. Nasajte atmosféru tisíc rokov vyslovovaných modlitieb v najväčších chrámoch sveta, ponorte sa
do víru dynamických metropol, ochutnajte to najlepšie z tamojšej kuchyne a nechajte sa nakaziť optimistickým životným postojom ázijských kultúr.
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1. — 2. deň

3. — 4. deň

Odlet z VIEDNE do BANGKOKU,
do temperamentného veľkomesta
plného vnemov všetkých druhov,
ktoré zaútočia na naše zmysly. Spoznáme miesto, kde sa šialený nočný
život, zábava a alkohol stretáva
s vôňou vonných tyčiniek všade prítomných chrámov budhizmu. Pojem
pouličná kuchyňa tu naberá úplne
nové rozmery. Pôjdete sa pozrieť aj
na zakázané vystúpenia do nemravných štvrtí, aby ste spoznali všetky
tváre divokého Bangkoku?

Zoznamovanie sa s históriou hrdého
Thajského kráľovstva začneme celodenným výletom na typické plávajúce trhy, vzdialené asi 50 km severozápadne od Bangkoku, odkiaľ
pokračujeme do scénickej provincie
KANCHANABURI na prehliadku slávneho mosta cez rieku KWAI. Navštívime dominanty Bangkoku, perly
nádhernej, bohato zdobenej thajskej
architektúry: Majestátny Kráľovský
palác s chrámom WAT PHRA KAEW
ukrývajúcim najposvätnejšie zobrazenie boha — sochu smaragdového
Budhu a WAT PHO, najstarší chrám
Bangkoku s najväčšou sochou ležiaceho Budhu sveta. V podvečerný hodinách letecký presun na pobrežie
KRABI.

Dobrodružstvo poznania
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Trasa zájazdu
Thajsko
1. Bangkok
2. Kanchanaburri
3. Krabi

Malajzia

Kambodža
5. Siem Reap

Singapur
7. Singapur

Indonézia
6. Jogjakarta

4. Kuala Lumpur

5 krajín juhovýchodnej
Ázie za 17 dní.

2020
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5. — 8. deň

Rajské pláže s jemným pieskom,
voda pripomínajúca svojou farbou
aviváž a dramatické scenérie okolitých skalných útesov — vitajte
na Krabi! Celodenné výlety na tie
najkrajšie z ostrovov tejto oblasti —
Phi Phi, Hong, Bambusový či Kurací
ostrov s rozprávkovými plážami. Aká
by to však bola návšteva Thajska, ak
by sme nevyskúšali jazdu na slonoch, posvätných zvieratách Thajcov? A to rovno v srdci tropického
lesa. Krásu národného parku so
vzácnou mangrovníkovou džungľou,
s nádhernými vápencovými kaňonmi

Letecké presuny
Expedícia
Pláž
Naše Naj
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a s opicami moreplavcami, nemôžme obdivovať nijako inak, ako
z malých kajakov na vlastný pohon.
Zážitok, na ktorý sa nezabúda. Posledný večer presun na Phuket.
9. deň

Prelet z Phuketu do mestečka SIEM
REAP v KAMBODŽI. Fakultatívny výlet na najväčšie sladkovodné jazero
juhovýchodnej Ázie TONLÉ SAP —
prírodný fenomén a vzácny zdroj vlahy pre okolité ryžové polia. Prehliadka rybárskych dedín na vode
a zoznamovanie sa s prostým každodenným životom miestnych bude

www.victorytravel.sk

Mágia tisíc rokov starých chrámov, dravý
pouličný život a fascinujúca architektúra
veľkomiest sa strieda s tými najkrajšími
plážami tropického Thajska a s divokou
prírodou sopečnej Indonézie. To všetko
pohodlne s 5 preletmi v rámci zájazdu.

v obrovskom kontraste so všetkým,
čo sme doteraz na našom zájazde
videli. Podporujeme miestne komunity, a preto namiesto obyčajnej autobusovej dopravy v Kambodži už
dlhoročne využívame služby našich
kamarátov tuk - tukárov. Prehliadka
obrovského chrámového komplexu
Angkor Wat bude teda v našom podaní unikátnym zážitkom. V podvečerných hodinách sa prejdeme centrom príjemného mesta
a porozprávame si viac o búrlivej aj
o desivej histórii Kambodže. Nočný
život v Siem Reap Vás prekvapí. Je
to oveľa viac párty mesto, ako ste
možno očakávali.
10. — 11. deň

Prelet do hlavného mesta Malajzie
— do Kuala Lumpur, kde sa história
mieša so súčasnosťou. Prehliadka
námestia MERDEKA SQUARE s najstaršou mešitou MASJID JAMEK ležiacou na sútoku riek Klang a Gombak. Prechádzka mestom nás
zavedie do centra umenia PASAR
SENI, do čínskej štvrte s najväčšími
trhmi v meste, ale aj do starých
chrámov ukrytých medzi mrakodrapmi. Výhľad na mesto si vychutnáme z televíznej veže Menara
KL. Alebo radšej z dvojičiek Petronas
Towers? Tie navštívime určite, ubytovaní sme totiž v centre mesta
kúsok od nich.

Malioboro — ideálne miesto na večerné posedenie pri pivku. Pokračujeme celodenným výletom do najznámejších a historicky
najvýznamnejších chrámov dvoch
hlavných náboženstiev juhovýchodnej Ázie, hinduizmu a budhizmu,
BOROBUDUR a PRAMBANAN. Prechod popod aktívnu sopku MERAPI
s možnosťou adrenalínovej jazdy
džípmi po lávovej ceste za stopami

12. — 15. deň

Prelet do centra indonézskej kultúry
a umenia, YOGYAKARTY na tropickom ostrove JÁVA Prehliadku charizmatického historického centra so
sultánskym palácom a s vodným palácom Taman Sari absolvujeme autentickým a správne ekologickým
spôsobom — na rikšiach. V miestnych dielňach sa zoznámenie s tradičným indonézskym umením —
s batikou. Ubytovanie v centre mesta, v blízkosti vždy živej ulice

2020

posledných ničivých erupcií. Posledný deň na Jáve možnosť fakultatívnych aktivít. Návšteva fotogenických pláží indického oceánu, kurz
varenia tradičných špecialít či spoznávanie okolia na bicykloch.

16. — 17. deň

Skoro ráno odlet do SINGAPURU.
Prechádzka v známom zálive Marina
Bay s klenotmi súčasnej architektúry, kde sa dizajn, najpokrokovejšie
technológie a úcta k prírode spájajú
v jedno. Pozrieme si budovu opery
a divadla Esplanade v tvare durianu,
múzeum umenia a vedy v tvare lotosu, no skutočnú predstavu o veľkoleposti, až opulentnosti mesta
získame pri pohľade z vtáčej perspektívy hypermoderného komplexu
MARINA BAY SANDS. Navštívime
nádherné rozľahlé záhrady Gardens
By The Bay s impozantnými umelými „superstromami“. Možnosť prehliadky najväčších kvetinových skleníkov na svete s najvyšším krytým
vodopádom. Milovníci nákupov si
môžu prísť na svoje na najznámejšej
obchodnej ulici sveta, Orchard Road.
Odlet zo Singapuru do Európy.
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THAJSKO, MALAJZIA,
SINGAPUR

OD 1 590 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Overená kombinácia.

Skvelá atmosféra veľkomiest, ako je Bangkok, Kuala Lumpur a Singapur, nám bude vibrovať telami počas celého zájazdu. Architektúra, nad ktorou budeme otvárať ústa, nás presvedčí, že sme naozaj v ultramoderných metropolách. Že aj príroda je mocný čarodej, pochopíme vo vzácnom mangrovníkovom pralese, ktorého majestátne kaňony budeme obdivovať z kajakov, na najkrajších plážach Thajska v oblasti
Krabi si doprajeme čerstvé tropické bio ovocie. K tomu skvelé masáže, aktívny oddych, ale aj fantastická
exotická kuchyňa. Tri prelety v cene zájazdu!
1. — 2. deň

10. — 11. deň

Odlet z VIEDNE do BANGKOKU,
do temperamentného veľkomesta
plného vnemov všetkých druhov,
ktoré zaútočia na naše zmysly. Spoznáme miesto, kde sa šialený nočný
život, zábava a alkohol stretáva
s vôňou vonných tyčiniek všade prítomných chrámov budhizmu. Pojem
pouličná kuchyňa tu naberá úplne
nové rozmery. Pôjdete sa pozrieť aj
na zakázané vystúpenia do nemravných štvrtí, aby ste spoznali všetky
tváre divokého Bangkoku?

Prelet z Krabi do hlavného mesta Malajzie — do Kuala Lumpur, kde sa história mieša so súčasnosťou. Prehliadka námestia MERDEKA SQUARE
s najstaršou mešitou MASJID JAMEK
ležiacou na sútoku riek Klang a Gombak. Prechádzka mestom nás zavedie
do centra umenia PASAR SENI,
do čínskej štvrte s najväčšími trhmi
v meste, ale aj do starých chrámov
ukrytých medzi mrakodrapmi. Výhľad
na mesto si vychutnáme z televíznej
veže Menara KL. Alebo radšej z dvojičiek Petronas Towers? Tie navštívime
určite, ubytovaní sme totiž v centre
mesta kúsok od nich. Na druhý deň
nás čaká krátky vlakový presun k hinduistickým chrámom v obrovských
prírodných jaskyniach Batu Caves,
vzdialených asi 20 km od centra mesta. Magické! Večerný prelet do mesta
George Town na ostrove Penang.

3. — 5. deň

Zoznamovanie sa s históriou hrdého
Thajského kráľovstva začneme celodenným výletom na typické plávajúce
trhy, vzdialené asi 50 km severozápadne od Bangkoku, odkiaľ pokračujeme do scénickej provincie KANCHANABURI na prehliadku slávneho
mosta cez rieku KWAI. Štvrtý deň zájazdu nás čaká celodenný výlet do bývalého hlavného mesta Thajského
kráľovstva — AYUTTHAYA. Navštívime aj dominanty Bangkoku, perly
nádhernej, bohato zdobenej thajskej
architektúry: Majestátny Kráľovský
palác s chrámom WAT PHRA KAEW
ukrývajúcim najposvätnejšie zobrazenie boha — sochu smaragdového
Budhu a WAT PHO, najstarší chrám
Bangkoku s najväčšou sochou ležiaceho Budhu sveta. V podvečerný hodinách presun ležadlovým autobusom na pobrežie KRABI. Možnosť
príplatku za letecký presun a 1 noc
v hoteli na Krabi navyše.

12. deň

Multikultúrna atmosféra čarovných
uličiek historického centra mesta,
kde sa koloniálna architektúra spája
s ázijskou, bude príjemnou zmenou
po ruchu Kuala Lumpur. Penang je
celosvetovo preslávený ako centrum
najlepšieho pouličného jedla na svete. Dáte sa zlákať? Poznáme miesta,
kde si na svoje príde aj ten najnáročnejší gurmán. Pešia prehliadka najkrajších pamiatok zapísaných
do svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO nás zavedie aj do štvrte
klanu jetties, ktorí žijú priamo
na vode. Nápaditosť street - art
umelcov, ktorí v malých uličkách

zanechali svoje diela, nás neustále
núti vyťahovať fotoaparáty. Ázia
v tom najlepšom!

Termíny zájazdov
		
11. 01. 2020 - 25. 01. 2020 /		1 640 €
01. 03. 2020 - 15. 03. 2020 /		1 590 €
12. 09. 2020 - 26. 09. 2020 /		1 590 €
24. 11. 2020 - 08. 12. 2020 /		1 590 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 15
Trasa zájazdu 10
1.
2.
3.
4.

Bangkok
Kanchanaburi
Krabi
Kuala Lumpur

5. Penang
6. Singapur

13. — 15. deň

Skoro ráno odlet do SINGAPURU. Prechádzka v známom zálive Marina Bay
s klenotmi súčasnej architektúry, kde
sa dizajn, najpokrokovejšie technológie a úcta k prírode spájajú v jedno.
Pozrieme si budovu opery a divadla
Esplanade v tvare durianu, múzeum
umenia a vedy v tvare lotosu, no skutočnú predstavu o veľkoleposti, až
opulentnosti mesta získame pri pohľade z vtáčej perspektívy hypermoderného komplexu MARINA BAY
SANDS. Navštívime nádherné rozľahlé
záhrady Gardens By The Bay s impozantnými umelými „superstromami“.
Možnosť prehliadky najväčších kvetinových skleníkov na svete s najvyšším
krytým vodopádom. Milovníci nákupov si môžu prísť na svoje na najznámejšej obchodnej ulici sveta, Orchard
Road. Plní zážitkov odlietame zo Singapuru domov.

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, prelety na trase Krabi Kuala Lumpur, Kuala Lumpur - Penang, Penang
- Singapur, sprievodcu CK VICTORY TRAVEL
a miestnych sprievodcov, prehliadky všetkých
navštívených miest, prenajatú kvalitnú klimatizovanú dopravu, celodenný výlet na plávajúce
trhy a do oblasti Khanchanaburi k mostu cez rieku Kwai v Thajsku, celodenný výlet do mesta Ayutthaya, MHD v Kuala Lumpur a v Singapure
a ich prehliadku, obojsmerný vlakový presun
z Kuala Lumpur do Batu Caves, ubytovanie
v kvalitných hoteloch s raňajkami, ak nie je
v programe uvedené inak, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Fakultatívne výlety, stravu, vstupy, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Dôležité vedieť:

Letecké presuny
Pláž

V prípade záujmu možnosť príplatku za 4 hviezdičkový hotel na Krabi za 20 €/noc/osoba
v dvojlôžkovej izbe.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 335 € + 100 €
za 4 - hviezdičkový hotel na Krabi.
Príplatok za letecký presun Bangkok — Krabi
a za jednu noc v hoteli na Krabi: 90 €.

6. — 9. deň

Rajské pláže s jemným pieskom, voda
pripomínajúca svojou farbou aviváž
a dramatické scenérie okolitých skalných útesov — vitajte na Krabi! Celodenné výlety na tie najkrajšie z ostrovov tejto oblasti — Phi Phi, Hong,
Bambusový či Kurací ostrov s rozprávkovými plážami. Aká by to však bola
návšteva Thajska, ak by sme nevyskúšali jazdu na slonoch, posvätných
zvieratách Thajcov? A to rovno v srdci
tropického lesa. Krásu národného parku so vzácnou mangrovníkovou džungľou, s nádhernými vápencovými kaňonmi a s opicami moreplavcami,
nemôžme obdivovať nijako inak, ako
z malých kajakov na vlastný pohon.
Zážitok, na ktorý sa nezabúda.
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Vyvážená dávka
dobrodružstva,
poznávania
a relaxu.
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FULLMOON V THAJSKU

UVÁDZACIA CENA 699 €
Povinné príplatky: 350 €

Bangkok a Koh Phangan.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Aspoň raz za život! Prvá Fullmoon párty na ostrove Koh Phangan sa
konala už v roku 1983. Odvtedy je vyhľadávaným cieľom cestovateľov z celého sveta. Ostrov však ponúka aj oveľa viac — nádherné biele pláže, kajakovanie v azúrových lagúnach národného parku či šnorchlovanie nad koralovými záhradami. Chrámy a spiritualita dravého
Bangkoku odštartujú náš skvelý trip do thajského zálivu.
Dravý a spirituálny Bangkok, slnko,
palmy a legendárna párty pri splne
mesiaca na rajskom ostrove Koh
Phangan.
1. — 2. deň

Odlet z VIEDNE do BANGKOKU,
do temperamentného veľkomesta
plného vnemov všetkých druhov,
ktoré zaútočia na naše zmysly. Spoznáme miesto, kde sa šialený nočný
život, zábava a alkohol stretáva
s vôňou vonných tyčiniek všade prítomných chrámov budhizmu. Pojem
pouličná kuchyňa tu naberá úplne
nové rozmery. Pôjdete sa pozrieť aj
na zakázané vystúpenia do nemravných štvrtí, aby ste spoznali všetky
tváre divokého Bangkoku? Zoznamovanie sa s históriou hrdého Thajského kráľovstva začneme výletom
na tradičné plávajúce trhy, ktoré
nám priblížia, ako mesto vyzeralo
v časoch, keď väčšinu dnešných
ciest tvorili malé vodné kanále.
3. — 4. deň

Návšteva bývalého hlavného mesta
Thajského kráľovstva — AYUTTHAYA
(fakultatívne) je vzácnym pohľadom
do čias najväčšieho rozkvetu Siamskej ríše. Zamilovali ste sa do fantastickej thajskej kuchyne? Ponúkame možnosť absolvovať kurz varenia
thajských špecialít, aby si ich doma
vedeli pripraviť aj sami! Navštívime
dominanty Bangkoku, perly

nádhernej, bohato zdobenej thajskej
architektúry: Majestátny Kráľovský
palác s chrámom WAT PHRA KAEW
ukrývajúcim najposvätnejšie zobrazenie boha — sochu smaragdového
Budhu a WAT PHO, najstarší chrám
Bangkoku s najväčšou sochou ležiaceho Budhu sveta a porozprávame si
o živote princa Siddhārtha Gautama.
Presun pohodlným nočným autobusom do Surat Thani a následný presun loďou na ostrov Koh Phangan.
5. — 6. deň

Vitajte v raji s názvom KOH PHANGAN! Naplno sa odovzdáme ničnerobeniu a užívame si slnko, piesočné
pláže a fantastickú thajskú kuchyňu.
Konečne sme pri mori a môžeme si
dopriať to najlepšie z čerstvých morských plodov. Už ste sa vozili na slonoch? V Thajsku by ste to mali vyskúšať, slony sú tu totiž posvätné
zvieratá a miestni sa k nim podľa
toho aj patrične správajú. Prechádzka tropickým palmovým lesom
na chrbte nádherného obra s drsnou
kožou nám ponúkne krásne výhľady
na Baan Thapong záliv, na čínsky
chrám a na zelené údolia ostrova.
Presúvame sa na pláž Haad Rin, kde
nás večer čaká FULL MOON PÁRTY.
Deň venujeme oslave života a večer
spoločne pripíjame na náš krásny
trip. Divoká noc pod veľkým guľatým mesiacom sa končí až vítaním
slnka.

Termíny zájazdov
		
04. 03. 2020 - 13. 03. 2020 /		699 €

Maximálny počet ľudí: 10
Trvanie zájazdu v dňoch: 10
7. — 8. deň

S dobrodružnými záujemcami sa
na prenajatých skútroch povozíme
zelenou palmovou krajinkou a preskúmame tie najkrajšie pláže a vodopády ostrova. Zastávky na čerstvý
kokosový orech a ovocie sú neodmysliteľnou súčasťou nášho roadtripu. Možnosť absolvovať celodenný
fakultatívny výlet do národného parku ANGTHONG, čo v preklade znamená „Zlatá miska“. Súostrovie tvorené 42 chránenými vápencovými
ostrovmi s dramatickými skalnými
formáciami vyrastajúcimi z mora
a nádhernými plážami s bielym
pieskom jemným ako múka — rajské
scenérie také typické pre Thajsko!
Možnosť kajakovania v azúrových lagúnach, šnorchlovania nad koralovými záhradami, či krátkeho trekkingu
ku skrytým jaskyniam s nádhernými
výhľadmi na okolie.
9. — 10. deň

Presun do Bangkoku a odlet
do Viedne.

Letecké presuny
Pláž
Potápanie
Naše Naj

Trasa zájazdu 11
1. Bangkok
2. Surat Thani
3. Koh Phangan

4. Angthong
5. Bangkok

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, presun prenajatou dopravou z letiska na hotel v Bangkoku,
presun klimatizovaným autobusom na trase
Bangkok — Surat Thani, presun loďou na ostrov
Koh Phangan a naspäť, prehliadku miest, ubytovanie v dvojlôžkových izbách s raňajkami, kvalitný sprievodný program, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Fakultatívne výlety, stravu okrem uvedenej,
vstupné, povinné príplatky, poistenie liečebných
nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 300 €
Možnosť príplatku za prelet na trase Bangkok —
Koh Samui, Koh Samui — Bangkok namiesto autobusovej dopravy.

ZAŽITE EŠTE VIAC

MUAY THAI
Thajský box a kickbox v Bangkoku a na Krabi. Intenzívny tréningový
pobyt pod vedením skúseného trénera Andreja Mičianika a lokálnych
thajských trénerov.
Bangkok, to je dravá metropola moderného Thajska, mnohokrát označovaná ako Mesto hriechu. Je však aj kolískou thajského boxu. Ponúkame
jedinečný, overený program s denným
dvojfázovým tréningom a s komplexnou starostlivosťou trénera s odporučením kvalitnej stravy pre lepšiu regeneráciu a výkon. Vhodné ako pre
začiatočníkov, tak aj pre pokročilých!
K tomu relax na ostrovoch Krabi. Fúzia aktívneho oddychu a objavovania
nepoznaného.

Využite na trhu ojedinelý kvalitný
program zaručujúci komplexnú starostlivosť profesionálnych trénerov
thajského boxu a kickboxu. Počas
programu je Vám k dispozícii tiež
kvalitný slovenský sprievodca, ktorý
zabezpečí, že na Thajsko budete
ešte dlho spomínať. Fantastická
kuchyňa exotického Thajska, považovaná mnohými za tú najlepšiu
na svete, čerstvé tropické ovocie,
masáže, budhistické chrámy Bangkoku a nočný život tohto dravého

2020

Pláž
Potapanie
Naše Naj

veľkomesta sú pridanými hodnotami unikátneho balíčka. V závere 4 dňový regeneračný pobyt v oblasti
Krabi s rannými kondičnými tréningami pod vedením Andreja Mičianika. Harmónia športu, dobrodružstva,
poznávania a oddychu. Kalokagatia
dovedená do dokonalosti! K tomu
množstvo výletov — kajaking v mangrovníkovom pralese, výlety rýchločlnmi na tie najkrajšie ostrovy
na Krabi či jazda na slonoch v tropickom lese.

OD 1 470 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
21. 04. 2020 - 03. 05. 2020 /		1 470 €

Maximálny počet ľudí: 10
Trvanie zájazdu v dňoch: 13
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ÁZIA

THAJSKO, LAOS, VIETNAM,
KAMBODŽA

OD 2 190 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Veľký okruh Indočínou. Špičková expedícia a vaša cesta snov!
Termíny zájazdov
		
27. 02. 2020 - 15. 03. 2020 /		2 190 €
05. 11. 2020 - 22. 11. 2020 /		2 190 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 18

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcov CK a miestnych sprievodcov, prehliadky všetkých navštívených miest, ubytovanie v kvalitných hoteloch
s raňajkami, ak v programe nie je uvedené inak,
všetky transfery, plavbu loďou po Mekongu, dopravu vlakom, autobusom, lietadlom na trase
Hanoi - Hue, Danang - Nha Trang, Nha Trang Saigon, organizačné vybavenie víz, poistenie CK
proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, stravu, vstupy do pamiatok, let na trase Luang Prabang — Hanoi
(190 €), povinné príplatky, poistenie liečebných
nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 460 €

Do detailov prepracovaný program Vás dokonale zoznámi so všetkými
rozmanitými tvárami Indočíny. Ruch a temperament veľkomiest Bangkok, Hanoj, Saigon a Phnom Penh striedajú starobylé chrámy, pagody a posvätné miesta budhizmu. Drsná príroda a jednoduchý život
ľudí v rozvojovom Laose a v Kambodži, rozprávková atmosféra historického Hoi Anu a tie najkrajšie pláže Vietnamu. Tak vyzerá dobrodružstvo poznania štyroch fascinujúcich krajín v našom podaní.

Letecké presuny
Expedícia
Pláž
Naše Naj

v podvečerných hodinách. Prehliadka
pamiatok, ktoré sú pod záštitou
UNESCO. Nevynecháme ani prekrásne vodopády za mestom. Následne
letecký presun do hlavného mesta
Vietnamskej socialistickej republiky
— do HANOJA.

1. — 3. deň

Odlet z VIEDNE do BANGKOKU,
do temperamentného veľkomesta
plného vnemov všetkých druhov,
ktoré zaútočia na naše zmysly. Spoznáme miesto, kde sa šialený nočný
život, zábava a alkohol stretáva
s vôňou vonných tyčiniek všade prítomných chrámov budhizmu. Pojem
pouličná kuchyňa tu naberá úplne
nové rozmery. Pôjdete sa pozrieť aj
na zakázané vystúpenia do nemravných štvrtí, aby ste spoznali všetky
tváre divokého Bangkoku? Navštívime dominanty mesta, perly nádhernej, bohato zdobenej thajskej architektúry: Majestátny Kráľovský palác
s chrámom WAT PHRA KAEW ukrývajúcim najposvätnejšie zobrazenie
boha — sochu smaragdového Budhu
a WAT PHO, najstarší chrám Bangkoku s najväčšou sochou ležiaceho
Budhu sveta. Presun nočným vlakom do mestečka CHIANG MAI.
4. — 6. deň

Celodenný fakultatívny výlet do scénickej horskej dediny domorodých
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7. — 8. deň

kmeňov. Spoznávanie miestnych
tradícií, zvykov a každodenného života týchto krásnych ľudí. Možnosť
jazdy na slonoch, posvätných zvieratách Thajcov či rafting na drevených
pltiach v srdci tropickej prírody. Večer presun do hraničného mesta
CHIANG KHONG. LAOS. PLAVBA

PO RIEKE MEKONG, ktorá pramení
až v tibetskej náhornej plošine, nám
ponúkne unikátny pohľad na okolitú
divočinu a domorodé kmene žijúce
v osadách na rieke. Pri veľkom šťastí
stretneme aj divoko žijúce vodné byvoly, ba dokonca slony. Zakotvíme
až v meste LUANG PRABANG

Dobrodružstvo poznania

Návšteva najpozoruhodnejších pamiatok ako HO CHI MINHOVO MAUZÓLEUM, hlavné námestie či Pagoda na stračej nôžke. Zablúdime aj
na známu TRAIN STREET, kde si vychutnáme kávu priamo na funkčnej
železničnej trati. Prekvapí nás vlak?
Nebojte sa, miestni to majú presne
vypočítané. Plní energie pokračujeme na príjemnú prechádzku popri jazere HOAN QIEM. Predtým však nezabudneme na CHRÁM
LITERATÚRY, ktorý bol oficiálne prvou vietnamskou univerzitou. Deň
ukončíme v spleti malých uličiek
s pravou ázijskou atmosférou, ale aj
so záplavou barov a krčmičiek, kde si
dáme naozaj chutné pivo. Toto
mesto Vám v ničom nepripomenie

www.victorytravel.sk
Hanoi 5

šeď socialistických miest z éry Československa. Na nasledujúci deň absolvujeme fakultatívny výlet k jednému z prírodných divov sveta
- Halong Bay. Tisíce ostrovčekov
opradených legendami, sa ako dračie
zuby týčia nad hladinou. Hotová
vietnamská rozprávka!

Halong Bay

Chiang Khong
Luang Prabang

Chiang Mai

Hue

9. deň

Letecky sa presunieme do sídla dynastií Nguyen — do starobylého
HUE, ktoré bolo vietnamským náboženským, kultúrnym a vzdelanostným centrom. Navštívime HROBKY
DYNASTIE NGUYEN, mestskú citadelu a iné pamiatky, ktoré tvoria súčasť svetového kultúrneho dedičstva
pod záštitou UNESCO. Večer presun
do perly Vietnamskej architektúry —
čarovného mesta HOIAN. Ubytovanie v príjemnom 4 - hviezdičkovom
hoteli v centre mesta.

Nha Trang
Phnom Penh 10
9 Saigon

Trasa zájazdu
Thajsko
1. Bangkok
2. Chiang Mai
3. Chiang Khong

Laos

a ng

4. Luang Prabang

Luang Prab

Vietnam
5.
6.
7.
8.
9.

Hanoi
Halong Bay
Hue
Nha Trang
Saigon

Kambodža
10. Phnom Penh
11. Siem Reap

n

Hoi A
o odvahe Vietnamcov. Počas fakultatívneho výletu do DELTY RIEKY
MEKONG bližšie spoznáme osady
a život vietnamských roľníkov. Jazda
na tradičnom konskom povoze nás
privedie na ekologické kokosové farmy, kde budeme mať možnosť
ochutnať to najlepšie z exotického
bio ovocia plného slnečných lúčov.

5. Vietnam

Ráno výlet do majestátnych hôr pri
Danang. Vyvezieme sa najdlhšou lanovkou sveta ponad hustú džungľu
až k jednej z najpopulárnejších pamiatok súčasnosti — GOLDEN BRIDGE. Popoludní návrat do HOI AN
a prehliadka tohto malebného, atmosférického mestečka a jeho hlavných
pamiatok (UNESCO). Večerné potulky
úzkymi historickými uličkami za svetla tisícov lampiónov nás zavedú
do malých rodinných reštaurácií a kaviarní, kde si vychutnáme to najlepšie
z vietnamskej kuchyne. Prelet do prímorského letoviska NHA TRANG, kedysi presláveného miesta oddychu
amerických vojakov. Ubytujeme sa vo
4 - hviezdičkovom hoteli a na širokých plážach s bielym pieskom si
„dobijeme baterky“. Konečne sme
na pobreží a môžeme si dopriať tie
najlepšie čerstvé morské plody pripravené na vietnamský spôsob.

Siem Reap

os
4. La

10. — 11. deň

1 Bangkok

12. — 13. deň

Pokračujeme preletom do SAIGONU
alias HO CHI MINHOVHO MESTA.
Návšteva Múzea vojny, paláca zjednotenia či KATEDRÁLY NOTRE DAME. V historickej budove pošty
odošleme pozdravy našim blízkym.
Cesta 30 km od mesta do až 200 km
dlhých VOJENSKÝCH TUNELOV CU CHI. Jeden z najimpozantnejších pozostatkov Vietnamskej vojny, je najlepším dôkazom o húževnatosti a

14. — 18. deň

Presun do hlavného mesta KAMBODŽE — PHNOM PENH, ktoré je križovatkou ázijskej minulosti a budúcnosti, kde extrémne bohatstvo
a chudoba sú každodennou realitou,
kde nádej a zúfalstvo nikdy nestoja
ďaleko od seba. Navštívime okolie
Národného múzea a Kráľovského paláca, ktoré Vás ohromia svojou krásou. Naopak, hororové scény z múzea

2020

TUOL SLENG Vás nechajú lapať
po dychu svojou hrôzou. Ranný presun do SIEM REAP. V popoludňajších
hodinách absolvujeme fakultatívny
výlet na najväčšie sladkovodné jazero
juhovýchodnej Ázie TONLÉ SAP —
prírodný fenomén a vzácny zdroj vlahy pre okolité ryžové polia. Prehliadka
rybárskych dedín na vode a zoznamovanie sa s prostým každodenným
životom miestnych. V podvečerných
hodinách sa prejdeme centrom príjemného mesta a porozprávame si
viac o búrlivej aj o desivej histórii
Kambodže. Nočný život v Siem Reap
Vás prekvapí. Je to oveľa viac párty
mesto, ako ste možno očakávali.
Podporujeme miestne komunity,
a preto namiesto obyčajnej autobusovej dopravy v Kambodži už dlhoročne využívame služby našich kamarátov tuk - tukárov. Prehliadka
obrovského chrámového komplexu
Angkor Wat bude teda v našom podaní unikátnym zážitkom. Komplex
bol nominovaný na jeden z nových

siedmich divov sveta. Z chrámov dýchajú storočia vyslovovaných modlitieb, ktoré umocňuje aróma vonných
tyčiniek a množstvo sôch Budhu.
Na nástenných reliéfoch pred našimi
očami ožívajú mytologické tanečnice
apsáry. Človek si v nemom úžase
uvedomí, aké výnimočné diela dokáže ľudstvo vytvoriť na oslavu Boha či
bohov. Skutočne sme stihli toľko zažiť? Neuveriteľné! Autobusový presun do BANGKOKU a odlet do Európy.

Program s dlhodobou úspešnosťou sme
pre Vás prepracovali do detailov. Nočný
život a denný ruch veľkomiest Bangkok,
Hanoj, Saigon, Phnom Penh.
Neopakovateľná atmosféra Laosu,
chrámy a pagody historického mestečka
Luang Prabang. Hrobky dynastie Nguyen
vo Vietnamskom HUE a podmanivá
architektúra mesta HOIAN. Jednoduchý
život v miestnych rybárskych dedinách
ale aj pýcha Kambodže — magický
ANGKOR.
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ÁZIA

VIETNAM A KAMBODŽA
KOMFORTNE

OD 1 990 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Šarm bývalej Indočíny.

Termíny zájazdov
		
25. 01. 2020 - 08. 02. 2020 /		1 990 €
28. 03. 2020 - 11. 04. 2020 /		2 090 €
25. 04. 2020 - 09. 05. 2020 /		2 090 €
17. 10. 2020 - 31. 10. 2020 /		1 990 €
27. 12. 2020 - 10. 01. 2021 /		2 190 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 15

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcov CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadky
všetkých navštívených miest, kvalitný sprievodný program, ubytovanie v kvalitných 3 - hviezdičkových a vo 4 - hviezdičkových hoteloch s raňajkami, ak v programe nie je uvedené inak,
kvalitnú klimatizovanú dopravu, cestné poplatky,
tri prelety na trase Hanoj — Nha Trang, Nha Trang
— Hue, Nha Trang — Saigon, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, prelet na trase Hanoj
— Siem Reap (160 €), stravu, vstupy do pamiatok, bakšiš, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 380 €

Jeden z najúspešnejších programov nášho katalógu! Ideálne spojenie
histórie s prírodou a plážami, no najmä spojenie jedinečných kultúr
dvoch parametrálne odlišných národov. Zvyky a tradície, také vzdialené od toho, čo ste doteraz poznali. Zážitky, na ktoré sa nezabúda!
Romantické večery v Hoiane, fantastické výhľady v Halong Bay, charizma veľkomiest, pokoj vidieka, najzdravšia kuchyňa sveta a k tomu
lacné a chutné pivko počas celej cesty.
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1. — 4. deň

5. — 6. deň

Odlet z Viedne do najväčšieho mesta Vietnamu, do SAIGONU alias HO
CHI MINHOVHO MESTA. Návšteva
Múzea vojny, Paláca zjednotenia či
KATEDRÁLY NOTRE - DAME. V historickej budove pošty odošleme pozdravy našim blízkym. Cesta 30 km
od mesta do až 200 km dlhých VOJENSKÝCH TUNELOV CU - CHI. Jeden
z najimpozantnejších pozostatkov
Vietnamskej vojny je najlepším dôkazom o húževnatosti a o odvahe
Vietnamcov. Počas fakultatívneho
výletu do DELTY RIEKY MEKONG
bližšie spoznáme osady a život vietnamských roľníkov. Jazda na tradičnom konskom povoze nás privedie
na ekologické kokosové farmy, kde
budeme mať možnosť ochutnať to
najlepšie z exotického bio ovocia plného slnečných lúčov.

Prelet do prímorského letoviska
NHA TRANG, kedysi presláveného
miesta oddychu amerických vojakov.
Ubytujeme sa vo 4 - hviezdičkovom
hoteli a na širokých plážach s bielym
pieskom si „dobijeme baterky“. Konečne sme na pobreží a môžeme si
dopriať tie najlepšie čerstvé morské
plody pripravené na vietnamský
spôsob. Ponúkame aj možnosť fakultatívneho výletu loďou po blízkych ostrovoch.

Letecké presuny
Expedícia
Pláž
Naše Naj

7. — 9. deň

Ranný prelet do mesta Danang, odkiaľ nás čaká hodinová cesta
do perly Vietnamskej architektúry
— do čarovného mesta HOIAN. Prehliadka tohto malebného, atmosférického mestečka naplní Váš foťák
zábermi a Vašu dušu „nakazí“

Dobrodružstvo poznania

www.victorytravel.sk

Hanoi 5

Hue

Danang

Trasa zájazdu
Vietnam

7 Bangkok
Siem Reap
Nha Trang

1 Saigon

1.
2.
3.
4.
5.

Saigon
Nha Trang
Danang
Hue
Hanoi

Kambodža
6. Siem Reap
7. Bangkok

Energia veľkomiest Hanoj a Saigon,
dnes známeho ako Ho Chi Minh City
s podzemným svetom vietnamskej
guerilly Viet Minh — Cu Chi. Hrobky
najsilnejších vietnamských dynastií
v Hue a koloniálna atmosféra
malebného mestečka HOIAN.
Legendami opradený prírodný div sveta
Halong Bay. Vietnamská rozprávka!
Tajomný a magický Angkor Wat
a návšteva autentických dedín na jazere
Tonlé Sap. To všetko na tradičných tuk
- tukoch. To je tá pravá Kambodža!
Až štyri prelety v rámci zájazdu, tri
v základnej cene a žiadne celonočné
alebo iné zdĺhavé presuny! Návšteva
Kambodže v základnej cene zájazdu bez
príplatku.

Krajina draka vs. Zem Khmérov —
podoby a odlišnosti susediacich
„svetov“.
pokojom. Večerné potulky úzkymi
historickými uličkami za svetla tisícov lampiónov nás zavedú do malých rodinných reštaurácií a kaviarní, kde si vychutnáme to najlepšie
z vietnamskej kuchyne. Ubytovanie
v príjemnom 4 - hviezdičkovom hoteli v centre mesta. Na druhý deň
nás čaká výlet do majestátnych hôr.
Vyvezieme sa najdlhšou lanovkou
sveta ponad hustú džungľu až
k jednej z najpopulárnejších pamiatok súčasnosti — GOLDEN BRIDGE.
Nasledujúci deň nás čaká presun
do sídla dynastií Nguyen — do starobylého HUE, ktoré bolo vietnamským náboženským, kultúrnym
a vzdelanostným centrom. Navštívime HROBKY DYNASTIE NGUYEN,
mestskú citadelu a iné pamiatky,
ktoré tvoria súčasť svetového kultúrneho dedičstva pod záštitou
UNESCO. Prelet do hlavného mesta
VIETNAMU — do HANOJA, ktoré je
s populáciou 6,5 milióna ľudí
druhým najväčším mestom
Vietnamu.

10. — 11. deň

Návšteva najpozoruhodnejších pamiatok ako HO CHI MINHOVO MAUZÓLEUM, hlavné námestie či Pagoda na stračej nôžke. Zablúdime aj
na známu TRAIN STREET, kde si vychutnáme kávu priamo na funkčnej
železničnej trati. Prekvapí nás vlak?
Nebojte sa, miestni to majú presne
vypočítané. Plní energie pokračujeme na príjemnú prechádzku popri jazere HOAN QIEM. Predtým však nezabudneme na CHRÁM
LITERATÚRY, ktorý bol oficiálne prvou vietnamskou univerzitou. Deň
ukončíme v spleti malých uličiek
s pravou ázijskou atmosférou, ale aj
so záplavou barov a krčmičiek, kde si
dáme naozaj chutné pivo. Fakultatívny výlet k jednému z prírodných
divov sveta - Halong Bay. Tisíce

ostrovčekov opradených legendami
sa ako dračie zuby týčia nad hladinou. Hotová vietnamská rozprávka!
12. — 15. deň

Prelet do SIEM REAP. V popoludňajších hodinách absolvujeme fakultatívny výlet na najväčšie sladkovodné
jazero juhovýchodnej Ázie TONLÉ
SAP — prírodný fenomén a vzácny
zdroj vlahy pre okolité ryžové polia.
Prehliadka rybárskych dedín na vode
a zoznamovanie sa s prostým každodenným životom miestnych.
V podvečerných hodinách sa prejdeme centrom príjemného mesta a porozprávame si viac o búrlivej aj o desivej histórii Kambodže. Nočný život
v Siem Reap Vás prekvapí. Je to oveľa viac párty mesto, ako ste možno
očakávali. Podporujeme miestne komunity, a preto namiesto obyčajnej
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autobusovej dopravy v Kambodži už
dlhoročne využívame služby našich
kamarátov tuk - tukárov. Prehliadka
obrovského chrámového komplexu
Angkor Wat bude teda v našom podaní unikátnym zážitkom. Komplex
bol nominovaný na jeden z nových
siedmich divov sveta. Z chrámov dýchajú storočia vyslovovaných modlitieb, ktoré umocňuje aróma vonných
tyčiniek a množstvo sôch Budhu.
Na nástenných reliéfoch pred našimi
očami ožívajú mytologické tanečnice
apsáry. Človek si v nemom úžase
uvedomí, aké výnimočné diela dokáže ľudstvo vytvoriť na oslavu Boha či
bohov. Skutočne sme stihli toľko zažiť? Neuveriteľné! Presun do BANGKOKU a odlet do Európy.
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ÁZIA

OSTROVNÝ VIETNAM
Tropický raj juhu.
Saigon so svojím zachovalým koloniálnym šarmom, ale aj s dynamikou moderného mesta 21. storočia. Ekoturistický výlet do delty rieky
Mekong cesta k fascinujúcim pozostatkom vojny - k tunelom v oblasti Cu Chi. Oddych na plážach ostrova Phu Quoc s možnosťou
množstva fantastických výletov.

OD 1 290 €
Letecké presuny
Pláž
Potápanie

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
31. 01. 2020 - 09. 02. 2020 /		1 390 €
10. 04. 2020 - 19. 04. 2020 /		1 290 €
21. 08. 2020 - 30. 08. 2020 /		1 390 €
26. 09. 2020 - 05. 10. 2020 /		1 290 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 10
Trasa zájazdu 12
1. Saigon
2. Phu Quoc

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa

Najkrajšie pláže krajiny draka
na ostrove Phu Quoc
s dynamickou energiou
mesta Saigon.

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadky
všetkých navštívených miest, vstupné vo Vietname podľa programu, prepracovaný sprievodný
program, ubytovanie v kvalitných 3 - hviezdičkových hoteloch s raňajkami, ak v programe nie je
uvedené inak, kvalitnú klimatizovanú dopravu,
cestné poplatky, dva prelety na trase Saigon —
Phu Quoc a Phu Quoc — Saigon, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.

Energia mesta Saigon alebo dnes Ho Chi
Minh City, prúdy motoriek, fantastické
pouličné jedlo, francúzska koloniálna
architektúra odrážajúca šarm
najľudnatejšieho mesta štátu, sú len
jedny z mnohých atribútov tohto
„nadupaného“ mesta. Najkrajšie pláže
Vietnamu na ostrove Phu Quoc, biely
piesok, azúrové more, čerstvé exotické
ovocie a plody mora. Nebude sa Vám
chcieť odísť!

Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, stravu, bakšiš, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Dôležité vedieť:
Možnosť ubytovania na ostrove Phu Quoc: vo 4
- hviezdičkovom rezorte za doplatok 190 €/osoba
v dvojlôžkovej izbe/pobyt v 5 - hviezdičkovom
rezorte za doplatok 290 €/osoba v dvojlôžkovej
izbe/pobyt.
Príplatky
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1. — 5. deň

6. — 10. deň

Odlet z Viedne do najväčšieho mesta Vietnamu, do SAIGONU alias HO
CHI MINHOVHO MESTA. Návšteva
Múzea vojny, Paláca zjednotenia či
KATEDRÁLY NOTRE - DAME.
V historickej budove pošty odošleme pozdravy našim blízkym. Cesta
30 km od mesta do až 200 km dlhých VOJENSKÝCH TUNELOV CU CHI — fakultatívne. Jeden z najimpozantnejších pozostatkov
Vietnamskej vojny, je najlepším dôkazom o húževnatosti a o odvahe
Vietnamcov. Počas fakultatívneho
výletu do DELTY RIEKY MEKONG
bližšie spoznáme osady a život vietnamských roľníkov. Jazda na tradičnom konskom povoze nás privedie
na ekologické kokosové farmy, kde
budeme mať možnosť ochutnať to
najlepšie z exotického bio ovocia plného slnečných lúčov.

Prelet do prímorského letoviska
na ostrove PHU QUOC. Ubytovanie
v 3 - hviezdičkovom hoteli blízko
pláže s bielym pieskom, kde si vychutnáme oddych a sladké ničnerobenie v tropickom raji. To najlepšie
jedlo z čerstvých morských plodov
pripravené na vietnamský spôsob,
sladké exotické ovocie a pláže zaliate slnečnými lúčmi. Krása tejto časti
Vietnamu je známa po celom svete.
Možnosť mnohých fakultatívnych
výletov. Na prenajatých motorkách
preskúmame tie najkrajšie pláže
ostrova, na lodi môžeme prejsť okolité ostrovy a zažijeme skvelé šnorchlovanie. Po dňoch oddychu prelet
do Ho Chi Minhovho mesta, alias
Saigonu, a odlet domov do Európy.

Príplatok za jednolôžkovú izbu: 260 €, 380 € vo 4
- hviezdičkovom rezorte na ostrove Phu Quoc,
580 € v 5 - hviezdičkovom rezorte na ostrove
Phu Quoc.

Dobrodružstvo poznania

www.victorytravel.sk

BARMA (MJANMARSKO)

OD 2 390 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Zlatá zem. Neporušená krása „Krajiny
tisícich pagôd“ zahalená rúškom tajomstva.

Termíny zájazdov
		
08. 03. 2020 - 22. 03. 2020 /		2 390 €
22. 11. 2020 - 06. 12. 2020 /		2 440 €

Letecké presuny
Expedícia
Pláž
Naše Naj

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 16
Trasa zájazdu 13
1.
2.
3.
4.

Yangon
Bago/Kyaikto
Yangon
Inle Lake

5.
6.
7.
8.

Bagan
Mandalay
Ngapali
Yangon

Objavte s nami klenoty Zlatej krajiny nasiaknutej duchovnom, kde
atmosféra budhizmu napĺňa dušu pokojom. Relaxujte na panenských tropických plážach nádherného Ngapali.
1. — 3. deň

Odlet z Viedne a prílet do YANGONU, do najväčšieho mesta Mjanmarska s unikátnym historickým
centrom z koloniálnej éry, ktoré je
najzachovalejšie v celej Juhovýchodnej Ázii. V jeho srdci sa nachádza
viac ako 2 500 rokov stará zlatá pagoda SULE, opradená legendami,
ktorá je dôležitým miestom barmskej ideológie, politiky, ale aj geografie. Prechádzka mestom nás zavedie do krásneho parku MAHA
BANDULA aj na ulicu Strand s presláveným rovnomenným hotelom.
Nesmieme vynechať ani návštevu
rušného tradičného trhu Bogyoke
Aung San. Koľko dní má týždeň
v Barme, sa dozvieme v pagode ležiaceho Budhu. Návšteva impresívnej dominanty mesta i symbolu celej krajiny — pagody SHWEDAGON.
V zlatom kolose s výškou 99,3 metrov je podľa legendy uložených 8
vlasov Budhu. Najvyšší symbol
zbožnosti voči Budhovi nás dostane
priam magickou atmosférou!
4. — 5. deň

Cestujeme na východ za poznaním
tajomstiev starodávneho hlavného
mesta BAGO, aby sme navštívili najvýznamnejšie relikty, ktoré po sebe
zanechalo kráľovstvo Thaton. Čaká
nás púť k pagode KYAIKTO, známej
tiež ako „Zlatá skala“. Najvyššie položená pagoda krajiny balansujúca
na skale, ktorá vzdoruje zákonom
gravitácie. Neuveriteľné! Deň ukončíme kochaním sa nad výhľadmi
v obklopení nádhernej prírodnej scenérie a dobrodružnou jazdou na korbe nákladiakov. Transfer do Yangonu, odkiaľ preletíme na sever
k úpätiu Šanských hôr.
6. deň

Príjemná klíma vo výške 800 metrov nad morom, to je oblasť jazera
INLE Po návšteve nádherného kláštora SHWE YAN PYAY nastupujeme
na palubu motorového člnu. V

obkolesení domčekov, postavených
na koloch priamo na jazere, typických pre intharské etnikum pochopíme, že aj na vode to skutočne
žije. Návšteva plávajúcich záhrad s
tkáčskymi dielňami hodvábu, lotosových nití a miesta, kde vyrábajú
typické cigary cheeroot. Uvidíme
ženy s dlhými krkmi zo špecifického
etnika Padaungov? Vyhľadávaná
pagoda PHAUNG DAW OO spolu s
kláštorom NGA HPE KYAUNG, známym pod menom Kláštor skákajúcich mačiek. V závislosti od výšky
vodnej hladiny navštívime dedinku
Indein, s rovnomennou pagodou,
obkelesenou 1054 stúpami ošľahanými zubom času.
7. — 8. deň

Autobusový presun k jaskyniam
Pindaya, kde na nás čaká viac než
8000 vyobrazení Budhu rôznych
veľkostí. Pokračujeme do mesta
Kalaw, bývalej vysokohorskej britskej stanice, kde sa kolonialisti
utiekali poćas sparných ázijských
horúčav. Pri pohľade na starý katolícky kostol, tradičná železnica z
roku 1918, koloniálne budovy a i.
nadobudneme pocit, akoby sme z
Európy ani neodišli. Noc v Kalaw.
Presun do Baganu so zastávkou pri
hore Popa (737 m.n.m.) Nakoľko ide
o posvätnú horu, výstup po schodoch absolvujeme naboso. Prípadnú
únavu z výstupu razom odveje vánok výšok, spolu s fascinujúcimi výhľadmi na okolie. Noc v Bagane.
9. — 10. deň

BAGAN, najvýznamnejšie historické
centrum celej krajiny. Množstvo
budhistických pagôd, chrámov a
stúp, pochádzajúcich z 9. a z 13.
storočia, mlčky stoja na východnom
brehu rieky AYEYARWADDY. Okrem
iných navštívime aj pagodu SHWEZIGON, postavenú kráľom
Anawrahtom, tmavé koridory
KYANSITTHAR U MIN dekorované
freskami, ale
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Pozri
priloženú
mapu

i jeden z najkrajších – chrám ANANDA. Západ slnka si nás nájde na
najvyšších terasách pagody
PYATHAGYI, odkiaľ budeme mať
tento architektonický poklad ako
dlani. Večeru si vychutnáme pri tradičnom barmskom marionetovom
vystúpení.
11. — 13. deň

Prelet do mesta MANDALAY, do
kultúrneho i obchodného centra severu krajiny. Pozrieme si 1 200 metrov dlhý unikátny most U BEIN z teakového dreva. V mestečku
AMARAPURA objavíme tajomstvá
výroby glazúrovaných výrobkov,
hodvábu, tapisérií i tradičných
mjanmarských marionet. Prekročíme tiež brány živého kláštora MAHAGANDAYONE a oceníme impozantné zlaté zobrazenie Budhu
MAHAMUNI vysoké takmer 4 metre. V Pagode KU THO DAW zistíme,
ako vyzerá najväčšia kniha sveta.
Po návšteve kláštora SHWENANDAW, ktorý kedysi bol súčasťou palácového komplexu kráľa Mindona,
si pozrieme KRÁĽOVSKÝ PALÁC s
rozporuplnou históriou. Plavba loďou do MINGUN, kde si obzrieme
najväčší funkčný zvon sveta a iné
prekvapenia. Dych berúci západ slnka si vychutnáme z hory Mandalay.
Odlet domov, alebo možnosť predĺženia zájazdu o pobyt pri mori.
13. — 16. deň

Prelet do nádherného NGAPALI –
ako fakultatívne predĺženie zájazdu! Vitajte v tropickom raji nedotknutom rukou turizmu. Po
spoznávaní histórie „Zlatej krajiny“ si doprajeme zaslúžený oddych na panenských plážach Bengálskeho zálivu. Slnko, piesok,
palmy, more, exotické ovocie
a čerstvé morské plody. Práve tu
Kipling začal písať svoju slávnu
Knihu džunglí. Oddýchnutí preletíme do Yangonu a následne odletíme do Viedne.

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, vstupné do pamiatok, prehliadky všetkých navštívených miest,
ubytovanie v kvalitných a v komfortných hoteloch,
prelet na trase Yangoon — Heho, Heho — Bagan,
Bagan — Mandalay, Mandalay — Ngapali, Ngapali
— Yangon, dopravu motorovými člnmi na jazere
Inle, dopravu autobusom, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, stravu, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 590 €

Zažiť tento podmanivý kúsok zeme
v jeho krehkej kráse, s ľuďmi
nepokazenými dobou či západnou kultúrou, s plynúcim časom, je čoraz
vzácnejšie. Byť preto svedkom
dynamických zmien, ktoré krajina
podstupuje na svojej ceste za demokraciou, zaručuje jedinečný zážitok. Objavte
s nami klenoty ukryté v Zlatej krajine,
kde atmosféra budhizmu napĺňa dušu
pokojom. Najvzácnejšie pamiatky
krajiny presiaknutej duchovnom — tzv.
Veľká štvorka. Až 5 preletov v základnej
cene zájazdu s kvalitným a s komfortným ubytovaním. Unikátna architektúra
budhistických chrámových stavieb
s podmanivou prírodnou scenériou
s relaxačným pobytom pri mori na záver.
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ÁZIA

BALI

OD 1 111 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Ostrov bohov.

Termíny zájazdov
		
09. 03. 2020 - 22. 03. 2020 /		1 111 €
07. 04. 2020 - 20. 04. 2020 /		1 149 €
02. 11. 2020 - 15. 11. 2020 /		1 111 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 14
Trasa zájazdu 14
1.
2.
3.
4.

Denpasar
Jimbaran
Tanah Lot
Ubud

5. Singaraja
6. Kintamani
7. Besakih

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodné letenky, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, ubytovanie vo
4 - hviezdičkovom hoteli s raňajkami, prenajatú
dopravu klimatizovaným autobusom alebo minibusom, výlety na rybí trh, do dediny Jimbaran,
kde nájdeme aj skvelé sea food reštaurácie, výlet
na magickú pláž na juhu ostrova a chrám
ULUWATU, poistenie CK proti insolventnosti.

Pláž
Potápanie
Naše Naj
Ostrov bohov. Toto pomenovanie si Bali rozhodne plne zaslúži.
Spoznajte s nami mágiu a mystiku každodenných rituálov domorodcov, ktoré naši sprievodcovia dokonale poznajú. Skúste narátať všetky odtiene zelenej na nádherných ryžových terasách. K tomu sopky
podnecujúce naše vedomie k prirodzenému rešpektu, čarovné chrámy, pláže, motorky, surfing, rafting a mnoho iného!
1. — 2. deň

3. — 4. deň

Odlet z Viedne, aby sme si po prílete
do hlavného mesta indonézskeho
ostrova BALI — DENPASARU, oddýchli po ceste v kvalitnom hoteli.

Zoznámite sa s históriou ostrova
a zasvätíme Vás do jeho z tajomných rituálov a zvykov. Povieme si,
prečo je dôležité ekologické

správanie a dáme si príklady z ostrova. Uvedomelý alebo zodpovedný
turizmus je naša filozofia. Čerstvé
tropické ovocie, aké ste možno ešte
neochutnali, si môžete dať hneď
po exotickej masáži priamo na pláži.
Ako novinku Vám v cene zájazdu ponúkame aj dva výlety. Prvým je cesta
do malej dedinky KEDONGANAN
s prehliadkou typického rybieho
trhu. Uvítacia večera priamo na pláži
— mimo ceny výletu. Ďalším je výlet
na krásnu pláž na juhu ostrova
a k hinduistickému chrámu ULUWATU. Prehliadku chrámu na útesoch
pri západe slnka v neustálej spoločnosti posvätných opíc zavŕšia záujemcovia predstavením rituálneho
tanca KECAK. Poradie jednotlivých
výletov a fakultatívnych výletov sa
môže meniť.
5. — 6. deň

V ďalšie dni si buď doprajeme voľný
program, kúpanie a relax na pláži,
alebo absolvujeme fantastické fakultatívne výlety po ostrove. Pre záujemcov ranný presun do chrámu
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Cena nezahŕňa
Fakultatívne výlety, stravu, povinné príplatky,
poistenie liečebných nákladov.
Dôležité vedieť:
Príplatok za špičkový a luxusný 5 - hviezdičkový
hotel (Pullman, alebo podobný): 595 €/osoba
v dvojlôžkovej izbe/pobyt.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 290 €, pri zmene
na 5* hotel — 1 190 €.

www.victorytravel.sk

TANAH LOT, jeden z najznámejších
hinduistických svätostánkov ostrova.
Cesta pomedzi nádherné ryžové políčka. Najfotogenickejší chrám ostrova umiestnený na skale v oceáne.
Presun do centra balijského umenia
— mestečka UBUD. Okrem jeho prehliadky absolvujeme aj návštevu tradičného trhu. Návšteva chrámu
MONKEY FOREST, umiestneného
v pralese plnom posvätných opíc
a tých najbizarnejších kamenných zobrazení balijských bohov. Na čo slúžia
tajomné masky používané pri posvätných rituáloch? Povieme si. O tom, že
Bali je skutočne ostrov sopečného
pôvodu, nás presvedčí aj výlet k najväčšiemu a najposvätnejšiemu chrámu ostrova Bali — PURA BESAKIH.
Presun cez hory do dedinky KINTAMANI. Zdoláme prevýšenie cca
1 200 m. Nádherný panoramatický výhľad na sopku GUNUNG BATUR
a na jazero DANAU BATUR. Navštívime aj farmu na pestovanie najkvalitnejšej cibetkovej kávy, ktorú môžeme
aj ochutnať. Návrat do hotela v Kute.
7. — 14. deň

Voľno na pláži alebo dobrodružný fakultatívny výlet na severné pobrežie
ostrova. Až pri meste SINGARAJA,
v oblasti LOVINA, sa prejdeme
po čiernom piesku sopečného pôvodu. A ak nám bude šťastena naklonená, uvidíme aj delfínov. Využite možnosť terapie v bazéne s týmito
s úžasnými tvormi! Kúpanie sa v horúcich prameňoch uprostred pralesa
v posvätnom termálnom kúpalisku

umiestnenom priamo v nádhernom
a fotogenickom chráme pre nás bude
zaslúženou odmenou. Panoramatická cesta krížom cez ostrov. Po prehliadke chrámu na jazere DANAU
BRATAN sa vydáme cestou cez malé,
turizmom nezasiahnuté, dedinky. Zastavíme sa aj na miestnom trhu, kde
si doplníme zásoby šťavnatého, sladkého ovocia. Návrat na hotel v Kute
vo večerných hodinách. V ďalších
dňoch možnosť rôznych fakultatívnych výletov, pričom mnohé z nich
ponúkame ako jediná CK v strednej
Európe! Len málo ľudí pozná Bali tak,

ako my. Určite si nenechajte ujsť jeden z najkrajších raftingov sveta priamo kaňonom tropického pralesa alebo 30 kilometrov dlhý zjazd
na bicykloch z pod sopky, cez nádherne prírodné scenérie, autentické a turizmom nezasiahnuté dediny. Ak ste
milovníkmi potápania, alebo to chcete vyskúšať, toto je ten správny čas!
Vaši sprievodcovia sú aj certifikovanými potápačmi a poradia Vám tie
najkrajšie miesta. Využite unikátnu
možnosť blízkeho stretnutia s mantami obrovskými, s rybami Mola
Mola, alebo len obdivujte nádherné

koralové steny. Ponúkame Vám aj
možnosť výstupu na sopku, alebo
návštevu TOP monumentov
na ostrove Jáva - BOROBUDUR
a PRAMBANÁN, s návštevou lávovej
cesty pod sopkou Merapi. Najlepšie
využité dva týždne, aké sme si mohli
dopriať! Poďte na Bali s Victory Travel
a zažijete to, čo Vám iné CK nedokážu ani sľúbiť! Odlet do Viedne. Ak
však máte dosť dní dovolenky, opýtajte sa v našej kancelárii na možnosť
predĺženia zájazdu. Z Bali nebudete
chcieť odísť.

Spoznajte raj na zemi na jednom
z najkrajších tropických ostrovov.
4 - hviezdičkový hotel v základnej
cene zájazdu!

Úžasné obrady a rituály ostrovanov
a dych berúca krása Bali. Paláce,
posvätné miesta a chrámy balijského
hinduizmu. Spoznáme neuveriteľnú
zručnosť umelcov na druhej strane
zemegule a domov si odnesieme krásne
a hodnotné suveníry. Nádherná tropická
príroda, terasovité ryžové políčka,
jedinečná kultúra, skvelí a priateľskí
domorodci. Výnimočne chutná a lacná
kuchyňa. Najkrajšie pláže ostrova,
relaxačné masáže a aktívny oddych.
Surfing, rafting či zjazd na bicykloch
spod sopky. Dokonalá kombinácia
dobrodružstva, poznávania a oddychu
pri mori a oceáne. Skvelý slovenský
sprievodca poznajúci Bali ako rodnú
zem, plynulo ovládajúci miestny jazyk.
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ÁZIA

BALI — TAJNÉ MIESTA
JURAJA UVÍRU

OD 1 390 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

BALI, JÁVA, NUSA PENIDA, MENJANGAN.
Termíny zájazdov
		
23. 03. 2020 - 05. 04. 2020 /		1 390 €
05. 10. 2020 - 18. 10. 2020 /		1 390 €

Málo navštevované miesta, tajné pláže, surfovanie, potápanie sa, šnorchlovanie s mantami, delfíny a trek na aktívnu sopku. Naši skvelí sprievodcovia dlhodobo žijúci na ostrove Bali Vám ukážu Indonéziu
ako praví lokáli. Cestujte s odborníkmi a dostanete sa na miesta,
kam iní nemôžu.

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 14
Trasa zájazdu 15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denpasar
Canggu
Tanah Lot
Medewi
Banyuwangi
Ijen
Pemuteran
Menjangan
Lovina

10. Amed
11. Tirta Gannga
12. Kusamba
13. Nusa Penida
14. Ubud
15. Tegenungan
Waterfall
16. Jimbaran

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Sprievodcu CK VICTORY TRAVEL — špecialistu,
miestnych sprievodcov na vybraných miestach,
medzinárodnú letenku, súkromnú prenajatú prepravu, presun loďou BALI — NUSA PENIDA, ubytovanie v hoteloch s raňajkami, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Vstupné, stravu, fakultatívne výlety, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 390 €

1. — 3. deň

4. — 5. deň

Prílet do Denpasaru. Vitajte vo štvrti
CANGGU, v raji surferov, kde je čas
pomalý a atmosféra nákazlivo pohodová. Tento malý kúsok raja je domovom mnohých expatov žijúcich
na ostrove, vrátane našich skvelých
sprievodcov, ktorí Vás radi začlenia
do miestnej komunity, ukážu Vám
ich obľúbené pláže, podniky a bary
a poskytnú Vám tak tie najlepšie zážitky z pohľadu skutočných lokálov.

Východ slnka nad hinduistickým
chrámom TANAH LOT. Vstávame
skoro ráno, aby sme si ho vychutnali
ako prví. Tropickou krajinkou mierime ďalej na sever, ďaleko od všetkých turistov. Možnosť lekcie surfovania v dedinke MEDEWI.
Po oddychu na pláži sa krátkym trajektom presúvame na východ ostrova JÁVA, kde začneme náš nočný výstup na magickú sopku IJEN. Pre nás
jednoduchý dvojhodinový trek zdieľame aj s miestnymi robotníkmi,
ktorí tu denne vo výške 2 800 m n.
m. ťažia síru. Presun na severné pobrežie BALI, do dedinky PEMUTERAN, kde strávime noc.

Ešte ste neskúšali
surfovať? Teraz je
ten správny čas!
Naši kamaráti sú
najlepší inštruktori
v okolí!
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Expedícia
Pláž
Potápanie
Naše Naj

Dobrodružstvo poznania

Spoznajte s nami krajinu magických
východov a západov slnka, aktívnych
sopiek, studených vodopádov, bieleho
piesku, divokého oceánu, voňavých
kvetov, tropického ovocia a ryže… veľa
ryže. Ukážeme Vám krásnu a rozmanitú
kultúru, ktorá sa mení z ostrova
po ostrov, bujnú vegetáciu a čudesné
zvieratá. Vyskúšame si surfovanie,
potápanie, ochutnáme čerstvo
uloveného kraba, vylezieme na sopku
s toxickým jazerom, necháme sa
schladiť vodopádom a doprajeme si
zaslúžený oddych na najgýčovejšej pláži,
akú ste kedy videli. Je nemožné napísať,
čo všetko Vás v Indonézii čaká. Je to
krajina, ktorú musíte milovať a už nikdy
na ňu nezabudnete. My Vám ukážeme
to, čo ostatní nemôžu ani sľúbiť.

www.victorytravel.sk

12. deň

Útulné mestečko UBUD, preslávené
okrem iného aj filmom Jedz, modli
sa a miluj. Ranná jazda na bicykli
(fakultatívne) po balijskom vidieku
je plná milých stretnutí s miestnymi.
MONKEY FOREST plný niekoľkostoročných stromov a posvätných opíc
a mnohých démonov. Porozprávame
si miestne legendy a vysvetlíme si
špecifiká balijského hinduizmu. Unikátny chrám GUNUNG KAWI vysekaný v prírodných skalách uprostred
tropického lesa je miestom posledného odpočinku dávnych kráľovských rodov. Možnosť zacvičiť si
jogu, prípadne sa ponoriť do vedenej
meditácie v jednom zo skvelých
štúdií.
13. — 14. deň

Ráno začíname najlepšou kávou
sveta a plní energie vyrážame
na juh. Pri kúpaní v ľadovom vodopáde TEGENUNGAN uprostred zelenej džungle sa budeme cítiť ako tarzani! Cesta nás zavedie až na široké
pláže JIMBARAN, kde sa rozlúčime
s oceánom. Obzrieme si rušné a fotogenické miesto — najväčší trh
s morskými plodmi na ostrove,
a na večeru si dáme grilovačku
z týchto špecialít na balijský spôsob.
Neskoro večer sa presúvame na letisko, pretože nás čaká odlet domov.
Budeš nám chýbať, fantastická
INDONÉZIA!

6. deň

9. deň

Vedeli ste, že existuje miesto neďaleko Bali, kde divoké jelene žijú
na pláži? Celodenný fakultatívny výlet nás zavedie na tento bizarný
ostrov s názvom MENJANGAN, kde
podmorský život vyráža dych.
Že ste sa ešte nepotápali a nemáte
spravený kurz? Nevadí. Váš sprievodca je aj certifikovaný potápač
a odporučí Vám bezpečné začiatočnícke ponory so skúseným
inštruktorom.

Smerujeme opäť na juh. Bali je
miesto, kde sú magické náboženské
rituály každodennou súčasťou života
miestnych. Tu, v odľahlých horských
dedinách, ďaleko od turistickej Kuty
sa nám naskytá unikátny pohľad
na túto nádheru. Váš sprievodca,
ktorý na Bali študoval a dlhoročne tu
žije, Vás zoznámi s kultúrou, so
zvykmi a aj s tými najbizarnejšími
praktikami Balinézanov. Zastavujeme na malej pláži PASIR PUTIH
s bielym pieskom. Vyskáčeme sa vo
vlnách a vydáme sa rýchloloďou
na ostrov NUSA PENIDA.

7. — 8. deň

Vitajte v LOVINE, v hlavnom meste
delfínov. Tieto nádherné tvory pozdravíme pri ich rannom love potravy
pri východe slnka (fakultatívne).
V jedinom budhistickom kláštore
na ostrove BRAHMAVIHARA — ARAMA si porozprávame o živote princa
Siddhārthu Gautamu. Dedinka
AMED pod najväčšou aktívnou sopkou ostrova GUNUNG AGUNG. Morská hladina je tu pokojná ako jazero.
Ideálne miesto na plávanie, na kajakovanie a na brázdenie po okolitých
plážach s lávovými kameňmi. Milovníci podmorského života môžu opäť
skúšať potápanie a šnorchlovanie
nad koralovými útesmi. Večery v dedinke s minimom turistov trávime
v miestom bare WAWA WEWE, kde
aj Metallica nadobúda reggae tóny.

10. — 11. deň

Vitajte v tropickom raji turizmom
nepoznačeného ostrova NUSA PENIDA. Nádherná piesočná pláž KELINGKING, skalný bazén ANGEL’S BILLABONG a skalné oblúky BROKEN
BEACH sú ako z iného sveta. Ráno
nás čaká šnorchlovanie s morskými
obrami — s MANTA RAJAMI. Podvečer presun rýchloloďou späť
na ostrov Bali, noc v centre umenia
a spirituality, v Ubude.
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ÁZIA

JOGA NA BALI
S profesionálnou cvičiteľkou.
Doprajte si dovolenku snov, poznávanie,
relax a jogu na ostrove bohov.
Poďte s nami uletieť, hlbšie spoznať sami seba a upokojiť si dušu. Cvičte jogu,
meditujte pri východe a pri západe slnka s našou skvelou sprievodkyňou, certifikovanou Joga inštruktorkou Marcelou, ktorá sa beznádejne zamilovala do Indonézie
a bude jej potešením zdieľať s Vami svoje poznanie.

OD 1 479 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Pláž
Potápanie
Naše Naj

Termíny zájazdov
		
07. 04. 2020 - 19. 04. 2020 /		1 479 €
15. 09. 2020 - 27. 09. 2020 /		1 479 €

Maximálny počet ľudí: 10
Trvanie zájazdu v dňoch: 13

Aktívne poznávanie magického ostrova
bohov. Zažite spojenie so svojím telom
prostredníctvom jogy, stíšte svoju myseľ
vďaka meditáciám. Vhodné aj pre
začiatočníkov. Zažijeme úžasné obrady
a rituály ostrovanov, vône, zvuky
a atmosféru rajského ostrova. Paláce,
posvätné miesta a chrámy balijského
hinduizmu. Nádherná tropická príroda,
terasové ryžové políčka zapísané
v UNESCO, jedinečná kultúra, skvelí
a priateľskí domorodci. Výnimočne
chutná a lacná kuchyňa. Najkrajšie pláže
ostrova, skvelé masáže a aktívny
oddych. To všetko s charizmatickou
slovenskou sprievodkyňou žijúcou
na Bali niekoľko rokov, plynulo
ovládajúcou miestny jazyk a joga
inštruktorkou v jednej osobe. Okrem
jogy množstvo výletov identických
s programom zájazdu „Bali — ostrov
bohov“.

MALDIVY

OD 2 790 €

Dokonalý tropický raj.
Slnko, biely piesok, palmy, panenské pláže a azúrové more. Tropický
raj vulkanických koralových ostrovov ďaleko od všetkých a od všetkého, raj, ktorý „dobíja baterky“ aj do zásoby. Krása podmorského
sveta sa slovami nedá obsiahnuť. Prebádajte koralové prstence
s množstvom farebných rýb a stretnite sa s mantami, s Karetami
obrovskými, či s mierumilovným Žralokom veľrybím. Doprajte si dokonalý relax na pláži v romantických 4 - hviezdičkových bungalovoch.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Pláž
Potápanie

Termíny zájazdov
		
26. 04. 2020 - 05. 05. 2020 /		2 790 €
26. 09. 2020 - 05. 10. 2020 /		2 790 €

Maximálny počet ľudí: 10
Trvanie zájazdu v dňoch: 10
Trasa zájazdu 16

Príjemná
symbióza relaxu
na panenských
plážach
a aktívneho
oddychu
na koralových
atoloch.
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1. Male
2. AtolKáfu

Pozri
priloženú
mapu

Príplatky
Príplatok za 5 - hviezdičkový hotel: 1 285 €/osoba v dvojlôžkovej izbe/pobyt.

ÁZIA

LOMBOK, GILI, BALI, JÁVA

OD 2 290 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Čarovná Indonézia.

Termíny zájazdov
		
01. 05. 2020 - 17. 05. 2020 /		2 290 €

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 17

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, let na trase JAKARTA —
MATARAM (LOMBOK), let na trase BALI — JOGJAKARTA, let na trase JOGJAKARTA — JAKARTA,
vlastnú prenajatú dopravu, presun loďou SENGIGI — GILI, presun loďou GILI — AMED (BALI),
Sprievodcu CK VICTORY TRAVEL — špecialistu
na danú oblasť, miestnych sprievodcov, ubytovanie v hoteloch s raňajkami, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Vstupné, stravu, fakultatívne výlety, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 490 €

Spoznajte krajinu šťastných ľudí, rozmanitej kultúry, fantastického
jedla a nádhernej prírody. Objavte tropické pláže Indického oceánu,
aktívne sopky Ohnivého kruhu, magické chrámy budhizmu a hinduizmu a nalaďte sa na pozitívu vlnu pohodovej Indonézie, kde je
čas pomalý, slnko láskavé a bohovia všadeprítomní.

Letecké presuny
Expedícia
Pláž
Potápanie
Naše Naj

Objavte čarovnú Indonéziu, krajinu
s viac ako 17 500 ostrovmi, ktoré obýva
230 miliónov krásnych ľudí. Len tu
nájdete až šesť oficiálne uznaných
náboženstiev (islam, protestantizmus,
hinduizmus, rímsky katolicizmus,
budhizmus a konfucianizmus).
Spoločným a najrozšírenejším
náboženstvom je však úsmev.
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Borobudur
Jogjakarta

Merapi
13 Prambanan

Kawah Ijen
5

Kintamani

Trasa zájazdu
Ubud
Uluwatu 8

Indonézia
1.
2.
3.
4.
5.

Lombok Kuta Beach
Rinjani
Gili Air
Bali Amed
Kawah Ijen

6. Ubud
7. Kintamani
8. Kuta Bali
9. Uluwatu
10. Jogjakarta

1. — 3. deň

Odlet z Viedne do JAKARTY. Krátkym
vnútroštátnym letom sa presunieme
na ostrov LOMBOK. Po náročnej ceste
si zaslúžime úvodné dva dni plné
mora a relaxu. Nádherné pláže s jemným pieskom na juhu ostrova sú nedotknutým tropickým rajom s minimom iných turistov. Navštívime tiež
tradičnú „Sasak“ dedinku SADE.
4. deň

Presun na sever ostrova na úpätie
sopky RINJANI, ktorá je so svojimi
3 726 m druhým najvyšším vulkánom krajiny. Cestou návšteva tradičných dediniek a výroby tkaných textílií. Prehliadka vodopádov
a čarovnej prírody. Ubytovanie v prímorskom mestečku SENGIGI.
5. — 6. deň

Presun zo SENGIGI na ostrov GILI
AIR. Jeden z 3 mini ostrovov patriacich k ostrovu LOMBOK s obvodom
5 km. Miesto bez áut, bez motoriek,
hotový raj! Jedinou možnosťou je
presun peši, na bicykli alebo kočom.
Nádherné miesto, gýčové pohľady
na tyrkysovú vodu a biely piesok.
Ubytovanie v romantických

11. Borobudur
12. Merapi
13. Prambanan

bungalovoch na pláži. Možnosť individuálnych výletov na ďalšie dva Gili
ostrovy(tzv. Island hoping). Vyskúšajte šnorchlovanie, jazdu na koni,
prenajmite si bicykel.

Gili Air
Rinjani

Bali Amed

Kuta Bali

1 Lombok Kuta Beach

miesta, odkiaľ sa nám naskytne pohľad priamo na sopku. Ubud je jednoznačne centrom jogy a spirituality
na Bali. Mesto preslávené z filmu
„Jedz, modli sa a miluj“. Večerný presun do rušného centra KUTA BALI.

7. — 8. deň

Transport rýchloloďou na BALI
do dedinky AMED na severe ostrova.
Rozsiahla pláž s tmavým sopečným
pieskom priamo pod najposvätnejšou horou ostrova, Gunung Agung.
Výhľady ako z iného sveta! Nasledujúcu noc presun na východ ostrova
Jáva, kde nás čaká nenáročný výstup
na sopku IJEN (2 799 m n. m. ). Východ slnka si užívame pri pohľade
na toxické sírne jazero v kráteri. Preslávil sa z BBC a z National Geographic dokumentov. Cestou stretávame miestnych robotníkov, ktorí tu
každý deň holými rukami ťažia síru.
Po neskutočne silnom zážitku sa
vraciame späť na Bali.
9. — 10. deň

Krásne mesto UBUD a okolie, najkrajšie ryžové terasové polia na svete, zapísané v UNESCO, hinduistické
chrámy a dediny plné zručných
umelcov. Návšteva KINTAMANI,

2020

11. — 12. deň

Juh ostrova. Ubytovanie v luxusnom
hoteli v meste KUTA. Dlhá piesočná
pláž, bary, diskotéky, dobré nákupy
a skvelé jedlo. To všetko vystriedame romantikou surferskej oblasti
BUKIT, plážami ULUWATU, PADANG
PADANG, BALANGAN. Navštívime aj
najfotogenickejší hinduistický chrám
ostrova — Uluwatu postavený na vysokých útesoch nad morom.
13. — 15. deň

Letecký presun do milej, vtipnej
a umeleckej JOGJAKARTY na Jáve.
Prehliadka čarovného historického
centra mesta so sultánskym a s vodným palácom. Večer si pozrieme tradičné predstavenia jávskeho tieňového divadla — WAYANG KULIT
a prejdeme sa po „Champs - Elysées“
Indonézie — po ulici MALIOBORO. Nasledujúci deň celodenný výlet k najvýznamnejším chrámom hinduizmu

a budhizmu — PRAMBANAN a BOROBUDUR. Prechod popod sopku
Merapi a návšteva lávovej cesty.
Možnosť fakultatívneho výletu k plážam INDICKÉHO OCEÁNU s fantastickými scenériami
a s jedným z najčerstvejších a najlepšie pripravených sea food Indonézie.
16. — 17. deň

Odlet do JAKARTY a medzinárodný
let späť domov s novou energiou
z nezabudnuteľnej dovolenky.
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ÁZIA

SULAWESI, WAKATOBI,
TOGEANY

OD 2 290 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Perly Indonézie. Najpestrejšie koralové útesy sveta, ohromujúca
krása tropickej prírody, drsná mágia domorodých rituálov smrti.
Exotika koralových ostrovov Togean, všade prítomná dych berúca
krása rovníkovej ostrovnej prírody. Neuveriteľné domorodé rituály
animistických kresťanov na výšine Tana Toraja a ich rozprávkové
domy v tvare lodí. Ostrovy Wakatobi sú neobjaveným rajom, o ktorom ste pravdepodobne doteraz nepočuli ani Vy. Dobrodružná cesta
za poznaním čarovnej Indonézie.

Termíny zájazdov
		
25. 09. 2020. — 11. 10. 2020 /		2 290 €

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 17
Trasa zájazdu 17

Letecké presuny
Expedícia
Pláž
Potápanie
Naše Naj

1.
2.
3.
4.

Jakarta
Makassar
Wakatobi
Makassar

5.
6.
7.
8.

Rantepao
Ampana
Kadidiri
Gorontalo

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, vstupné
v cene podľa programu, prehliadky všetkých navštívených miest, ubytovanie s raňajkami, ak nie
je v programe uvedené inak, plnú penziu
na ostrovoch Togean, prelety na trasách Jakarta
— Makassar, Makassar — Wakatobi, Wakatobi —
Makassar a Gorontalo — Makassar — Jakarta,
dopravu autobusom, všetku ostatnú lokálnu dopravu so skupinou, poistenie CK proti insolventnosti.

1. — 3. deň

Odlet z Viedne a prílet do MAKASSARU, do hlavného mesta SULAWESI a tretieho najväčšieho mesta INDONÉZIE. Zoznamovanie sa pri
spoločnej večeri zapijeme prvým indonézskym pivkom.
4. — 6. deň

Prelet na súostrovie WAKATOBI, ktorého návštevu ponúkame ako jediná
CK v strednej Európe. Pobyt v raji,
kde samotné bytie je zážitkom
a všetky doplnkové aktivity sú už len
bonusom. Prehliadka okolitých ostrovov s najväčším počtom druhov koralov a rýb na svete. Hotová podmorská
nirvána! Nestačí Vám šnorchel
a chceli by ste skúsiť potápanie? Váš
sprievodca je aj certifikovaný potápač
a pozná tie najkrajšie miesta. Nenechajte si ujsť možnosť blízkeho pozorovania divokých delfínov pri ich rannom love rýb za východu slnka. Pri
návšteve autentickej dediny
na ostrove Wangi - wangi sa budeme
tešiť zo stretnutí s domorodcami,
ktorých nepochybne zaradíte medzi
najpriateľskejších ľudí, ktorých ste
doteraz mali možnosť stretnúť. Pripravia nám fantastické jedlo na ich
tradičný spôsob, ktoré neochutnáte
nikde inde. Navštívime aj osadu etnika morských Cigánov Badžo, ľudí,
ktorých matkou je samotný oceán.
Prelet do Makassaru. Večerný presun
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prenajatou dopravou na výšinu TANA
TORÁDŽA, Rantepao — srdce južného Sulawesi, kde aj prespíme.
7. — 9. deň

Vitajte v RANTEPAO, v hlavnom
meste animistických kresťanov severnej Toraje, ležiacom v lone tropickej indonézskej prírody. Potulky tými
najkrajšími ryžovými terasami sveta
BATUTUMONGA vo výške 1 363 m n.
m. nás zavedú do malých dedín,
osád a samôt miestnych farmárov,
žijúcich v tzv. Tongkonanoch - vyvýšených klanových domoch so strechami v tvare lodí zdobených tradičnou ornamentikou so symbolickým
významom. Indonézska rozprávka
s dych berúcimi výhľadmi všade navôkol. Čo nás bude v nasledujúce dni
prekvapovať? Nepochybne trh
s obetnými byvolmi, archeologické

náleziská skalných hrobiek s posmrtnými sochami tau - tau LONDA
a LOKOMATA aj jaskynné hrobky
v BORI, staré vyše tisíc rokov. Silným
zážitkom bude aj návšteva stále živých pohrebných rituálov spojených
s početnými zvieracími obetami.
Nádherné umenie drevorezby si pozrieme v dedinke KETE KESU. Magické a drsné Rantepao sa stáva naším domovom.
10. — 12. deň

Cesta malebnou krajinou ostrova
Sulawesi ku 32 km dlhému jazeru
POSO, kde prenocujeme v jednoduchých bungalovoch, je spestrením,
na ktoré sa nezabúda. Večer sa
presunieme do AMPANY, odkiaľ
nás ráno vezme motorový čln priamo na rajské koralové súostrovie
TOGEAN.

Dobrodružstvo poznania

Cena nezahŕňa
Fakultatívne výlety, stravu, okrem uvedenej
v časti cena zahŕňa, prepitné, povinné príplatky,
poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 390 €

Turizmom stále nedotknuté súostrovie
Wakatobi — vitajte v raji! Malebné
ryžové polia vysoko v horách Tana
Torádža s kávovníkmi a kakaovníkmi
všade navôkol. Každý deň iné scenérie
a iné dobrodružstvo, jednoducho
harmónia poznania. Kresťanskí animisti
a ich pohrebné rituály. Pohostinní a milí
domorodí obyvatelia, ktorí si nás
všetkých získajú svojou dobrosrdečnosťou. Garancia malej skupinky. Skvelý
slovenský sprievodca poznajúci
Indonéziu ako rodnú zem, plynulo
ovládajúci miestny jazyk.

www.victorytravel.sk

13. — 16. deň

Len dlhé a komplikované cesty vedú
na tie najkrajšie nedotknuté miesta.
Togeany nás o tom presviedčajú
od prvej chvíle. Ubytovanie v romantických chatkách na Paradise beach
v malej azúrovej lagúne, kde elektrina a vymoženosti 21. storočia nie sú
samozrejmosťou, nás núti vypnúť,
spomaliť a naplno sa venovať relaxu
v tropickom raji. Pri pohľade na svetielkujúci planktón na morskej hladine, na mliečnu dráhu na oblohe
a na desiatky padajúcich hviezd sa
Vám nebude chcieť spať. Životodarná energia prúdiaca z čistej radosti
je priam návyková. Doprajeme si
voľno určené na oddych, ktoré môže
každý stráviť, ako sa mu zažiada.

Láka Vás objavovanie podmorského
života? Ponúkame možnosť šnorchlovania a potápania aj pre začiatočníkov každej vekovej skupiny. Rajský
pokoj dva stupne pod rovníkom. . .
Možnosť výletov loďou po okolitých
ostrovoch, kde sa okúpeme na tých
najkrajších plážach. Šnorchlovanie
v morskom jazere plnom nepŕhlivých
medúz poskytne absolútne unikátny
pohľad na svet pod vodou. Po dokonalom oddychu na ostrove sa presúvame loďou do GORONTALA. Prelet
do Jakarty a následný návrat domov.
17. deň

Plní nezabudnuteľných zážitkov pristávame na letisku vo Viedni.

ZAŽITE EŠTE VIAC

JÁVA, KALIMANTAN (Borneo)

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Divoká Indonézia. Harmónia poznania,
kultúry a eko turistiky uprostred dažďového
pralesa.
Hlavné mesto ostrovného štátu Jakarta nás privita v rozmanitej 264
miliónovej Indonézii. Monumentálne chrámy Borobudur a Prambanan a ohromujúce aktívne sopky Merapi a Bromo nám odhalia
málo poznanú magickú aj divokú tvár Jávy. Orangutany, gibony,
makaky či dlhonosé opice rodu Proboscis spoznáme v tropickom
dažďovom pralese na ostrove alimantan.

OD 2 290 €

Termíny zájazdov
		
27. 04. 2020 - 10. 05. 2020 /		2 290 €
Spiritualita najposvätnejších chrámov
budhizmu a hinduizmu, ohromujúca sila
aktívnych sopiek Bromo a Merapi
a bohatá kultúra malebnej Jávy.
Trojdňová vzrušujúca plavba na palube
lode, počas ktorej budeme každý deň
zažívať iné scenérie a iné dobrodružstvo
na ostrove Kalimantan. Divokí
domorodci, lovci hláv Dajakovia a všade
navôkol dych berúca krása tropickej
prírody s bohatou faunou a flórou.

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 14

Trasa zájazdu 18
1. Jakarta
2. Jogjakarta
3. Bromo

4. Surabaya
5. Pangkalan Buun

Pozri
priloženú
mapu

Letecké presuny
Expedícia
Outdoor
Pláž
Potápanie
Cena zahŕňa

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadky
všetkých navštívených miest, ubytovanie v kvalitných hoteloch a chatkách s raňajkami, ak nie je
v programe uvedené inak, prelet na trase Jakarta
— Jogjakarta, Surabaya — Pangkalan Bun, Pangkalan Bun — Jakarta, dopravu kvalitným autobusom, všetku ostatnú lokálnu dopravu so skupinou, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, stravu, vstupy, prepitné, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 370 €

2020
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ÁZIA

PAPUA, SUMBA, TIMOR,
FLORES, KOMODO, BALI

OD 2 990 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Indonézia ako na dlani.
Termíny zájazdov
		
20. 06. 2020 - 11. 07. 2020 /		2 990 €

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 22

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL aktívne ovládajúceho indonézsky jazyk
a miestnych sprievodcov, prehliadky všetkých
navštívených miest, ubytovanie v jednoduchých,
no čistých hoteloch s raňajkami, ak nie je
v programe uvedené inak, prenajatú dopravu,
prelety na trasách Papua — Denpasar, Denpasar
— Sumba, Sumba — Timor, Timor - Flores, Flores
— Bali, všetky lodné transfery, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, stravu, vstupy, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 420 €

Letecké presuny
Expedícia
Outdoor
Pláž/Potápanie
Naše Naj

1. — 3. deň

Našu expedíciu do hlbín divokej Indonézie začneme vo WAMENA,
v hlavnom meste regiónu Jayawijaya
na výšinách ostrova PAPUA. Ešte
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Počas tohto zájazdu budete mať rozhodne pocit, že ste sa ocitli
v dokumentárnom filme „National Geographic“. Nášmu oku nepoznané prírodné scenérie či tradičné aktivity domorodcov. Tajomné rituály zasadené do prostredia s rozmanitou tropickou flórou a faunou. Také je nefalšované aktívne poznávanie v našej spoločnosti.
nedávno ste popíjali kapučínko
na viedenskom letisku a dnes už
tancujete s polonahými domorodcami v lone tropickej prírody? Návšteva domorodých etník a spoznávanie

ich spôsobu života Vás presvedčí, že
sme v úplne inom svete, ďaleko
od všetkého, čo poznáme.

Dobrodružstvo poznania

Jedinečná expedícia
ponúkajúca divokú,
pestrú, rituálnu
i mystickú tvár
Indonézie.

www.victorytravel.sk

1
Wamena

Labuan Bajo
Komodo 13
Denpasar

Ruteng

Bajawa
Waingapu
Waikabubak

4. — 6. deň

12. — 14. deň

Transfer do SOGOKMO, na juh údolia
BALIEM. Pôjdeme až do WESAPUT,
trek potrvá cca 4 - 5 hodín. Cestou si
budeme vychutnávať nádherné prírodné scenérie, ale aj aktivity domorodcov. Nasledujúci deň presun
do JIWIKA na sever údolia Baliem,
kde si pozrieme 250 rokov starú múmiu. Prechádzka do dediny ANEMOIGI, kde sa zúčastníme na tradičnej
domorodej zabíjačke. Uvidíme, ako
domorodci tradičným spôsobom zakladajú oheň, lukmi a šípmi zabíjajú
prasa a varia ho na horúcich kameňoch so zeleninou a so sladkými zemiakmi. Na ďalší deň prelet do Jayapura s prehliadkou mesta, vrátane
monumentu druhej svetovej vojny
a jazera SENTANI, antropologického
múzea a trhu HAMADI.

Prelet do hlavného prístavného
mesta KUPANG na ostrove TIMOR.
Návšteva múzea provincie Kupang
a prehliadka mesta, ktorá bude zahŕňať čínsku štvrť a pevnosť Concordia. Presun do SOE so zastávkou
v dedinke OEBELO, kde si vychutnáme hudbu na tradičných nástrojoch
Sasando. Rozmanitosť Indonézie
nás neprestáva prekvapovať. Návšteva najautentickejšej timorskej
dediny BOTI s rozprávkovými slamenými domami. Presúvame sa
krajinou s nádhernou panorámou,
aby sme sa po príchode stretli
s miestnym kráľom a s jeho ľuďmi.
Dozvieme sa viac o lokálnych zvykoch a rituáloch. Po obede návšteva
parku BUAT a jeho krásnej záhrady.
Prechádzka malebnou dedinou OEHALA s tradičnými timorskými domami nás dovedie k sedemúrovňovému vodopádu ukrytému
uprostred pralesa. Neskôr sa okúpeme v prírodnom lesnom bazéne
CAMPLONG.

7. — 11. deň

Po prílete na rajský ostrov bohov
BALI si doprajeme zaslúžený oddych
na pláži s čerstvým kokosovým orechom v ruke. Máte chuť vyskúšať
surfovanie alebo potápanie? Sprievodca Vám odporučí tie najlepšie
miesta. Možnosť návštevy čarovných posvätných chrámov hinduizmu. Po relaxe na Bali nás čaká prelet
na ostrov SUMBA do mesta WAIKABUBAK. Po prenocovaní cca dvojhodinový presun do KODI, kde navštívime dedinu Bondo Kodi s typickými
tradičnými domami či megalitickými
kamennými hrobkami a prejdeme sa
po krásnych a scénických plážach.
Aby sme sa dostali do ďalšej tradičnej dediny západnej Sumby — WAINYAPU, musíme prekročiť rieku. Nasledujúci deň presun do WAINGAPU
so zastávkami v PASUNGA a GALUBAKUL, kde si prezrieme najväčší
kamenný hrob. Po ubytovaní sa nás
čaká návšteva PRAILIU, známej pre
tradičný spôsob tkania Ikatov.

Maumere

Kupang

Trasa zájazdu
4.
5.
6.
7.
8.

Indonézia
1. Jayapura
2. Wamena
3. Denpasar

do
In

né

zia

A

Pap
oigi,
nem

Waikabubak
Waingapu
Kupang
Maumere
Bajawa

9. Ruteng
10. Komodo
11. Labuan Bajo

ua

15. — 18. deň

Prelet do MAUMERE na ostrove
FLORES a presun do MONI. Vstávame skoro ráno, aby sme vyrazili
k sopke KELIMUTU s troma rôznofarebnými vulkanickými jazerami
v kráteroch. Pri pohľade na tento
unikátny prírodný úkaz nám padajú
sánky. Aj takáto je nádherná sopečná Indonézia! Pokračujeme do BAJAWA so zastávkou v BOAWAE, dedine kmeňa NAGEKEO na úpätí
sopky EBULOBO. Míňame aj dedinu
WOGO — ubytovanie v Bajawa.
Prieskum dedín kmeňov Bajawa,
z ktorých zaujme najmä BENA. Megalitická dedina, kde si ľudia zachovali svoju vieru v duchov ich predkov s atypickými obydliami so
strechami symbolizujúcimi Ngadhu
a Bhaga — mužské a ženské duchovné symboly. Cestou si urobíme
foto zastávku na svahu aktívnej
sopky INERIE. Neskôr sa okúpeme
v prírodných horúcich prameňoch
MENGERUDA. Návšteva tradičnej
dediny Boloji alebo Warusoba, kde
si pozrieme lokálne autentické tanečné predstavenie s koncertom
na bambusových flautách. Pokračujeme do RUTENG, malého hlavného
mesta kmeňa Manggarai. Prehliadka dediny RUTENGPUU s tradičnými domami.

2020

19. — 22. deň

Transfer do LABUAN BAJO. Cestou
zastávky v ELMBOR a CANCAR, kde
si vychutnáme nádhernú panorámu
ryžových políčok a pohľady na život
bežných ľudí. Ubytovanie v Labuan
Bajo. Nasledujúce ráno transfer
do prístavu a plavba na ostrov KOMODO. Práve tu uvidíme gigantické
jaštery „Komodo dragons“ s dĺžkou
dosahujúcou až 3 metre, vážiacimi
až 150 kg. Možnosti kúpania sa
na PANTAI MERAH s krištáľovo čistou vodou a s bielym pieskom, ktorá
je považovaná aj za najlepšie miesto
na pozorovanie podmorského života.
Návrat domov. Všetky tie dojmy
a zážitky budeme ešte dlho
spracovávať!

Spoznajte posvätné rituály a život
domorodých kmeňov východnej
Indonézie, pestré spektrum etník
s odlišným spôsobom života. Pozorujte
výnimočný talent miestnych umelcov
a remeselníkov, umenie vychádzajúce zo
stáročných tradícií a rituálov. Navštívte
autentické dediny, posvätné miesta
domorodcov, dych berúce panorámy,
majestátne sopky, malebné ryžové
terasy, tropické pralesy, divoké
vodopády a, samozrejme, nádherné
pláže. Na ostrove Komodo sa akoby
vrátime do praveku. Práve tu žijú najväčšie jaštery na svete. Čaká na Vás svet
zázrakov, mystiky, tradičných hodnôt,
divokej tropickej prírody, jedinečnej
kultúry priateľských domorodcov. Až
šesť preletov v základnej cene zájazdu,
so slovenským sprievodcom plynulo
ovládajúcim miestny jazyk.
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ÁZIA

SUMATRA — RAJ V TRÓPOCH

OD 2 140 €

SUMATRA, ACEH, tropický ostrov PULAU
WEH a KUALA LUMPUR.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Dobrodružstvo v pralesoch Sumatry, orangutany vo voľnej prírode,
autentické domorodé kmene, ale aj relax na panenských plážach
ostrova Pulau Weh.

Termíny zájazdov
		
08. 05. 2020 - 24. 05. 2020 /		2 140 €
30. 10. 2020 - 15. 11. 2020 /		2 140 €

Navštívte Indonéziu teraz, kým tu
ľudia chodia bežne v krojoch a majú
ešte živé zvyky a tradície. Spoznáme
pohostinnosť domácností etnických
kmeňov Aceh, Batak a Minangkabau, zúčastníme sa na ich tradičných
lokálnych oslavách, zažijeme posledné primárne dažďové pralesy s najväčšou biodiverzitou, zrelaxujeme
na panenských plážach rajského
ostrova PULAU WEH v Andamanskom mori. Objavovanie podmorského sveta je tu cestou do rozprávky.
Úchvatné scenérie ryžových polí,
podmanivá divoká príroda, malebné
dedinky, každá výnimočná. Budeme
pozvaní na pohreb aj na svadbu, ako
na každej našej ceste? Stretnutie
s voľne žijúcimi orangutanmi počas

trekingu v NP GUNUNG LEUSER
(UNESCO) bude doposiaľ nepoznaným zážitkom. Nenáročný výstup
na aktívnu sopku GUNUNG SIBAYAK
(2 112 m) a zaslúžený relax v horúcich
termálnych kúpeľoch. Cesta trajektom cez najhlbšie vulkanické jazero
TOBA priamo na ostrov SAMOSIR.
Prebádame dedinky priateľských
Toba Batakov a odhalíme ich starodávne rituály. Pešo prekročíme rovník! Horské BUKITTINGGI je centrom
matriarchálnej kultúry etnika MINANGKABAU. Jedinečná architektúra drevených domov, prehliadka kráľovského paláca a obdivovanie
zručnosti miestnych umelcov. Naozaj sme len nedávno boli v dynamickej metropole Kuala Lumpur?

Maximálny počet ľudí: 10
Trvanie zájazdu v dňoch: 17

Letecké presuny
Expedícia
Pláž
Potápanie

Z pulzujúceho veľkomesta
Kuala Lumpur rovno
do tropických dažďových
pralesov Indonézie až
k ostrovnému raju
na Pulau Weh.

SIBERUT, OSTROVY MENTAWAI
Cesta do minulosti.

Trasa zájazdu 19
1. Kuala Lumpur
2. Banda Aceh
3. PulauWeh,
Medan,
BukitLawang

4. Samosir
5. BukitTinggi
6. Padang

Pozri
priloženú
mapu

ZAŽITE
EŠTE VIAC
DOBRODRUŽSTVA

OD 2 290 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Expedícia,
Outdoor

Termíny zájazdov
		
23. 05. 2020 - 03. 06. 2020 /		2 290 €
14. 11. 2020 - 25. 11. 2020 /		2 290 €

Maximálny počet ľudí: 10
Trvanie zájazdu v dňoch: 12

Pikantná perlička! Náročná cesta
pre malú skupinu dobrodruhov,
ktorí sa neboja vyjsť zo svojej komfortnej zóny a zažiť niečo nevídané.
Ohromujúce obrazy rýchlo miznúceho sveta, ktoré akoby nepatrili
do 21. storočia. Mentawajci sú jedným z posledných jedinečných prírodných etník tropickej Ázie. Spoznávame ich život v ume,
v tradičnom drevenom dome, najbližší sused sa nachádza vo
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vzdialenosti pol dňa pešej chôdze.
Šaman a jeho synovia vyrážajú
na lov s lukmi a s otrávenými šípmi. My sme pri tom. Ulovia opice
alebo prasiatko? Ženy chytajú raky
v rieke. Opekanie na ohni, hostina
na našu počesť, turistu vidia iba
zopárkrát do roka. Nočné zvuky
tropického pralesa. Ako na inej planéte. Dovolia nám miestni šamani
spoznať ich rituály? Predvedú nám
tance s privolávaním duchov našich

predkov? Budeme svedkami aj jedinečného rituálu obetovania prasaťa
so šamanským zariekavaním? Lokálny sprievodca nám tlmočí ich
večerné rozhovory a dozvedáme sa
viac o animizme a o ich zmysle života. Na záver si doprajeme pobyt
so zaslúženým relaxom na našej
pláži, kde je len biely piesok, palmy
a my. Skúsený slovenský sprievodca ovládajúci indonézsky jazyk,
s ktorým budete všade ako doma.

Dobrodružstvo poznania

Autentické
dobrodružstvo
mimo civilizácie,
kde sa čas zastavil
pred tisíckami
rokov.

www.victorytravel.sk

FILIPÍNY

OD 1 690 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Krajina 7 000 ostrovov. Tie najkrajšie tropické
pláže, ryžové terasy a koloniálna Manila.
Zem, kde je tempo života o poznanie pomalšie a atmosféra nákazlivo
pohodová. Ryžové políčka pri Banaue, ostrovy ako Luzon, nedotknutý
Palawan, Miniloc s rozprávkovými lagúnami a súostrovie Bacuit sú
tropickým rajom, z ktorého sa Vám nebude chcieť odísť.

Letecké presuny
Pláž
Potápanie
Naše Naj

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 14

1. — 2. deň

Odlet z Viedne a prílet na Filipíny.
Charizmatická MANILA. Park Rizal,
pomenovaný po národnom hrdinovi
J. Rizalovi, ktorý je na tomto mieste
aj pochovaný. Dostaneme sa
za múry starého mesta, aby sme si
užili príjemnú koloniálnu architektúru. Fasády budov pamätajú ešte
časy, keď nad ostrovným štátom
vládli Španieli. Pozrieme si pevnosť
Fort Santiago, kde sídlilo obávané
väzenie a Kostol sv. Augustína
(UNESCO), ktorý je najstarším v krajine. V jarnom termíne možnosť zúčastniť sa na spektakulárnom obrade ukrižovania Ježiša Krista.

Trasa zájazdu 20
1. Manila
2. Banaue
3. Sagada

8. — 14. deň

Prelet na najmalebnejší nedotknutý
ostrov PALAWAN. Hlavné mesto

4. Puerto Princesa
5. El Nido

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa

3. — 7. deň

Presun do BANAUE. Míňame pokojnú
krajinu, kde sa zastavil čas. Viac ako
2 000 rokov staré ryžové políčka vôkol
nás. Snívame? To je ten pravý symbol
Filipín. Prenajmeme si džípy, aby sme
sa vydali cez malé dedinky až do BANGAANU. Navštívime aj dedinku lovcov
lebiek kmeňa IFUGAO. Tu sa zoznámime s tradičným životom tohto horského kmeňa. Prechádzame až
do horských oblastí severných Filipín,
kde navštevujeme mestečko SAGADA
so starobylým šarmom. Navštívime
jaskyne, ktoré dlhé stáročia slúžili
na pochovávanie predkov — vo visiacich a voľne uložených truhlách. Pokračujeme do mesta Bontoc s atraktívnym múzeom tradičnej kultúry
miestnych kmeňov. Návrat do Manily.

Termíny zájazdov
		
24. 02. 2020 - 08. 03. 2020 /		1 790 €
13. 04. 2020 - 26. 04. 2020 /		1 690 €
3. 10. 2020 - 16. 10. 2020 /		1 790 €
17. 11. 2020 - 30. 11. 2020 /		1 790 €

PUERTO PRINCESA v zátoke Honda.
Presun na sever do oblasti EL NIDO.
Ubytovanie v kvalitnom hoteli
na pláži. Oddych, pohoda a kúpanie
sa v tropickom raji. Súostrovie BACUIT. Ostrov MINILOC a čarovná
MALÁ a VEĽKÁ LAGÚNA — to najkrajšie, čo môžete na Filipínach vôbec vidieť! Vysoké vápencové homolovité skaly roztrúsené v okolí
pobrežia objavíme na lodi. Pre záujemcov výlet k podzemnej rieke
(UNESCO), ktorá je často označovaná ako ôsmy div sveta. Letecký presun späť do Manily a let do Viedne.

2020

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v hoteloch strednej kategórie s raňajkami, ak nie je
v programe uvedené inak, na ostrove Palawan
(oblasť El Nido) ubytovanie v kvalitnom 4* hoteli
s raňajkami, miestnu dopravu, prenajatú dopravu na ostrove Luzon, výlet k ryžovým terasám,
výlet do Bangaanu, jazdu na terénnych autách,
organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti
insolventnosti.

Manila so svojou nádhernou koloniálnou
architektúrou je v ostrom kontraste
s panenskou prírodou ostatných
ostrovov. Typické jeepney nám zdvihnú
adrenalín v tej najideálnejšej miere.
Ulice Manily plné prekvapení čakajú len
na to, aby boli odhalené dušou
dobrodruha. Ryžové políčka pri Banaue
pod ochranou UNESCO nám svojou
krásou doslova vyrazia dych a inak to
nebude ani pri panenských plážach tých
najkrajších ostrovov. Je sa na čo tešiť!

Cena nezahŕňa
Fakultatívne výlety, let na ostrov Palawan
(150 €), stravu, vstupy, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 350 €
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APERITÍV V JAPONSKU

OD 1 380 €

Esencia toho najlepšieho, čo Japonsko ponúka

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Každý dnes vie, že atmosféru zájazdu tvorí najmä jeho sprievodca.
Vaším sprievodcom bude náš Peter, ktorý žije v Japonsku 20 rokov.
Oženil sa tu s krásnou Japonkou, s ktorou spoločne vychovávajú dcérku. Perfektne pozná krajinu, ako aj mentalitu ľudí a všetky oblasti
života v Japonsku. Sprevádzal okrem našich klientov aj také hviezdy,
ako napr. Avril Lavigne, Matt Cameron zo Sound Garden či Norman
Cook alias Fat Boy Slim či manželku bývalého amerického prezidenta
Michelle Obamovú.

Naše Naj

Termíny zájazdov
		
19. 02. 2020 - 27. 02. 2020 /		1 380 €
31. 05. 2020 - 08. 06. 2020 /		1 450 €
14. 07. 2020 - 22. 07. 2020 /		1 390 €
25. 08. 2020 - 02. 09. 2020 /		1 450 €
05. 09. 2020 - 13. 09. 2020 /		1 380 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 9
Trasa zájazdu 21
1. Tokio
2. Osaka
3. Kjóto

4. Nara
5. Osaka

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL — špecialistu, prehliadku všetkých navštívených miest, ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami v dvojlôžkovej izbe, dopravu vlakmi a expresnými vlakom šinkanzenom, poistenie CK
proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Fakultatívny výlet do Nara (50 €), stravu okrem
raňajok, vstupy, povinné príplatky, dopravu metrom a MHD, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
1. — 3. deň

Odlet z Viedne a prílet do hlavného
mesta Japonska — super moderné
Tokio. Nábrežie rieky Sumida a štvrť
Šindžuku s budovou tokijskej radnice. Cez Dúhový most do Odaiba
s najkrajším výhľadom na Tokio.
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Po rieke Sumidagawa k známemu
rybiemu trhu Toyosa a k starobylej
štvrti Asakusa. Chrám Senso - ji,
a pohľady na výškou preslávenú
vežu Tokyo Sky Tree. Nocľah
v Tokiu.

Príplatok za jednolôžkovú izbu: 250 €

4. deň

Štvrť Ginza a slávna križovatka sveta — Shibuya. Skutočný a dojímavý
príbeh o psíkovi — Hačikó. Centrum
mladých avantgardných ľudí v Haradžuku. Tokijská Champs - Élysées
v Omoto Sanno. Nocľah v Tokiu.

Dobrodružstvo poznania
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5. deň

6. — 7. deň

Odchod šinkanzenom do mesta
Ósaka. Ósaka je tretie najväčšie
mesto Japonska a elektrotechnické
centrum ostrova. Prechádzka
na hlavnej triede Dótomburi. Ósaka
je považovaná za gastronomické
centrum krajiny. Jedli ste už napríklad takoyaki? Vyhliadka na mesto
zo 60 - teho poschodia Abeno Harukas. — z najväčšej budovy Japonska.
Nakoniec prekvapenie nielen pre pánov, exkluzívna návšteva nerestnej
štvrte.

Raňajky a presun do blízkeho Kjóta
— do skutočnej perly na korune celého Japonska. Návšteva Fushimi inari
— chrám tisícich červených brán,
štvrť gejší Gion a kaštieľ Nijo. Veľkolepý chrám Kiyomizu - dera — snáď
najslávnejší chrám Kjóta a úžasné
výhľady na mesto. Oslňujúci zlatý
chrám Kinkakudži s nádhernými záhradami. Zen budhistický chrám
Ryoanji s kamennou záhradou.
Pozrieme si Yasaka chrám a Maruyama park so sakurami.

8. — 9. deň

Fakultatívny výlet vlakom do mesta
Nara. Nara bola hlavným mestom
Japonska, fascinujúci chrám Tódaidži, s monumentálnou sochou Budhu. Pagoda Kofokuji a všadeprítomné srnky. Odlet z Ósaky a prílet
do Viedne.

2020
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JAPONSKO — VEĽKÝ OKRUH

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Zem technologických inovácií a najrýchlejšie
vlaky sveta.
Krajina samurajov, gejší, šogúnov, nindža bojovníkov, fantastickej
kuchyne, úchvatných záhrad, hypermoderných technológií, extrémnej čistoty, hygieny a poriadku, tradícií a spoločenskej hierarchie. Japonsko je krajina originál. Tokio — ultramoderné veľkomesto je fascinujúcim zážitkom hneď na úvod. Excelentné reštaurácie, ale aj
zapadnuté uličky, ktoré by ste sami nikdy nenašli. Fantastická
kuchyňa rôznorodých regiónov, geniálne suši a najlepšie saké na svete. Dedičstvo jedinečnej histórie v Kjóto, Nara, Nikkó, Takajama.

OD 2 990 €

Expedícia

Termíny zájazdov
		
16. 03. 2020 - 28. 03. 2020 /		2 990 €
18. 06. 2020 - 30. 06. 2020 /		2 990 €
15. 09. 2020 - 27. 09. 2020 /		2 990 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 13

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, prehliadku všetkých navštívených
miest, ubytovanie v kvalitných hoteloch vo dvojlôžkových izbách s raňajkami, dopravu vlakmi
a šinkanzenmi, autobusmi, trajekt na ostrov Mijadžima, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Fakultatívne výlety, stravu, vstupy, povinné
príplatky, dopravu metrom a MHD, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 470 €
UPOZORNENIE!
V mestách sa presúvame metrom, medzi mestami vlakmi a rýchlovlakmi, tzv. šinkanzenmi, a zo
staníc sa presúvame veľakrát peši aj s batožinou
do hotelov.

1. — 2. deň

Odlet z Viedne do TOKIA, ktoré nás
okamžite pohltí! Tu nás čaká atmosféra, ktorá len ťažko nachádza
konkurenciu. Nábrežie rieky Sumida
a štvrť ŠINDŽUKU s budovou tokijskej radnice. Vydáme sa monorailom cez Dúhový most do štvrte
Odaiba, kde si pozrieme najkrajší
výhľad na toto megamesto. Presun
vodným taxíkom cez zátoku nám
poskytne absolútne iný pohľad.
Po rieke Sumidagawa preplávame
až do okolia známeho rybieho trhu
Tsukiji a do starobylej štvrte Asakusa. Tu si pozrieme známy chrám
SENSO - JI, aj svojou výškou preslávenú vežu Tokyo Sky Tree.
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KJÓTO. Chrám KIYOMIZU DERA, jeden z najtypickejších symbolov celého Japonska alebo naše rozjímanie v zenovej záhrade chrámu
RJÓAN - JI. Pohľadnicový pohľad
na zlatý chrám KINKAKUDŽI či návšteva hory 10 000 brán, FUŠIMI
INARI.
Trasa zájazdu
Japonsko

Kanazawa

Matsumoto
Takayama

1 Tokyo

Kjóto
Osaka

Hiroshima

v HARADŽUKU, nás tu však zaujme
šintoistická svätyňa MEIDŽI DŽINGÚ, v ktorej si povieme o šintoistických rituáloch. Tokijská Champs Élysées v Omoto sanno. Celodenný
výlet do NIKKÓ a svätyňa Tóšogú
zasvätená slávnemu šógunovi
IEYASU TOKUGAWA. Posvätná stajňa s dreveným koňom a tradičný
symbol japonskej kultúry, tri múdre
opičky SANZARU, ktoré riešia spôsob, ako nakladať so zlom. Červený
most ŠINKJÓ, po ktorom mohol prechádzať výlučne šógun. Kto to bol?
Vysvetlíme si. Návrat do Tokia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tokyo
Hiroshima
Osaka
Kjóto
Kanazawa
Takayama
Matsumoto

na posvätný ostrov MIJADŽIMA. Už
z lode nás bude vítať nezabudnuteľný pohľad červenej „plávajúcej“
brány torii svätyne ICUKUŠIMA. Pešia prechádzka k bráne lemovaná
srnkami a stánkami s miestnou pochúťkou MOMIJI MANJU a špeciálnymi mušľami TSUBUGAI.

9. — 10. deň

Fakultatívny výlet do mesta NARA.
Najväčšia drevená stavba sveta —
kláštor TÓDAIDŽI. Ten ukrýva tajomstvo v podobe sochy Veľkého Budhu.
Symbol súčasnej Nary — jelenčekovia. Presun vlakom do mimoriadne
príjemného mesta KANAZAWA ležiaceho na pobreží japonského mora.
Je známe predovšetkým prekrásnou
záhradou KENROKUEN, radiacou sa
k trom najkrajším záhradám celého
Japonska! Dáme si na trhu OMIČO
fantastické ryby? Stará štvrť HIGAŠIČAJA a čaj v dome gejše.
11. deň

Prechádzka v Parku mieru a prehliadka hirošimskej Národnej pamätnej siene mieru, v ktorej si pripomenieme hrôzostrašnú udalosť
zo 6. augusta 1945. Obed a presun
do ÓSAKY.

Ranná návšteva bývalej samurajskej štvrte NAGAMAČA, v ktorej si
môžete pozrieť originálny samurajský dom. Presun do TAKAJAMA —
mesto plné starobylých kupeckých
domov založené za periódy Jomon,
preslávené svojimi tesármi, ktorí
pracovali na stavbe imperiálneho
paláca, ale i na množstve chrámov
v meste Kyóto a v Nare. Hovorí sa,
že saké z tohto regiónu je úplne
najlepšie! Miestne trhovisko DŽINIMAE a štvrť tradičných drevených
domov SANMAČI SUDŽI.

7. — 8. deň

12. — 13. deň

Prechádzka na hlavnej triede DÓTOMBURI. Ósaka je považovaná
za gastronomické centrum krajiny.
Jedli ste už také takoyaki? Vyhliadka na mesto z Ósaka SKY BUILDING. Nakoniec prekvapenie nielen
pre pánov, exkluzívna návšteva nerestnej štvrte. Presun do najzaujímavejších a najkrajších miest sveta

Autobusom do mesta MACUMOTO.
Najstarší, a podľa mnohých aj najkrajší, drevený hrad Japonska MACUMOTO - DŽÓ. Odtiaľ pokračujeme do Tokia a čaká nás posledná
noc v Japonsku. Transfer na letisko,
odlet do Európy. Prílet do Viedne.

6. deň

5. deň
3. — 4. deň

Presunieme sa do známej štvrte
peňazí GINZA, odkiaľ pôjdeme
na najznámejšiu križovatku sveta
SHIBUYA. Skutočný a dojímavý príbeh o nesmrteľnom pute medzi
človekom a psom si porozprávame
pri soške psíka, ktorého určite všetci poznáte — HAČIKÓ. Centrum mladých avantgardných ľudí

Odchod šinkanzenom do mesta HIROŠIMA. Atraktívne a prosperujúce
mesto sa stalo prvým terčom v dejinách ľudstva, na ktorý bola zhodená atómová bomba. Napriek tomu
má Hirošima veľmi ďaleko od mesta „depresie“. Jeho obyvatelia sa
znova vzchopili a vybudovali veľmi
živú a kozmopolitnú spoločnosť.
Trajektom sa presunieme

2020
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ČÍNA, TIBET,
NEPÁL, INDIA
Nezabudnuteľná štvorkombinácia
Podmanivá a intenzívna cesta, tajuplný a magický Tibet
a Nepál, starobylá Čína a India.
Neuveriteľné kombo podnetov, ktoré nám svojou širokou škálou vyrazia
dych. Spiritualita náboženstiev, neuveriteľné prírodné úkazy, dynamika
veľkomiest, kultúrna pestrosť tradícií a zvykov, postupne sa meniaca fyziognómia miestnych ľudí a zaujímavá tradičná gastronómia. Obrovský
balík dobrodružstva, ktorý je radosť rozbaľovať!

1. — 3. deň

Odlet z Viedne do PEKINGU. Najväčšie námestie sveta TIAN´AN MEN
s mauzóleom Maa, ZAKÁZANÉ
MESTO (UNESCO) a prvý dúšok voňavého jazmínového čaju. Prehliadka najmonumentálnejšej stavby
sveta, VEĽKÉHO ČÍNSKEHO MÚRU
(UNESCO). Možnosť návštevy skvelého predstavenia KUNG - FU, v podaní tých najlepších čínskych artistov. Prvou triedou lôžkovým vlakom
do 26 - miliónového ŠANGHAJA.
4. — 5. deň

Úžasné výhľady si dožičíme z lode
počas plavby po rieke HUANG PO.
Záhrady YU YUAN. Vtáčiu perspektívu si užijeme z vyhliadky hypermoderného mrakodrapu Shanghai
Tower. Deň voľna v Šanghaji, prípadne možnosť výletu do SUZHOU.
Čínske Benátky, romantické mesto
vybudované na juhu Veľkého čínskeho kanála si užijeme, aj plavbou
na loďke. TIGRIA HORA s budhistickou stúpou a záhrada LIU YUAN
(UNESCO). Odchod rýchlovlakom
do starobylého Xianu, kde
prespíme.
6. — 8. deň

XIAN a TERAKOTOVA ARMÁDA
prvého čínskeho cisára (UNESCO).
O počiatkoch budhizmu v cisárskej
Číne si povieme viac vo VEĽKEJ PAGODE DIVEJ HUSI. Po návšteve starobylých mestských hradieb a VEĽKEJ MEŠITY sa poprechádzame
impozantným trhom v moslimskej
štvrti. Rýchlovlakom presun do
CHENGDU. Prechádzka

2020

po prekrásnych uličkách KUAN ZHAI a JINLI. Ďalší deň návšteva
chovného centra pre PANDY, kde
uvidíme tieto nádherné zvieratá
v ich prirodzenom prostredí.

OD 2 890 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

9. — 12. deň

Prelet do tajomného TIBETU s ubytovaním v centre starej LHASY. Palác POTALA (UNESCO) — pýcha Tibetu a sídlo tibetských dalajlámov,
kláštor DŽOKHANG (UNESCO) —
1300 rokov starý, najzachovalejší
chrám tibetského budhizmu, kláštor DREPUNG a letné sídlo dalajlámov NORBULINGKA (UNESCO).
Prejdeme sa posvätným okruhom
BARKHOR s pestrofarebným mixom Tibeťanov a zbožných
pútnikov.

Termíny zájazdov
		
20. 08. 2020 - 13. 09. 2020 /		2 890 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 25

Cena zahŕňa
Medzinárodné letenky, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadky
všetkých navštívených oblastí, ubytovanie v kvalitných hoteloch s raňajkami, ak v programe nie
je uvedené inak, prehliadky všetkých navštívených miest, plnú penziu v NP Chitwan, autobusovú dopravu, v Číne presun kvalitnými vlakmi,
rýchovlakmi alebo lôžkovými vlakmi v prvej triede! Indický typ nočného vlaku na trase Váránasí
— Agra, permity do Tibetu, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, stravu, vstupy do pamiatok, povinné príplatky, miestny prelet Chengdu — Lhasa: 190 €, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 490 €
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13. — 15. deň

16. — 17. deň

Odchod do druhého najväčšieho tibetského mesta ŠIGATSE, kde si nenecháme ujsť kláštor TAŠILUNPO —
sídlo tibetských pančenlámov.
Zastavíme sa aj pri jazere YAMDROK,
či pri ľadovci KAROLA. Z dediny TINGRI sa pokocháme majestátnou krásou Mount Everestu či Šiša Pangmy.
Cez zasnežené priesmyky sa presúvame do dediny Gyirong, kde aj prespíme. Presun do Káthmandu.

KÁTHMANDÚ s námestím DURBAR
(UNESCO) a svätyňou KUMAR DEVI
— sídlom dievčatka — uznávanej živej bohyne, hinduistický chrám PAŠUPATINATH s kremačným ghátom,
budhistická stúpa BOUDHANATH
(UNESCO) a spomienka na zlaté časy
hippies v centre mesta v uličkách
štvrte THAMEL. Záujemcovia si urobia vyhliadkový let k najvyššiemu
štítu sveta, ktorým je MOUNT

EVEREST. Možnosť spraviť si výlet
do stredovekého mestečka BHAKTAPUR (UNESCO). Ostatní deň voľna
v Kathmandu.

sa so slonmi. S vysokou pravdepodobnosťou uvidíme krokodíly či nosorožce. Presun na nepálsko - indické hranice, odkiaľ sa odvezieme
do Váránasí.

18. — 20. deň

Presun do národného parku
CHITWAN (UNESCO) v TEARJSKEJ
NÍŽINE. Využiť možnosť absolvovania safari na slonoch vrelo odporúčame, no budeme sa zakrádať
džungľou aj pešo a kto chce, okúpe

Dobrodružstvo poznania

21. — 22. deň

INDIA. Sväté mesto hinduistov —
VARANÁSI. Mrazivý pocit pri pohľade na tradičný ceremoniál hinduistických kremačných obradov
na gháte MANIKARNIKA posvätnej

www.victorytravel.sk

Trasa zájazdu
Čína
1.
2.
3.
4.
5.

Peking
Šanghaj
Suzhou
Xian
Lhasa

Peking 1

Xian
4

Nepál
6. Káthmandhu
7. NP Chitwan
8. Varanásí

Dillí
11

India
Džajpur

9. Agra
10. Džajpur
11. Dillí

rieky GANGA. Magický východ slnka
na Gange, fascinujúci ranný rituál jej
„otvárania“ a večerný rituál jej „zatvárania“. 2 000 rokov stará AŠÓKOVA STÚPA v SARNÁTE — na mieste,
kde Budha prvýkrát verejne vystúpil
so svojím posolstvom o strednej
ceste k nirváne. Nočný vlak do Agry.

Agra

NP Chitwan
6
Káthmandhu

Lhasa

Varanásí

be

t

as
a

AGRA a jej ČERVENÁ PEVNOSŤ (UNESCO). TÁDŽ MAHÁL (UNESCO) — najkrajší monument večnej lásky všetkých čias. FATEHPUR SIKRÍ (UNESCO)
— opustené mogulské mesto vzdialené cca 40 km od Agry. Presun prenajatou dopravou do DILLÍ. Prehliadka
hlavného mesta Indie — KUTUB MINAR (UNESCO), NOVÉ DILLÍ s INDICKOU BRÁNOU, GHÁNDÍHO GHÁT, síkhský chrám GURUDWARA BANGLA
SAHIB, LOTOSOVÝ CHRÁM náboženstva Baháí, no najmä nezameniteľná
atmosféra tohto mikrokozmu indického národa. Je takmer neuveriteľné, čo
sme za celý ten čas stihli vidieť. Odlet
domov.

Ti

23. — 25 deň

5. L
h

Letecké presuny
Expedícia
Naše Naj

Šanghaj
Suzhou

25 dní a 15 pamiatok UNESCO. Ktorý
z dvoch novodobých divov sveta Vás viac
očarí, Veľký čínsky múr alebo indický
Tádž Mahál? A čo celková atmosféra
krajín? Získa si Vás viac magický Tibet
alebo dáte prednosť tajomnému Nepálu
s národnými parkami a s nádherným
obyvateľstvom? Je to na Vás. Stačí sa
len pobaliť a vydať sa s nami za
týmto príťažlivým dobrodružstvom
poznania.

2020
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TO NAJLEPŠIE Z ČÍNY

OD 1 390 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Peking, Xian, Šanghaj a Suzhou.
Najstaršia a najveľkolepejšia civilizácia sveta, jeden z najprepracovanejších a najlepšie zvládnutých zájazdov na našom trhu, pravidelne
dosahujúci len to najvyššie hodnotenie.

Naše Naj

Termíny zájazdov
		
20. 03. 2020 - 29. 03. 2020 /		1 390 €
17. 04. 2020 - 26. 04. 2020 /		1 390 €
21. 08. 2020 - 30. 08. 2020 /		1 390 €
20. 11. 2020 - 29. 11. 2020 /		1 390 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 10
Trasa zájazdu 22
1. Peking
2. Xian

3. Šanghaj
4. Suzhou

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa

1. — 4. deň

Odlet z Viedne do PEKINGU s následným ubytovaním sa. Na úvod
nás ohúri najväčšie námestie sveta
TIAN´ANMEN s mauzóleom Maa,
ZAKÁZANÉ MESTO, kam v minulosti „obyčajní“ smrteľníci nemali vstup
a na pôdu ktorého mohol vkročiť len
jediný muž — samotný cisár. Vychutnáme si prvý dúšok voňavého jazmínového čaju a na večeru ochutnáme
slávnu pekinskú kačicu. Čaká nás
prehliadka najmonumentálnejšej
stavby sveta, takmer päťtisíc kilometrov dlhého VEĽKÉHO ČÍNSKEHO
MÚRU či moderná pešia zóna
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WANGFUJING. Architektúra čínskych
záhrad v LETNOM PALÁCI, ale aj
prehliadka tých najmodernejších
a najimpozantnejších urbanistických
stavieb planéty. Klenoty ako Pekinské národné divadlo či budova Čínskej televízie. Sami sa presvedčíte,
aká architektonická krása sa skrýva
za názvami ako VTÁČIE HNIEZDO,
NOHAVICE, VAJCE a podobne. Nohám dáme oddýchnuť počas dokonalej masáže chodidiel. Popritom
spoznáme tajomstvá tradičnej čínskej medicíny. Miestni rikšiari nás
povozia po jednom z posledných
HUTONGOV, tradičných štvrtí

Pekingu a z vonkajšej strany budeme obdivovať krásu OLYMPIJSKÉHO
ŠTADIÓNA. Kto bude mať chuť, alebo skôr odvahu, vyskúša aj miestne
špeciality, ako napr. škorpióny, Priadky morušové, hady, morské koníky,
ale napríklad i menej vábivé pavúky,
ktoré sú veľké ako päsť. Využite tiež
možnosť návštevy skvelého predstavenia KUNG - FU, tradičného bojového umenia Číny v podaní tých
najlepších čínskych artistov. Nočný
presun komfortným lôžkovým vlakom prvej triedy do Xianu.

Dobrodružstvo poznania

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v kvalitných hoteloch s raňajkami, všetky transfery
v Číne, presun vysokokvalitnými modernými klimatizovanými vlakmi 1. triedy (lôžkové vozne)
na trasách Peking — Xian, Xian — Šanghaj, organizačné zabezpečenie víz, kvalitný sprievodný
program, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza (75 €), fakultatívne výlety, stravu okrem raňajok počas ubytovania v hoteloch, vstupy
do pamiatok, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 290 €

www.victorytravel.sk

Tisícročné stavby ako Čínsky múr,
Zakázané mesto, Chrám nebies, či Letný
palác, niekoľko tisíc rokov stará hlinená
armáda prvého cisára dynastie Qin, či
stáročiami overená filozofia a čínska
medicína v kontraste s výstrelkami
súčasnej architektúry, sci - fi svet
tretieho tisícročia, mrazivá krása
a dokonalosť moderného sveta.
Pochopíme, aký význam má feng šuej
v histórii svetovej architektúry.
Dokonalá harmónia vnemov!

5. — 7. deň

8. — 10. deň

XIAN, kedysi najväčšie mesto
na svete, kde sa začínala slávna
Hodvábna cesta. Dnes mesto s unikátnou čínskou a moslimskou kultúrou, a zároveň hlavné mesto provincie ŠEN - SI. Ohromujúci zážitok
z ôsmeho divu sveta — posmrtnej
hlinenej TERAKOTOVEJ ARMÁDY
prvého čínskeho cisára (UNESCO).
O počiatkoch budhizmu v cisárskej
Číne si povieme viac vo VEĽKEJ PAGODE DIVEJ HUSI nesúcej sa v architektonickom štýle dynastie Tang.
Skvelé trhy si užijeme hneď po návšteve VEĽKEJ MEŠITY. Čo tak absolvovať predstavenie tradičných tancov s výnimočnými kostýmami
a s hudbou z obdobia dynastie Tang
na rozlúčku? Nočný presun komfortným lôžkovým vlakom prvej triedy
smer ŠANGHAJ.

ŠANGHAJ. Príchod do najmodernejšieho mesta vyše miliardovej Číny
s nezabudnuteľnou panorámou koloniálneho nábrežia BUND. Úžasné
výhľady si dožičíme z lode počas
plavby po rieke HUANG PO, vďaka
čomu získame ucelenejší obraz
o tomto kolosálnom meste s ultramodernými mrakodrapmi v pozadí.
Navštívime záhrady YU YUAN, kde
absolvujeme aj čajový rituál.
Na druhý deň si užijeme vtáčiu perspektívu z vyhliadky hypermoderného mrakodrapu Shanghai Tower,
druhej najvyššej budovy sveta
po dubajskej Burj Khalifa. Čaká nás
prechádzka po najrušnejšej šanghajskej tepne NANJING ROAD. Ak by ste
chceli objavovať Šanghaj aj samostatne, môžete na to využiť voľný
deň, ostatných vezmeme na výlet
do mesta SUZHOU, do Čínskych Benátok, ako toto romantické mesto
vybudované na juhu Veľkého čínskeho kanála volajú. Vodná dedina s tisícročnou históriou a so stovky rokov
starou architektúrou očarí aj najsofistikovanejšou architektúrou čínskych záhrad. V Šanghaji odporúčame aj návštevu predstavenia
čínskeho akrobatického súboru, unikátneho v rámci celého sveta. Odlet
do Európy. Budeš chýbať, Čína. . .

2020

Spoznajte najstaršiu civilizáciu
a v súčasnosti najrýchlejšie
a najdynamickejšie sa rozvíjajúcu
krajinu sveta, pohodlne
a komfortne.
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ÁZIA

HONG KONG, MACAO

OD 1 390 €

Pulzujúca energia metropol. Veľkolepé
mestá Číny nového tisícročia.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
29. 02. 2020 - 07. 03. 2020 /		1 390 €
22. 08. 2020 - 29. 08. 2020 /		1 390 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 8

Dôležité vedieť
V prípade záujmu budú zájazdy aj v iných termínoch.

HONG KONG, mesto s najhustejším
osídlením na svete. Davy presúvajúce sa z bodu A do bodu B, úzke uličky, vysoké mrakodrapy, široké bulváre a. . . dvojposchodové električky?!
Sme v Číne alebo v Londýne? Šarm
bývalej britskej kolónie a jeho súčasná dynamika nás nadchnú od prvého
okamihu. Morský záliv olemovaný

vysokými mrakodrapmi na pozadí
zelených vrchov. Krása! Západ slnka
nad mestom si vychutnáme z VICTORIA PEAK. Prechádzky
po Kowloone či návšteva starých
čínskych chrámov, Avenue of Stars,
alebo Chodník slávy, kde sa odfotíme aj s Brucom Lee. MACAO, nádherná bývalá portugalská kolónia

ČÍNA, TIBET, BARMA
(MJANMARSKO)
Stará barmská cesta. Expedícia priamo
do Zlatej zeme sprevádzaná neuveriteľnou
scenériou v náručí veľhôr.

na území Číny, známa aj ako „Las
Vegas Východu“. Kasína, vysvietené
ulice a, samozrejme, fantastická čínska kuchyňa. To všetko v prítomnosti skvelého sprievodcu, ktorý dokonale pozná miestne prostredie
a zvyklosti.

Expedícia

ZAŽITE
EŠTE VIAC
DOBRODRUŽSTVA

OD 2 390 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
20. 06. 2020 - 05. 07. 2020 /		2 390 €

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 16

Úžasná expedícia pre náročných cestovateľov. Prejdeme mimo vyšliapaných turistických chodníčkov z tibetských výšin až do Zlatej zeme.
Zažijeme to najlepšie
z provincie Yunnan, tibetskej oblasti
Sečuánu a absolvujeme prechod cez
severný Mjanmar. Tibet a jeho magické rituály a zvyky domorodcov
v autentických mestečkách, ďaleko
od turistického ruchu Lhasy. Bájna

90

Dobrodružstvo poznania

Šangri - La položená 3 200 m n. m.
vo východnom kraji tibetskej náhornej plošiny. Scénický kaňon Tiger Leaping Gorge na rieke Jang - c - ťiang
a úchvatné prírodné scenérie počas
celej cesty. Severné oblasti Mjanmarska a nekonečný pokoj Krajiny tisícich pagôd, ktorá sa len prednedávnom otvorila pre turistov. Cesta,
ktorú nenájdete v ponuke žiadnej
inej CK na Slovensku.

www.victorytravel.sk

TAIWAN A „INÁ ČÍNA“

OD 1 990 €

Taiwan, Macao, Hong Kong, Guilin.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Skutočné YIN&YANG spojenie moderných megamiest, koloniálnej
histórie, krasovej prírody a pohľadnicového života na vidieku.

Termíny zájazdov
		
02. 07. 2020 - 16. 07. 2020 /		1 990 €
06. 09. 2020 - 20. 09. 2020 /		1 990 €

Srdce Ázie, ako znie slogan Taiwanu,
sa nám otvorí naplno. Kompaktný
ostrov, ktorého charakter odzrkadľuje jeho „výkladná skriňa“ — hlavné
mesto Taipei.

jaskýň spolu s vidiekom v malebnej
prírode nám zase odhalí, ako chutí
vonkajšia Čína. Oblečiete si zásteru
a skúsite si prípravu vynikajúcich
čínskych špecialít u lokálnej rodiny?
Dáte sa nahovoriť na rafting v scénickej krajine na rieke Yulong?
S nami zažijete viac. Garancia kvalitného slovenského sprievodcu, ktorý
dokonale pozná miestne prostredie
a zvyklosti.

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 15

Megamestá vibrujúce nevídanou
energiou - úchvatný nočný Hong
Kong z vyhliadky Victoria Peak či koloniálne mesto kasín — Macao. Guilin
v nádhernej krasovej oblasti plnej

ZAŽITE
EŠTE VIAC
DOBRODRUŽSTVA

ČÍNSKE NÁRODNÉ PARKY
UNESCO

OD 2 290 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Avatarské hory, Tianmenshan a Huangshan.

Termíny zájazdov
		
20. 06. 2020 - 04. 07. 2020 /		2 290 €
12. 09. 2020 - 26. 09. 2020 /		2 290 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 15

Fauna a flóra
čínskych
národných parkov,
ktoré slúžili ako
predlohy pre film
Avatar.
Malebné dedinky s bohatou rozmanitosťou národnostných menšín Tujia, Miao a tradičná čajová kultúra.
Unikneme z mesta do magických
hôr a navštívime parky WULINGYUAN a HUANGSHAN, ktoré sa stali
predlohou pre známy film AVATAR.
Neopakovateľné scenérie, ktoré

slúžili ako inšpirácia nejednému maliarovi či básnikovi už oddávna. Nájdete odvahu prejsť sa presláveným
preskleným mostom v 300 - metrovej výške, alebo sa pokocháte z panoramatickej lanovky? Oproti scenériám vytvoreným prírodou bude stáť
v opozícii Šanghaj — jedna

2020

z najmodernejších metropol sveta.
Panorámu mesta z najvyšších budov
sveta porovnáme s tou, ktorú vytvorila matka Zem. Ktorá z nich Vás dostane viac? Garancia kvalitného slovenského sprievodcu dokonale
poznajúceho miestne prostredie
a zvyklosti.
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ČÍNA AKO JU NEPOZNÁTE
Vnútorné Mongolsko, Peking a Xian. Bohatá čínska kultúra
s fascinujúcou históriou a nádherné nekonečné pastviny divokého
Mongolska.
Ultramoderný Peking nás dostane
svojou pulzujúcou atmosférou hneď
na úvod zájazdu. Pripravte sa na jedinečný čínsky mikrosvet ponúkajúci
širokú paletu súčasných aj historických pamiatok. Zoberieme Vás
na tajnú, málo navštevovanú, no
o to krajšiu časť VEĽKÉHO ČÍNSKEHO MÚRU. Prehliadka najmonumentálnejšej stavby sveta, takmer päťtisíc kilometrov dlhého múru
v odľahlých miestach, preč od davu
turistov je zážitkom, bez ktorého
nemôžeme Čínu opustiť. Divá fauna
a flóra azda najznámejšej čínskej
rieky — tej Žltej, je priam gýčovou
kulisou našich fotografií. Objavte
s nami tajomstvo kaligrafie, čajovej
kultúry a tradičnej čínskej medicíny.
Pripravte sa, čaká nás divoká jazda
na koňoch, život v jurtách či v tradičných skalných domoch a baranie

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 17
Trasa zájazdu 23
1.
2.
3.
4.
5.

Peking
Chengde
Pingyao
Xian
Guyuan

6.
7.
8.
9.

Yinchuan
Hohhot
Datong
Peking

Pozri
priloženú
mapu

mäso. Aké to je zobúdzať sa s východom slnka na nekonečných pláňach vnútorného Mongolska? Jaskyne Yungang a visiaci kláštor sú azda
tou najpríjemnejšou bodkou

za naším poznávaním. Cestujte
s odborníkmi a pocítite ten rozdiel!

ZAŽITE
EŠTE VIAC
DOBRODRUŽSTVA

Outdoor
Naše Naj

Ferko Mrázik je rodený Tatranec. Aktívne sa venuje horolezectvu, skialpinizmu, lyžovaniu, behaniu, slackline, východným a indiánskym
filozofiám, ochrane životného prostredia. Je podpredsedom Tatranskej
horskej služby — dobrovoľného zboru. Okrem záchranárskych odborných spôsobilostí patrí k jeho záujmom lavínová problematika.
Od roku 2010 je medzinárodným

OD 1 590 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Unikátny zážitok so slovenským horským sprievodcom
a záchranárom Ferkom Mrázikom
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Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
19. 06. 2020 - 05. 07. 2020 /		2 140 €

HIMALÁJE — TREK
OKOLO ANNAPURNY
Himaláje oddávna priťahujú milovníkov hôr a trek okolo ANNAPURIEN
je úplná špecialita! V KATHMANDU
si pozrieme chrámy a pamiatky
UNESCO, v POKHARE múzeum horolezectva. Z oblasti subtropického
lesa postupne stúpame, aklimatizujeme sa na nadmorskú výšku,až
do sedla THORUNG LA 5 416 m n. m.
Kocháme sa neopísateľne nádhernou scenériou, kamennými horskými dedinkami, spoznávame originálny život domácich. Viaceré 8
- tisícovky máme ako na dlani!
Na protiľahlom svahu Annapurny II.
spadla lavína. Dozviete sa o tom
viac. Aj o horolezeckých expedíciách.
Povieme si o prírode, o faune, o flóre, o hinduizme aj o tibetskom budhizme. Staroveké obchodné cesty
Nepál — Tibet. S Ferkom Mrázikom
sa nemusíte báť ani fakultatívnej
odbočky a výstupu na jedno z najvyššie položených jazier sveta
(takmer 5 000 m n. m. ) — TILICHO
LAKE. Trek je pod dohľadom slovenského expert UIMLA Ferka Mrázika
úplne bezpečný a vhodný aj pre horalov začiatočníkov.

OD 2 140 €

horským sprievodcom UIMLA.
V roku 2006 spolupracoval na projekte ASSIST: Alpine Safety, Security
and Informational Services and
Technologies, bol konzultantom
tvorby neuróónových sietí pre systémy na podporu rozhodovania v oblasti určovania stability snehovej pokrývky. Miluje svoju manželku, dvoch
malých synov a bezpečný pobyt
v horách aj vo veľhorách.

Dobrodružstvo poznania

Termíny zájazdov
		
09. 04. 2020 - 26. 04. 2020 /		1 590 €
08. 10. 2020 - 25. 10. 2020 /		1 590 €

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 18

Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 280 €

www.victorytravel.sk

TIBET, NEPÁL

OD 2 590 €

Nádherná cesta do tajuplných krajín na streche sveta. Pohľady
a zážitky, ktoré sa Vám nezmazateľne zapíšu do duše.
Strecha sveta — Tibetská náhorná
plošina. Najrozsiahlejšia a najvyššie
položená náhorná plošina na Zemi.
Svet, aký ste doteraz nepoznali
a ktorý musíte spoznať. Transcendentálno recitovaných mantier, farebné vlajočky trepotajúce sa vo
vetre, živé kláštory, rušné ulice

a majestátne Himaláje. Gigant medzi veľhorami Mount Everest vzbudzujúci úžas a rešpekt, či ďalšie z
piatich 8 tisícoviek si vychutnáme
tesne pod Everest Base Camp. Viac
ako 72 km dlhé posvätné jazero
Yamdrok obklopené zasneženými
vrcholmi, rušné uličky Lhasy vo

výške 3 600 m n. m. , atmosféra pulzujúceho Káthmandú s historickým
Bhaktapurom v Nepále. To všetko so
skvelým sprievodcom, ktorý cestu
okorení fascinujúcimi faktami
o miestnom živote.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
29. 05. 2020 - 10. 06. 2020 /		2 590 €
15. 09. 2020 - 27. 09. 2020 /		2 590 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 13
Trasa zájazdu 24
1. Lhasa
2. Shigatse
3. Tingri

4. Zhangmu
5. Káthmandu
6. Bhaktapur

Pozri
priloženú
mapu

ZAŽITE
EŠTE VIAC
DOBRODRUŽSTVA

TO NAJLEPŠIE Z NEPÁLU

Fascinujúca kultúra a divoká príroda. Špeciálna destinácia, kde
ľudia pokorne žijú spolu s nekonečnou silou prírody.
Mystická krajina nádherných ľudí,
bohatej kultúry, tradícií a silného duchovna v obklopení divokej prírody.
Úzke vibrujúce uličky štvrte hlavného mesta Thamel sú doslova rajom
fotografov. Naproti tomu stojace
stúpy Boudhanath a iné svätostánky
v tomto rodisku Budhu dýchajú pokojom. Záujemcovia si urobia let
k najvyššiemu vrchu sveta MOUNT
EVERESTU ponad nádherné štíty Himalájí. Bude nám počasie priať? Ak
áno, zažijeme pohľad napĺňajúci pokorou a rešpektom zároveň. Dobrodružné safari v národnom parku
CHITWAN, bohatá fauna Taerskej nížiny je už len čerešničkou na tejto
cestovateľskej delikatese. Sľubujeme atmosféru, ktorá Vás doslova
pohltí, s krásou Himalájí na dosah
ruky.

OD 1 149 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
27. 02. 2020 - 08. 03. 2020 /		1 149 €
09. 04. 2020 - 19. 04. 2020 /		1 149 €
17. 09. 2020 - 27. 09. 2020 /		1 149 €
24. 10. 2020 - 03. 11. 2020 /		1 149 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 11
Trasa zájazdu 25
1. Kathmandu
2. Mount Everest
3. Bhaktapur

2020

4. NP Chitwan
5. Kathmandu
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ÁZIA

VEĽKÝ OKRUH NEPÁLOM
+ POON HILL TREK

OD 1 290 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Chuť Himalájí.

Himaláje a ich majestátna krása, historické miesta, autentické lokálne komunity, unikátna fauna s množstvom endemických druhov. Ťažiskom zájazdu je jeden z najkrajších trekov Horného Mustangu,
s nízkou obťažnosťou, avšak nebudeme mať núdzu o 5 - hviezdičkové výhľady. Adrenalín do žíl pridá tiež rafting na rieke Trisuli alebo aj
návšteva safari v Národnom parku Chitwan. Jedinečný ekosystém
pahorkov, horských plies, vysokých pasienkov a hustých džunglí.
Po návšteve magického Nepálu sa budete ešte dlho usmievať.

Letecké presuny
Expedícia
Outdoor,
Naše Naj

Termíny zájazdov
		
28. 04. 2020 - 10. 05. 2020 /		1 290 €
25. 09. 2020 - 07. 10. 2020 /		1 290 €

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 13

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a vynikajúceho miestneho nepálskeho
sprievodcu, prehliadku všetkých navštívených
miest, ubytovanie vo veľmi príjemnom hoteli
v úplnom centre Káthmandu vo štvrti Thamel,
raňajky v cene počas celej cesty, počas treku ubytovanie v kvalitných horských ubytovniach s teplou vodou, pobyt v Národnom parku Chitwan
s plnou penziou, dopravu v Nepále, rafting, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, povolenie na treking
(vybavíme v CK, cena 50 €), prelet na trase
Káthmandu — Pokhara (zvyčajne približne
100 €),stravu, vstupy do pamiatok, letiskové
taxy, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 230 €

1. — 3. deň

Odlet z Viedne alebo z Bratislavy
do hlavého mesta Nepálu —
do Káthmandu. Podrobná prehliadka KÁTHMANDU s námestím DURBAR a so svätyňou KUMAR DEVI –,
ktorá je sídlom jedinej živej bohyne
sveta, hinduistický chrám PAŠUPATINATH a pohrebné rituály spopolňovania zosnulých. Najznámejšia
nepálska budhistická stúpa BOUDHANATH a spomienka na zlaté časy
hippies na FREAK STREET. Nevynecháme ani Opičí chrám a mnoho
iného. Mesto Vás uchváti svojou
priamočiarosťou a pozitívnou energiou. V meste, v prípade potreby,
zoženieme aj všetky potrebné veci
na trek. Záujemcovia si urobia let
k najvyššiemu vrchu sveta MOUNT
EVERESTU ponad nádherné štíty
Himalájí.
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Dobrodružstvo poznania

Najkrajší a nie veľmi náročný trek
v oblasti horného Mustangu — PoonHill,
Ghorepani, Ghandruck. Panoráma
pohoria Annapurna, ktorá vyráža dych,
nám bude počas 5 - dňového treku
vernou spoločníčkou. Zažijete aj Vy
stavy porovnateľné s nirvánou
na vlastnej koži? To všetko obohatené
o najkrajšie pamiatky Nepálu
v Káthamandu a safari v Národnom
parku Chitwan. Skrátka nezabudnuteľné
dobrodružstvo a dokonalá dovolenka!

Poon Hill
Ghorepani
Nayapul 3/8

1. N
ep
ál

www.victorytravel.sk
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2/9 Pokhara

Trisuli

1

Káthmandu

Chitwan

4. — 6. deň

Prelet do mesta Pokhara, odkiaľ sa
hneď vydáme na náš 5 - dňový relaxačný a dušu očisťujúci trek z dedinky Nayapul. Krátky úsek popri
brehu rieky Modi Khola vystrieda
dedinka Birethani (1 065 m)
s množstvom obchodíkov a čajovní.
Postupujeme nahor do osady Tikhedhunga (1 525 m), kde sa aj
najeme. Prvý náročnejší úsek je
pred nami, čaká nás asi dvojhodinové stúpanie po schodoch do čarovnej osady Ulleri (2 070 m). Plní endorfínov sa uložíme na spánok.
Ranné výhľady budú prvou odmenou a ubezpečením o tom, že to
naozaj stojí zato! Pokračujeme cez
dubový a rododendronový prales
do Banthani vo výške 2 250 m.
Po ďalšej hodinovej chôdzi prichádzame do nádhernej scénickej dediny Ghoprepani. Náš dnešný cieľ.
Na nasledujúce ráno vstávame ešte
za tmy, aby sme absolvovali asi hodinový výstup na Poon Hill (3 200
m), odkiaľ sa nám pri východe slnka
zjaví pred očami jeden z najčarovnejších pohľadov, panoramatický
výhľad na Himaláje vrátane

Dhaulagiri, južnej Annapurny, Fishtail a mnoho ďalších. Návrat
do Ghorepani, kde sa do ďalších
krokov posilníme raňajkami. Vydávame sa na trek do Tadapani (2 630
m), kde strávime ďalšiu noc.
7. — 9. deň

Z Tadapani cez jednu z najkrajších
a najznámejších trekingových oblastí Nepálu pôjdeme až do čarovnej osady Ghandruk s takmer neustálymi výhľadmi na masív
Annapurny. Samotná dedina je jedným z najkrajších osídlení himalájskej oblasti a určite tu necháte kus
svojho srdca. Ráno zostup až
do Nyapulu, odkiaľ sa odvezieme
nazad do Pokhary. Pokhara je veľmi
príjemné horské mesto. Je plné kvalitných reštaurácií, barov, suvenírov,
masáží s ponukou širokej palety fakultatívnych aktivít, ako napr. paraglajding, let na vrtuľníku a podobne. Necháte sa na niektorú
prehovoriť? Veď si to zaslúžite!

2020

10. — 13. deň

Skoro ráno presun scénickou cestou
na cca trojhodinový rafting po rieke
Trisuli. Rafting pre tých, ktorí si
chcú vychutnať bezpečný splav
s magickými výhľadmi a prekrásne
všetko objímajúce prostredie. Pokračujeme do národného parku
CHITWAN (UNESCO) v TEARJSKEJ
NÍŽINE. Názov Chitwan v preklade
znamená „Srdce džungle“ a my sa
presvedčíme, čím si tento názov zaslúžil. SAFARI v Chitwane je však
rozhodne iný zážitok, ako napríklad
safari na africkom kontinente. I keď
koncentrácia živočíchov v tomto
národnom parku je neuveriteľne vysoká, vzhľadom na hustotu vegetácie budeme musieť sledovať svoje
okolie oveľa pozornejšie ako na afrických savanách. Využiť možnosť
absolvovania safari na slonoch vrelo odporúčame, no budeme sa zakrádať džungľou aj pešo a kto chce,
okúpe sa so slonmi. Je vysoká pravdepodobnosť, že uvidíme krokodíly
či nosorožce. Presun späť
do Káthmandu a následný transfer
na letisko. Odlet do Viedne.

Trasa zájazdu
Nepél
1. Káthmandu
2. Pokhara
3. Nayapul
4. Ulleri
5. Ghorepani
6. Poon Hill
7. Ghandruk
8. Nayapul
9. Pokhara
10. Trisuli
11. Chitwan
12. Káthmandu

Najkomplexnejší
program v krajine
označovanej ako
„Zem nikdy sa
nekončiaceho
pokoja a lásky“.
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OD 1 999 €

MONGOLSKO

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Púšť Gobi a NP Hustai. Rozľahlé múzeum
prírody priamo pod šírym nebom.

Termíny zájazdov
		
01. 06. 2020 - 09. 06. 2020 /		1 999 €
15. 08. 2020 - 23. 08. 2020 /		1 999 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 9
Trasa zájazdu 26
1. Ulanbatar
2. Dalan Dzadgad
3. Yolyn Am

4. Ulanbatar
5. Hustai NP
6. Ulanbatar

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa

Pátranie po dinosaurích stopách
v najkrajších oblastiach púšte Gobi
prebudí v nás dieťa. Na scenérie
mimoriadne bohatý Národný park
Hustai neďaleko Ulanbátaru zaručí
zbierku fotografií, na ktoré budete
hrdí.

1. — 2. deň

Odlet v poobedných hodinách
z Viedne do Ulanbátaru. Autobusový
presun priamo k známej soche Džingischána. Prehliadka múzea, no najmä skvelé fotografovanie na vrchole
sochy s úžasným výhľadom na okolitú krajinu. Polhodinový presun
do krásneho skanzenu pod názvom
KEMP 13. storočia, kde uvidíme tradičné obydlia a štýl života, ale aj rozličné zamestnania pôvodných obyvateľov. Tu si dáme tradičný obed.
Priamo v kráľovskej jurte! Po prehliadke skanzenu sa presúvame
späť do Ulanbátaru.
3. deň

Prelet do DALANZADGADU v GOBI.
Terénnymi vanmi sa presunieme
do tiesňavy YOLYN AM – výborná
možnosť fotografovania v panenskej
prírode. Doprajeme si trek na vybranú horu cca 2 200 m n. m. , nad hlavami a nad aparátmi nám budú krúžiť Supy tmavé, Supy bielohlavé či
Bradáň žltohlavý. Budeme počuť
a vidieť pískajúce Sysle alašanské
a piku – malé zvieratko pripomínajúce „skalného králika“. Možno budeme mať šťastie na vzácnu horskú
kozu Argali alebo na Kozorožca sibírskeho, ktoré sú najobľúbenejšie pochúťky mystického irbisa – Leoparda
snežného, ktorý sa tu tiež vyskytuje.
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Hotové safari na pešo. Aj keď sme
v púšti Gobi, prekvapí nás prítomnosť unikátneho ľadovca zovretého
v kamennom údolí. Cestou späť návšteva múzea, kde vidieť diorámy
fauny vyskytujúcej sa v tejto oblasti
a veľmi „zaujímavo“ preparované
exempláre mačkovitých šeliem, kože
zo snežných leopardov, ale aj „exemplár“ bájneho Olga Chorchoja. Presun púšťou Gobi. Cesta k najväčším
piesočným dunám KHONGORIN ELS
vedie cez geologicky zaujímavé oblasti, kde si budeme môcť nájsť svoj
vlastný drahokam alebo aspoň polodrahokam. Západ slnka ako z veľkej knihy, večera a nocľah v jurtovom
kempe v malebnej scenérii piesočných SPIEVAJÚCICH DÚN a vysokých
hôr.
4. deň

Návšteva miestneho chovateľa tiav.
Pohostenie tradičným kumysom či
čajom s mliekom a prehliadka jurty
kočovníkov z Gobi. Možnosť prechádzky na ťavách či na koňoch
do blízkosti najvyšších dún. Odtiaľ
peší výstup na jednu zo Spievajúcich
dún. Budeme z výšky obdivovať
a fotografovať mimoriadne scenérie
háld piesku rôznych odtieňov, týčiacich sa nad okolitou krajinou so stádami koní, tiav, kôz a oviec domorodých kočovníkov. Následne návšteva
neďalekého unikátu – sírneho prameňa vytekajúceho priamo spod
dún.
5. deň

Odchod do legendárnej oblasti „Horiacich útesov“ BAYANZAG, ktoré sa
stali kolískou modernej paleontológie práve vďaka bohatými nálezom

mnohých druhov dinosaurov
a iných prehistorických tvorov. Fotografom určite utkvie v pamäti scenéria zvláštne tvarovaných červených útesov, ktoré vystupujú
na povrch Gobi, akoby z iného sveta… Poobedňajší presun na letisko,
odlet späť do Ulanbátaru a nocľah.

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v kvalitných, plne vybavených jurtových kempoch
a hoteloch, dopravu, let na trase Ulanbátar
– Dalandzadgad – Ulanbátar, vstupné do NP,
organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti
insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Povinné príplatky, stravu okrem raňajok, poistenie liečebných nákladov, víza.

6. deň

Po raňajkách cca 2 - 3 - hodinový
presun autobusom do unikátneho
NÁRODNÉHO PARKU HUSTAI. Ten je
známy výskytom KOŇA PRZEWALSKÉHO. Stretnúť tu môžeme aj Kozorožca sibírskeho, ale aj svišťa tarbagana. Je to jediné miesto
v Mongolsku, kde žije aj nám známy
Jeleň lesný a ďalších 44 druhov cicavcov, desiatky druhov unikátnych
vtákov a stovky druhov rastlín. Obed
v kempe priamo v NP a poobedné
safari s miestnym rangerom v parku.
Večera, NOCĽAH V JURTÁCH.

Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu/jurtu: 320 €

7. — 9. deň

Doobedňajšie safari v parku, obed
v kempe a poobedný presun
do Ulanbátaru, v ktorom prenocujeme. Na záver tejto čarovnej cesty
absolvujeme prehliadku Ulánbátaru.
Začneme známym budhistickým
chrámom a kláštorom Gandan, pokračujeme Džingischánovým námestím a parlamentom, navštívime
fabriku na výrobu kašmíru s možnosťou nákupu kvalitných kašmírových svetrov či šálov, no doprajeme
si aj voľno na oddych či na nákup posledných suvenírov. Skorý ranný odchod na letisko a odlet do Európy.
Bolo nám úžasne!

Dobrodružstvo poznania

Najmenej zaľudnená krajina vzhľadom
na rozlohu štátu. To je Mongolsko, zem,
ktorá má najviac koní v pomere k počtu
obyvateľov na svete. Svojou rozľahlosťou a scenériami si nás rozhodne nájde
v hľadáčikoch našich fotoaparátov.
Nocľah v jurtách, prekvapujúco dobré
jedlo a excelentná mongolská vodka.
Jednoducho zážitky, na ktoré sa
nezabúda.

www.victorytravel.sk

BHUTÁN

OD 2 350 €

Stratená Šangri - la. Krajina čerpajúca z dávnej kultúry,
zo zvykov a z tradícií, ktoré zvyšok sveta opustil už dávno.
Bhután je poslednou Šangri - lou. Stratený raj rozliehajúci sa medzi vrcholkami majestátnych Východných Himalájí sa ukrýva medzi dvoma svetovými veľmocami — Indiou na juhu a Čínou na severe. Takmer
780 000 ľudí tu nažíva v mieri a v súlade s panenskou prírodou, chránenou pred chamtivými ľudskými
záujmami. Krajina akoby jednou nohou v 21. storočí a druhou v stredoveku. Kultúra Bhutánu, taká neopakovateľná, je najväčšou atrakciou celej krajiny.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
21. 03. 2020 - 28. 03. 2020 /		2 350 €
25. 04. 2020 - 02. 05. 2020 /		2 350 €
13. 09. 2020 - 20. 09. 2020 /		2 350 €
07. 11. 2020 - 14. 11. 2020 /		2 350 €

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 8

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prenajatú dopravu, let na trase Dílií — Paro — Dílií, ubytovanie
v kvalitných 3* hoteloch, plnú penziu počas pobytu v Bhutáne, organizačné zabezpečenie víz,
poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, povinné príplatky, bakšišné, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 280 €
Dôležité vedieť
1. — 3. deň

4. — 5. deň

6. — 8. deň

Odlet z Viedne a prílet do Bhutánu.
Nádherné výhľady na Mt. Everest.
Prehliadka údolia malebného Paro,
známeho pre svoje prírodné krásy
a historické pamiatky dedinských
komunít. THIMPU má ďaleko
od toho, čo si pod pojmom hlavné
mesto predstavujeme. Dýchame
čerstvý vzduch a užívame si šírošíre
výhľady na mesto i Himaláje z tzv.
Budha Point. Pamätník tretieho kráľa Bhutánu Chorten. Pri troche šťastia nám v chráme Changangkha pridelia aj bhutánske meno. Návšteva
hradnej pevnosti zo 17. storočia TASCHICHHO DZONG, v ktorej dnes
sídlia kancelárie kráľa
a ministerstiev.

Presun na priesmyk DOCHULA,
v ktorom za jasného dňa vidieť zasnežené vrcholky Himalájí. 108 budhistických stúp postavených okolo
pahorku poskytne ideálnu kulisu
na fotografie. Zostúpime do subtropického údolia PUNAKHA, kde stálo
starobylé hlavné mesto. Peší výlet
do chrámu KHAMSUMYULEY. Ryžové políčka, zurkotajúca rieka a nikdy
nás neopúšťajúce veľhory. Okrem
kláštora SANGCHEN LHENDRUP si
po chutnom obede porozprávame
pikantné príbehy o miestnom drukpovi, ktorého falus tu uctievajú
dodnes. Chrám CHIMI LHAKHANG
s pejoratívnymi maľbami nám dá
jasnú odpoveď na to, prečo je tento
„Boží blázon“ z 15. storočia spájaný
s plodnosťou. Nocľah v Punakha.

Raňajky a doobedňajší presun až
k chrámu KYICHU zo 7. storočia. Vyskúšame tradičnú lukostreľbu
a ochutnáme večeru u miestnej rodiny. Pešia túra k ikonickému chrámu
TAKTSANG LAHANG DZONG (Tigrí
brloh), ktorý je preslávený v celom
budhistickom svete. Jedno z najobľúbenejších pútnických miest, kde už
mnoho budhistických svätcov odhalilo vďaka meditácii poklad učenia.
Pevnosť známa ako „Hrad Víťazného
Drugpy“, je symbolom víťazstva Bhutánu nad tibetskou inváziou v 17. a 18.
storočí. Odhalí sa nám spoza oparu
mračien aj svätá hora JUMOLHARI
stojaca na hranici s Tibetom? Poznávanie zavŕšime večernou prechádzkou v centre mesta. Po raňajkách odchod na medzinárodné letisko v Paro.
Návrat do Viedne.

Miesto prestupu na trase do Bhutánu sa môže
meniť v závislosti od letových plánov leteckých
spoločností.

Trasa zájazdu
Bhután
1.
2.
3.
4.

Paro
Thimphu
Punakha
Paro

Punakha
Paro 1

Thimphu

2020
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ÁZIA

TO NAJLEPŠIE Z INDIE

OD 1 390 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Rozprávka maharadžov.

Termíny zájazdov
		
20. 03. 2020 - 29. 03. 2020 /		1 390 €
10. 04. 2020 - 19. 04. 2020 /		1 390 €
27. 11. 2020 - 06. 12. 2020 /		1 390 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 10
Trasa zájazdu 27
1.
2.
3.
4.

Dillí
Váránasí
Khajuraho
Orčha

5. Agra
6. Džajpúr
7. Dillí

Pozri
priloženú
mapu

Naše Naj
Cena zahŕňa

Zem, ktorá sa na nič nehrá a odhalí aj to, čo by človek nečakal. Extrémne rozmanitá krajina, kde si Vás ľudia získajú širokými úsmevmi
a pohodovým prístupom k životu. Kolíska náboženstiev a filozofií
v spojení s leskom čias dávno minulých. Zažite aj Vy pocit radžov
a maharání v honosných palácoch alebo údiv, či priam transcendentálne pocity pri vodách najposvätnejšej rieky sveta — Gangy. Len tu
pochopíte, aké to je cestovať nielen v priestore, ale i v čase!

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie vo 4
- hviezdičkových hoteloch s raňajkami, ak
v programe nie je uvedené inak, klimatizovanú
autobusovú dopravu, dopravu nočným ležadlovým vlakom Dillí — Váránasí, dopravu vlakom
Jhansi — Agra, miestny prelet na trase Váránasí
— Khajuraho, organizačné vybavenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa

1. — 3. deň

Odlet z Viedne do megalopolisu Indie — do DILLÍ, noc v lietadle. Staré
Dillí bolo hlavným mestom moslimskej Indie od 17. do 19. storočia. Práve
z tohto obdobia pochádza množstvo
mešít, pamätníkov a pevností. My
navštívime INDICKÚ BRÁNU, GHÁNDÍHO GHÁT, KUTUB MINAR, ale
i nádhernú sikhskú GURUDWARU
a LOTOSOVÝ CHRÁM náboženstva
Baháí. Podvečer odchod nočným vlakom do duchovného centra subkontinentu VÁRÁNASÍ. Vône, farby, bohatstvo aj chudoba splývajúce
v zmesi rituálov dominantného hinduistického náboženstva. Tisíce
chrámov a oltárov, skrátka ohromujúce zážitky na celý život. Večerná
plavba po GANGE a pohľad na kremačný ghát MANIKARNIKA. Práve
tu sú spopolňovaní privilegovaní
hinduisti. Večerný rituál zatvárania
rieky zanechá v každom silný dojem.
Noc v kvalitnom 4 - hviezdičkovom
hoteli.
4. — 6. deň

VÁRÁNASÍ — chaotická zmes rikší,
kráv, motoriek, bicyklov, áut, duchovných bábov a predavačov suvenírov. Východ slnka na Gange, prechádzka úzkymi uličkami mesta,
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návšteva miesta SARNÁTH, kde
Budha prvýkrát vystúpil so svojím
posolstvom o strednej ceste k nirváne. Nádherný 2 000 rokov starý
AŠÓKOV STĹP v múzeu. Odlet
do KHAJURAHO, miesta vzniku legendárnej Kámasútry. Transfer
do hotela a prehliadka chrámov božstiev LAKŠMÍ a VARHA, chrámového
komplexu KHANDARYIA MAHADEV
a iných. Predstavíme si aj stále prítomný džinizmus. 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. Následný presun do JHANSI
a krátka cesta kvalitným vlakom
do AGRY. Po príchode noc v Agre
v kvalitnom 4 - hviezdičkovom
hoteli.
7. — 10. deň

Ranná prehliadka mauzólea TÁDŽ
MAHÁL, najkrajšieho pamätníka,
aký bol kedy postavený z lásky. Toto
hlboko pôsobivé staviteľské dielo
moslimských Mogulov sa stalo turistickým emblémom Indie. Prehliadka ČERVENEJ PEVNOSTI, ktorú

dal postaviť v roku 1565 cisár Akbar.
Pevnosť bola pôvodne vojenskou
stavbou, ale počas vlády Šáhdžahána ju povýšili na palác, až kým sa
z nej v roku 1658 nestalo väzenie.
Prehliadka bohato zdobenej hrobky
ITMAD - UD - DAULÁH perzského
džentlmena Mirzu Ghijása Bega.
Návšteva opusteného mogulského
mesta FATEHPUR SIKRÍ. Po noci
v Agre pokračujeme do posledného
zo štátov v rámci Indie —
do RADŽASTANU. Ubytovanie
v meste DŽAJPUR. Pulzujúce hlavné
mesto Radžastan je pre farbu budov
v nádhernom starom meste známe
aj ako „Ružové mesto“. Táto rušná
metropola je miestom divokých kontrastov a v každom prípade je aj
pastvou pre oči. Káry s nákladom zeleniny, ťažné ťavy raziace si cestu
uličkami zapchatými autami, kravami, rikšami, bicyklami, morkami
a chodcami, ktorí sa zmätene prepletajú v dopravnom chaose. Pozrieme si aj OBSERVATÓRIUM a maharadžov MESTSKÝ PALÁC. Noc
v Džajpure nám dodá síl do posledného dňa výletu, pretože nás čaká
prehliadka pevnosti AMBER. Necháte sa zviezť na sloňom chrbte ako
maharadža? Následný transfer
do Dillí a odlet do Európy.

Dobrodružstvo poznania

Víza, fakultatívne výlety, stravu, vstupy do pamiatok, povinné príplatky, poistenie liečebných
nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 270 €, možnosť
príplatku za prelet na trase Dillí — Váránasí

Megalopolis, akým je hlavné mesto
Indického subkontinentu, či top zážitky
na celý život pri otváraní a zatváraní
najposvätnejšej rieky Ganga.
Najimpozantnejšie rituály hinduistickej
civilizácie, najkrajší pomník, aký
v histórii ľudstva dal postaviť muž svojej
žene v Agre, či opustené mogulské
„mesto duchov“ Fatehpur Síkrí. Chrámy
dynastie Chandela sú pod ochranou
UNESCO, inšpirované Kámasútrou, sú
v ostrom kontraste s pamiatkami mesta
Orccha. Na záver nám vyrazí dych
unikátna a honosná architektúra
Džajpuru, hlavného mesta Radžastánu.
Vychutnajte si s nami toto multikombo
s ubytovaním v kvalitných 4 - hviezdičkových hoteloch. Jedinečný Festival
svetiel — DIWALI, keď vyhráva dobro
nad zlom, môžete s nami zažiť
v novembrovom termíne.

www.victorytravel.sk

JUŽNÁ INDIA

OD 2 340 €

Mozaika kontrastov. Najobšírnejší program Južnej Indie plný pestrej
palety vnemov.
Pulzujúci Bombaj, spiritualita chrámov, rajské pláže v Goa, najkrajší
palác v zemi, široké ryžové plantáže a vôňa korenia vo vzduchu. Intenzívne zážitky s pikantnou príchuťou, ktoré nestrácajú na svojej
jedinečnosti. India, to je prekvapivá koketa, učiaca trpezlivosti
a oplývajúca svojou nevídanou charizmou, kde ľudia majú na všetko
čas a odpovedajú úsmevom. Precíťte s nami to, čím je Bhárat, ako
domáci svoju vlasť nazývajú, taká príťažlivá.

Letecké presuny
Expedícia
Pláž
Naše Naj

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
20. 02. 2020 - 08. 03. 2020 /		2 340 €
24. 09. 2020 - 11. 10. 2020 /		2 340 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 18
Trasa zájazdu 28
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mumbai
Aurangabad
Ajanta/Ellora
Chennai
Mahabalipuram
Auroville/
Pondicherry
7. Thanjavur
8. Trichy

1. — 3. deň

Bombajská metropola pochová všetky doterajšie predstavy o Indii ako
o chudobnej krajine. Podnikneme
výlet za hlbším poznaním hinduistickej kultúry v podobe dávnych jaskýň a chrámov Slonieho ostrova, tzv.
ELEPHANT ISLAND.

9. Madurai
10. Thekkady
11. Allepey
12. Kochi
13. Ooty
14. Mysore
15. Hampi
16. Goa

Pozri
priloženú
mapu

4. — 7. deň

Ruch a chaos veľkomesta vymeníme
za inšpiratívnu krásu a veľkoleposť
UNESCO pamiatky MAHARASHTRA.
Chrám Kailáš v komplexe jaskýň ELLORA. Večerný prelet do Tamil Nadu.
Ráno v metropole CHENNAI otvorí
snehobiela Katedrála Santhome, neďaleko druhej najdlhšej pláže sveta
Marina (13 km). MAHABALIPURAM,
naša ďalšia zastávka na ceste
do PONDICHERRY, bývalej francúzskej kolónie. Presun do UNESCO
mesta TANJORE.
8 - 12. deň

Chrámový komplex mesta TRICHY Sri
Ranganathaswamy spolu s neďalekým Rock Fort Temple pyšne sa týčiacim nad mestom. Symboly mesta
s pôdorysom v tvare lotusa — MADURAI. Pozorovanie divokých zvierat
v národnom parku PERIYAR či

prechádzky po plantážach korenia
v okolí mestečka THEKKADY. Nechajte
sa rozmaznávať ako maharadžovia
počas jedinečnej plavby na luxusnom
housebóte — kettuvallam. Započúvajte sa aj Vy do šepotu paliem zdobiacich fascinujúci ekosystém vodných
kanálov Keraly a na vlastnej koži zažite východ slnka v ALLEPPEY, v meste
známom ako Benátky východu.
13. — 18. deň

Sme v štáte Karnataka. OOTY — vo
výške 2 286 m n. m. , ponúka

príjemný únik pred páliacimi lúčmi
indického slnka. Pri presune využijeme vyhliadkovú jazdu parným vláčikom, ktorého trasa zapísaná v dedičstve UNESCO má prevýšenie
2 200 metrov. HAMPI, kde nás čakajú kamenné ruiny bývalého impéria
Vijayanagarov, pripravené rozpovedať príbehy, ktoré ani čas neodvial.
Naše putovanie po orientálnom subkontinente zakončíme relaxačným
pobytom na idylickej pláži v štáte
GOA. Odlet z Bombaju domov
— do Európy.

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v príjemných a v kvalitných hoteloch s raňajkami, ak
v programe nie je uvedené inak, všetky transfery,
2x vnútroštátny prelet na trase Aurangabad —
Chennai a Goa — Mumbai, presuny na loďkách,
vo vlakoch, v spacích vozňoch, vlastnou klimatizovanou dopravou, organizačné zabezpečenie
víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, stravu, bakšiš, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 590 €
Dôležité vedieť
Možnosť ubytovania v Goa: vo 4 - hviezdičkovom
rezorte za doplatok 150 €/osoba v dvojlôžkovej
izbe/pobyt

Návšteva 7 pamiatok kultúrneho
dedičstva UNESCO až v piatich štátoch
Indie. Mestá poznačené britskou,
francúzskou, holandskou a portugalskou
kolonizáciou, pretkané prevažne
hinduistickými svätostánkami
drávidskej architektúry. Ajurvéda
na vodách keralských kanálov, tzv.
„backwaters“ v housebótoch.
Čajovníkové plantáže so sviežosťou
horských oblastí. História a duchovno
dýchajúce z majestátnych stavieb. Relax
na plážach vychýreného prímorského
strediska dovolenkovej oblasti Goa.
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SRÍ LANKA

OD 1 190 €

Perla Indického oceánu.

Z vtáčej perspektívy pripomína kvapku padajúcu do vôd Indického oceánu. Svojou rozmanitosťou patrí
medzi najkrajšie destinácie sveta — Srí Lanka! Bohatá nielen kultúrou, ale aj prírodou. Tropický ostrov,
ktorý od rovníka delí len 7 stupňov a vďaka svojej kráse právom dostal meno Perla Indického oceánu. Prví
arabskí obchodníci, ktorí sa tu vylodili, ho zas nazvali Serendib — Vrodené šťastie. Z tohto pomenovania
vzniklo aj slovo serendipity, a teda „objavovanie šťastia, krásy a dobra bez toho, že by sme sa o to nejako
zvlášť snažili“. A presne taká je Srí Lanka!

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
21. 03. 2020 - 30. 03. 2020
10. 04. 2020 - 19. 04. 2020
08. 08. 2020 - 17. 08. 2020
05. 09. 2020 - 14. 09. 2020
14. 11. 2020 - 23. 11. 2020

/		1 190 €
/		1 190 €
/		1 250 €
/		1 190 €
/		1 190 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 10

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestneho sprievodcu, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v kvalitných 3 - hviezdičkových hoteloch, polpenziu
počas celého zájazdu, prenajatú klimatizovanú
dopravu, vlak, organizačné vybavenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.

Pláž
Potápanie
Naše Naj

Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, stravu (okrem uvedenej), vstupy do pamiatok, jazdu na slonoch, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
1. — 4. deň

Odlet z Viedne alebo z Bratislavy.
Po prílete na ostrov sa presunieme
smer PINNAWALA — sloní sirotinec.
Nenecháme si ujsť možnosť vidieť
viac ako 70 slonov a sloníčat z tesnej
blízkosti. No najkrajšie je ich hromadné kúpanie sa v rieke a kŕmenie tých
najmenších sloníkov z obrovských
fliaš mliekom. Pokračujeme smer
HABARANA, kde si záujemcovia vyskúšajú jazdu na slonovi, čo by pri
návšteve Srí Lanky rozhodne nemalo
chýbať. Po ubytovaní sa v hoteli si
doprajeme skvelú večeru a oddych,
aby sme nabrali síl na zdolanie Levej
hory — Sigiriya. Budeme „šplhať“
na 200 metrov čnejúcu sa skalnú
pevnosť. Nádherný, dych vyrážajúci
výhľad, ktorý určite stojí za trošku
námahy a potu, nám bude odmenou.
Toto unikátne dedičstvo UNESCO je
archeologickým skvostom. V mestečku MATALE nevynecháme čarovnú
záhradu korenia. Kráľovské mesto
KANDY nás privíta vo veľkom štýle.
A to tradičnými tancami s ohňovou
šou. Po predstavení návšteva azda
najposvätnejšieho budhistického
chrámu, Dalaga Maligawa, známeho
skôr ako Chrám Buddhovho zuba.
5. — 6. deň

Ráno začneme prechádzkou po kráľovskej botanickej záhrade. Navštívime aj obchod s hodvábom a múzeum
šperkov a drahokamov. Malé Anglicko
– mesto Nuwara Eliya so silným nádychom britského vplyvu. Po raňajkách nás šofér odvezie na železničnú
stanicu, kde nastúpime na vlak. Cesta vlakom otvára pred nami fascinujúci výhľad na malebnú krajinu,
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svieže zelené čajové plantáže, kopce
a údolia. Otvoríme si okno, nadýchame sa čerstvého vzduchu a urobíme
nespočetne veľa záberov. Extrémne
fotogenická scenéria počas hodinovej
cesty typickým miestnym vlakom plnýmdomácich ľudí je zážitkom, bez
ktorého nemôžeme odísť. Táto cesta
cez hory a kopceje oficiálne jednou
z najkrajších na celom svete.

Krajina srdečných
a krásnych ľudí
s fascinujúcou kultúrou
a históriou a tropický
ostrovný raj v jednom.

Príplatok za jednolôžkovú izbu: 225 €

7. — 10. deň

Náš poznávací program po príchode
do rezortu vystrieda relax, oddych
a zaslúžené slnenie sa na krásnych
plážach! Pred odletom nevynecháme
metropolu COLOMBO. Hlavné a najväčšie mesto a zároveň hlavný prístav ostrova. Je unikátnym prepojením starého s novým, moderného
s tradičným. Uvidíme Galle Face Green promenádu, „mrakodrapovú modernú časť“, Námestie nezávislosti,
Mestskú radnicu a rušnú, naoko
chaotickú dopravu, nad ktorou budeme len krútiť hlavami. Následný
transfer na letisko a odlet do Viedne
či do Bratislavy.

Návšteva stále dôkladne neobjaveného
tropického raja s milými domorodcami
a s bohatou kultúrou je jedinečným
spojením poznávania s oddychom
priamo na pláži. Štyri najznámejšie
pamiatky pod ochranou UNESCO
a vzduch presiaknutý arómou škorice či
vanilky. Jazdu na slonoch naprieč
tropickou prírodou vystriedajú tradičné
tance, čajové plantáže, scénická jazda
vlakom, ale i metropola Colomba.
Intenzívne poznávanie zavŕšené relaxom
v rezorte na zlatistej pláži.

Habarana 3
Sigiriya
Dambulla

Matale

Trasa zájazdu
Pinnawala 1

Srí Lanka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pinnawala
Sigiriya
Habarana
Dambulla
Matale
Kandy
Nuwara Eliya
Colombo

Colombo

Dobrodružstvo poznania

Kandy

Nuwara Eliya

ÁZIA
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Naše Naj
Expedícia

VEĽKÁ EXPEDÍCIA
STREDNOU ÁZIOU
Pre skutočných nadšencov spoznávania
a vnímania odlišného sveta. Splňte si svoj
cestovateľský sen v Stredne Ázii!
Tento prepracovaný zájazd organizujeme ako jediní na Slovensku –
neopakovateľná cesta cez takmer všetky štáty Strednej Ázie. Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

1. — 3. deň

4. — 5. deň

Odlet z Viedne a prílet do hlavného
mesta Kazachstanu Nur - Sultan.
Novovybudované mesto v stepi
s novým názvom a vstupná brána
do nového Kazachstanu. Večerná
atmosféra so symbolom mesta,
veža Bajterek. Vnútroštátny let
do Almaty. Bývalé hlavné mesto
Kazachstanu z čias Sovietskeho
zväzu. Ortodoxný Chrám Nanebovstúpenia Pána, ktorý sa nachádza
v Panfilovom parku a bol dokončený
v roku 1907. Južne od Almaty sa vypína Zailysky Alatau. Časť pohoria
Tian Shan, ktorého najvyššie vrchy
majú až 5 000 m. Na večeru zájdeme do tradičnej kazašskej reštaurácie kde budeme mať možnosť
ochutnať typické kazašské jedlá.
Noc v Almaty.

Ráno odchádzame do nepoznanej
časti juhovýchodného Kazachstanu
– - kaňon Charyn. Poobedný príchod
a nocľah v jurtovom tábore, ktorý
sa nachádza priamo v kaňone. Prekračujeme hranicu do Kirgizska
a smerujeme k jazeru Issik Kul. Budeme spať na jeho južnej strane,
užijeme si množstvo krásnych pohľadov na jazero a na hory za ním,
a v tento deň si urobíme nenáročný
výlet do rozprávkového kaňonu
Skazka. Noc pri jazere.

OD 3 899 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
13. 06. 2020 - 02. 07. 2020 /		3 899 €
11. 07. 2020 - 30. 07. 2020 /		3 899 €
05. 09. 2020 - 24. 09. 2020 /		3 899 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 20

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku na trase Viedeň – Astana,
Ašchabad – Viedeň, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v kvalitných hoteloch, na pamírskej ceste v jednoduchých ubytovniach typu guest house a v jurtovom kempe, let na trase Biškek – Oš, Astana
– Almaty, prenajaté džípy v Tadžikistane, expresný vlak na trase Samarkand – Buchara, všetky
pozývacie listy a povolenia nutné na získanie víz,
organizačné zabezpečenie víz, poistenie proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, stravu, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 510 €
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Astana 1

Biskek

15 Konye Urgench

Kanon Charyn

Almaty

Kadji Sae

Trasa zájazdu

Chiva
Darwaza

6 Osh
Buchara

Samarkand
Kalaikhumb
Dusanbe
10

Ashabat

Kazachstan

Sary Tash
Murgab

1. Astana
2. Almaty
3. Kanon Charyn

Chorog

Kyrgyzstan
4. Kadji Sae
(jazero Issik Kul)
5. Biskek
6. Osh
7. Sary Tash

Tajikistan
8. Murgab
9. Chorog
10. Kalaikhumb
11. Dusanbe

Uzbekistan
12. Samarkand
13. Buchara
14. Chiva
6. — 8. deň

Presun do Biškeku, prehliadka mesta a odlet do mesta Oš. Otvorený
trh, ktorý je stále najväčší v celej
strednej Ázii. Hora Sulaiman Too
(UNESCO), skvelý obed a dedinka
Sary - Taš, v ktorej prespíme v sympatickom guest house. Odchod
do Tadžikistanu, do Autonómnej
oblasti Horný Badachšan, tzv.
GBAO. Cez priesmyk Kizil - Art, ktorý je hranicou, prejdeme
do Tadžikistanu. Dramatická zmena
okolitej scenérie – po zelenom

Kirgizsku nás čaká cesta vyprahnutou oblasťou Pamir Highway. Cez
ďalší priesmyk Ak - Bajtal (4 655
m), ktorý je najvyšší na našej ceste,
prídeme do mestečka Murgab. Murgab je hlavné administratívne sídlo
východného Pamíru ležiace vo výške 3 600 m. Noc v Murgabe.

Turkmenistan
9. — 10 deň

Pokračujeme po legendárnej a ľudoprázdnej ceste Pamir Highway. V tento deň si do sýtosti vychutnáme pohľad na majestátne hory naokolo.
Jednoduchý obed si dáme v dedinke
Aličur a v podvečerných hodinách prichádzame do správneho strediska
Pamíru – do mesta Chorog, v ktorom
prespíme. Pokračujeme našimi džípmi po pamírskej ceste do mestečka
Kalajchumb. Afganistan je stále
na dosah! Posledná noc na území autonómnej oblasti GBAO.

15. Konye Urgench
16. Darwaza
17. Ashabat

11. — 13. deň

Našimi džípmi vchádzame do hlavného mesta Tadžikistanu. Prehliadka hlavného mesta a noc v Dušanbe. Presun do Samarkandu.
Ponoríme sa do jeho fascinujúceho
centra a začneme priamo na námestí Registan. Perla Hodvábnej
cesty a podľa miestnych aj najkrajšie mesto sveta. Dáme im za pravdu? Samarkand je mimoriadne významným mestom, ktoré v 14.
storočí Timur pretvoril na centrum
svojej obrovskej ríše Prezývajú ho aj
„Mesto modrých kupol“ a my hneď
pochopíme prečo.
14. — 16. deň

Raňajky a opäť Samarkand! Najznámejší obrázok z Uzbekistanu sa
opäť objaví pred našimi očami! Tvorí ho Ulugbekova medresa, medresa
Šherdor a napokon medresa Tillya
Kari. Pozrieme sa do fantasticky vyzdobeného mauzólea Gur Emir, kde
je pochovaný obávaný vládca Timur
so svojimi synmi. Skvelý obed
a čaká nás cesta do ďalšej uzbeckej
perly – do Buchary. Mesto, o ktorom
sa právom tvrdí, že je najviac nedotknutým mestom Strednej Ázie
a jedným z najzaujímavejších miest
na svete. Zaprášenými uličkami
prejdeme Bucharu skrz - naskrz
a objavíme všetky jej poklady. Odchod do mesta Chiva.
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17. — 18. deň

Chiva. Starobylé uličky jedného
z najkrajších miest strednej Ázie.
Mešita Džuma, ikonický, nedokončený minaret Kalta Minor alebo nádherné mauzóleum Pahlavana
Mahmúda. Fantastický a pohodový
deň! Ranný odchod do Turkmenistanu. Dnes nás čaká dlhší prechod cez
hranicu do najuzatvorenejšej krajiny
strednej Ázie. Pozrieme si zvyšky
starého mesta Konye - Urgenč, najvyšší minaret Kutlug Timur či mauzóleum Turabeg Chanym. Pokračujeme autami na juh, do Darwaza
– Brána do Pekla. Unikátny plynový
kráter. Po prehliadke a večeri pokračujeme do hlavného mesta Ašchabad. Neskorý nočný príchod do Ašchabadu a nocľah.

19. — 20. deň

Prehliadka mramorového mesta.
Mesto, ktoré sa nepodobá na žiadne iné v strednej Ázii, a niektorí
cestovatelia ho stavajú aj nad Dubaj. Pýcha púštnej krajiny sa zjavuje
ako zázrak – majestátne budovy
postavené z mramoru, antikorové
semafory, minimálna doprava
a dnes už legendárne zlaté sochy
Turkmenbašiho. Skorý ranný odchod na letisko. Prílet do Viedne.
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JORDÁNSKO

OD 1 180 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

+ pobyt pri červenom a mŕtvom mori
Naše Naj
Pláž

Termíny zájazdov
		
07. 03. 2020 - 15. 03. 2020 /		1 180 €
11. 09. 2020 - 19. 09. 2020 /		1 180 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 9
Trasa zájazdu 29
1. Amman
2. MADABA
3. Petra

4. Akaba
5. Jerash
6. Amman

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, ubytovanie
v kvalitných 3* hoteloch v dvojlôžkových izbách
s raňajkami, komplet prenajatá klimatizovaná
doprava, všetky vstupy podľa programu, poistenie CK voči insolventnosti.

Prevoňané čajovne, chutná arabská
shwarma a vodné fajky v starobylom Ammáne. Skalné mesto Petra
ukrývajúce najväčšie poklady UNESCO. Ohromný 40 metrov vysoký
chrám tu vytesali do ružovkastého
pieskovca už pred 2500 rokmi.
Z biblickej hory Nebo sa nám naskytne pohľad na zasľubenú zem,
tak ako Mojžišovi, po jeho 40 ročnom putovaní. „Jordánske Pompeje“ Jerash, ukryté niekoľko storočí
v piesku. Deň v krajine červenkastého piesku na púšti Wadi Rum
a noc v beduínskom kempe. Šnorchlovanie v priezračnom červenom
mori a liečivý kúpeľ v rýchlo miznúcom mŕtvom mori.
1. — 2. deň

Odlet z Viedne a prílet do hlavného
mesta Jordánska, do AMMÁNU. Prehliadka krásneho centra starého
mesta. Farebný trh, divadlo rímskeho mesta Philadelphia, mešita kráľa
Abdulláha a Husejnova mešita. Biblická hora Mt. Nebo odkiaľ sa Mojžiš
pozeral na zasľúbenú zem. Úžasné
výhľady na Mŕtve more a na Palestínu. Z hory sa odvezieme priamo
k brehom mora o ktorom je známe,
že sa v ňom prakticky nedá kúpať.
Presvedčíte sa o tom aj sami?
3. deň

Po raňajkách vyrážame púštnou
diaľnicou „Kings Highway“
do MADABY s kostolíkom svätého
Juraja, pod ktorým sa skrýva
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najvýznamnejšia mozaika Blízkeho Východu. V malom ospalom
mestečku sa stretáva islam
s kresťanstvom. Mešity a kostoly
na jednej ulici. Pokračujeme
k údoliu Wadi Al - Mujeb, kde navštívime známy križiacky hrad Kerak s bohatou históriou, ktorý bol
v roku 1189 dobytí slávnym Saladínom. Cestu zavŕšime v Petre,
kde aj prenocujeme.
4. deň

Nezabudnuteľný deň v skalnom
meste Nabatejcov, PETRA. Za úzkym Siqom sa objaví Pokladnica,
a Vy sa ocitnete v rozprávke. Kráľovské hrobky vytesané do ružovkastých skál, rímske divadlo, kolonáda,
ktorú lemujú chrámy a dievčenský
hrad ukrývajúci legendu. Vyšliapete
si 800 schodov až ku kláštoru Ed
Deir? V diaľke vidíme Áronovú horu
s bielou svätyňou. Krásne výhľady
na jordánsku krajinu, presladený beduínsky čaj s mätou. Na tento deň
sa naozaj nezabúda!
5. deň

Presunieme sa do púšte Wadi Rum
(tiež známej ako "The Valley of
Moon "), miesta s pohostinnou tvárou s najvyššou horou krajiny – DŽABAL RUM. Jazda na džípoch, príbehy
o Lawrencovi z Arábie, sedem stĺpov
múdrosti a značky starovekých karaván na skalách. Večera a nocľah nás
bude čakať v beduínskom kempe
priamo v púšti.

6. deň

Ranný presun do šarmantného prímorského mesta AQABA a celodenný oddych. Šnorchlovanie v priezračne čistom Červenom mori alebo
kúpanie sa s výhľadom na izraelský
Eilat. Večer mesto ožíva a ponúka
možnosť vychutnať si chutné arabské jedlo, posedieť v miestnej čajovni pri dúšku mätového čaju či vodnej
fajke. Arabský večer ako má byť!
Prenocovanie v meste Aqaba.
7. deň: Prechádzame údolím Wadi
Araba, kde na horizonte stúpajú šedivé kopce, až k MŔTVEMU MORU.
Tu si doprajeme čas na okúpanie
a relax. Následne sa presunieme
do Ammánu, kde aj prenocujeme.

Cena nezahŕňa
Víza 55 € (po prílete na letisku), strava okrem raňajok, povinné príplatky, bakšišné, poistenie lieč.
nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 200 €

Krajina ružového piesku
dýchajúca históriou
starých civilizácii.

8. — 9. deň

JERASH nosí hrdo prezývku “jordánske Pompeje”. Mesto ukryté mnoho
storočí v piesku je jedným z najlepšie zachovaných rímskych provinčných miest na svete. Ešte dnes môžeme obdivovať rímsky urbanizmus,
spevnené a kolonádové ulice, chrámy, divadlá, široké verejné priestranstvá, námestia, kúpele, fontány
a mestské hradby obklopené vežami
a bránami. Zastavíme sa pri meste
ALJOUN, kde leží križiacky hrad QALAT AR - RABAD postavený generálom slávneho Saladína. Preskúmame jeho tmavé chodby a povieme si
ako sa odtiaľto dostávali správy
do Káhiry za jeden jediný deň. Posledný deň plní zážitkov odlietame
domov.

Dobrodružstvo poznania

Starobylé mestá Ammán, Madaba, Petra
a Jerash ukrývajúce najväčšie poklady
UNESCO. Deň a noc v čarovnej púšti
Wadi Rum pod najvyššou horou krajiny.
Relax pri liečivom mŕtvom mori, arabské
večery pri vodnej fajke a mätovom čaji,
nádherný podmorský svet pri červenom
mori.

www.victorytravel.sk

TO NAJLEPŠIE Z UZBEKISTANU
Legenda Veľkej hodvábnej cesty.
PRIDALI SME: Tajomnú púštnu oázu - mesto MIZDAKHAN

OD 1 195 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
21. 03. 2020 - 29. 03. 2020 /		1 195 €
11. 04. 2020 - 19. 04. 2020 /		1 195 €
22. 08. 2020 - 30. 08. 2020 /		1 195 €
12. 09. 2020 - 20. 09. 2020 /		1 195 €

Maximálny počet ľudí: 18
Trvanie zájazdu v dňoch: 9
Trasa zájazdu 30
1.
2.
3.
4.

Taškent
Nukus
Mizdakhan
Chiva

5. Buchara
6. Šahrisábz
7. Samarkand

Pozri
priloženú
mapu

Uzbekistan z dielne CK VICTORY TRAVEL je produkt tešiaci sa značnému
úspechu. Vďaka perfektnému pomeru medzi cenou a kvalitou, aký nemá
konkurenciu, spoznáte Orient ako nikdy predtým. Uzbekistan, to je zem
plná farieb, legiend, pohostinných ľudí a architektonických skvostov, čo
vytrvali v čase.
1. — 2. deň

Odlet z Viedne s následným príletom do Uzbekistanu. TAŠKENT –
ocitli sme sa v magickej STREDNEJ
ÁZII! Taškent je mesto kontrastov
a my uvidíme jeho novú modernú
časť, ale aj staré miesta, z ktorých
dýcha uzbecká história. Prehliadka
náboženského komplexu Chazrati
Imam, kde na malom priestore nájdeme množstvo architektonických
perál. Madrasa Barak Chan, mešita
Telješach, ale aj múzeum, v ktorom
spočíva najstarší Korán na svete! Pozrieme si známy madras Kukeldaš,
ktorý dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu a tiež Piatkovú mešitu ležiacu v jej susedstve. Orientálny bazár Čorsu je miestom, ktoré dostane
každého milovníka trhov. Mongolsko
- tatárske tváre, farebné šaty žien,
okrúhly uzbecký chlieb zdobený pečaťami lokálnych pekárov, vôňa grilovaných šašlíkov, najrôznejšie orechy, sušené marhule a obrovské
množstvo ovocia a zeleniny. Nahliadneme do modernej časti Taškentu, kde uvidíme budovu opery
a baletu Alíšera Navoyího a Námestie nezávislosti. Mix vnemov
a zážitkov nás unáša do úplne iného
sveta, aký nám bol doteraz známy.
Noc v Taškente.
3. — 4. deň

Prílet do mesta NUKUS na západe
krajiny, odkiaľ sa presunieme
na miesta starobylých ruín mesta
MIZDAKHAN. Práve tu sa začíname
ponárať do stredoázijskej rozprávky

1000 a 1 noc. CHIVA. Jedna z TOP zastávok na našej ceste. Prejdeme
za hradby starého mesta a v „múzeu
pod holým nebom“ sa vďaka zachovalej jedinečnej architektúre dostaneme o niekoľko storočí späť. V tomto meste, ako z rozprávky 1 000 a 1
noci, na nás čakajú skutočné skvosty
uzbeckého staviteľstva: minaret Palvan – Kari, mešita Chodra Ksauli
a pevnosť Kunya – Ark. Vstúpime aj
do mauzólea miestneho svätca
Pahlavana Mahmúda a prejdeme sa
nádvoriami paláca Toš – Hovli či islamskej školy Šergazi Chána. Zastavíme sa pri symbole mesta, pri
zvláštnom minarete Kalta Minor
a zistíme o ňom viac. Vystúpime
na vysoký minaret Islam Hodža, odkiaľ si užijeme pohľady na rozprávkové mesto z vtáčej perspektívy? Večer
aj noc strávime v Chive. Dlhý presun
zaujímavou krajinou naprieč Uzbekistanom až do slávnej Buchary. Aby
sme sa do nej dostali, musíme prejsť
okrajom púšte KYZYLKUM. Krajina,
meniaca sa spolu s pribúdajúcimi kilometrami pohládza naše oko.
5. — 6. deň

BUCHARA! Mesto, o ktorom sa právom tvrdí, že je najviac nedotknutým mestom Strednej Ázie. Vyjdeme na pevnosť Ark a budeme sa
oddávať výhľadu na minarety
a na kupoly mesta. Medresa Mir Arab, blízky minaret s mešitou Kalon, tyrkysové čiapočky madrasu Čor
Minar, námestie Ljabi Hauz s madrasmi starej židovskej štvrte, ale aj
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pôvodná synagóga. Je vôbec možné
toho toľko vidieť? S nami áno. Ráno
opustíme Bucharu, aby sme sa
po ceste do Samarkandu zastavili
v mestečku ŠAHRISABZ. Návštevou
Šahrisabzu si skompletizujeme
štvoricu uzbeckých miest, ktoré sa
dostali na prestížny zoznam UNESCO! Mesto preslávil jeho rodák dobyvateľ Timur Veľký. Ruiny kedysi veľkolepého Timurovho letného bieleho
paláca Ak Saray, komplex Dorut Tillavat s mešitou Kok Gumbaz, ako aj
Dorus Saodat – hrobka Timurovho
obľúbeného syna Džahangíra. Vyrážame do Samarkandu, kde aj
prespíme.

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadky
všetkých navštívených miest, vstupné do všetkých pamiatok, ubytovanie v kvalitných 3* a 4*
hoteloch s raňajkami (izby vybavené klimatizáciou, chladničkou, telefónom, TV), prenajatú dopravu v Uzbekistane, vnútroštátny let na trase
Taškent – Urgenč, pozývací list a všetky povolenia nutné na získanie víz, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza (95 €), stravu okrem raňajok, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky

7. — 9. deň

SAMARKAND – perla Hodvábnej
cesty a podľa miestnych aj najkrajšie
mesto sveta. Dáme im za pravdu?
Samarkand je mimoriadne významným mestom, ktoré Timur
v 14. storočí pretvoril na centrum
svojej obrovskej ríše. Fotogenické
Redžistánske námestie s tromi
úchvatnými madrasmi si nás získa.
Nakukneme aj do fantasticky vyzdobeného mauzólea Gur Emir, kde je
pochovaný obávaný vládca Timur.
Mešita jednej z Timurovych manželiek – Bibi Chanum a známe Ulugbekovo observatórium. Prejdeme
sa aj tyrkysovým komplexom hrobiek Šah - i - Zinda, kde je pochovaný bratranec Mohameda, svätého
proroka islamu. Nebudeme veriť, že
tá krása naokolo je skutočná. Ešte
nákup suvenírov a nás čaká posledná samarkandská noc. Neveríme, že
to tak rýchlo ubehlo. V posvätnom
meste HOJA ISMAIL navštívime
na rozlúčku mauzóleum imáma Ismaila al - Bucharího. Presun
do Taškentu a let naspäť do Európy.

Príplatok za jednolôžkovú izbu: 320 €

Extrémne populárne
príbehy rozprávkovej
krajiny Timura Veľkého.

Samarkand – legenda Veľkej hodvábnej
cesty na nás dýchne atmosférou bájneho
Orientu, ktorá je citeľná ešte aj dnes.
Spoločne prejdeme všetky kultúrne
dedičstvá UNESCO v Uzbekistane.
Blúdiac uličkami sa budeme kochať
týmito monumentálnymi „múzeami pod
šírym nebom“. Spoznáme miestnu
kultúru a jej jedinečné zvyklosti, ako
i chute jedál, na ktoré nezabudneme ani
po príchode domov. A k tomu kvalitné
ubytovanie a prenajatá doprava iba pre
nás.
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IRÁN — VŠETKO PODSTATNÉ
To najlepšie z Perzie.

OD 990 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
13. 03. 2020 - 22. 03. 2020 /		990 €
09. 10. 2020 - 18. 10. 2020 /		990 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 10

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcov CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v hoteloch na úrovni 3 hviezdičiek s raňajkami, ak nie je
v programe uvedené inak, dopravu, organizačné
zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, vstupné, stravu, bakšišné, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 380 €

Naše Naj

Dôležité vedieť

Národ žijúci v obklopení stavieb, ktoré unášajú dušu ďaleko, ďaleko
od povrchného sveta. Irán, to je „ostrov“ pokojnej atmosféry, kde
domáci sú si ešte stále vedomí svojej hodnoty, no nezabúdajú byť
ľudskí, ochotní a vždy usmiati. Skutočná rozprávka Orientu… Navštívte ju s nami!

Navštívime krajinu, ktorá Vás prekvapí svojou
bezpečnosťou a krásou. V každom prípade však
ide o náboženskú diktatúru a s niektorými obmedzeniami je potrebné rátať. Počas celého pobytu nebudeme piť alkohol, muži budú chodiť
oblečení v dlhých nohaviciach, ženy budú potrebovať jednoduchú šatku na prikrytie vlasov, dlhú
voľnú blúzku zahaľujúcu partie bokov a dlhé nohavice či sukne až po členky.

1. — 3. deň

Odlet z Viedne. Víta nás metropola
TEHERÁN. Prechádzame záhradami,
kde postavili svoj palác GOLESTÁN
panovníci Kadžarskej dynastie.
S históriou Iránu sa zoznámime
v Národnom múzeu a nevynecháme
ani MÚZEUM ŠPERKOV ABGINEH
plné nevšedných pokladov. Na múre
bývalej americkej ambasády pohľadáme kultové obrázky, posedíme si
v našej prvej čajovni a necháme sa
pohltiť čarom teheránskeho bazáru.
Smerujeme na juh do skutočnej perly Perzie, do mesta ISFAHAN.
4. — 5. deň

Čarokrásny ISFAHÁN! Imámovo námestie nás pohltí a poodkryje svoje
tajomstvá. V paláci ALI KAPU budeme hľadať fresky, v mešite Šejka
Loftolláha nás obklopia tisíce vzorovaných kachličiek a prejdeme sa
po nádvoriach obrovskej Imámovej
mešity. Ochutnáme perzské špeciality, miestnu zmrzlinu a oddýchneme
si v paláci ČEHEL SOTÚN. Hľadali by
ste v Iráne kresťanskú štvrť? Spoločne nájdeme aj tú, aby sme sa pokochali interiérom arménskej katedrály
VANK. Zdoláme kopec, na ktorom
stojí starobylý ZOROASTRIÁNSKY
chrám ohňa Ateškáde, a ďalšie sily
naberieme pri pohľade na Manar
Džombán, trasúce sa minarety. Piatková mešita, ktorá patrí medzi
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Islam, kresťanstvo, zoroastriánske
náboženstvo, mix vôní a chutí, kontrast
púští a hôr. Najkrajšie a najvýznamnejšie pamiatky starovekej Perzie, patriace
medzi to najlepšie, čo svet ponúka.
Jedna z najstarších, stále inšpirujúcich
hrdých civilizácií, literatúra a umenie,
tisíce spisovateľov a básnikov.
Veľkolepá, vznešená a impozantná
architektúra, doteraz žijúce zvyky
datujúce sa už od zoroastriánskeho
obdobia viac ako 3 000 rokov
do minulosti.

Dobrodružstvo poznania

www.victorytravel.sk

Teherán 1

Isfahán

Trasa zájazdu

Yazd

Irán
1.
2.
3.
4.

Shiráz

najčerstvejšie prírastky v UNESCO.
Večerné vysvietené námestie nám
z pamäti už nikto nevezme!
6. — 7. deň

Pokračujeme za volaním púštneho
mesta YAZD (UNESCO). V hlinenom
meste YAZD ležiacom na okraji púšte zvoľníme tempo a budeme si

užívať jeho pohodu. 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. Vychutnávame
si skvelú miestnu kuchyňu. Presun
do mesta Shiraz.

2020

8. — 10. deň

SHIRAZ. Kedysi sa o ňom hovorilo
ako o meste básnikov, vína a bohémskeho života. Necháte si od andulky vybrať svoj šťastný verš pred
hrobkou básnika HAFÉZA? Budeme
obdivovať hru svetla a farieb v mešitách VAKIL a NASIR, no nezabudneme sa zatúlať aj do uličiek VEĽKÉHO

Teherán
Isfahán
Yazd
Shiráz

BAZÁRA. Neobídeme ani palác NARANJESTAN. Za Shirazom sa rozkladajú pôsobivé ruiny slávneho PERZEPOLISU, odkiaľ vydávali perzskí
králi svoje rozkazy a kam im každoročne prinášali ľudia zo všetkých kútov sveta svoje dary. Vstúpime Bránou národov a kamkoľvek sa
pozrieme, uvidíme torzo niekdajšej
mocnej ríše. Podľa legendy ho zniesol zo sveta ALEXANDER VEĽKÝ.
Najkrajšie perzské reliéfy si pozrieme na paláci APADANA. V NAQS - E
ROSTAM na nás čakajú veľkolepé
hrobky štyroch perzských kráľov vysekané do skalných masívov. Odlet
do Európy.
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ÁZIA

IZRAEL

OD 1 150 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

PAMIATKY A SÚVISLOSTI S DOKTOROM
HISTÓRIE JURAJOM POLÁČKOM.
Ako kresťania vytvorili Svätú zem zo zabudnutej rímskej provincie.

Pláž

Termíny zájazdov
		
04. 04. 2020 - 11. 04. 2020 /		1 150 €
03. 10. 2020 - 10. 10. 2020 /		1 150 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 8
Trasa zájazdu 31
1.
2.
3.
4.
5.

Tel Aviv
Jeruzalem
Betlehem
Mar Saba
Kumrán

6.
7.
8.
9.

Mŕtve more
Skytopol
Nazareth
Tel Aviv

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v kvalitných 3* hoteloch s raňajkami, ak nie je
v programe uvedené inak, komplet prenajatá klimatizovaná doprava, organizačné zabezpečenie
víz, poistenie CK proti insolventnosti.

Rôznorodosť a komplikovanosť súčasnej Svätej zeme sa dá pochopiť,
ak sa vydáme na cestu
do minulosti keď vznikla.
1. — 2. deň

Odlet z Viedne do TEL AVIVU. Prehliadka moderného mesta s architektúrou bauhaus zapísanou v UNESCO. Presun do JERUZALEMA.
Prechádzka STARÝM MESTOM
po dávnych rímskych bulvároch
od DAMAŠSKEJ BRÁNY popri CHRÁMOVEJ HORE k ZÁPADNÉMU
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MÚRU (Múr nárekov) cez ŽIDOVSKÚ
ŠTVRŤ k BAZILIKE BOŽIEHO HROBU. Hora OFEL, kde stál JERUZALEM
KRÁĽA DÁVIDA. Prehliadka archeologického náleziska, prechod podzemným CHIZKIJÁŠOVÝM TUNELOM
postaveným v 8. storočí pred Kristom. Nádrž SILOE, kde Ježiš uzdravil
slepca. IZRAELSKÉ MÚZEUM, SVÄTYŇA KNIHY, v ktorej sú uložené
zvitky od Mŕtveho mora, MODEL JERUZALEMA z Ježišových čias a ARCHEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA.

Cena nezahŕňa
3. — 4. deň

BETLEHEM. Uvidíme BAZILIKU NARODENIA, jeden z najstarších kostolov na svete. CENTRUM a MÚZEUM
BETLEHEMOV. Navštívime POLE
PASTIEROV a vyberieme sa do JUDEJSKEJ PÚŠTE k pravoslávnemu
kláštoru MAR SABA zo 6. storočia.
Návšteva komplexu BOŽIEHO HROBU. KLÁŠTOR SV. JURAJA CHOZEBITU vo WADI QELT, ktorý je zo 6. storočia a leží ukrytý v krásnom
zelenom údolí blízko Jericha. Po stopách dávnych pútnikov sa vyberieme
na krátku pešiu túru cez údolie.

Víza, stravu, vstupy, povinné príplatky, poistenie
liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 340 €

Navštívte najvýznamnejšie pamiatky
a pochopte historické súvislosti Svätej
zeme a Blízkeho východu. Starobylé
mestá a krajina, kde vznikli biblické
dejiny. Kúpanie sa v Mŕtvom mori.

5. — 6. deň

7. — 8. deň

OLIVOVÁ HORA. Vystúpime ku
kláštoru PATER NOSTER a IMBOMON, odkiaľ podľa tradície Ježiš
vystúpil do neba. Údolie potoka
Cedron, GETSEMANSKÁ ZÁHRADA
a BAZILIKA AGÓNIE. Úzke uličky
ARMÉNSKEJ ŠTVRTE, KATEDRÁLA
SV. JAKUBA. Pozrieme sa do sýrskeho Kostola SV. MARKA, do MARONITSKÉHO KOSTOLA a deň
ukončíme na Vrchu SION, kde je
VEČERADLO, v ktorom podľa tradície Ježiš ustanovil Eucharistiu pri
Poslednej večeri. Blízko je Kostol
ZOSNUTIA PANNY MÁRIE.

GALILEA. Miesto náleziska vzácnych
biblických zvitkov, KUMRÁN. Kúpanie sa v MŔTVOM MORI. Jedno z najstarších miest v Izraeli, BEIT SHEAN,
rímske ruiny a antické mozaiky
v SKYTOPOLE. Večer nás čaká mesto
NAZARET — prehliadka KOSTOLA
SV. JOZEFA a BAZILIKY ZVESTOVANIA. TABGHA — Hora Blahoslavenstiev, miesta zázrakov nad TIBERIADSKÝM JAZEROM. Hora TÁBOR
— Kostol premenenia Pána a krásna
scenéria. Posledná noc v Izraeli
a prechádzka večerným mestom
NAZARETOM. Odchod na letisko
do TEL AVIVU a odlet domov.

Dobrodružstvo poznania

www.victorytravel.sk

AZERBAJDŽAN

OD 700 €

BAKU A VÝBER Z UNESCO.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Krajina s minimom turistov ponúka autentické zážitky na okruhu
okolo hlavného mesta Baku.

3. deň

Navštívime vyše 2 000 rokov staré
mesto na Hodvábnej ceste — ŠAMAKI. Nachádza sa tu impozantná mešita z 8. storočia a hrobky panovníkov. Oblasť Národného parku
GOBUSTÁN je svetový unikát pod
ochranou UNESCO. Uvidíme prehistorické kamenné kresby — petroglyfy
a múzeum doby kamennej. Podľa
podmienok možnosť pozorovať
bublajúce bahenné vulkány. Je to,
akoby ste sa ocitli na inej planéte.
Večer strávime v modernom centre,
nevynecháme moderné luxusné obchody, široké bulváre a vychutnáme
si skvelé jedlo.

Termíny zájazdov
		
14. 02. 2020 - 17. 02. 2020 /		700 €
10. 04. 2020 - 13. 04. 2020 /		700 €
26. 06. 2020 - 29. 06. 2020 /		700 €
31. 07. 2020 - 03. 08. 2020 /		700 €
04. 09. 2020 - 07. 09. 2020 /		700 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 4
Trasa zájazdu 32
1. Baku
2. Shamakhi

3. Gobustan

Pozri
priloženú
mapu

4. deň

Odlet domov.
Možnosť predĺženia si pobytu —
prelet do TBILISI a pokračovanie
v zájazde GRUZÍNSKO aj ARMÉNSKO. V zime možnosť skvelej lyžovačky v stredisku ŠAHDAH — luxus
so Spa za rozumné ceny, sedačky
od 1450 — 2350 m. n. m. V lete
možnosť predĺžiť si pobyt pri KASPICKOM MORI. Viac informácií
victory@victorytravel.sk

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestneho sprievodcu, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v 3*
hoteloch s raňajkami, ak nie je v programe uvedené inak, dopravu, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, stravu, vstupy, bakšiš,
povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 100 €

1. — 2. deň

Odlet z Viedne, prílet do BAKU, kde
strávite 3 noci. V hlavnom meste
cítiť exotický ázijský Orient aj európsku modernu, bohatstvo zo
zemného plynu a ropy. Prejdeme sa
starobylými uličkami historického
centra a povieme si o bohatej histórii. Pod ochranou UNESCO je najstaršia rezidenčná štvrť s hradbami
IČERI ŠEHER, zachovalý ŠIRVANŠÁHOV palác z 15. storočia a symbol mesta — DIEVČENSKÁ VEŽA.
Pozrieme si aj „MEŠITU FATIMY“,
ako ju volajú miestni a ako ju nazval Alexader Dumas, keď v roku
1840 navštívil Azerbajdžan. Dnes je
táto rekonštrukcia mešity z 13. storočia najvýznamnejšou náboženskou stavbou v krajine. Obdivovať
budeme aj CHRÁM VEČNÉHO
OHŇA ATEŠGAH, ktorý pochádza zo
17. storočia. Vybudovali ho uctievači
ohňa, ktorý toto miesto považovali
za sväté. Zo zeme tu totiž uniká
plyn, ktorý horí „večným ohňom“.
Derviši, Zoroastriáni, Hinduisti,

Sikhovia verili v jeho duchovnú silu.
Oheň je symbolom celej krajiny
dodnes, aj najznámejšie mrakodrapy sa volajú PLAMENNÉ VEŽE.
Z vyhliadkového parku budeme obdivovať trojicu týchto vysvietených
plameňov a výhľady na mesto aj
Kaspické more.

2020

Bohaté hlavné mesto
BAKU. Hodvábna cesta
a prehistorické petroglyfy
pod ochranou UNESCO.
Chutná orientálna
kuchyňa.

Azerbajdžan — turisticky málo
prebádaná krajina s jedinečnou históriou
a unikátnymi pamiatkami pod ochranou
UNESCO. Dokonalé spojenie moderny
a dávneho Orientu. Dostupná exotika
Hodvábnej cesty po krátkom lete.
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ÁZIA

GRUZÍNSKO

OD 900 €

TAJOMNÝ KAUKAZ. Pravoslávne svätostánky s kláštormi
presýtenými duchovnom v objatí vrcholkov tajomného Kaukazu.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
17. 02. 2020 - 22. 02. 2020 /		900 €
13. 04. 2020 - 18. 04. 2020 /		900 €
29. 06. 2020 - 04. 07. 2020 /		900 €
03. 08. 2020 - 08. 08. 2020 /		900 €
07. 09. 2020 - 12. 09. 2020 /		900 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 6

Trasa zájazdu 33
1.
2.
3.
4.

Tbilisi
Sigangi
Mchceta
Gori

5. Uplistikhe
6. Stepansminda
(Kazbegi)

Naše Naj

Pozri
priloženú
mapu

TBILISI je jedno z najkrajších európskych miest. Kresťanská aj ázijská
história sa mieša so Sákašviliho výstavbou a súčasným európskym
smerovaním. Chrámy s magickou atmosférou v krajine prvopočiatkov kresťanstva Vám pripomenú duchovný rozmer nášho bytia. Vinárstva svetovej kvality zas porekadlo, že vo víne je pravda. Ceny
v krajine umožňujú, že v reštauráciách Vás čakajú naozajstné hody.
Cena zahŕňa
1. deň

Odlet z Viedne, prílet do pohostinného Gruzínska a jeho hlavného
mesta TBILISI. Mesto s bohatou
históriou nás privíta tradičnými
gruzínskymi dobrotami. Ubytovanie
v kvalitnom hoteli v centre na všetkých 5 nocí. Z tejto našej základne
hviezdicovito vyrážame objavovať
skvosty krajiny.
2. deň

Prehliadka mesta TBILISI, ktoré si
zamilujete. Prekvapí Vás prepojením modernej a historickej architektúry. Desiatky veží, kostolov, krížov, sôch, parkov, divadlá či rušný
život na Rustaveli Avenue. Na Baratashvillskej ulici si prezrieme
slávnu vežu Gabriadze s hodinami,
pokračujeme ku starodávnemu kostolu Anchiskhati, ktorý bol postavený v 6. storočí, postupujeme
po slávnej ceste Sharden. Most
mieru, ktorý je vyrobený z kovového
rámu a je celý vyplnený sklom. Navštívime starobylú pevnosť Narikala,
ktorá najlepšie zachytáva „dušu“
starého mesta Tbilisi a ponúka panoramatický výhľad. Prechádzame
do historicky významnej časti mesta Abanotubani, kde sa nachádzajú
slávne sírové kúpele. Odporúčame!
Najfotografovanejšou katedrálou je
TSMINDA SAMEBA, patrí k najväčším pravoslávnym kostolom sveta.
3. deň

Oblasť KACHETI je známa tradičnou
výrobou svetoznámeho gruzínskeho vína. Navštívime vinára,
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spoznáme proces výroby a, samozrejme, ochutnáme. V jesennom
termíne „dožinkov“ sa zúčastníme
na „Vínnej ceste“. Navštívime kláštor BODBE, kde sa nachádza hrob
Svätej Nino, ktorá tu šírila vieru už
začiatkom 4. storočia. Tento kláštor
je jedným z hlavných pútnických
miest v Gruzínsku. Navštívime
mesto lásky SIGNAGI, ktoré je známe vďaka svojej jedinečnej architektúre. Prejdeme sa po hradbách
a vychutnáme si romantické kaviarničky. Pre svoju polohu v srdci Gruzínska, vďaka malebným pastelovým domom a úzkym uličkám, bude
patriť táto oblasť k vrcholom cesty
po Gruzínsku. Možnosť hodovať
na mieste, kde večerali oficiálne
štátne návštevy a celebrity.
4. deň

MCCHETA, v staroveku hlavné
mesto, dnes pod patronátom UNESCO. Katedrála SVETITSCHOVELI
s krásnou výzdobou je dodnes jedným z najposvätnejších miest krajiny. Vy sa dozviete prečo. Vyjdeme
ku kostolu DŽVARI na vysokom
kopci a celú Mcchetu budeme mať
ako na dlani. Pokračujeme do mesta GORI. Dom, v ktorom sa narodil
Stalin, dnes prerobili na jeho múzeum. Nad mestom stojí mohutná
pevnosť, odkiaľ vidno celé Gori.
Smerujeme ešte ďalej — na najstaršie miesto celého Gruzínska. Rieka
RIONI, po ktorej sa plavili slávni argonauti na svojej lodi Argó. Niekdajšie centrum starovekej Kolchydy — UPLISTSIKHE. Významná

pamiatka UNESCO. Autentické preliezanie skalnatými chrámami a príbytkami vytesanými do kameňa.
5. deň

Celodenný výlet k majestátnym horám KAUKAZU. Vyhliadka pri jazere
Zhinvali, hrad Ananuri a Kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 17. storočia, ktorý býval sídlom vojvodov.
Cez Pasanauri do GUDAURI. Známe
lyžiarske stredisko — francúzska
kvalita za gruzínske ceny. V meste
STEPANSMINDA pod bájnou horou,
kde bol vraj pripútaný Prometeus —
KAZBEG (5 - tisícovka, 7. najvyššia
hora Kaukazu) prestúpime do džípov a vyvezieme sa ku kostolu Gergetiho trojice zo 14. storočia. Duchovná atmosféra miesta,
kamenné oltáre, ikonostas, sviečky.
Najkrajšie výhľady z výšky 2 170m
n. m. na viaceré štíty KAUKAZU.
6. deň

Odlet domov.
Možnosť predĺženia si pobytu podľa termínov. V zime možnosť skvelej lyžovačky v stredisku GUDAURI
alebo prelet do SVANETI. V lete
možnosť návštevy skalného mesta
VARDZIA, oblasti SVANETI a gruzínskeho letoviska BATUMI — oddych pri Čiernom mori za rozumné
ceny. Možnosť pokračovať v zájazde do ďalšej krajiny — ARMÉNSKO.
Možnosť PRED zájazdom absolvovať zájazd AZERBAJDŽAN.
Viac informácií v našej kancelárii.

Dobrodružstvo poznania

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestneho sprievodcu, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v 3*
hoteloch s raňajkami, ak nie je v programe uvedené inak, dopravu, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, stravu, vstupy, bakšiš,
povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 200 €

Gruzínsko je krajina, kde sa budete cítiť
ako v „Božom koši“. Najstaršie
starokresťanské pamiatky, posvätné
kláštory, duchovné základy kresťanstva,
mystické zážitky na rozmanitom
Kaukaze. Víno a dobré jedlo v krajine
„Zlatého rúna“.

www.victorytravel.sk

ARMÉNSKO

OD 800 €

Chrámy pod horou ARARAT
Najposvätnejšia hora všetkých Arménov, na ktorej vraj pristál Noe s Archou, síce leží tesne za hranicou, no tie najkrajšie výhľady si užijete práve
z tajuplnej kaukazskej krajiny a jej kláštorov. Krajina ukrývajúca tajomstvá, ktoré si okolité štíty Kaukazu rozprávajú dodnes. My ich spolu odhalíme. Výhľady sprevádzajúce naše kroky sú tou pravou odmenou každého
cestovateľa. Fotografi si prídu na svoje. Vôňa sviečok v chladných múroch
kláštorov nasiaknutých spirituálnou atmosférou minulých storočí. To
všetko doplnené o mestá, lokálnu kuchyňu a domorodých pohostinných
obyvateľov.
1. deň

3. deň

Prílet do hlavného mesta Arménska, uvidíme, čím žije dnešný JEREVAN. Ubytovanie na 4 noci v centre,
odkiaľ vyrážame za autentickými
zážitkami.

Staroveký chrám GARNI. Kláštor
GEGHARD je prilepený ku skalnatej
stene a je obľúbeným miestom domácich pútnikov. Maľby, vôňa medových sviečok, plamienky mihotajúce sa na kamenných stenách.
Príchod až k brehom „mora“, ako
domáci zvyknú nazývať obrovské
jazero SEVAN. V lesoch ukrytý tichý
kláštor HAGHARTSIN, kde budeme
počuť praskot horiacich sviečok zanechaných pútnikmi. Večer strávime v hlavnom meste, v JEREVANE.

2. deň

Výhľad na mesto z nedokončeného
pamätníku, ulice plné ľudí, reštaurácie, kaviarne a vynikajúci arménsky koňak. Samozrejme sa pôjdeme pozrieť, ako sa vyrába
a ochutnáme tie najlepšie. Vedeli
ste, že Arménsko má svoj vlastný
Vatikán? Práve ECHMIADZIN, kam
smerujeme, nosí tento titul.
O miestnej katedrále sa hovorí, že
je prvým kostolom, ktorý oficiálne
nejaký štát postavil. Arménsko je
totiž prvou krajinou, kde sa uzákonilo už v roku 301 kresťanstvo.
Blízka katedrála ZVARTNOC je úplne iná ako všetky predošlé. Zaujala
aj UNESCO. Dozvieme sa o slávnych Arménoch aj o smutnej
histórii.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk
samotného Boha. Rozlúčkový večer
v Jerevane pri tradičnej hudbe
a tancoch.
5. deň

Odlet domov.

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 5
Trasa zájazdu 34
1.
2.
3.
4.
5.

Sevan
Haghartsin
Khor Virap
Noravank

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestneho sprievodcu, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v 3*
hoteloch s raňajkami, ak nie je v programe uvedené inak, dopravu, organizačné zabezpečenie
víz, poistenie CK voči insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, stravu, vstupy, bakšiš,
povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.

Najstaršie starokresťanské pamiatky
na svete. Tajomné kláštory, kostoly
v skalách, arménsky „Vatikán“
a najlepšia chalva. Tyrkysové jazero
Sevan, fascinujúce pohľady na horu
Ararat a nekonečné výhľady sprevádzajúce nás celou cestou.

Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 200 €

ZAŽITE EŠTE VIAC
DOBRODRUŽSTVA

OD 1 000 €

AZERBAJDŽAN GRUZÍNSKO ARMÉNSKO

HELI - SKIING A SKIALPINIZMUS
NA KAUKAZE
Spoznajte freeridovú mekku na 4tisícovkach v gruzínskom SVANETI.
Prašan na miestach ako vystrihnutých z „Hra o tróny“ uprostred tých
najkrajších vrchov a ľadovcov. Začínate lyžovať vyššie ako je naše „top“
Lomnické sedlo a moderná francúzska lanovka vás vyvezie až do výšky
3165mnm. Užite si 25 km zjazdoviek
bez ľudí a najdlhší takmer 10km
zjazd. Alebo skialpovú túru.

6.
7.
8.
9.

Cena zahŕňa

KAUKAZ
Spojte si viac zájazdov a zažite autentické krajiny regiónu Kaukaz.
Z bohatého BAKU do historického
TBILISI a zaujímavého JEREVANU.
V každej z krajín tie najzaujímavejšie miesta a chrámy pod ochranou
UNESCO. Pravoslávne kláštory v objatí tajomného Kaukazu. Chutné
jedlá a kvalitné víno aj koňak. Možnosť LYŽOVAČKY.

Jerevan
Echmiadzin
Zvartnoc
Garni
Geghard
Pozri priloženú
mapu

4. deň

Priblížime sa k obrovskému ARARATU, aby sme si pozreli fotogenický kláštor KHOR VIRAP. Jeho opevnenie a vežička so zasneženým
Araratom v pozadí si pýta ďalšie
a ďalšie fotky. Príbeh o sv. Jurajovi
a miesto, odkiaľ sa začalo v Arménsku šíriť kresťanstvo. Ako bonbónik
sa dostaneme až ku kláštoru NORAVANK, kde budeme na kamenných reliéfoch hľadať tvár

Termíny zájazdov
		
18. 04. 2020 - 22. 04. 2020 /		800 €
04. 07. 2020 - 08. 07. 2020 /		800 €
08. 08. 2020 - 12. 08. 2020 /		800 €
12. 09. 2020 - 16. 09. 2020 /		800 €

Vrtuľník B3 plus AS 350 Eurocopter
má silný motor a bez problémov
za pár minút vyvezie skupinku 4
klientov a jedného sprievodcu do výšok nad 4000 mnm. Máme skúsených pilotov a hlavne — najlepších
slovenských profesionálov na „freeride“ pohyb v zimnom teréne. Dôležitá je bezpečnosť! Martin Murár skialpinistický a horolezecký
inštruktor Ferko Mrázik — sprievodca
UIMLA a horský záchranár Podľa záujmu v malých skupinkách heli skiing, skialpinostické túry alebo celodenný skipas v stredisku Tetnuldi.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
Azerbajdžan + Gruzínsko
Gruzínsko + Lyžovačka na Kauzkaze
10. 04. 2020 - 18. 04. 2020 /		1 500 €
17. 02. 2020 - 27. 02. 2020 /		1 800 €
26. 06. 2020 - 04. 07. 2020 /		1 500 €
31. 07. 2020 - 08. 08. 2020 /		1 500 €
Maximálny počet ľudí: 16
04. 09. 2020 - 12. 09. 2020 /		1 500 €

Trvanie zájazdu v dňoch: 11

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 9

Lyžovačka na Kaukaze
22. 02. 2020 - 27. 02. 2020 /		1 000 €

Azerbajdžan + Gruzínsko + Arménsko
10. 04. 2020 - 22. 04. 2020 /		2 200 €
26. 06. 2020 - 08. 07. 2020 /		2 200 €
31. 07. 2020 - 12. 08. 2020 /		2 200 €
04. 09. 2020 - 16. 09. 2020 /		2 200 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 6

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 13
Gruzínsko + Arménsko
13. 04. 2020 - 22. 04. 2020
29. 06. 2020 - 08. 07. 2020
03. 08. 2020 - 12. 08. 2020
07. 09. 2020 - 16. 09. 2020

/		1 600 €
/		1 600 €
/		1 600 €
/		1 600 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 10

2020
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TRANSSIBÍRSKOU MAGISTRÁLOU
Z MOSKVY DO VLADIVOSTOKU
Epická, neopakovateľná cesta obrovským Ruskom, sen každého cestovateľa – tri týždne cez najväčšiu
krajinu sveta, sedem časových pásiem a 9289 km až k Japonskému moru! Radi sme vyhoveli Vašim požiadavkám a rok 2020 bude v znamení celej cesty z Moskvy až na konečnú – do Vladivostoku. Ku klasickej ceste magistrálou sme pridali nádherné tatárske mesto KAZAŇ (UNESCO)!

OD 2 545 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
17. 06. 2020 - 06. 07. 2020 /		2 545 €
05. 09. 2020 - 24. 09. 2020 /		2 545 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 20

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, vlakové lístky podľa programu, ubytovanie v kvalitných hoteloch podľa programu s raňajkami, mikrobusovú dopravu na Bajkale, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti
insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, stravu okrem raňajok, vstupné do pamiatok, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 340 €

1. — 3. deň

Vo Viedni alebo v Bratislave nastupujeme do lietadla a po dvoch hodinách letu pristávame v najväčšom
európskom meste. Víta nás
MOSKVA! Cieľ našej neuveriteľnej
cesty je však samotná cesta a veľa
iných miest, preto si v Moskve pozrieme najmä jej hlavné pamätihodnosti. Červené námestie s chrámom
Vasilija Blaženého a prvé lahodné
kúsky a dúšky ruskej kuchyne. Legendárne stanice metra s opulentnou výzdobou a odchod vlakom
do hlavného mesta Tatarstanu
– Kazaň.
4. deň

KAZAŇ – architektonická perla volžských miest. Celodenná prehliadka
fascinujúceho historického centra
Tatarstanu, ktoré je od roku 2000
pod patronátom UNESCO. Pokocháme sa pohľadom na prekrásny KAZANSKÝ KREMEĽ a na neprehliadnuteľný moderný symbol mesta
– mešitu Kul Šaríf, ktorá je hlavnou
mešitou celého Tatarstanu. Avšak
skutočný symbol mesta je VEŽA
SJUJUMBIKE, ktorú dal postaviť sám
IVAN HROZNÝ. Na živej pešej zóne
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plnej pouličných umelcov a obchodov si dáme výborný obed a po ňom
budeme pozorovať život jedinečného mesta na ľavom brehu najdlhšej
európskej RIEKY VOLGA.
5. — 6. deň

Po raňajkách pokračujeme ďalej
na východ. Na rozhraní Európy
a Ázie leží kultúrne centrum URALU
– mesto JEKATERINBURG. Svoju
mladosť tu prežil velikán ruskej literatúry Maxim Gorkij aj legendárny
Rasputin. Je to však aj mesto, v ktorom bol zavraždený posledný ruský
cár Mikuláš II. My si v ňom pozrieme
najmä nový CHRÁM NA KRVI, ktorý
je dôstojnou pamiatkou na tento
masaker. Našu pozornosť si zaslúžia
aj ostatné pamiatky štvrtého najväčšieho mesta Ruska. Večerné pokračovanie vlakom na SIBÍR,
do mesta Krasnojarsk, počas ktorého si do sýtosti vychutnáme cestu
legendárnou železnicou.

plavbu po piatej najdlhšej rieke
na svete? Pre záujemcov zorganizujeme aj výlet do neďalekej prírodnej
rezervácie STOLBY, ktorá je nominovaná na zápis do prírodného dedičstva UNESCO. V srdci sibírskej prírody sa nachádzajú krásne skalné
útvary, ktoré sú opradené množstvom legiend. Nocľah
v Krasnojarsku.

7. — 8. deň

Raňajky vo vlaku počas príjemnej
cesty a príchod do mesta KRASNOJARSK, ležiaceho pri brehoch RIEKY JENISEJ. Absolvujeme relaxačnú

Dobrodružstvo poznania

Kontaktujte nás,
ak máte menej času,
ale chcete absolvovať
aspoň časť cesty
– poradíme Vám
najlepšiu kombináciu.
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1

5

Trasa zájazdu
Rusko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moskva
Kazaň
Jekaterinburg
Krasnojarsk
Irkutsk
Ulan de
Chabarovsk
Vladivostok

Naše Naj

9. — 10. deň

13. — 14. deň

18. — 20. deň

Podľa časového harmonogramu vlaku ešte doobedňajšie voľno v Krasnojarsku a ideme ďalej! Ranný príchod do Paríža Sibíra – IRKUTSK.
Po dobrých raňajkách smerujeme
k najstaršiemu a najväčšiemu jazeru
sveta – BAJKAL. Krátka prechádzka
k ŠAMANSKEJ SKALE a noc strávime v príjemnom ubytovaní na najväčšom ostrove na Bajkale,
OLCHON.

Po raňajkách sa vrátime do blízkeho
Irkutsku, naobedujeme sa a nastúpime na vlak do ULAN UDE. Budeme
mať opäť možnosť vychutnávať si
cestu prekrásnou východosibírskou
prírodou a víta nás hlavné mesto
BURJATSKA – ULAN UDE. Okrem
zvláštnej atmosféry je známe aj 42
- tonovou hlavou Lenina na námestí
a najmä ako centrum budhizmu
v Rusku. Najväčší budhistický kláštorný komplex v Rusku Ivolginsky
Datsan leží iba 23 km od Ulan Ude
a, samozrejme, že ho poctíme našou
návštevou. Nocľah v Ulan Ude.

Posledné dni na našej epickej ceste
Ruskom strávime spoznávaním
dvoch najväčších miest ruského Ďalekého východu a PRÍMORSKEHO
KRAJA. Našou poslednou zastávkou
bude mesto, ktoré až do roku 1992
bolo pre cudzincov tabu – VLADIVOSTOK. Toto mesto je vďaka svojim mostom prezývané aj „Ruské
San Francisco“. Najkrajší pohľad
nám ponúkne Orlie hniezdo. Posledné kúsky mimoriadne chutnej ruskej
kuchyne, tu však aj s fúziou blízkej
Ázie. Zakončíme cestu ochutnávkou
kamčatského kráľovského kraba?
Presun na letisko, odlet do Európy
a príchod domov.

11. — 12. deň

Po raňajkách nás čaká jeden z najkrajších zážitkov na našej ceste, celodenný výlet na MYS CHOBOJ. Tento mys sa nachádza na úplnom
severe najväčšieho ostrova na jazere
Bajkal a sú z neho neopakovateľné
výhľady na Bajkal. Návrat do Irkutska, prehliadka mesta v uvoľnenom
duchu a pokračovanie do dediny LISTVJANKA. Dáme si práve tu špecialitu údeného omula? Vynikajúce múzeum bajkalského jazera a nocľah
v Listvjanke.

15. — 17. deň

Skorý ranný odchod do centra ruského ĎALEKÉHO VÝCHODU. Víta nás
mesto, ktoré je vzdialené necelých
30 kilometrov od Číny – CHABAROVSK! Poobedný príchod do Chabarovsku a prechádzka po zrenovovanom nábreží rieky AMUR. Dáme si
tu opäť fantastickú čínsku alebo kórejskú večeru?

2020
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SNEHOBIELA SIBÍR

OD 1 795 €

Jekaterinburg – Toboľsk – Omsk – Tomsk – Novosibirsk – Irkutsk –
Bajkal (Jakutsk)

Všimli ste si, aké početné zastúpenie fantastických propagačných záberov zo Sibíri je nafotené v zime? Či už snehom pokryté kupoly starobylého Kremľa v historickom meste Toboľsk, nekonečná, biela tajga, ktorej
stredom prechádza najlegendárnejšia železnica sveta alebo blankytne
modrý, čarokrásny ľad pokrývajúci obrovské a najstaršie jazero sveta Bajkal. . . A túto rozprávku stále ešte neobjavili davy turistov. . .
Poďte s nami na najkrajšie miesta
Ruska v pre neho takom magickom ročnom období.
1. — 3. deň

Odlet z Viedne a prílet do Jekaterinburgu. V pokoji dospíme a po bohatých raňajkách nás čaká prehliadka
mesta. JEKATERINBURG je kultúrne
centrum URALU. Svoju mladosť tu
prežil velikán ruskej literatúry

Maxim Gorkij aj legendárny Rasputin. Je to však aj mesto, v ktorom
bol zavraždený posledný ruský cár
Mikuláš II. My si v ňom pozrieme
najmä nový CHRÁM NA KRVI, ktorý
je dôstojnou pamiatkou na tento
masaker. Našej pozornosti neujdú
ani ostatné pamiatky štvrtého najväčšieho mesta Ruska a možno
opäť budeme mať šťastie na špičkové predstavenie Rómea a Júlie

od Prokofjeva. Nočná cesta vlakom
do sibírskeho mesta TOBOĽSK.
4. — 5. deň

Víta nás SIBÍR. Bývalé hlavné mesto
tejto obrovskej časti Ruska,
TOBOĽSK – otec sibírskych miest,
ktoré bolo rodiskom mnohých slávnych ľudí, ako boli napríklad: svetoznámy chemik Dimitrij Mendelejev, maliar Vasilij Perov alebo
hudobný skladateľ Alexander Aljabjev. Toboľsk spolu s Moskvou
a s Petrohradom má štatút ruského
duchovného centra. Hlavnou atrakciou starobylého mesta je KREMEĽ
– jediný na Sibíri postavený z kameňa. Autorom tohto projektu je

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
24. 02. 2020 – 08. 03. 2020 /		1 795 €
s fakultatívnym výletom návrat 10. 03. 2020
/		2 530 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 16

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, vlakové lístky podľa programu, ubytovanie v kvalitných hoteloch podľa programu s raňajkami, mikrobusovú dopravu, trojdňový výlet
na Bajkal, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, stravu okrem raňajok, vstupné, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 190 €
FAKULTATÍVNY VÝLET DO JAKUTSKA: 735 €
Cena zahŕňa
Sprievodcu CK VICTORY TRAVEL, 3x nocľah
v kvalitnom hoteli s raňajkami, vstupné do múzeí, dopravu džípmi a na snežnom skútri s profesionálnym tímom, výlet na lenské stĺpy s obedom, let na trase Irkutsk – Jakutsk aj s povinnými
príplatkami, poistenie
Cena nezahŕňa
Stravu okrem raňajok.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 110 €
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9 Jakutsk

Toboľsk
Jekaterinburg 1

Tomsk
Omsk

5 Novosibirsk
Irkutsk

Bajkal
Taltsy

Trasa zájazdu
Rusko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

slávny historik a kartograf Sibíri,
Semjon Remezov. Vedeli ste, že
toboľský Kremeľ ašpiroval na 7 divov
Ruska? Presun do mesta OMSK. Poobedný príchod, orientačná prehliadka mesta a nocľah v hoteli.
6. — 7. deň

Medzi obrovskými, rozľahlými plochami Sibíri, na brehoch rieky Irtyš,
leží centrum Západnej Sibíri, mesto
kontrastov – OMSK. Po revolúcii tu
bolo hlavné mesto ruského štátu,
odkiaľ generál Kolčak viedol sily Bielej armády. Prejdeme sa po ľjubinskom prospekte, vďaka ktorému sa
Omsk nazýva „Sibírske Chicago“
a navštívime pravoslávnu Katedrálu
Nanebovzatia Panny Márie, ktorá sa
nachádza uprostred mesta. Odchod
vlakom do mesta TOMSK. Toto pôvabné mesto sa vďaka dopravnej

tepne, tzv. Sibírskemu traktu, stalo
čoskoro bohatým obchodným centrom. Dnes jeho slávu pripomína rad
bohato zdobených kupeckých domov. Vynikajúca ruská kuchyňa tohto, dnes sebavedomého univerzitného mesta, dotvorí skvelý deň.
Nocľah v kvalitnom hoteli.
8. — 10. deň

Po raňajkách sa presúvame
do mesta NOVOSIBIRSK. Obed
v kvalitnej reštaurácii a spoločná
fotografia pri malej Kaplnke sv. Mikuláša. Vedeli ste, že bola postavená až koncom 19. storočia, aby
označovala geografický stred cárskej ríše? Na druhý deň si vychutnáme úžasnú cestu vlakom
do mesta IRKUTSK. Príchod do Paríža Sibíri – IRKUTSK, večerná prechádzka a nocľah.

11. — 12. deň

Po raňajkách smerujeme k najstaršiemu a najväčšiemu jazeru sveta
– BAJKAL, kde na ostrove OLCHON
strávime dve noci v príjemnom ubytovaní. Krátka prechádzka
k ŠAMANSKEJ SKALE, odkiaľ budeme mať nádherný výhľad na nekonečnú ľadovú plochu Bajkalu. Jeden
z najkrajších zážitkov na našej ceste, celodenný výlet na MYS CHOBOJ.
Tento mys sa nachádza na úplnom
severe najväčšieho ostrova na jazere Bajkal a sú z neho neopakovateľné výhľady na Bajkal. Nezabudnuteľné prechádzky po zamrznutom
Bajkale.
13. — 14. deň

Návrat do Irkutska. Pokračujeme
do múzea pod holým nebom,
do TALTSY, ktoré bude krásnym zakončením nášho zimného dobrodružstva. Geniálne pripravená
ryba OMUL v dedine LISTVJANKA
a posledná noc na Sibíri. Horúci boršč, výborné pelmene a možno kalíštek excelentnej vodky. Odlet
do Viedne a príchod domov, alebo
možnosť predĺženia si zájazdu o fakultatívny výlet do Jakutska.

Zažite s nami
exkluzívne, jemne
mrazivé dobrodružstvo
v najväčšom regióne
Ruska.
2020

Jekaterinburg
Toboľsk
Omsk
Tomsk
Novosibirsk
Irkutsk
Bajkal
Taltsy
Jakutsk

FAKULTATÍVNY
VÝLET DO
JAKUTSKA:
14. deň

Priamy let do mesta JAKUTSK. Toto
takmer 300 - tisícové mesto je najväčšie na svete, ktoré leží na permafroste. Čo to presne znamená, si
povieme v jedinečnom MÚZEU
PERMAFROSTU. S večne zamrznutou pôdou úzko súvisí ďalšia atrakcia, na svete jediné MÚZEUM MAMUTA. Na večeru nás čakajú skvelé
jakutské špeciality, ako napríklad
šalát indigirka alebo národný sladký
KERČECH. Nocľah v kvalitnom
hoteli.
15. deň

Po raňajkách nás čaká cesta do rozprávky. Alebo nás pri brehoch zamrznutej RIEKY LENY čaká skôr
fantasy? Očakávame teplotu cca
mínus 40 stupňov. LENSKÉ STĹPY,
cieľ dnešného dňa, sú staré 500
miliónov rokov! Z mesta Jakutsk sa
džípmi vydáme pozdĺž rieky Lena
do dediny Batamai. Prejdeme okolo
mestečka Pokrovsk do osád Bulgunjachtah, Elanka a Tumul. Zastavíme sa aj pri kamenných pilieroch
Elanky, kde absolvujeme exkluzívnu
exkurziu do starodávnej jaskyne so
skalnými maľbami.
Na snežnom skútri prechádzame
z Batamai cez zamrznutú rieku
Lena k „stĺpom“, ktoré sú od roku
2012 pod ochranou UNESCO.
Na tomto neopísateľne krásnom
mieste ostaneme cca dve hodiny
a vraciame sa do Jakutska.
16. deň

Transfer na letisko, odlet do Európy
a príchod domov.
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EURÓPA

S

vetadiel, ktorý je súčasťou tzv. Starého sveta. Svoj domov tu majú najmenší i najväčší
štát planéty. Európa nám dokáže otvoriť pred
očami široké spektrum poznania. Rozmanitá,
no kompaktná v celej svojej grandióznosti. Svojimi špecifikami prekvapí aj skúsených cestovateľov. Kontinent plný zaujímavostí písaných časom. Len tu sa „miesili“ osudy národov.
Kontinent prešpikovaný pamiatkami archeologického a kultúrneho významu, ale aj prírodnými jedinečnosťami. To je dokonalý obraz orámovaný vašimi zážitkami.
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RUSKO
ALBÁNSKO
KOSOVO
KORFU
PORTUGALSKO
MADEIRA
AZORSKÉ OSTROVY
ŠPANIELSKO
ŠKÓTSKO
ÍRSKO
GRÓNSKO
NÓRSKO
ISLAND
RUMUNSKO
UKRAJINA
FAERSKÉ OSTROVY
FRANCÚZSKO

2020

119

EURÓPA

PETROHRADSKÉ BIELE NOCI
Benátky severu. Múzeum pod holým nebom s uvoľnenou
európskou atmosférou a s čerstvým severským vzduchom.

OD 680 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
15. 05. 2020 - 18. 05. 2020 /		680 €
18. 06. 2020 - 21. 06. 2020 /		740 €
27. 08. 2020 - 30. 08. 2020 /		680 €

Maximálny počet ľudí: 20
Trvanie zájazdu v dňoch: 4
Cena zahŕňa
Víza, medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY TRAVEL a miestneho sprievodcu, prehliadku všetkých navštívených miest, ubytovanie
s raňajkami, transfery na letisko v Petrohrade,
prenajatú dopravu počas city tour, kvalitný
program, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Fakultatívne výlety, stravu, vstupy, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov, batožinu do podpalubia.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 340 €
Dôležité vedieť

Naše Naj
Jedinečný program, v ktorom spoznáte najkrajšie mesto Ruska —
Petrohrad (v júnovom termíne počas bielych nocí), jeho históriu, ale
aj súčasnosť.
1. — 2. deň

Odlet z Viedne a prílet do Petrohradu, do jedného z najkrajších európskych miest. Uvidíme Aničkov most
ozdobený štyrmi sochami, ale aj
Aničkov palác, sochu Kataríny Veľkej, slávne Puškinovo divadlo
a mnoho ďalších dominánt mesta
pri prechádzke po Nevskom prospekte. Nasledujúci deň nás čaká
celodenná podrobná prehliadka
tohto prekrásneho mesta. Na obed
si sadáme do reštaurácie a ochutnávame skvelý ruský boršč. Čím ho
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zapijeme? No predsa vodkou! Zatúlame sa k Zajačiemu ostrovu s Katedrálou sv. Petra a Pavla. Tu nájdeme hrob Petra Veľkého, ale aj
kaplnku, ktorá patrí posledným ruským cárom — Romanovcom. Prejdeme sa popri rieke Neva, vychutnáme si pohľady na Zimný palác
s Ermitážou zo Strelky ozdobenej
dvomi stĺpmi a nevynecháme ani
Auroru, ktorej výstrel navždy zmenil dejiny sveta. Uvidíme nielen Kazanský chrám či obrovský Chrám sv.
Izáka s nezabudnuteľnou zlatou

kupolou, ale aj symbol mesta v podobe Medeného jazdca a Chrámu
preliatej krvi, ktorý sa na prvý pohľad podobá chrámu Vasilija Blaženého z moskovského Červeného
námestia. Poobede sa môžeme
previezť loďou po kanáloch Nevy,
Mojky či Fontanky a uvidíme, prečo
nosí Petrohrad hrdú prezývku „Benátky severu“. Sledovať nábrežia
a paláce priamo z lode patrí k veľmi
príjemným zážitkom. Voľno v centre mesta a oddych.

Dobrodružstvo poznania

Biele noci zažijeme len v júnových a v júlových
termínoch, avšak aj v auguste budú dni o niečo
dlhšie ako v tom istom období u nás. Možnosť
predĺženia zájazdu o prehliadku Moskvy.

Petrohrad a jeho neopakovateľná
atmosféra počas dní, ale aj nocí, keď
nám slnko nezapadne (v júnovom
termíne). Benátky severu, najeurópskejšie mesto Ruska, najsevernejšie
položená metropola sveta a jedno
z najkrajších a najinšpiratívnejších miest
zeme. Palácové nádvorie s Ermitážou,
Aurora, Chrám preliatej krvi, rieka Neva
a jej prekrásne nábrežia, Fontanka
a Mojka obklopená palácmi. Nádherné
palácové stavby Petrodvorec a Cárske
Selo. Boršč, bliny a, samozrejme, vodka!
Možnosť návštevy predstavenia Labutie
jazero v divadle, kde premiéroval svoje
hry Čechov, Gogoľ a mnohí iní.

www.victorytravel.sk

3. — 4. deň

Dnes na Vás čaká skvost v podobe
svetoznámej Ermitáže. Viete si
predstaviť, že pod svojou strechou
ukrýva 3 milióny artefaktov? Niekoľko hodín strávime v obkľúčení
najvýznamnejších sôch, obrazov či
umeleckých diel a budeme z nich
nadšení. Nielen samotnými umeleckými dielami, ale aj nádhernými
priestormi Zimného paláca. Prejdeme sa Jordánskym schodiskom, budeme obdivovať maľby Raffaelovej
lóže a obrovské priestory trónnej
sály. Po prehliadke sa môžeme fakultatívne odviezť do neďalekého
Cárskeho Sela (65 €) a vychutnať si
Katarínsky palác z 18. storočia, ktorý v sebe ukrýva svetoznámu Jantárovú komnatu, no nielen tú. Prechádzka zaujímavým palácom,
priľahlým Katarínskym parkom,
presun do Petrodvorca a prehliadka
fontánových záhrad, ktoré v mnohom predčia krásu tých vo Versailles. Podvečer návrat do Petrohradu.
Nočný, slnkom zaliaty Petrohrad,
voľno, ktoré môžeme využiť na prechádzku. Posledný deň presun
na letisko Pulkovo a odlet domov.

ZAŽITE EŠTE VIAC
DOBRODRUŽSTVA

PETROHRADSKÉ ZIMNÉ NOCI
Benátky severu v ZIME. Zimný palác vykúrený, teplo útulných
kaviarní láka viac ako inokedy.
Zimný Petrohrad je rozprávkovo
krásne osvetlený. Biely sneh dodáva mestu ešte čarovnejšiu atmosféru. Korčuľovanie na Neve či
na kanáloch, ľadoborce, sneh, mráz.
Neuvidíme fontány v Petrodvorci,

ktoré sú v zime vypnuté, nebudeme
sa plaviť po kanáloch, zato navštívime výstavu klenotov Faberge a zahrejeme sa v múzeu vodky pri niekoľko sto gramoch tohto
zázračného moku. Skúste a určite

neoľutujete. Inak zostava program
rovnaký ako na zájazde Petrohradské Biele noci. Vyskúšate jazdu
na saniach?

OD 580 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
23. 01. 2020 - 26. 01. 2020 /		580 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 4

Cena zahŕňa
Víza, medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY TRAVEL a miestneho sprievodcu, prehliadku všetkých navštívených miest, ubytovanie
s raňajkami, transfery na letisko v Petrohrade,
prenajatú dopravu počas city tour, kvalitný
program, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Fakultatívne výlety, stravu, vstupy, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov, batožinu do podpalubia.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 240 €

2020
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TO NAJLEPŠIE Z RUSKA

OD 960 €

Petrohrad, Moskva. Metropoly najväčšieho štátu sveta!

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Jedinečný a maximálne komplexný program. Múzeum pod holým nebom s uvoľnenou európskou atmosférou a čerstvý severský vzduch.
To je Piťr. Pokojné parky Kolomenskoje oproti sústave Stalinových
vežiakov v stálici Ruska. Galéria pod zemou v podobe siete moskovského metra s jeho unikátnymi stanicami. Prazvláštna atmosféra
metropoly medzi dvoma kontinentmi. Zažite s nami súčasné Rusko!

Termíny zájazdov
		
15. 05. 2020 - 20. 05. 2020 /		960 €
18. 06. 2020 - 23. 06. 2020 /		960 €
27. 08. 2020 - 01. 09. 2020 /		960 €

Naše Naj

Maximálny počet ľudí: 20
Trvanie zájazdu v dňoch: 6

Trasa zájazdu 35
1. Petrohrad

2. Moskva

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v kvalitných 3 — 4* hoteloch s raňajkami, rýchlovlak
na trase Petrohrad — Moskva, v mestách prenajatú dopravu a jazdu metrom, kvalitný sprievodný program, organizačné zabezpečenie víz,
poistenie CK proti insolventnosti.

1. — 4. deň

Prehliadka magického Petrohradu
ako pri zájazde Petrohradské biele
noci.
4. — 6. deň

Odchod luxusným rýchlovlakom
s priemernou rýchlosťou približne
220 km / h do Moskvy. Cestu dlhú
cca 800 km pohodlne zvládneme
za približne 3 hodiny a 40 minút.
Moskva! Každý o nej počul a my
sme sa teraz ocitli priamo v nej.
Návšteva Kremľa a Chrámu Nanebovzatia Panny Márie s nádhernými freskami a s dreveným trónom
Ivana Hrozného. Pokračujeme k Car

Cena nezahŕňa

- zvonu, ktorý nikdy nezazvonil, aj
k Car - delu, z ktorého sa nikdy nevystrelilo, a ukážeme si sídlo ruského prezidenta. Prejdeme sa okolo známeho divadla BOĽŠOJ
TEATER a okolo sochy Karla Marxa,
aby sme sa mohli dostať pred fotogenický vstup na ČERVENÉ NÁMESTIE. Ak to bude čo len trochu
možné, navštívime aj mauzóleum
s najslávnejšou múmiou sveta —
s Leninom. Návšteva obchodného
centra solventných Rusov GUM
a rozprávkový Chrám Vasilija Blaženého. Návšteva nádhernej
Treťjakovskej galérie. Odchod
na letisko a odlet do Viedne.

Víza, fakultatívne výlety, stravu, vstupné, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov, batožinu do podpalubia
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 390 €

Petrohrad — jedno z najkrajších miest
sveta, „najeurópskejšie“ ruské mesto,
neopakovateľná atmosféra počas dní,
ale aj nocí, keď nám slnko nezapadne
(v júnovom termíne). Palácové nádvorie
s Ermitážou, Aurora, Chrám preliatej
krvi. Neva a jej prekrásne nábrežia,
Fontanka a Mojka obklopená palácmi.
Nádherné palácové stavby Petrodvorec
a Cárske Selo. Boršč, bliny a, samozrejme, vodka! Možnosť návštevy
predstavenia Labutie jazero v divadle,
kde premiéroval svoje hry Čechov, Gogoľ
a mnohí iní. Moskva s Kremľom,
Červené námestie a Chrám Vasilija
Blaženého, Tretjakovská galéria, ale aj
najkrajšie metro sveta.
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UNIKÁTNA DELTA DUNAJA
Bukurešť a Constanta. Prírodné krásy a jedinečnosti životodarnej
riečnej tepny Európy.

OD 665 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
25. 04. 2020 - 28. 04. 2020 /		665 €
07. 05. 2020 - 10. 05. 2020 /		665 €
04. 07. 2020 - 07. 07. 2020 /		665 €
08. 08. 2020 - 11. 08. 2020 /		665 €
29. 08. 2020 - 01. 09. 2020 /		665 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 4
Trasa zájazdu 36
1. Bukurešť
2. Tulcea

3. Plavba po Delte
Dunaja

Pozri
priloženú
mapu

Naše Naj
Opulentné sídlo, v ktorom fyzicky býval diktátor Ceaușescu – neopakovateľný zážitok v Jarnom paláci! Svetové prírodné dedičstvo UNESCO –
Delta Dunaja. Plavba naším 4* plávajúcim hotelom po najvzdialenejších
miestach európskej Amazonky. Vynikajúca kuchyňa, plná penzia na lodi
a odborný výklad. A na záver nás ako prídavok čaká prímorské mesto
Constanţa založené už v roku 600 pred n. l. (pred Kristom)!
1. deň

Ranný odlet z Viedne do BUKUREŠTI. Hneď po prílete sa vydáme prenajatým mikrobusom smerom
do centra mesta, v ktorom navštívime JARNÝ PALÁC, luxusnú super
vilu a sídlo diktátora Nicolae Ceaușescu. Toto honosné sídlo, ktoré
zaberá 14 000 metrov štvorcových,
sprístupnili iba v marci 2016.
Po prehliadke si dáme obed v podobe typických rumunských špecialít,
a takto posilnení pokračujeme mikrobusom do historického mesta
Tulcea, kde nás už čaká prvá večera
na našej lodi. Nocľah na lodi.

delte v Európe. Delta je tvorená
dvanástimi rozdielnymi ekosystémami s tisíckami ojedinelých druhov fauny a flóry. Uvidíme opäť biele pelikány, množstvo druhov kačíc
a volaviek? Ak budeme mať šťastie,
tak sa môžeme tešiť aj na Orly bielochvosté! V rámci individuálneho
programu budeme mať možnosť
vyskúšať si vodné lyžovanie či výlet
na malej loďke na jazerách FORTUNA, či BACLANESTI, či na malých
ramenách s dokonale čistou vodou,
kam sa inak nedostaneme. Stratíme sa v trstinovom nekonečne
a skúsime opäť šťastie pri chytaní
rýb v prekrásnej európskej
Amazonke?

2. — 3. deň

Úžasné dva dni strávené v DELTE
DUNAJA naplno! Plavba po druhej
najväčšej a najzachovalejšej riečnej

4. deň

Návrat naším plávajúcim hotelom
do prístavu v meste Tulcea, lúčime

2020

sa s posádkou a presúvame sa
do mesta Constanţa. Kvalitná pešia
prehliadka mesta, absolútne odlišného mesta od megalomanskej Bukurešti. Mix stavieb a kultúr, pohľad na Čierne more a famózne
ryby na obed. Presun do Bukurešti
na letisko a odlet do Viedne. Príchod domov.

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, prehliadku všetkých navštívených
miest, pobyt na plne vybavenej lodi v pohodlných
kajutách s vlastným sociálnym zariadením, kompletnú stravu a nealko nápoje počas pobytu
na lodi, prenajatú dopravu, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Ostatnú stravu, vstupné, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov, prípadné fakultatívne
aktivity, batožinu do podpalubia.
Príplatky
Za kajutu obsadenú jednou osobou 360 €.
Dôležité vedieť

Dvanásť rozdielnych ekosystémov,
tisícky ojedinelých druhov fauny a flóry.
Kúpanie sa v malých ramenách riečiska
a s neskonale čistou vodou, v obklopení
trstinovým nekonečnom. To celé
„dochutené“ Čiernym morom, mestom
Constanţa a Bukurešťou.

Plavba po delte Dunaja je realizovaná luxusnou
loďou, kde sú kajuty vybavené vlastným sociálnym zariadením. Na našej lodi sa dostaneme
tam, kam sa pri jednodňových výletoch z mesta
Tulcea nemáte šancu dostať. Strava na lodi je
vždy čerstvá a vynikajúca. Ide o pohodovú cestu,
kde sa zrelaxujete a užijete si kľud a krásne výhľady na posledný riečny raj v Európe. Ste skupinka minimálne 12 osôb? Zvoľte si svoj termín
podľa seba!
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ALBÁNSKO, KOSOVO
A OSTROV KORFU

OD 1 149 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Chute Balkánu. Tajomstvá málo navštevovaných, no o to autentickejších častí Európy.

Termíny zájazdov
		
06. 06. 2020 - 15. 06. 2020 /		1 149 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 10
Trasa zájazdu 37
1.
2.
3.
4.
5.

Priština
Prizren
Kruja
Tirana
Vlore

6.
7.
8.
9.

Saranda
Korfu
Gjirokaster
Berat

Cena zahŕňa

Výlet na balkánske pobrežie. Farebné ulice, chute žltých melónov,
rakija, mäsové kofte. . . Tak chutí temperament juhovýchodnej Európy! A k tomu staré mestá dýchajúce históriou, hory prebúdzajúce
dušu dobrodruha a neskutočné pláže.
1. — 2. deň

Prílet do hlavného mesta Kosova.
Prehliadka mesta, uvidíme sochu
Billa Clintona a pravdepodobne jednu z najväčších a najzvláštnejších
knižníc, aké ste kedy videli. Katedrála MATKY TEREZY a mešita JASHAR PASHA. PRIŠTINA je mestom
kaviarní a reštaurácií. Presun
do GRAČANICE, kde navštívime
pravoslávny kláštor zo 14. storočia.
Kláštor je zapísaný v zozname
UNESCO a je na území Kosova
priam unikátom. Zastavíme sa aj
v prekrásnom regióne pohoria ŠAR.
Prechádzka po malebnom, ale veľmi živom meste PRIZEN.
3. — 4. deň

Presun do historického mesta
v kopcoch – KRUJA, ktoré je rodiskom Skanderbega, hlavného hrdinu
albánskej histórie. Tu prenocujeme
a strávime príjemný večer, ochutnáme miestne špeciality, ako je byrek,
kofte, fli a baklava. Počas dvoch dní
v meste Kruja navštívime aj etnografické múzeum, ktoré nám priblíži život v minulosti. SARI SALTIK
nad mestom nám prezradí niečo
o náboženstve bektašistov. Presun
do TIRANY. Prejdeme sa mestom,
pre ktoré je charakteristický architektonický mix a farebné paneláky,
ktoré sú dielom umelca Edi Ramu,
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bývalého starostu a dnes premiéra,
ktorý zmenil šedý vzhľad mesta
na nepoznanie. Večer sa lanovkou
odvezieme na horu Dajti s úžasným
výhľadom. Pri západe slnka ochutnáme ďalšie albánske špeciality.

raňajky a výlet loďou na ostrov
KORFU. Prehliadka hlavného mesta
ostrova a kúpanie sa na pláži s priezračnou vodou. Dary mora, grécke
syry a anízové drinky na spríjemnenie pohodovej nálady s večerným
návratom do Albánska.

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v 3*
a 4* hoteloch s raňajkami, prenajatú dopravu,
lanovku na horu Dajti, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Stravu okrem raňajok, trajekt na ostrov Korfu,
vstupné, povinné príplatky, poistenie liečebných
nákladov, batožinu do podpalubia.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 240 €.

5. — 6. deň

Naším cieľom je juh krajiny a IÓNSKE MORE. Hornaté južné pobrežie
a pláže sú čisté
a tichšie, a tak ponúkajú ničím nerušenú možnosť relaxovať. Prvú noc
na pobreží strávime neďaleko
od mesta VLORE, v hoteli priamo
na pláži. Zastavíme sa v dedinke
QEPARO v kopcoch, vysoko nad pobrežím. Ide o jednu z najkrajších dedín Albánska. Jej kamenné domy,
uličky a výhľady cestovné kancelárie zatiaľ nepoznajú. Ide o poklad
mimo bežnej turistickej trasy! Večer
sa ubytujeme v meste SARANDA
a prejdeme po promenáde letoviska
albánskej riviéry s množstvom
reštaurácií, ktoré ponúkajú predovšetkým dary mora.

9. — 10. deň

GJIROKASTER, kde sa prejdeme
po centre s tradičnými domami
z osemnásteho storočia. BERAT,
alebo aj mesto tisícich okien, je najkrajším v Albánsku. Uličky medzi
domami moslimskej a kresťanskej
štvrte sú svetovým unikátom. Kostol sv. Márie a zbierka ikon maliara
Onufriho. V meste Berat prenocujeme v tradičnom dome. Po raňajkách
presun na Letisko Matky Terezy
v Tirane a let do Viedne.

7. — 8. deň

Doobedňajší oddych na pláži s možnosťou kúpať sa a poobedňajší výlet do archeologického náleziska
BUTRINT a dedinky KSAMIL, ktorá
je tým pravým miestom na ochutnávku rybích špecialít. Skoré

Dobrodružstvo poznania

Kosovský kláštor Gračanica a pohorie
Šar. Lanovka na horu Dajti a večera pri
západe slnka s pohľadmi na Tiranu.
Malebná dedinka Qeparo nad pobrežím
Iónskeho mora. Albánska riviéra.
Historické mestá Gjirokaster, Berat
a Kruja.

www.victorytravel.sk

LISABON, MADEIRA,
AZORSKÉ OSTROVY

OD 1 590 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Krajina vína a slnka; a ostrovy kvetov a sopiek.
Aj po tom, čo ste navštívili najznámejšie a najkrajšie miesta sveta, stále
existujú destinácie, ktoré vám vyrazia dych. Dokonca aj v Európe. Azorské ostrovy patria medzi najkrajšie na svete, nielen podľa magazínu National Geographic.
PRIDALI SME: rozprávková SINTRA, najzápadnejší mys Európy –
CABO DA ROCA
1. — 2. deň

Odlet z Viedne do LISABONU.
CRISTO REI – socha Ježiša, ktorý
dohliada na hlavnú portugalskú
metropolu. Po ubytovaní sa vydávame na krátku prechádzku historickým jadrom mesta a budeme nasávať miestnu atmosféru. TORRE
BELÉM je jedným z pokladov štvrte
Belém a je chránenou pamiatkou
UNESCO. Netradičná stavba postavená ako pobrežný maják slúžiaci
na ochranu mestského prístavu.
Veľkolepý kláštor MOSTEIRO DOS
JERONIMOS postavený v manuelskom slohu na počesť zámorských
plavieb Vasca de Gamu, ktorý tu je
aj pochovaný, bude nádherným záverom dnešného dňa. Pokračujeme
v objavovaní Lisabonu, a to v najstaršej mestskej časti Alfama. Počas panovania Arabov bola práve
táto tou najdôležitejšou štvrťou
a svoju unikátnu atmosféru si zachovala až dodnes. Podľa času
a chuti sa vyberieme k neďalekému
maurskému hradu sv. Juraja.

3. — 4. deň

V tento deň sa pohodlnou cestou
vydáme na prekrásne miesto – SINTRA. Toto krásne miesto, chránené
UNESCOM, leží necelú hodinu od Lisabonu. Po prehliadke exteriéru Palácio da Pena sa miestnou linkou
dostaneme na najzápadnejší bod
kontinentálnej Európy – CABO DA
ROCA. Po fotografiách na konci
sveta sa vrátime do Lisabonu. Večer sa vyberieme navštíviť vynikajúce podniky starého mesta, kde nás
tunajšia atmosféra a vynikajúce
vína presvedčia, že sme Lisabon určite nenavštívili posledný raz.
Ostrov kvetov – MADEIRA! Ubytovanie v centre miestnej metropoly,
mesta FUNCHAL. Osada bola založená už v roku 1421 pri prvých kolonizátorských pokusoch Portugalcov.
5. — 7. deň

CÃMARA DE LOBOS. Práve tu strávil veľa času pri maľovaní a popíjaní
„poncha“ aj WINSTON CHURCHILL.
Najvyšší útes v Európe, CABO
GIRAO. Porto Moniz, dedina známa
vďaka vulkanickým bazénom vytvoreným v útesoch lávových kameňov.
Camacha, hlavné kultúrne mesto
ostrova, v ktorom sa dodnes ručne
vyrábajú tradičné prútené

predmety. EIRA DO SERRADO, vrchol, odkiaľ už uvidíme cieľ dnešnej
cesty. Dedinka Nuns Valley bola dlhodobo izolovaná a dostať sa tam
dalo iba pešo. Odlet na Azory. PONTA DELGADA. Začneme výbornou
atmosférou, skvelým vínom a lahodnými špecialitami domácej
kuchyne!

Termíny zájazdov
		
19. 05. 2020 - 28. 05. 2020 /		1 590 €
16. 06. 2020 - 25. 06. 2020 /		1 590 €
29. 08. 2020 - 07. 09. 2020 /		1 590 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 10
Trasa zájazdu 38
1. Lisabon
2. Madeira

3. Azory
4. Lisabon

8. — 10. deň

Miradouro do Carvao a krásne výhľady na severné a južné pobrežie.
Malebná dedinka SETE CIDADES,
v ktorej sa nachádza kostol Sao Nicolau a mimoriadne krásna príroda
v okolí jazera Lagoa Azul. Národný
park Ribeira dos Caldeiroes a vyhliadka Vista dos Barcos, ponúkajúca krásny pohľad na najvýchodnejší
bod ostrova. Prekrásny výhľad nás
čaká v Santa Iria a excelentný čaj
ochutnáme priamo pri ČAJOVNÍKOVÝCH PLANTÁŽACH Gorreana.
Na obed si dáme lokálnu špecialitu
COZIDO, večer zase miestne víno
a fantastický syr a prespíme poslednú noc ďaleko od pevniny, ale
stále na území Európskej únie. Presun na letisko a spiatočný let
do Viedne s prestupom v Lisabone.
Príchod domov.

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, vlak do Sintry, autobus na Cabo Da Roca, ubytovanie v kvalitných
3 - hviezdičkových hoteloch s raňajkami, 3x obed
počas celodenných výletov na Madeire a na Azoroch, let na trase Lisabon – Madeira, Madeira –
Ponta Delgada, Ponta Delgada – Lisabon, prenajatú klimatizovanú dopravu na ostrove
Madeira a Sao Miguel, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Stravu mimo uvedenej, vstupné, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov, batožinu
do podpalubia.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 370 €.

Jedinečná kombinácia pevniny
a ostrovných krás Portugalska. Zelená
perla Atlantiku, ostrov kvetov Madeira či
obľúbená dedinka Winstona Churchilla
– Camara de Lobos s najvyšším útesom
v Európe Cabo Girao Azory. Sopečný
ostrov Sao Miguel a čarovná metropola
Ponta Delgada nám vezme dych,
rovnako ako Caldeira Velha s prekrásnym jazerom Lagoa Azul!
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EURÓPA

SRDCE ŠPANIELSKA

OD 1 295 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Madrid a okolie. Podmanivá atmosféra srdca Španielska šíriaca sa
vzduchom najživších miest krajiny
Madrid, najväčšie španielske mesto,
politické a kultúrne centrum krajiny
a jedno z najvyššie položených hlavných miest Európy nás očarí svojimi
pokladmy. Pozrieme si unikátne
umelecké zbierky v najpreslávenejších múzeách aj palácové a kláštorné komplexy s monumentálnymi
svätostánkami. Občerstvíme sa
v bare Cervecería Alemana, kde kedysi často sedával Hemingway. Navštívime časom nedotknuté mestá
Ávila, Toledo či Salamanca, jedno
z najelegantnejších španielskych
miest vôbec. V meste s rímskymi
koreňmi Alcalá de Henares navštívime rodný dom Miguela de Cervantesa Saavendru, autora Dona Quijota.
Zažijeme jedinečný nočný život najveselšieho a najživšieho mesta Španielska, ktoré nikdy nespí. A to celé
dochutíme lahodnou gastronómiou,
nielen vo vychýrených madridských
tapas baroch.

Termíny zájazdov
		
27. 06. 2020 - 05. 07. 2020 /		1 295 €
22. 08. 2020 - 30. 08. 2020 /		1 295 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 9
Trasa zájazdu 39
1.
2.
3.
4.

Madrid
Salamanca
Toledo
Ávilu

Segovia
El Escorial
Alcalá de Henares
Madrid

Pozri
priloženú
mapu

ZAŽITE
EŠTE VIAC
DOBRODRUŽSTVA

KORZIKA

OD 1 000 €

Okruh ostrovom krvnej pomsty.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Ranné slnko sfarbí hory nad tmavomodrým morom doružova a vznikne
najkrajší výhľad v Stredozemnom
mori. Napoleon by Korziku spoznal
len podľa vône. My sa budeme kochať nádhernými výhľadmi na divokú hornatú krajinu v kontraste
s tými najkrajšími piesočnými plážami a morom farby aviváže. Zažijeme
atmosféru časom nedotknutých prístavných mestečiek aj dedín položených vysoko na skalnatých útesoch.
Okúpeme sa v kaskádových vodopádoch aj na tých najkrajších plážach
ostrova a budeme sa rozmaznávať
úžasnou francúzskou gastronómiou.

Termíny zájazdov
		
27. 06. 2020 - 06. 7. 2020 /		1 000 €
29. 08. 2020 - 07. 09. 2020 /		1 000 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 10

Na tomto okruhu si prídu na svoje
aj dvojice, ktoré sa nevedia rozhodnúť medzi dovolenkou pri mori alebo na horách – užijete si oboje.

Oadtrip,
poznávačka,
outdoor, pláž
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5.
6.
7.
8.
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VÔNE A CHUTE EXOTICKEJ
ANDALÚZIE

OD 1 200 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Esencia čarovného juhu, ktorý je povestný
históriou a flamencom
Zažite exotický mix slnečného juhu plný chutí a divokého flamenca. Kochajte sa krásou a výhľadmi historických miest, bielymi dedinkami a objavte pláže Atlantiku. Nakazte sa srdečnosťou usmievavých ľudí, ktorí veria v „suerte“ (šťastie).
1. — 2. deň

Prílet do MÁLAGY, do druhého najväčšieho mesta Andalúzie, ktoré
v súčasnosti patrí medzi top miesta
celého Španielska. Hneď v prvý večer zažijeme ruch južného Španielska a pochutnáme si na tradičných
tapas, tinto de verano i na pravom
španielskom víne. Ak milujete sladké, určite nepohrdnete typickými
španielskymi šiškami churros con
chocolate. Z opevnenej maurskej
pevnosti Gibralfaro si sa pokocháme
výhľadom na Málagu a potúlame sa
uličkami, aby sme objavili život starého mesta. V centre nájdeme honosnú zdobenú Katedrálu de la Encarnación, a kto bude mať chuť,
môže do nej vkročiť alebo sa vypraviť do pevnosti Alcazaba, prípadne
do múzea kontroverzného maliara
a jedného zo slávnych Malagueňos
– Pabla Picassa. Nocľah v Málage.
3. deň

Aj keď nepatríte medzi romantikov,
RONDA Vás jednoducho očarí. Mestečko sa rozprestiera na mohutnej
skalnej plošine a je rozdelené obrovskou roklinou El Tajoa. Svoje stopy
tu zanechali Rimania i Maurovia
a „objavili“ ju aj spisovateľ Ernest
Hemingway a režisér Orson Welles.
Zaručene patrí k vrcholom ciest
po Andalúzii. Puente Nuevo je najvyšší most v meste a spája staré
mesto s novou časťou. Plaza de Toros – jedna z najstarších býčích arén
v Španielsku a vo vnútri pod hľadiskom je múzeum venované práve im.
Zo záhrad mestského paláca môžeme objaviť 60 - metrové schodisko,
ktoré nechal ešte v 14. storočí vytesať do skaly maurský kráľ. Z Rondy
je to už len na skok do jednej z fascinujúcich pueblos blancos – ARCOS
DE LA FRONTERA. Noc v Jerez de la
Frontera.
4. deň

Na ďalší deň sa vyberieme objavovať
CÁDIZ. Jedno z najstarších miest
v Európe obmýva Atlantický oceán
a je známe svojimi historickými úzkymi uličkami. V 11. storočí ho založili Feničania a hovorí sa, že v hlbokých vodách Atlantiku sa ešte stále
nachádzajú poklady, ktoré privážali
moreplavci z Ameriky. V Cádize
ochutnáme chute a vône španielskeho juhu, a to v miestnej tržnici
Mercado Central. Vystúpime do veže

starej katedrály, ktorá ponúka nezabudnuteľný výhľad na zdobené kupoly, na modrý oceán i na samotné
mesto. V Torre Tavira zasa objavíme
Cádiz cez magickú cameru obscuru,
ktorú ešte v 10. storočí objavil arabský fyzik Alhazen. Ak ste ešte neochutnali tie najlepšie langusty, tortillu de camarones, výnimočne dobré
tapas, južanské víno alebo manzanillu – svetlý variant sherry, tešte sa
na SANLÚCAR DE BARRAMEDA.
Počas svojich objavných miest ho
poznal aj taliansky moreplavec Krištof Kolumbus, ktorý sa plavil v španielskych službách a práve tu sa
skladovali poklady objaviteľov. V Bario Alto sa ukrýva aj Palác Medina
Sidonia s krásnou záhradou a s výhľadom na mesto. Nocľah v Seville.
5. deň

SEVILLA je jedno z najúchvatnejších
miest Andalúzie, ktorú objavuje čoraz viac turistov. Sevillania nikdy nemajú naponáhlo a mesto má svoj
osobitý rytmus. Jej dominantou je
obrovská katedrála a veža Giralda,
ktorá bola pôvodne postavená ako
minaret. Dnes je symbolom náboženskej multikulturality v Andalúzii.
Neďaleko katedrály sa nachádza aj
pevnosť Alcazár s krásnymi záhradami. Nenecháme si ujsť ani prekrásnu a fotogenickú Plaza de Espaňa a ak budeme mať šťastie,
zažijeme na nej aj pravé andalúzske
flamenco. Nocľah v Seville.
6. deň

CÓRDOBA založená v 2. storočí pred
Kristom Feničanmi. V roku 711 mesto
dobyli Arabi a stala sa hlavným
mestom islamského emirátu v Al Andalus, no aj jedným z najbohatších kultúrnych a duchovných centier
islamu. Okolo roku 1000 patrila medzi najväčšie mestá na svete a v tom
čase pribudla aj známa mešita
Mezquita, ktorú neskôr kresťania
pretvorili na kostol. Dnes je jednou
z najväčších, no nezabudnuteľných
sakrálnych stavieb. Len čo do nej
vkročíte, ocitnete sa v chráme plnom
stĺpov, nad ktorými sa klenú červeno
- biele oblúky a dodávajú Mezquite
nezabudnuteľný ráz a veľkosť.
V Córdobe sa narodil Seneca i Maimonides a srdce starého mesta lemujú úzke uličky Juderíe (bývalej židovskej štvrte). Keď sa v 14. storočí
skončilo obdobie náboženskej
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tolerancie, Židia boli prenasledovaní
v pogromoch a následne vyhnaní.
Bývalá židovská štvrť je dnes súčasťou svetového dedičstva UNESCO.
V niektorom z barov ochutnáme typické salmorejo (typická studená paradajková polievka) alebo iné tapas,
doprajeme si dobrú kávu alebo víno.
Prejdeme sa aj po rímskom moste
Puente Romano a možno objavíme
aj arabské vodné kolá pri rieke Guadalquvir. Nocľah v Córdobe.
7. — 8. deň

GRANADA je mesto východnej Andalúzie, ktorého islamským dedičstvom je Alhambra, z ktorej vyžaruje
krása spojená s mysticizmom. Vedeli ste, že je to najväčší maurský palác
na svete? Na námestí Pase odel
Padre Marion sa nachádza množstvo
barov s originálnymi tapas, montaditos a s výborným vínom. Oplatí sa
tu zotrvať a zažiť večernú atmosféru
poetickej Granady, túlať sa jej uličkami a vnímať energiu mesta. Čaká
nás tiež koncert andalúzskeho flamenca – najznámejšieho andalúzskeho tanca a hudby v jednej z mnohých krčmičiek starej Granady.
Odchod na letisko v Málage, odlet
do Viedne a príchod domov.

Termíny zájazdov
		
26. 04. 2020 - 03. 05. 2020 /		1 200 €
15. 08. 2020 - 22. 08. 2020 /		1 200 €
22. 08. 2020 - 29. 08. 2020 /		1 200 €
26. 09. 2020 - 03. 10. 2020 /		1 200 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 8

Trasa zájazdu 40
1. Málaga
2. Ronda
3. Arcos de la
Frontera
4. Cádiz
5. Sanlúcar de
Barrameda

6.
7.
8.
9.

Sevilla
Córdoba
Granada
Málaga

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, prehliadku všetkých navštívených
miest, kompletnú dopravu minibusom, ubytovanie v hoteloch strednej kategórie s raňajkami,
poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa

Naše Naj

Stravu, vstupy, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov, prípadné fakultatívne výlety,
batožinu do podpalubia.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 350 €
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Parkujte svoje auto
za bezkonkurenčnú cenu
počas svojej dovolenky!

Pri odchode zájazdu vám ponúkame možnosť parkovať
svoje vozidlo v garáži, v Trnave počas vašej dovolenky.
Idete na zájazd, doveziete sa pohodlne do Trnavy, na parkovisko železničnej
stanice - odkiaľ odchádza náš zberný autobus na letisko Schwechat. My vám
vyzdvihneme Vaše vozidlo, prevezieme ho do garáže a po návrate z Vašej
dovolenky, vaše auto bude pripravené. Odovzdáme vám kľúče a Vy pohodlne
cestujte domov.

Cena pre klientov CK Victory Travel
je špeciálne zvýhodnená!

Prvých

10

2,50€
/ deň

Dní
(vrátane)

Každý
ďalší deň

2€

www.victorytravel.sk

ŠKÓTSKO

OD 1 395 €

Ostrovy Mull, Iona, Skye, mestá Edinburgh
a Glasgow.

Škótska whisky, tradičné puby, haggis, fish and chips a Aberdeen
Angus steaky. Calton Hill s výhľadom na Edinburg, Princes Street,
Grass Market a Royal Mile. Glasgow. Návšteva ostrovov Mull, Iona
a Skye. Pokojné, ale aj dramatické pobrežie, pláže s bielym pieskom
a skalnaté hory.
1. — 2. deň

Prílet do mesta EDINBURGH a ubytovanie v centre mesta. Pešia prehliadka po jednej
z hlavných ulíc Royal Mile a vrch
CALTON HILL, ktorý ponúka najkrajšie pohľady na mesto a na jeho
okolie. Budova škótskeho parlamentu a malebné ulice centra mesta. Samozrejmosťou je aj ochutnávka škótskych špecialít, ako sú
haggis, fish and chips, neeps, tatties a steaky. Presun na pobrežie
k mestu OBAN. Zastávka v národnom parku LOCH LOMOND, na pobreží jazera a v mestečku Inveraray,
ktoré v minulosti bývalo sídlom jedného z najvplyvnejších škótskych
klanov – Campbell. V prístavnom
meste Oban strávime dve noci.
3. — 4. deň

Tretí deň nás čaká objavovanie SÚOSTROVIA HEBRIDY. Krásne a dramatické pobrežie ostrova Mull
a kľudného ostrova Iona, ktoré je
rodiskom keltského kresťanstva
a tradičným pohrebiskom škótskych kráľov. Okrem Iona Abbey si
spravíme aj peší výlet k niektorej
z pláží ostrova. Večer zakončíme
v pálenici OBAN DISTILLERY, kde
ochutnáme Oban whisky a dozvieme sa niečo o jej výrobe. Po raňajkách sa vydáme na sever a prejdeme horskou oblasťou Glencoe.
Zastavíme sa v meste Fort William

a Fort Augustus, kde sa budeme
plaviť po jazere LOCH NESS. Škótskemu zájazdu nesmie chýbať hrad,
a tak sa zastavíme na hrade Eilean
Donan. Ubytujeme sa v malebnom
mestečku Plockton (alebo
v jeho okolí), ktoré nás očarí pohľadmi na záliv, ponukou seafood
a pubmi s výborným pivom a často
aj so živou hudbou.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Hlavné mestá Edinburg, Glasgow
a západné pobrežie Škótska. Malebné
mestečko Oban ponúkajúce výborné
morské špeciality a výlet na Hebridy, kde
s nami navštívite ostrov Mull a Iona. Ten
je rodiskom keltského kresťanstva.
Nevynecháme ani Národný park Loch
Lomond, Glen Coe, Fort William a priam
rozprávkovú dedinku Plockton.
Vypočujete si s nami v miestnom pube
koncert lokálnych hudobníkov? Útesy,
pláže, dedinky a nádherné pohorie
Quairang na útese Skye. Podarí sa nám
v hmlách nad jazerom zazrieť preslávenú
Nessie?

Termíny zájazdov
		
02. 05. 2020 - 09. 05. 2020 /		1 395 €
27. 06. 2020 - 04. 07. 2020 /		1 395 €
18. 07. 2020 - 25. 07. 2020 /		1 495 €
29. 08. 2020 - 05. 09. 2020 /		1 395 €

Maximálny počet ľudí: 16
Trvanie zájazdu v dňoch: 8
Trasa zájazdu 41
1.
2.
3.
4.
5.

Edinburg
Glasgow
Loch Lomond
Oban
ostrov Mull

6. ostrov Iona
7. Fort William
8. Portree
9. Neist
10. Lochh Ness

Pozri
priloženú
mapu

5. — 6. deň

Tento deň venujeme nádhernému
OSTROVU SKYE. Navštívime jeho
divoký sever, horský prechod Quiraing, skalnatú oblasť nazývanú The
Old Man of Storr, čadičové útesy
Kilt Rock a iné. Všetky tieto miesta
nám ponúknu úžasné výhľady
na okolitú prírodu. Prenocujeme
na ostrove Skye alebo v jeho okolí.
Po sýtych raňajkách cestujeme
smer juh. Po ceste do mesta Glasgow sa odvezieme lanovkou k BEN
NEVIS – najvyššiemu vrchu Veľkej
Británie, ktorý je súčasťou lyžiarskeho strediska Nevis Range.
V rámci návštevy najväčšieho škótskeho mesta uvidíme aj najstaršiu
stredovekú katedrálu Škótska, ulice
centra s viktoriánskou architektúrou, rušnú Buchanan Street a George Square, kde deň zakončíme
v jednej z reštaurácií.

2020

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, prehliadku všetkých navštívených
miest, ubytovanie v kvalitných bed and breakfast, hoteloch a penziónoch v dvojlôžkových izbách, 5x raňajky, prenajatú dopravu, poistenie
proti insolventnosti.

7. — 8. deň

Po raňajkách prechádzka v meste
GLASGOW a presun do Edinburgu.
Vo voľnom čase nákup posledných
suvenírov, prípadne návšteva hradu, kráľovského sídla Holyrood alebo množstva galérií. Pred odchodom domov večera alebo drink
v meste. Návrat na Slovensko.

Cena nezahŕňa
Stravu mimo raňajok, vstupné, prezentáciu výroby whisky v pálenici, loď na Loch Ness, trajekt
na ostrov Iona a prehliadku opátstva, povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov, batožinu do podpalubia.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 370 €

129

EURÓPA

ÍRSKO

OD 1 295 €

Dublin, Severné Írsko, pobrežie, útesy a malebný vidiek.

Írska whisky, tradičné puby, pivo a špeciality írskej kuchyne ako irish
stew, boxty, black pudding, cottage pie a iné. Hlavné mesto Dublin s prechádzkou po veselej štvrti Temple Bar Belfast a mesto Derry so zaujímavými nástennými maľbami na tému politika, náboženstvo, história a kultúra. A neskutočne svieže kopce, kde zelená je ešte zelenšia.
1. — 2. deň

Náš výlet na zelenom ostrove začneme v hlavnom meste Írska –
v DUBLINE. Po prílete sa ubytujeme
a prejdeme sa po centre, v okolí rieky LIFFEY, po moste Ha’penny,
Grafton Street. Vo štvrti Temple
Bar ochutnáme írske špeciality a,
samozrejme, výborné pivo a írsku
whisky. O jej výrobe si povieme viac
aj počas návštevy pálenice v priebehu nášho zájazdu. Hlavné mesto –
BELFAST. Začiatkom dvadsiateho
storočia bol centrom priemyselnej
revolúcie, centrom produkcie textilu, spracovania tabaku a stavby
lodí. Vedeli ste, že práve tu bol postavený legendárny Titanic? Aj
dnes je mesto centrom priemyslu,
ale aj umenia, obchodu a vzdelávania. Pozrieme si jeho centrálne
štvrte, moderné aj historické časti,
budovu opery, Victoria Square, okolie rieky Lagan či Great Victoria
Street.

obrom Benandonnerom. Z pobrežia
smerujeme k mestu DERRY, kde si
pozrieme pravdepodobne najzaujímavejšie nástenné maľby Európy,
ktoré odzrkadľujú symboly kultúry,
histórie, politiky a náboženstva krajiny. Ďalší deň strávime presunom
na juhozápad. Zastávky na pobreží
v okolí miest DONEGAL a SLIGO,
kde budeme obdivovať krásy pobrežia. Deň ukončíme v GALWAY alebo
v jeho okolí a večer si spríjemnime
v tradičnom írskom pube.
5. — 7. deň

Krásne pohľady na útesoch CLIFFS
OF MOTHER, ktoré patria

k najobľúbenejším destináciám
návštevníkov Írska. Ročne ich
navštívi asi milión turistov a stali
sa populárnymi aj vďaka literatúre,
hudbe, no napríklad aj vďaka filmu
Harry Potter. Prenocujeme v meste
LIMERICK alebo v jeho okolí. Návrat
do DUBLINU. Posledné írske suveníry, ako napríklad krásne textilné výrobky alebo whisky. Váš sprievodca
Vám rád poradí, kedy navštíviť pivovar Guinness, pálenicu Jameson,
Irish Museum of Modern Art, obávanú väznicu Kilmainham gaol alebo iné zaujímavosti mesta. Po raňajkách transfer na letisko a návrat
na Slovensko.

Termíny zájazdov
		
18. 05. 2020 - 24. 05. 2020 /		1 295 €
25. 07. 2020 - 31. 07. 2020 /		1 295 €
07. 09. 2020 - 13. 09. 2020 /		1 295 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 7
Trasa zájazdu 42
1.
2.
3.
4.
5.

Dublin
Belfast
Giant´s Causeway
Derry
Donegal

6.
7.
8.
9.

Galway
Cliffs of Moher
Limerick
Dublin

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ochutnávku whisky v pálenici, ubytovanie v bed and breakfast,
hoteloch a penziónoch vo dvojlôžkových izbách
s raňajkami, prenajatú dopravu, poistenie proti
insolventnosti.

3. — 4. deň

Pokračujeme na sever, kde nás čaká
prírodný unikát – GIANT´S CAUSEWAY. Miesto na pobreží, vytvorené vulkanickou činnosťou, je oblasťou so štyridsaťtisícimi stĺpmi
z čadiča. Dnes je táto oblasť County
Antrim súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Podľa legendy sú
stĺpy pozostatkom cesty, ktorú postavil írsky obor Fionn, aby sa mohol stretnúť v boji so škótskym
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Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Cena nezahŕňa
Stravu okrem raňajok, vstupné, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov, batožinu
do podpalubia.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 310 €

Dobrodružstvo poznania

www.victorytravel.sk

GRÓNSKO

OD 2 995 €

Vaša nezabudnuteľná cesta. Surová krása prírody zamrznutá v čase.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
31. 07. 2020 - 15. 08. 2020 /		2 995 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 16
Trasa zájazdu 43
1.
2.
3.
4.
5.

Narsarsuaq
Qaqortoq
Uunartoq
Alluitsup Paa
Tasiusaq

6. Tasermiut Fjord
7. Ulamertorsuaq
8. Nanortalik
9. Narsaq
10. Igaliko

Cena zahŕňa
Letenku na trase Reykjavík/Kodaň – Narsusuaq
– Reykjavík/Kodaň, sprievodcu CK VICTORY TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku všetkých navštívených miest, ubytovanie v hosteloch
a v stanových kempoch, všetky túry a exkurzie
uvedené v programe, komplet stravu okrem večerí v mestách, komplet dopravu v Grónsku, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa

Pešie túry, trek na ľadovec, plavba
na nafukovacích člnoch okolo špičiek ľadovcov a „Patagónia Arktídy“, Pohorie Tasermiut.
1. — 2. deň

Let malým lietadlom z Reykjavíku
do NARSARSUAQ. Plavba cez fjord
TUNALLIARFIK okolo mnohých ľadovcov. Príchod do očarujúceho
kempu umiestneného na pieskovej
pláži, ktorý kontrastuje s dych berúcim výhľadom na dva ľadovce v oblasti Qaleraliq. Výstup do základne
pri jazere TASERSUATSIAQ a panoramatický výhľad na vnútrozemský
ľad. Peší výstup cez pieskové údolie,
ktorý nás prevedie cez zelenú a drsnú tundru. Očami preskúmame nekonečnú ľadovú pokrývku smerom
na sever, ktorá sa končí až niekde pri
Arktickom oceáne.
3. — 4. deň

Plavba cez ľadovcové polia. Nádhera
zvislých stien plávajúcich ľadovcov
a naša EXKURZIA PO ĽADE v špeciálnej obuvi. Loďou sa dostaneme
do hlavného mesta QAQORTOQ,
dnes s takmer 3 000 obyvateľmi.
5. — 6. deň

UUNARTOQ a systém fjordov, ktoré
tu sú v obkľúčení nekonečného ľadu.

Popoludní budeme mať voľný čas
na relax v horúcich prameňoch. Plávajúce kusy chladného ľadu sú pritom len necelých 500 metrov
od nás. Dedinka TASIUSAQ a nádherné prírodné kontrasty a scenéria
obkolesená horami. Rieka KUUSUAQ, najpopulárnejšia lososová rieka
v južnom Grónsku a k jazeru TASERSUAQ cez horský priechod Saputit.
7. — 9. deň

Plavba k ľadovcu TASERMIUT okolo
fjordu s rovnakým menom. Tri
úchvatné hory a ĽADOVÝ VODOPÁD.
Noc v kempe pod obrovskou Ulamertorsuaq – jedna z najväčších
a najstrmších zvislých stien na svete. Ubytovanie v stanoch. Trek
v stredne náročnom teréne ku koreňom ľadovca v úžasnom žulovom
masíve NALUMASORTOQ. Trek
do základe steny Ulamertorsuaq,
známej aj ako „Veľká stena“.
10. — 11. deň

Plavba na nafukovacom člne do NANORTALIQU. Mesto je podstatnú
časť roka v absolútnej izolácii ľadu.
Loďou do mesta NARSAQ, preskúmanie múzea, miestnych obchodov,
kostola a večera v miestnej reštaurácii. Počas plavby loďou sa budeme
snažiť zbadať veľryby.

2020

12. — 13. deň

„Kráľovskou cestou“ do IGALIKO.
Absolvujeme morskú exkurziu
do fjordu QOOROOQ a naše oči spočinú na najúžasnejšom ľadovci v celom južnom Grónsku. Loďou sa preplavíme okolo blokov ľadu, budeme
sa plaviť až dovtedy, dokiaľ sa už pre
množstvo ľadu nebude dať pokračovať ďalej. TASIUSAQ a SERMILIK,
„prístav plávajúcich ľadovcov“. Pešia
túra na farmu Tasiusaq, kde žije len
sedem ľudí v úplnej izolácii fjordu
Sermilik, ktorý je skoro vždy blokovaný obrovskými kusmi ľadu priamo
z ľadovcov.

Stravu, letenku do Reykjavíku alebo do Kodane
a prípadné ubytovanie v Reykjavíku/ v Kodani,
povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov,
batožinu do podpalubia.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 750 €

14. — 16. deň

Peší výlet cez KVETINOVÉ ÚDOLIE,
kde vďaka rôznym sedimentom,
ktoré tu zanechal ľadovec, dnes
rastie množstvo kvetov. Ľadovec
KIATTUT a panoramatický pohľad
na ľadovú prikrývku. Jedna z najpamätnejších exkurzií v celom Grónsku! Rozlúčková večera s typickými
grónskymi produktmi – veľrybami,
tuleňmi, sobmi karibu. Transfer
do Narsarsuaqu, odlet do prestupového mesta, odlet do Viedne a príchod domov.

Panoramatické výhľady na zamrznutú
krásu v obklopení Arktického oceánu.
Drsnú tundru striedajú zelené kvetinové
údolia. Srdce nám zahrejú aj naoko
prosté aktivity, ako je zbieranie černíc,
hríbov a rybolov. Tu to však má
absolútne inú, viac dobrodružnú príchuť.
Ľad nás však bude sprevádzať aj
naďalej. Najbližšie sa k nemu
dostaneme počas morskej expedície
do fjordu Qoorooq. Alebo dáte prednosť
exkurzii po ľade po svojich? Diaľky
severu sú tu pre Vás!
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NÓRSKO — TO NAJLEPŠIE
Krajina rozprávkovej prírody a srdečných ľudí, kde všetko funguje na 150 %.

OD 1 850 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
10. 04. 2020 - 18. 04. 2020 /		1 850 €
27. 06. 2020 - 05. 07. 2020 /		1 850 €
12. 09. 2020 - 20. 09. 2020 /		1 850 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 9

Trasa zájazdu 44
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oslo
Mjosa
Otta
Geiranger
Trollstigen
Alesund
Runde

8. Maloy
9. Briksdalsbreen
10. Boyabreen
11. Flam
12. Bergen
13. Trolltunga

Pozri
priloženú
mapu

Scenérie, ktoré sú naživo ešte úžasnejšie ako na obrázkoch. Majestátne hory týčiace sa nad hlbokými fjordmi, kde
jedna z najstarších civilizácií stvorila jeden z najmladších národov. Malebné mestá Oslo, Bergen a Alesund, dych
berúce výhľady Trolej cesty, Geiranger fjordu. Čarovný „Ostrov vtákov“ Runde s vysokými útesmi čnejúcimi
z mora a rýchlo miznúce ľadovce.
1. — 2. deň

Prílet do Osla. Pešia prehliadka mesta.
Skvost súčasnej severskej architektúry OPERAHUSET s výhľadom
na Oslofjord v tvare labutej šije. Prejdeme sa hlavnou osou Osla, bulvárom
KARL JOHANS GATE, nórskou obdobou Champs Elysées ku kráľovskému
palácu. VIGELANDOV PARK s vyše
200 sochárskymi dielami, na ktorých
autor pracoval viac ako 40 rokov.
3. — 4. deň

Cesta najúrodnejšou časťou Nórska
okolo najväčšieho jazera krajiny MJOSA. LILLEHAMMER a HAMAR, centrum OLYMPIJSKÝCH HIER 1994 s nádherným výhľadom zo skokanských
mostíkov. GEIRANGER — Vyhliadková
plavba najkrajším fjordom sveta (fakultatívne) nám odhalí vysoké vodopády „Sedem sestier“ a „Nevestin závoj“. Prudko stúpame serpentínami,
trolej cesty — TROLLSTIGEN vytesanej do skalného masívu. Dostávame
sa až do najväčšieho rybárskeho
mesta ALESUND presláveného svojskou secesnou architektúrou. Prechádzka uličkami najromantickejšieho nórskeho mesta a možnosť
návštevy obrovského morského
akvária.

a otvorené Nórske more. Budeme
mať štastie a stretneme sa s kolóniou rozkošného papuchalka, „papagája severu“? Večer presun do MALOY, noc pri oceáne.
6. — 7 deň

Ráno na piesočnej pláži na ostrove
VAGSOY. Otužíme sa? Údolím Odedalen smerujeme na nenáročnú
prechádzku k ľadovcu BRIKSDALSBREEN. A pokračujeme ďalej
k ľadovcovému splazu BOYABREEN. Najdlhším tunelom na svete
(24 km) sa dostaneme až do mesta
FLAM. Možnosť absolvovať najkrajšiu cestu železnicou na svete

do blízkeho mestečka MYRDAL
(fakultatívne).
8. — 9. deň

BERGEN. Cesta zubačkou na kopec
FLOYEN odhalí úžasný výhľad na prístav aj okolité hory. Mesto založené
kráľom Olafom Kyrre v roku 1070 bolo
v stredoveku najväčšou severskou
metropolou vôbec. Idylické drevené
domčeky na nábreží BRYGGEN a skvelé jedlo na trhu s morskými plodmi.
Pre dobrodružných záujemcov možnosť absolvovať celodenný fakultatívny výlet — turistiku (7 — 10 h) na ikonický „Trolí jazyk“, skalu TROLLTUNGA.
Odlet domov.

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, ubytovanie podľa možností daných
miest – od jednoduchých chatiek s vlastným,
alebo zdieľaným sociálnym zariadením po
príjemné turistické ubytovne s plnou výbavou,
kvalitný program, dopravu vrátane trajektu,
poistenie CK voči insolventnosti.
Cena nezahŕňa:
Stravu, povinné príplatky, poistenie lieč
nákladov, fakultatívne výlety, lanovku, vstupné,
batožinu do podpalubia.

Pláž
Potápanie
Naše Naj

5. deň

Čarovný ostrov RUNDE, kde hniezdi
viac než 200 druhov vtákov. Deň trávime na čerstvom vzduchu s úchvatnými výhľadmi na vysoké útesy
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Cena zahŕňa:

Dobrodružstvo poznania

www.victorytravel.sk

NÓRSKO — LOFOTY
A NORDKAPP

OD 1 850 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Za polárnym kruhom.

Termíny zájazdov
		
01. 05. 2020 - 07. 05. 2020 /		1 850 €
05. 07. 2020 - 11. 07. 2020 /		1 850 €
20. 09. 2020 - 26. 09. 2020 /		1 850 €

Nezabudnuteľný roadtrip na koniec sveta.
Súostrovie Lofoty, obmývané turbulentnými vodami Nórskeho mora, ďaleko nad polárnym kruhom. Táto vzácna krajina ponúka nedotknutú krásu
majestátnych hôr, hlboké fjordy, škrek morských vtákov a divoké piesočné
pláže. Nordkapp, posvätné miesto Laponcov a najsevernejší bod Európy,
kde sa stretá Atlantický a Severný ľadový oceán.

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 7

Trasa zájazdu 45
1. — 2. deň

Odlet z Viedne a prílet do mesta
BODO. Prehliadka morského prielivu
SALTSTRAUMEN, miesta s najsilnejším prílivovým prúdom vody na svete. Výstup na vrch KEISERVARDEN
nám ponúkne panoramatický pohľad na celé mesto.
3. — 4 deň

Plavba trajektom cez fjord Vestfjorden až do čarovného rybárskeho
mestečka s názvom Å. Vitajte
na LOFOTOCH! Zastávka na scénickej pláži HAUKLAND BEACH obkolesenej horami. Otužíme sa? Cesta
malebnými dedinami je lemovaná
stĺpmi rýb sušiacich sa na slnku.

Navštívime rodinu Laponcov, ktorá
už po stáročia chová soby tradičným
polo - divokým spôsobom. Dostaneme sa až do mestečka ANDENES,
do najvýznamnejšieho centra na pozorovanie veľrýb v Nórsku. Nezabudnuteľný výlet loďou (fakultatívne)
nám pripraví stretnutia s takými velikánmi, akými sú vorvane, kosatky,
či Vráskavce ozrutné.
5. — 7. deň

TROMSØ, najväčšie mesto severného Nórska s bohatou kultúrnou scénou v srdci arktickej prírody sa nám
stane na jednu noc domovom. Mierime na najsevernejší bod pevninskej
Európy NORDKAPP, alebo po našom

Severný mys, kde sa stretá Atlantický a Severný ľadový oceán. Cesta sa
vinie tundrou a my zastavujeme,
aby sme dali prednosť stádam sobov a losov. Prechádzame cez tunel
s dĺžkou 6,8 kilometra s hĺbkou 212
metrov pod morskou hladinou. Sme
len 2 100 km vzdialení od severného
pólu. Názov Nordkapp dostal ešte
v roku 1553 od anglického kapitána
Richarda Chancellora po stroskotaní
britskej expedície hľadajúcej severnú
morskú cestu do Číny. Pútnickým
miestom pre Nórov sa stal až
po návšteve kráľa Oskara II. v roku
1873. Odlet do Viedne a príchod
domov.

1. Bodø
1. Saltstraumen
2. Å — Haukland
Beach

3. Andenes
4. Tromsø
5. NORDKAPP

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa:
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, ubytovanie v jednoduchých chatkách
s vlastným alebo so zdieľaným sociálnym
zariadením, kvalitný program, dopravu vrátane
trajektu, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa:
Stravu, povinné príplatky, poistenie lieč.
nákladov, fakultatívne výlety, lanovku, vstupné,
batožinu do podpalubia.

ZAŽITE
EŠTE VIAC
DOBRODRUŽSTVA

NÓRSKO KOMPLEXNE

OD 3 400 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Od Osla až po Nordkapp.
Spojte si dva zájazdy a spoznajte celé Nórsko od juhu až po najsevernejší bod.

Malebné mestá Oslo, Bergen, Alesund a Tromsø. Dych berúce výhľady Trolej cesty, Geiranger fjordu, čarovný „Ostrov vtákov“ Runde, rýchlo miznúce
ľadovce, pohľadnicovo krásne Lofoty a najsevernejší bod Európy,
Nordkapp.

2020

Termíny zájazdov
		
27. 06. 2020 - 11. 07. 2020 /		3 400 €
12. 09. 2020 - 26. 09. 2020 /		3 400 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 15
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ISLAND — TO NAJLEPŠIE
Intenzívny program nabitý tými najväčšími topkami. Krajinou ohňa
a ľadu za trollmi, vodopádmi, gejzírmi a ľadovcami.

OD 790 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
09. 05. 2020 - 14 .05. 2020 /		790 €
11. 07. 2020 - 16. 07. 2020 /		999 €
13. 10. 2020 - 18. 10. 2020 /		790 €
28. 12. 2020 - 02. 01. 2021 /		999 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 6

Cena zahŕňa
Sprievodcu CK VICTORY TRAVEL, ubytovanie
v širšom centre Reykjavíku s raňajkami, vlastnú
prenajatú dopravu, kvalitný sprievodný program,
poistenie CK proti insolventnosti, letenku s príručnou batožinou.
Cena nezahŕňa
Povinné príplatky, stravu okrem raňajok, vstupné, poistenie lieč. nákladov, fakultatívne výlety,
batožinu do podpalubia.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 495 €

Na Islande je nádherne vždy! Za 6 nezabudnuteľných dní spoznáte
a zažijete to najlepšie. Dych berúca krása drsnej severskej prírody
a k tomu mestská atmosféra Reykjavíku plného fantastických klubov, kaviarničiek a bohatého kultúrneho života. Vyberte si ten najlákavejší termín. Zimná polárna žiara, svieža jar či jeseň, letné biele
noci alebo čarovný silvestrovský ohňostroj?
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1. — 2. deň

3. deň

Odlet z Viedne a prílet do Reykjavíku, do najsevernejšieho hlavného
mesta Európy. Bude našou základňou, odkiaľ v nasledujúce dni hviezdicovito vyrážame na celodenné výlety. REYKJAVÍK v preklade znamená
„Dymová zátoka”. Stúpajúce stĺpy
pary z horúcich prameňov nás o tom
presviedčajú. 360° výhľad na mesto
a na okolitú krajinu si vychutnáme
z veže Perlan. Navštívime aj miesto,
kde sa v roku 1986 skončila studená
vojna. Zišli sa tu Michail Gorbačov
s Ronaldom Reaganom. Skvost modernej architektúry, koncertná hala
Harpa je jednou z hlavných dominánt mesta. Navštívime aj magický
polostrov Snaefelsness, ktorému
dominuje sopka Snæfellsjökull.
Presne do jej krátera Jules Verne
umiestnil vo svojom románe vstup
na cestu do stredu Zeme. Navštívime Ytri Tunga pláž, na ktorej rady
oddychujú tulene, krásny kostolík pri
Buðir i blízku pláž so zlatým
pieskom. Prejdeme sa popri útesoch
z Arnarstapi do Hellnar. Večer vychutnávame letné biele noci v príjemných podnikoch Reykjavíku alebo
v zime poľujeme na polárnu žiaru.

Po raňajkách absolvujeme prehliadku
tzv. „ Zlatého trojuholníka“ - najznámejších dominánt Islandu. Celoročne
je to unikátny zážitok. V UNESCO
parku Thingvellir si obzrieme kontinentálnu trhlinu Almannagia a prvý

demokratický parlament sveta Althing (r. 930). Za najkrajší na ostrove
je označovaný zlatý vodopád Gullfoss
na rieke Hvíta, neďaleko horúceho
prameňa Geysir, ktorý dal pomenovanie podobným prírodným javom
na celej zemi. V súčasnosti je jediným

Aktívne sopky, lávové a geotermálne
polia, ľadovcové lagúny a dych berúce
vodopády. Majestátna krása krajiny
ohňa a ľadu sa slovami nedá obsiahnuť.
Za nezabudnuteľných 6 dní uvidíme
najikonickejšie miesta tzv. Zlatého
okruhu, zájdeme na juh aj sever. Romantický Reykjavík s pestrou kultúrnou
scénou a s výbornými reštauráciami sa
na chvíľu stane naším domovom.

Dobrodružstvo poznania

www.victorytravel.sk

tryskajúcim gejzír Strokkur. Cestou
do Reykjavíku budeme prechádzať
popri Hveragverdire, mestečku, ktoré
žije z termálnej vody, najmä vďaka
skleníkom. Rastú tam aj banány. Návrat do Reykjavíku. Večer opäť kluby
a hudba.
4. deň

Na južnom pobreží Islandu si užijeme jedny z najkrajších vodopádov
ostrova, 60 - metrové Seljalandfoss
a potešíme sa dúhou na vodopádoch
Skógafoss. Cesta popod stratovulkán Eyjafjallajökull nám pripraví neuveriteľné pohľady na okolitú scenériu. Zavítame až na najjužnejší bod
Islandu, na polostrov Dyrhólaey,
známy spektakulárnym skalným oblúkom týčiacim sa z mora. Najeme
sa v malej rybárskej dedine s počtom
300 obyvateľov Vík í Mýrdal. Odtiaľ
pokračujeme na jednu z desiatich
najkrajších pláží sveta, Reynisfjara.
Čierny sopečný piesok, mohutné
stĺpy čadiča a silné burácajúce more.
Len skamenení trollovia mu odolávajú. Sme kúsok od hory Katla, jednej z najväčších sopiek Islandu. Podľa podmienok možnosť absolvovať

Ytri Tunga

Hellnar

Thingvellir Strokkur
Gullfoss
Reykjavik

1

Blue Lagoon
Seljalandfoss

Skógafoss
Vík í Mýrdal

výlet do ľadovcovej lagúny Jökulsárlón za pozorovaním tuleňov vynárajúcich sa medzi kusmi ľadovca.

Trasa zájazdu
Island

5. — 6. deň

Na záver si dáme priestor na individuálny program podľa odporúčaní
sprievodcu. Vyberiete si jazdu
na koňoch, výpravu za veľrybami či
cestu do vnútra sopky alebo ľadovca? Relaxačný horúci kúpeľ v svetoznámej Modrej lagúne nesmie
chýbať! Po šiestich intenzívnych
dňoch odlietame domov.

1. Reykjavik
2. Ytri Tunga
3. Hellnar
4. Reykjavik
5. Thingvellir
6. Strokkur
7. Gullfoss
8. Reykjavik –
9. Seljalandfoss
10. Skógafoss
11. Vík í Mýrdal
12. Reykjavik Blue Lagoon

ZAŽITE EŠTE VIAC
DOBRODRUŽSTVA

ISLAND — VEĽKÝ OKRUH
Krajina ohňa a ľadu. Nezabudnuteľný
okružný roadtrip magickým severom.
Surová atmosféra severu opantá
Vaše zmysly skoro ako národná pálenka Brennivín. Za týždeň okružnej
cesty okolo celého ostrova prebádame všetko, čo Island ponúka. Nazrieme do sveta pre iných neviditeľného, do sveta škriatkov a trollov,
a čakajú nás magické stretnutia
s veľrybami, s tuleňmi, so sobmi
a s morskými vtákmi. Nevynecháme
perly Zlatého trojuholníka — vodopád Gullfoss či gejzír Strokkur, známy vulkán Eyjafjallajökull, ktorý
v roku 2010 ochromil leteckú dopravu. Poprechádzame sa pri nádherných vodopádoch Skógafosse

a Kvernufosse. Na pláži REYNISFJARA s čiernym sopečným pieskom
budeme obdivovať mystiku mohutných stĺpov čadiča, ktoré sa dvíhajú
priamo z mora. Pri ľadovci Solheimajokull budete mať výnimočnú
možnosť stráviť hodinu a pol túrou
na ľade. Najväčší ľadovec v Európe
- Vatnajökull si prebil cestu do mora
v lagúne Jökulsárlon. Mnohí ju považujú za najkrajšie miesto na Islande.
Na nádhernom severe sa dostaneme
až k unikátnemu jazeru Mývatn
s obrovským množstvom vzácneho
vtáctva.

OD 1 560 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
09. 04. 2020 - 16. 04. 2020 /		1 560 €
12. 09. 2020 - 19. 09. 2020 /		1 560 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 8
Trasa zájazdu 46
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Keflavík
Reykjavík
Thingvellir
Gullfoss
Seljalandsfoss
Skógafoss
Reynisfjara
Jökulsárlon

9. Vestrahorn
10. Dettifoss
11. Mývatn
12. Húsavík
13. Goðafoss
14. Akureyri
15. Hvítserkur
16. Barnafoss

Pozri
priloženú
mapu

2020
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EURÓPA

ISLAND A NÓRSKO

OD 2 650 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Po stopách vikingov. Pospájajte si
krajiny podľa vášho času a chuti.
Z krajiny ohňa a ľadu až za polárny kruh.

Termíny zájazdov
		
05. 07. 2020 - 16. 07. 2020 /		2 650 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 12

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, prelety na trase Reykjavik – Bodo, sprievodcu CK VICTORY TRAVEL,
ubytovanie podľa možností daných miest –
od jednoduchých chatiek s vlastným, alebo zdieľaným sociálnym zariadením po príjemné turistické ubytovne s plnou výbavou, kvalitný
program, dopravu vrátane trajektu, poistenie CK
voči insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Stravu, povinné príplatky, poistenie lieč. nákladov, fakultatívne výlety, lanovku, vstupné, batožinu do podpalubia, poistenie liečebných nákladov.

Expedícia
Outdoor
Pláž
Naše Naj
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Dych berúca krása drsnej severskej prírody. Aktívne sopky,
lávové a geotermálne polia, ľadovcové lagúny, dych berúce
vodopády a gejzíry. Súostrovie Lofoty, obmývané turbulentnými
vodami Nórskeho mora, ďaleko nad polárnym kruhom.
Hlboké fjordy, škrek morských vtákov a divoké piesočné pláže.
Nordkapp, posvätné miesto Laponcov a najsevernejší
bod Európy, kde sa stretá Atlantický a Severný ľadový oceán.

Dobrodružstvo poznania

www.victorytravel.sk

FAERSKÉ OSTROVY

OD 1 450 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Rozprávková krajina nedotknutého severu.

Termíny zájazdov
		
30. 03. 2020 - 05. 04. 2020 /		1 450 €
04. 05. 2020 - 10. 05. 2020 /		1 450 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 7

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, pohodlné ubytovanie s raňajkami,
vlastnú prenajatú dopravu, obojsmernú cestu
trajektom na ostrovy Mykines, Suduroy a Kalsoy,
kvalitný sprievodný program, poistenie CK voči
insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Povinné príplatky, dopravu z/na letisko zo Slovenska, stravu okrem raňajok, vstupné, poistenie
lieč. nákladov, fakultatívne výlety, batožinu
do podpalubia.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 280 €

Expedícia
Outdoor
Naše Naj
Súostrovie uprostred Atlantiku, kde prebýva viac oviec ako ľudí. Vodopády padajúce z vysokých útesov priamo do mora, jazerá stúpajúce do kopca, skamenelý škriatok a čarodejnica a obrovské kolónie
tučniakov severu. Rozprávka po faersky.
1. deň

Prílet na ostrov Vágar ukrývajúci ikonické prírodné scenérie. Mestečko
BOUR s výhľadmi na bizarné útesy
ostrovu Tindhólmur. Dedina GÁSADALUR s vodopádom MÚLAFOSS,
ktorý ako v rozprávke padá z vysokého útesu priamo do mora. Nenáročný, asi 2 - hodinový trek okolo jazera
Sørvágsvatn až k vodopádu Bøsdalafossur a k vysokým útesom, o ktoré sa rozbíjajú vlny Atlantiku
Trælanípa.
2. — 3. deň

Presun na najväčší z Faerských
ostrovov STREYMOY. V TJORNUVIR
si vychutnáme nádherné pláže
s čiernym sopečným pieskom — obľubená destinácia surferov a v EIDI
na ostrove Eysturoy nás čakajú jedinečné prírodné scenérie, aké môžme
nájsť len tu. Cestou sa zastavujeme
pri vodopáde FOSSÁ či pri skalných
útvaroch „trpaslík a čarodejnica“.
Prechod popod najvyšší vrch súostrovia Slættaratindur (880 m n.
m. ) nás dostane až do rybárskej dedinky GJOGV.
Podmorským tunelom prechádzame
na ostrov BORDOY až do KLAKSVÍK,
do druhého najväčšieho mesta

súostrovia a hlavného centra rybolovu. Pokračujeme na legendami opradený ostrov KALSOY, kde absolvujeme ľahký trek nádhernou scenériou
k známemu majáku na severnom
cípe KALLUR.
4. deň

Hlavné mesto TÓRSHAVN. Navštívime historicky významné duchovné
centrum Kirkjobur s 900 rokov starým dreveným domom Roykstovan,
najstarší faerský kostol
z roku 1111 a pevnosť Skansin zo 16.
storočia. Výlet loďou okolo Vtáčích
ostrovov VESTMANNA (fakultatívne) je zážitkom, na aký sa nezabúda.
Plavba v oklopení spektakulárnych
600 metrov vysokých útesov a prírodných jaskýň, kde hniezdi množstvo vodných vtákov — okrem iných
aj rozkošní papuchalci „papagáji
severu“.
5. deň

Vydávame sa na najjužnejšie položený ostrov SUDUROY, ktorý predstavuje nepreskúmaný severský raj.
Divoká príroda, 469 m vysoké útesy
Beinisvørð, maják na južnom cípe
Akraberg a dedina Sumba — rodisko
faerského básnika Poula Frederika

Joensena. Absolvujeme trek v Hvannhagi plný úžasných výhľadov
a stretnutí s usmievavými
miestnymi.
6. — 7. deň

Výlet na ostrov MYKINES, právom
označovaný aj ako „Ostrov vtákov“.
Je domovom len 14 ľudí, no tiež najväčšej kolónie morských vtákov
na svete. Prechádzka po krásnych
pastvinách na vysokých útesoch nás
dovedie až k miestam, kde hniezdia
Alky bielobradé, mníšiky a Suly biele. Presun na Letisko Vágar a návrat
domov.

Tjornuvir

Eidi

Trasa zájazdu
FAERSKÉ
OSTROVY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gjogv

Vágar
Bour
Gásadalur
Múlafoss
Bøsdalafossur
Tjornuvir

7. Fossá
8. Eidi
9. Gjogv
10. Klaksvík
11. Kallur
12. Tórshavn
13. Vestmanna
14. Suduroy
15. Mykines

Kallur

Klaksvík
Gásadalur
Mykines

Múlafoss

Vestmanna
Vágar
1
Bour

Tórshavn
Fossá

Bøsdalafossur

FaroeI s

Suduroy
2020
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EURÓPA

RUMUNSKO

OD 890 €

Po stopách nielen Vlada III. Napichovača.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Krása miest, vidieka aj prírody Vás prekvapí a očarí. Poďte s nami
do Rumunska, kým nie je zahltené turistami. Príjemná a nečakaná
zmena v krajine, kde vládla mágia a tajomno. Niečo z toho v Rumunsku ostalo, ale pridali sa kvalitné služby a úprimná pohostinnosť.

Termíny zájazdov
		
22. 05. 2020 - 26. 05. 2020 /		890 €
19. 06. 2020 - 23. 06. 2020 /		890 €
17. 07. 2020 - 21. 07. 2020 /		890 €
14. 08. 2020 - 18. 08. 2020 /		890 €
18. 09. 2020 - 22. 09. 2020 /		890 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 5
Trasa zájazdu 47
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sibiu
Alba Iulia
Salina Turda
Biertan
Sighisoara
Saschiz
Viscri

8. Fagaraš
9. Balea
10. Brašov
11. Bran
12. Sinaia
13. Peleš
14. Bukurešť

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa

1. deň

Pohodlný prelet z Viedne do rumunského Sedmohradska a do očarujúceho mesta – SIBIU.
Poobedná káva na jednom z námestí, výhľady z kostola, Most klamárov
a podmanivá mestská architektúra.
Krátky presun k pevnosti ALBA IULIA a nocľah v mestečku TURDA.
2. deň

Ráno začneme prehliadkou svetového unikátu – vyše dvetisícročnej soľnej bani SALINA TURDA, ktorú mnohí cestovatelia považujú
za najkrajšie podzemné miesto
na svete. Stihneme presun k opevnenému saskému kláštoru zo 16.
storočia – BIERTAN (UNESCO). Večeru si dáme v ďalšom meste pod patronátom UNESCO, v rodisku grófa
Drakulu, v jedinom rumunskom
opevnenom meste, v SIGHISOARA.
Obdivovať budeme Hodinovú vežu
s orlojom a s alegorickými postavami hriechov a nerestí.

práve v tejto čarovnej oblasti.
Na hranici Sedmohradska a Valašska
nás čaká presun najvyšším pohorím
Rumunska FAGARAŠ. Keby ste
za seba poskladali najlepšie zákruty
najlepších pretekárskych okruhov
sveta, vznikne Transfagarská cesta,
ktorá vystúpi až do výšky 2 030
metrov a ktorú dal vybudovať diktátor Ceausescu. Pokocháme sa výhľadmi pri jazere BALEA. Na večeru
sa presunieme do malebného podkarpatského mesta BRAŠOV. Vyvezieme sa lanovkou nad mesto, prejdeme sa do centra k Čiernemu
kostolu úzkymi stredovekými uličkami, vysvetlíme si nemecký a turecký
vplyv, v štýlových krčmičkách si užijeme bohémsku atmosféru.
4. deň

Ráno nás čaká jedna z najväčších turistických atrakcií – Drakulov zámok
BRAN. Presunieme sa do horskej oblasti BUCEGI a v mestečku, ktoré

mnohí označujú za „perlu Karpát“ –
SINAIA, si pozrieme pompézne letné
sídlo rumunského kráľa Carola I. —
ZÁMOK PELEŠ, jeden z najkrajších
zámkov v Európe s viac ako 160 romantickými komnatami. V tejto
krásnej prírodnej oblasti prespíme
a bude čas aj na turistické prechádzky. Nocľah v blízkosti Bukurešti.
5. deň

BUKUREŠŤ, hlavné mesto Rumunska, ktoré je poznamenané vládou Nikolae Ceausesca, ktorý sa počas svojho panovania rozhodol, že
mesto kompletne prebuduje. Uvidíme Palác Parlamentu – Casa Poporului, ktorý je sídlom rumunského
parlamentu aj Národného múzea
moderného umenia. Víťazný oblúk, Athenaeum, Námestie revolúcie, a fontána Lui Bucur. Dobrá večera, presun na letisko a večerný odlet
do Viedne. Príchod domov.

3. deň

Ráno spoznáme viaceré saské dedinky so stavbami z dávneho 14.
storočia v komunite SASCHIZ zaradené pod ochranu UNESCO. Opevnený gotický kostol, dedinka VISCRI,
ktorej vidiecke domy si Vás získajú
rovnako ako anglického princa Charlesa, ktorého nadácia na záchranu
tradičnej architektúry sa angažuje
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Dobrodružstvo poznania

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, miestnych sprievodcov, ubytovanie
s raňajkami, prenajatú dopravu klimatizovaným
autobusom, kvalitný program, poistenie CK proti
insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Povinné príplatky, bakšišné, stravu okrem raňajok, vstupné, poistenie liečebných nákladov, fakultatívne výlety, batožinu do podpalubia.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 220 €

www.victorytravel.sk

PORTUGALSKO

OD 899 €

Intenzívne, ale bezstresové putovanie po prekrásnej krajine na konci Európy, ktorú ešte turistický valec
neprevalcoval. Miesta geniálnych moreplavcov, skvelej gastronómie a fantastického portského vína. Cestujeme v malej skupine!
V roku 2018 navštívilo susedné Španielsko takmer 83 miliónov turistov,
kým Portugalsko, napriek tomu, že bolo vyhlásené za „najlepšiu turisticúá
destináciu sveta“, iba 25! Poďte s nami zažiť, užiť si chutí a atmosféry
v prekrásnom Portugalsku, kým sa ku hrozivým španielskym číslam nezačne približovať!

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
03. 05. 2020 - 11. 05. 2020 /		899 €
31. 05. 2020 - 08. 06. 2020 /		899 €
05. 07. 2020 - 13. 07. 2020 /		899 €
02. 08. 2020 - 10. 08. 2020 /		899 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 9
Trasa zájazdu 48
1.
2.
3.
4.

Lisabon
Sintra
Cabo da Roca
Lisabon

5.
6.
7.
8.

Óbidos
Porto
Coimbra
Porto

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL, ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami,
všetku dopravu (vlakom, mikrobusom), poistenie
CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Povinné príplatky, stravu okrem raňajok, vstupné
do pamiatok, fakultatívne výlety, poistenie liečebných nákladov, batožinu do podpalubia.

1. — 2. deň

Odlet z Viedne a prílet do Lisabonu.
Po prevzatí si batožiny sa pohodlne
a rýchlo presunieme metrom do samotného centra Lisabonu. Prechádzka historickým centrom, ktorú
nám osladí koláčik, ktorý je symbolom celého Portugalska od konca 19.
storočia – pastel de nata. Nocľah
v centre Lisabonu.

dnes považovaná za ikonu celej krajiny a my si povieme, kto bol autorom nádherných, možno aj trochu
bizarných palácov a zámkov. Nádherné výhľady na zelenú krajinu, iba
kúsok na najzápadnejší bod kontinentálnej Európy – Cabo da Roca.
Na Cabo da Roca si prečítame citát
famózneho básnika Luisa de
Camõesa, a mierime opäť do nám už
známeho Lisabonu.

3. deň

Po raňajkách preskúmame Lisabon, jeho ikonické budovy na pobreží
rieky Tajo, ale najmä si užijeme
úžasnú atmosféru tohto mesta. Povieme si, čo je to manuelský sloh
a ako ho rozlíšiť od ostatných architektúr. Vo fantastickom Lisboa centre sa podozvedáme mimoriadne
zaujímavé fakty o zemetrasení, ktoré navždy zmenilo tvár tohto mesta.
Večerná prechádzka v najstaršej
štvrti Alfama a pohľad na nádherné
azulejos na fasádach starých domov,
ktoré nás budú sprevádzať počas celého zájazdu. Započúvame sa práve
tu do clivého fada?
4. deň

Priamo z centra mesta budeme odchádzať do jedného z najromantickejších miest Portugalska. Sintra je

5. deň

V tento deň sa dostávame do ďalšej
perly Portugalska, do magicky pôvabného Óbidos. Toto nádherné
mestečko dostala ako dar od svojho
manžela Isabela Aragónska v 13.
storočí. Okrem stredovekých zákutí
a uličiek sa pred západom slnka vyberieme na hradby, ktoré obklopujú
celé historické jadro. V krásnom
Óbidose prespíme.

Centrum najstaršej časti Terreiro da
Sé a prekrásne vyzdobená stanica
Sao Bento. Kto by čakal, že ochutnávka skvelej portugalskej kuchyne
sa začína a končí sa v Lisabone, je
na omyle, pretože práve Porto sa
preslávilo fantastickými malými
„Francúzkami“. Priamo na mieste sa
dozviete viac!

Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 250 €

7. — 9. deň

Porto sa okrem francesinhou preslávilo svojím portským vínom. Viete,
že pravé portské sa smie vyrábať iba
v oblasti Alto Douro? Pochopiteľne,
že ho ochutnáme, a kto bude chcieť,
absolvuje aj plavbu loďou po rieke
Douro. Práve z lode bude prekrásny
výhľad na nábrežie Cais da Ribeira,
na miesto, ktoré je pod starostlivou
ochranou UNESCO ako jedinečná
kultúrna pamiatka ľudstva. Voľno
v Porte, odchod na letisko a prílet
do Viedne.

6. deň

Dopoludňajší odchod do ďalšieho
skvelého mesta, Porto. Vedeli ste,
že až do 17. storočia sa tu nesmela
usadzovať šľachta? Napriek absencii
palácov a aristokratických budov
Porto veľmi zdatne konkuruje Lisabonu a nepochybujeme o tom, že
tunajšia atmosféra Vás uchváti.
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EURÓPA

UKRAJINA

OD 785 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Poďte s nami na týždeň na Ukrajinu, ktorú poriadne pozná iba málokto a do ktorej mnoho Slovákov ešte nikdy necestovalo!

Termíny zájazdov
		
04. 06. 2020 - 10. 06. 2020 /		785 €
10. 07. 2020 - 16. 07. 2020 /		785 €
10. 08. 2020 - 16. 08. 2020 /		785 €
10. 09. 2020 - 16. 09. 2020 /		785 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 7
Trasa zájazdu 49
1. Kyjev
2. Černivtsi
3. Ivano

4. Frankivsk
5. Ľvov
6. Kyjev

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa

Pôjde o uvoľnené cestovanie aj nočnými pohodlnými vlakmi, o posedenie
pri káve a o vychutnávanie si perfektných obedov či večerí v prekvapujúco
krásnych mestách plných kultúry. Objavovanie hradov či impozantných budov bude čerešničkou na torte v krajine našich východných susedov.
1. — 2. deň

Odlet z Viedne a možno aj z Bratislavy do hlavného mesta Ukrajiny.
Kyjev nás privíta uvoľnenou atmosférou a množstvom podnikov
na opulentnej triede Kreščatik. Najväčšou atrakciou však bude architektonický skvost – Kyjevsko - pečerská lavra, kde sa na 30 hektároch
nachádza približne 100 stavieb! Vychutnáme si pohľad na Zlatú bránu
Kostola sv. Sofie, ktorá bola kedysi
hlavným vchodom do mesta, a počas hodinovej plavby po rieke DNEPR budeme pozorovať 100 metrov
vysokú sochu Matka vlasť. Na obed
zájdeme do našej obľúbenej reštaurácie v centre mesta, kde si určite
dáte skvelý ukrajinský boršč. Nočným, pohodlným lôžkovým vlakom
cestujeme na juhozápad Ukrajiny.
3. deň

Ranný príchod do mesta, ktoré si
právom hovorí „Viedeň západnej
Ukrajiny“, víta nás takmer tristotisícové mesto Černivtsi. Čo nás
na tomto krásnom meste zaujme,
je do očí bijúci kontrast (porovnáme s Ľvovom!) v podobe množstva
nádherných, a dnes aj starostlivo
zrenovovaných budov s minimom
turistov! Vďaka blízkosti Moldavska či Rumunska budeme v tomto
kozmopolitnom a tolerantnom
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meste okrem ukrajinčiny a ruštiny
počuť aj rumunčinu a možno aj
hindčinu. Krátka cesta do komplexu hradov, pevností a hladomorní
v Kamenec - Podolskom dotvorí
dnešný výnimočný deň. Nocľah
v Černivtsi.
4. deň

Po dobrých raňajkách sa vydávame
ďalej. Po necelých troch hodinách
cesty sa dostávame do mesta, ktorému Parlamentné zhromaždenie Rady
Európy (PACE) udelila Európsku cenu
za najaktívnejšiu podporu európskeho ideálu – Ivano - Frankivsk. Toto
krásne mesto je preslávené svojím živým kultúrnym životom, ktorý okrem
nás priťahuje hostí z celej Európy. Poprechádzame sa po zrenovovanom
centre, dáme si výbornú kávu a podvečer prichádzame do skutočnej perly
Ukrajiny – mesto Ľvov.

barokovým a meštianskym domom
považovať jednoznačne za mesto
strednej Európy. Potúlame sa
po stredovekých uličkách, nazrieme
do skvostného patia Korniaktovského paláca, a kto chce, môže ochutnať niekoľko druhov ukrajinskej slaniny salo, jedno z národných jedál!
Nočným vlakom sa dostaneme späť
do Kyjeva. Odchod na letisko a prílet
do Bratislavy alebo do Viedne.

5. — 7. deň

Ľvov – nespochybniteľný šperk celej
cesty. UNESCOM chránené historické
centrum mesta, najväčšie mesto západnej Ukrajiny. Od 14. — teho storočia patrilo Poľsku, ale žili v ňom rôzne národnosti – Nemci, Židia,
Ukrajinci či Arméni. Toto mesto,
v ktorom ostalo historické jadro zázračne zachované, musíme vďaka
jeho krásnym renesančným,

Dobrodružstvo poznania

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a niekde aj miestnych sprievodcov, všetku spoločnú dopravu, lôžkové vlaky na diaľkových linkách, ubytovanie v príjemných a čistých
hoteloch s raňajkami, 3x obed alebo večeru, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Povinné príplatky, ostatnú stravu, poistenie liečebných nákladov, batožinu do podpalubia.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 180 €

AFRIKA

JAR
NAMÍBIA
BOTSWANA
ZIMBABWE
ZAMBIA
LESOTHO
SVAZIJSKO
MOZAMBIK
MAROKO
ETIÓPIA
MADAGASKAR
RWANDA
UGANDA
TANZÁNIA
ZANZIBAR
KONGO
KAMERUN
MAURÍCIUS
GABON
SVÁTÝ TOMÁŠ
PRINCOV OSTROV
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B

ukulele Afrika! Kontinent s prívlastkom
„čierny“, je pestrým zložením národností
viac než farebný. Tento rozľahlý kúsok Zeme
ponúka mnoho exotických tajomstiev. Kmene,
dodnes žijúce v harmónii s prírodou, neovplyvnené modernou kultúrou, ktorých prístup k životu priam udivuje. S nami sa tieto hranice nielenže posunú, no doslova zmiznú. Pozorovanie
divej zvery, či šeliem vo voľnej prírode. Len
v Afrike sa používa viac ako tretina jazykov sveta. Afriku si v našej spoločnosti určite
zamilujete.
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AFRIKA

JAR, NAMÍBIA, BOTSWANA,
ZIMBABWE + ZAMBIA

Veľká africká expedícia — jedenkrát za život!
Garantujeme najkomplexnejší program na Slovensku!

OD 3 660 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
23. 04. 2020 - 12. 05. 2020 /		3 660 €
29. 10. 2020 - 17. 11. 2020 /		3 660 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 20

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcov CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, kvalitnú klimatizovanú dopravu (minivany) + pohonné hmoty, cestné poplatky a poplatky na hraniciach,
ubytovanie v kvalitných 3* a 4* hoteloch a štýlových lodžiách vo dvojlôžkových izbách s raňajkami, safari v NP Etosha, safari v NP Chobe a NP
Kruger v otvorených autách uspôsobených na vyhľadávanie divých zvierat, safari plavba po rieke
Chobe s obedom, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, povinné príplatky, vstupné, poistenie liečebných nákladov, fakultatívne výlety.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 450 €
Dôležité vedieť

Expedícia
Outdoor
Naše Naj

1. — 3. deň

Odlet z Viedne a prílet do KAPSKÉHO MESTA. Sami na vlastné oči sa
presvedčíme, prečo sa toto najstaršie juhoafrické mesto zaraďuje medzi najkrajšie na svete. STOLOVÁ
HORA a mesto, kde zažijeme zmes
afrických tradícií a európskej architektúry. Pravá chuť Afriky, prvá noc
pod Južným krížom. Farebná malajská štvrť Bo - Kaap, SIGNAL HILL

Zážitková cesta juhom Afriky, po stopách bušmenov a Hotentotov.
Na terénnom aute či na minivane, púšťou hrajúcou farebným spektrom až po oranžové duny Sossusvlei, cez skalnaté rozsadliny po zelené národné parky, národy Damarov, Himbov, Ovambov, Šonov, Zuluov až po bielych Juhoafričnov či Afrikáncov. Slony na cestách,
stejky z antilop na tanieri a k tomu osviežujúce pivo či lahodné víno.
Na vlastnej koži zažijeme viackrát NAJ, NAJ, NAJ. NAJhlbší kaňon Afriky, NAJstaršiu púšť sveta, NAJstarší národný park Afriky, NAJväčší
meteorit sveta, NAJširší neprerušený závoj vodopádov na svete.
a pohľady na slávnu Leviu hlavu.
Okolo FALSE BAY až k MYSU DOBREJ NÁDEJE. Uvidíme kolóniu tučniakov, jedinú svojho druhu v Afrike,
v meste SIMON’S TOWN, Damany
skalné, priame príbuzné slonov
a k tomu množstvo paviánov. Pohľad na Dvanásť apoštolov a štýlové
predmestie CAMPS BAY. Zažili ste
už pohľady na Kapské Mesto v noci?

4. — 5. deň

Odchod na sever od Namíbie,
do SPRINGBOKU — do oblastného
mesta NAMAQUALANDU. Prekročíme hranicu a sme v Namíbii. Krajina
sa razom mení, zapadajúce slnko,
takmer žiadne autá, púštne scenérie
KALAHARI. Druhý najhlbší kaňon
sveta — FISH RIVER CANYONU. Vyhliadka až na dno kaňonu. Cez Keetmanshoop až do hlavného mesta
krajiny — do WINDHOEKU.
6. — 8. deň

Prehliadka Windhoeku. Moderné
mesto a 12 namíbijských kmeňov je
riadené práve z centrálnej časti Namíbie. Presun do nášho kempu strateného v divočine. Romantická Afrika! NAMIB NAUKLUFT PARK. Prvé
stretnutia s priamorožcami a s Antilopami skákavými. Východ slnka nad
obrovskými oranžovými pieskovými
dunami v SOSSUSVLEI a v DEADVLEI
Vás zaručene dostane! SESRIEM KAŇON. SOLITAIRE, mesto uprostred
púšte s tradičnou nemeckou štrúdľou
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Dobrodružstvo poznania

Kvalitný a pohodlný zájazd pre každého! Vysoko
kvalitné ubytovanie, doprava a skúsený sprievodca CK VICTORY TRAVEL — odborník na Afriku
s mnohoročnými skúsenosťami. Ukážeme Vám
neopakovateľnú a romantickú časť africkej divočiny. Cesta jedenkrát za život!

www.victorytravel.sk

a s africkou pohostinnosťou. Po prašných cestách púšte do kúpeľného
mesta. SWAKOPMUND — nemecké
kúpeľné mesto s názvami ulíc po nemeckých panovníkoch, so skvelým pivom Hansa, mestská veža, reštaurácie na pobreží a nezabudnuteľná
atmosféra. POBREŽIE KOSTIER a obrovská kolónia uškatcov a návšteva
Cape Cross.
9. — 10. deň

Oblasť Damarlandu. Sekundovať
nám bude masív pohoria BRANDBERG s najvyšším vrchom Namíbie.
Až 45 000 krováckych malieb! Skalná maľba WHITE LADY. Cestou uvidíme ženy z kmeňa Herero a ženy
„hore bez“ z kmeňa Himba. Príchod
a ubytovanie sa pri NP ETOSHA. Kto
uvidí prvý slona, nosorožca, leoparda
a leva? Obed v bývalej vojenskej
pevnosti NAMUTONI so zaujímavou
históriou a môžeme pokračovať
v našom safari. TSUMEB — banské
mesto s nádherným parkom a náš
hotel s bazénom.
11. — 13. deň

Meteorit HOBA — najväčší svojho
druhu na svete. Zastavíme sa v meste RUNDU, ležiacom na slávnej rieke
OKAVANGO s nefalšovanou africkou
atmosférou. Noc pod africkým nebom v pohodlnej lodžii, neďaleko

slávnej rieky Okavango. Cez CAPRIVI
STRIP a jeho správne mesto Katima
Mulilo až do botswanského KASANE.
Botswana a safari v NP CHOBE, kde
žije viac ako 80 000 slonov. Pozývame Vás na obed. Safari z lode na rieke Chobe a zvieratá pri večernom napájaní, ku ktorým sa dostanete
na dosah. Hrochy, Antilopy Kudu, vodárky a množstvo ďalších zvierat,
o ktorých ste doteraz iba čítali. Presun do ZIMBABWE — Victoria Falls.

Rundu Kasane

NP Etosha 10
Outjo

Francistown
5 Windhoek

Swakopmundu

Groblersbrug

Solitaire
Sossusvlei

Hazyview
Keetmanshoop

18 Pretoria — Johannesburg

Ai Ais - Fish River Kanon
Springboku

14. — 15. deň

VIKTÓRIINE VODOPÁDY, azda najkrajšie padajúce vody na svete, ktoré
objavil David Livingstone. Sen každého cestovateľa. My navštívime
padajúce vody zo strany Zambie a aj
Zimbabwe. Porovnáme, z ktorej
strany sú krajšie! Možnosť návštevy
LIVINGSTONE ISLAND a adrenalínové kúpanie v Devil´s pool! Len centimetre nás budú deliť od okraja vodopádu. Kto chce, vyskúša bungee
jump priamo z mosta do rokliny rieky ZAMBEZI. Alebo vyskúšate vraj
najťažší rafting na svete? Preletíte
vrtuľníkom ponad vodopády? Chcete
sa plaviť medzi krokodílmi a hrochmi
a popíjať pritom rôzne druhy nápojov, čo hrdlo ráči? Tu nájdete aj tie
najlepšie a najlacnejšie suveníry. Obrovský BAOBAB, pod ktorým odpočíval sám pán Livingstone.

14 Victoria Falls

Tsumeb

Cape Town

1

Trasa zájazdu
JAR
16. — 18. deň

Čaká nás prechod cez Botswanu
späť do Juhoafrickej republiky. Presun do GRASKOPU, kde ochutnáme
famózne palacinky. Čarovné výhľady
po famóznej PANORAMA ROUTE.
Blyde River Canyon — tretí najväčší
kaňon sveta. God´s Window a Bourke´s Luck Potholes — krásne prírodné útvary. A na koniec našej nezabudnuteľnej africkej anabázy to
najlepšie! KRUGER NATIONAL PARK
— rozkladá sa na 2 miliónoch hektárov a je zároveň najstarším parkom
v Afrike. Celodenné safari.
19. — 20. deň

A sme v hlavnom meste — PRETÓRIA a naša prehliadka mesta. Sídlo
prezidenta UNION BUILDING
umiestnené na najvyššom kopci
v meste, nádherné výhľady
na mesto. PALACE OF JUSTICE je
miesto, kde bol v roku 1963 odsúdený na doživotie N. Mandela. Church
square a rodný dom Paula Krugera
— otca búrskeho obyvateľstva, nádherné stromoradia s exotickými palisandrami. Pozývame Vás na dobrú
večeru, na stejky. Rozlúčka s Afrikou. Odlet a prílet do Viedne.

1. Cape Town
2. Springboku

Namíbia
3. Ai Ais - Fish River Kanon
4. Keetmanshoop
5. Windhoek
6. Sossusvlei
7. Solitaire
8. Swakopmundu
9. Outjo
10. NP Etosha
11. Tsumeb
12. Rundu

Botswana
13. Kasane

Zimbabwe
Zambia
14. Victoria Falls

Botswana
15. Francistown

JAR
16. Groblersbrug
17. Hazyview
18. Pretoria — Johannesburg

Kapské Mesto, Stolová hora, Pobrežie
kostier, safari v najlepších národných
parkoch Afriky: NP Etosha, NP Chobe
a NP Kruger. Mys dobrej nádeje, 111 m
vysoké Viktóriine vodopády, najhlbší
africký kaňon — Fish River, ale aj Blyde
River Canyon a fascinujúca Panorama
Route. Namib Naukluft Park — oranžové
pieskové duny Sossusvlei a Sesriem
kaňon.
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AFRIKA

JAR, BOTSWANA, ZIMBABWE
TO NAJLEPŠIE Z AFRIKY alebo AFRICKÁ TRILÓGIA.
Zažite tú najkrajšiu časť Afriky len za niekoľko dní Vašej dovolenky. Začneme na konci afrického kontinentu v meste na Myse, ktoré stráži Stolová hora a duch Bludného Holanďana, nastavíme tvár vánku či
vetrisku? Na Myse dobrej nádeje. Poprechádzame sa po uliciach Pretórie a oddýchneme si po rozkvitnutými ružovými palisandrami, aby sme sa nechali osviežiť „sprayom“ rieky Zambezi na Victoria Falls
v Zimbabwe. Užijeme si množstvo slonov v krajine diamantov — v Botswane, aby sme si porovnali duet
safari zážitkov Botswana, NP Chobe verzus JAR, NP Kruger. Leteckými presunmi sme urýchlili a skrátili
presuny, ubytovanie kvalitatívne „vytuningovali“ a Vy sa môžete tešiť na tú najlepšie cestovateľské dobrodružstvo pod horúcim africkým slnkom.

OD 2 350 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
25. 03. 2020 - 04. 04. 2020 /		2 350 €
08. 04. 2020 - 18. 04. 2020 /		2 350 €
19. 08. 2020 - 29. 08. 2020 /		2 350 €
18. 11. 2020 - 28. 11. 2020 /		2 450 €
02. 12. 2020 - 12. 12. 2020 /		2 450 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 11

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v kvalitných 3* — 4* hoteloch vo dvojlôžkových izbách
s raňajkami v štýlovej a pohodlnej lodžii alebo
v hoteloch, safari v NP Kruger na safari autách 4 x
4, kvalitnú klimatizovanú dopravu (minivany) +
pohonné hmoty, cestné poplatky a poplatky
na hraniciach, transfery na letisko v Afrike, 3x
vnútroštátne prelety na trasách Kapské Mesto —
Johannesburg, Johannesburg — Victoria Falls — Johannesburg, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, safari tour v NP Chobe,
stravu (okrem raňajok), vstupy, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 380 €

1. — 3. deň

Odlet z Viedne a prílet do KAPSKÉHO MESTA patriaceho medzi najkrajšie na svete. Lanovkou sa vyvezieme na STOLOVÚ HORU
a zažijeme najkrajšie pohľady
na mesto v Stolovej zátoke. Farebná
malajská štvrť BO - KAAP, SIGNAL
HILL a pohľady na LEVIU
HLAVU. Vydáme sa na juh okolo FALOŠNEJ ZÁTOKY až na MYS DOBREJ
NÁDEJE. Kolónia tučniakov, jediná
svojho druhu v Afrike, v meste SIMON´S TOWN. Damany skalné, priame príbuzné slonov a k tomu množstvo paviánov. Pohľady na DVANÁSŤ
APOŠTOLOV a štýlové predmestie
CAMPS BAY s nádhernými plážami.
Luxusná prístavná promenáda
v Stolovej zátoke VICTORIA &
ALFRED WATERFRONT so živou
muzikou, s veľkým ruským kolesom,
s množstvom krčmičiek, vinární
a reštaurácií s vynikajúcimi morskými špecialitami.

— miesto, kde bol v roku 1963 odsúdený na doživotie N. Mandela.
Church square a rodný dom Paula
Krugera, stromoradia exotických palisandrov. Odchod z hotela a presun
do regiónu Mpumulanga a Limpopo,
čarovné pohľady na famóznu

PANORAMA ROUTE. Pokračovanie
cesty vrchovinou Drakensberg. BLYDE RIVER CANYON — tretí najväčší
kaňon sveta. Výhľady na God´s Window a Bourke´s Luck Potholes —
krásne prírodné útvary. Kľukatiaca
sa rieka BLYDE.

4. — 5. deň

Letecky do JOHANNESBURGU a následný transfer do hlavného mesta
Juhoafrickej republiky. PRETÓRIA.
Sídlo prezidenta UNION BUILDING
umiestnené na najvyššom kopci
v meste, nezabudnuteľné výhľady
na mesto. PALACE OF JUSTICE
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Outdoor
Letecké presuny
Naše Naj

www.victorytravel.sk

6. deň

Safari deň v KRUGER NATIONAL
PARK. Jazdiť budeme v otvorenom
aute uspôsobenom na pozorovanie
zvierat vo voľnej prírode. Budeme
mať šťastie na „Big five“ alebo „Veľkú päťku“?

NP Chobe

Blyde River Canyon
Pretoria
Johanesburg

7. deň

Návrat do Johannesburgu, a letecký
presun k svetoznámym africkým vodopádom na veľtoku ZAMBEZI ležiacich na hranici Zimbabwe a Zambie. Noc vo VICTORIA FALLS.
8. deň

VIKTÓRIINE VODOPÁDY. Sú 1,7 km
široké, padajúce do hĺbky 100 metrov. Hrozivé dunenie padajúcich vôd,
majestátna socha doktora Davida
Livingstona a veľký baobab. You are
entering Zambia, nápis na moste
Cecila Rhodesa, ktorý spája Zimbabwe so Zambiou. Kto chce, vyskúša si bungee jumping priamo z mosta do rokliny rieky Zambezi. Alebo
vyskúšate vraj najťažší rafting
na svete? Preletíte vrtuľníkom ponad vodopády? Chcete sa plaviť medzi krokodílmi a hrochmi, a popíjať
pritom rôzne druhy nápojov, čo hrdlo
ráči?

6 Victoria Falls

NP Kruger

Trasa zájazdu
Kapské mesto 1

dostanete na dosah. Rozlúčka s Afrikou, posledné dúšky piva Castle
a zaručená nostalgia v srdci na naše
africké dobrodružstvo. Letecký presun do Johannesburgu a následný
prelet do Viedne.

JAR
1.
2.
3.
4.
5.

Kapské mesto
Johanesburg
Pretoria
Blyde River Canyon
NP Kruger

Zimbabwe
6. Victoria Falls

Botswana
7. NP Chobe

9. — 11. deň

Presun do BOTSWANY, do bývalého
Bečuánska. Celodenné safari
v CHOBE NATIONAL PARK, ktorý je
domovom viac ako 80 000 slonov.
Okrem toho uvidíme aj hrochy, krokodíly, Antilopy Kudu, vodárky
a množstvo ďalších zvierat, o ktorých ste doteraz iba čítali. Snáď budeme mať šťastie a opäť uvidíme
leva oddychujúceho po nočnom love!
Či leoparda krčiaceho sa v korunách
akácie? Po kvalitnom obede s bohatým výberom africkej diviny vyrážame na safari na lodiach po rieke
CHOBE, pretože tu budete mať
možnosť vidieť zvieratá pri poobednom napájaní, ku ktorým sa

Kapské Mesto a pohľady z Table
Mountain, Mys dobrej nádeje, Pretória.
NP Kruger a NP Chobe — najlepšie safari
v národných parkoch Afriky. Veľkolepé
Viktóriine vodopády, fascinujúca
Panorama Route. Prepracovaný
komfortný zájazd so špičkovým
sprievodcom!

2020
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AFRIKA

KAPSKÉ MESTO — MYS,
NA KONCI SVETA
Raj na konci sveta. Kapské mesto, Mys dobrej nádeje, Stolová hora,
Signal Hill. Ochutnávka vína — Stellenbosch, pravé africké safari
na 4 x 4 autách. Boulders — Tučniaky kapské na dosah ruky
a Damany skalné, zebry, pštrosy a paviány neďaleko mesta.

OD 980 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
05. 02. 2020 - 11. 02. 2020 /		980 €
18. 03. 2020. — 24. 03. 2020 /		 1 030 €
08. 04. 2020 - 14. 04. 2020 /		1 050 €
07. 10. 2020 - 13. 10. 2020 /		980 €
04. 11. 2020 - 10. 11. 2020 /		980 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 7
Trasa zájazdu 50
1.
2.
3.
4.

Naše naj

Cape Town
Cape Point
Cape Town
Stellenbosch

5. Cape Town
6. Touwsriver
7. Cape Town

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, ubytovanie vo
dvojlôžkových izbách s raňajkami, transfer
z/na letisko/a na hotel (obojsmerne), komfortná
prenajatá doprava v JAR, lanovka na Stolovú
horu, poistenie CK proti insolventnosti, malý darček.
Cena nezahŕňa
Víza, safari výlet (100 €), povinné príplatky,
vstupné, fakultatívne výlety, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 190 €

Na konci Afriky, pod mysom, nájdete najkrajšie mesto afrického kontinentu. Mesto, ktoré je v zovretí hôr a oceánu. Mesto, pod ktorým sú tie najlepšie vinice v celej Afrike a najlepšie vína, ktoré ochutnávame v pivničkách
univerzitného mesta Stellenbosch. Mesto najkrajších panorám, ikonickej
Stolovej hory, príbehov o Bludnom Holanďanovi, vychutnáme si tie najlepšie stejky, ktoré zapijeme lahodným červeným vínom — Pinotage v bývalých dokoch mesta — Victoria & Alfred Waterfront, mesto, kde len zopár
kilometrov od centra väznili najslávnejšieho afrického väzňa — N. Mandelu, históriu písanú Janom van Riebeckom. . . Priatelia, mesto na konci Afriky Vám ponúkneme tak, aby ste si tento kút Afriky s určitosťou zamilovali.
1. — 2. deň

Odlet z Viedne a prílet do KAPSKÉHO MESTA, ktoré sa nazýva „Matka miest“. Jedno z najkrajších
miest sveta. Prevezieme sa okolo
hradu Dobrej nádeje, pohľady
na City Hall v City Bowl a lanovkou
na ikonickú STOLOVÚ HORU a zažijeme najkrajšie pohľady
na mesto v Stolovej zátoke. Vedeli
ste, že na „stolovke“ sa nachádzajú mnohé rastlinné endemity a že
pre niekoľkých návštevníkov sa
stal tento kus skaly osudným? Pohľady na Leviu hlavu a najkrajší
panoramatický pohľad na mesto.
Farebná malajská štvrť BO - KAAP
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s nezameniteľnými domčekmi pod
úpätím SIGNAL HILL.
3. deň

Vydáme sa na juh okolo FALOŠNEJ
ZÁTOKY až na MYS DOBREJ NÁDEJE.
Scénická cesta Chapman´s Peak drive. Skalné útesy na CAPE POINT
a príbehy o Bludnom Holanďanovi.
Damany skalné, priame príbuzné
slonov a k tomu zvedavé paviány.
Kolónia tučniakov na pláži BOULDERS jedinečná kolónia svojho druhu v Afrike — v meste SIMON´S
TOWN. Pohľady na DVANÁSŤ APOŠTOLOV a štýlové predmestie CAMPS
BAY s nádhernými plážami. Luxusná

prístavná promenáda v Stolovej zátoke VICTORIA & ALFRED WATERFRONT so živou muzikou, s veľkým
ruským kolesom, s množstvom krčmičiek, vinární a reštaurácií s vynikajúcimi morskými špecialitami.
4. deň

Pre záujemcov výlet do známej vinárskej oblasti STELLENBOSCH spojený s ochutnávkou vyhlásených juhoafrických vín. Prehliadka druhého
najstaršieho mesta Južnej Afriky —
Stellenbosch. Sídlo univerzity a romantické farebné domy v kapsko holandskom štýle.
5. — 7. deň

Sme v Afrike a k Afrike neodmysliteľne patrí safari. Presun do oblasti
KAROO cez pohorie Hawequas
a údolie rieky Hex. Čaká nás pravé
africké safari na terénnych autách 4
x 4 v súkromnej rezervácii. Uvidíme
veľkú africkú päťku? Návrat do Cape
Town. Posledné momenty nášho výdatného afrického dobrodružstva.
Prílet do Viedne.

Dobrodružstvo poznania

www.victorytravel.sk

JAR, MOZAMBIK (Maputo), SVAZIJSKO,
LESOTHO A CAPE TOWN
Majestátne Dračie hory, kráľovstvá v Lesotho a vo Svazijsku, krajina hrdinských Zulu bojovníkov. Cape
Town a Mys dobrej nádeje, ako aj indická atmosféra Durbanu. Prehliadka mesta St. Lucia — miesta svetového dedičstva (UNESCO) a nezabudnuteľná atmosféra Mozambiku.

OD 2 220 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
18. 02. 2020 - 01. 03. 2020 /		2 220 €
13. 08. 2020 - 25. 08. 2020 /		2 220 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 13
Trasa zájazdu 51
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Expedícia
outdoor

Johannesburg
Pretória
Maputo
Mbabane
Lake Saint Lucia
Hluhluwe–iMfolozi Park

7. Durban
8. Underberg
9. Sani Pass
10. Mokhotlong
11. Durban
12. Kapské Mesto

Pozri
priloženú
mapu

Južná Afrika je oprávnene nazývaná miestom, kde sa premiešal celý svet
v jednej zemi. Dokonale rôznorodá príroda tých najúžasnejších národných
parkov s množstvom zvierat, nádherné pláže, zakvitnuté úbočia kopcov,
skaliská Dračích hôr, polopúšte a zelené lesy. Bohaté tradície černošských
kmeňov „dúhového národa“. Južná Afrika je pre Vás to pravé! Plus navštívime dve maličké enklávy, dve kráľovstvá vklinené do tela Juhoafrickej republiky — Lesotho a Svazijsko. A bonusom pre nás bude mozambické hlavné mesto — MAPUTO.
1. — 2. deň

3. — 4. deň

Letecky do JOHANNESBURGU a následný transfer do hlavného mesta
Juhoafrickej republiky. PRETÓRIA.
Sídlo prezidenta UNION BUILDING
umiestnené na najvyššom kopci
v meste, nezabudnuteľné výhľady
na mesto. PALACE OF JUSTICE —
miesto, kde bol v roku 1963 odsúdený na doživotie N. Mandela. Church
square a rodný dom Paula Krugera,
stromoradia exotických palisandrov.

Príchod do Mozambiku. Hlavné
mesto krajiny MAPUTO — pýšiace sa
koloniálnymi pamiatkami a nezabudnuteľný nočný život mesta. Preplnené ulice, pouličný predavači, hustá
premávka a paneláky nápadne sa podobajúce na tie v našej Petržalke.
5. deň

SVAZIJSKO — absolutistická monarchia a kult vládcu krajiny. Krajina
s dvoma hlavnými mestami, kopce,
savany a MBABANE. Návšteva miestnych trhov, pestrofarebné motívy
a ďalšia africká krajina v našom pase.
Navštívime tzv. cultural village —
skanzen, kde uvidíme, ako žili
Svazijčania.

s indickým koloritom. Návšteva Botanickej záhrady, prehliadka mesta autom vrátane indického trhu Victoria
Market.
8. — 9. deň

DRAČIE HORY. Vodopád HOWICK
FALLS padajúci z výšky 95 metrov.
Panoráma juhoafrických kopcov a noc
v podhorí Drakensbergu v dedinke
UNDERBERG. Jazda džípmi 4 × 4, aby
sme pokorili známy priesmyk SANI
PASS. Strmá cesta až na hranicu tohto malého afrického kráľovstva. Nachádzame sa vo výške 2 875 m n. m. !
Sme na dosah „kráľovstvu oblakov“,
ako sa LESOTHO nazýva. Krajina,
ktorá sa nepodarila dobyť ani Britom,
prezývaná aj „strecha Afriky“. Posedíme si v najvyššej krčme Afriky. Pokračujeme ďalej, aby sme prekročili Dračie hory cez druhý najvyšší cestný
priesmyk celej južnej Afriky — KOTISEPHOLA (3 240 m n. m. ). Malebným údolím Sohonghong, až
do vnútrozemia lesothského mesta
MOKHOTLONG. Autentické Lesotho!

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie v kvalitných 3* — 4*hoteloch a v štýlových lodžiách vo
dvojlôžkových izbách s raňajkami, kvalitnú klimatizovanú dopravu + pohonné hmoty, cestné
a hraničné poplatky, celodenný výlet na terénnych autách 4 x 4 v Lesotho, letecký presun Durban — Cape Town, safari v NP Hluhuhwe, transfery na letisko v Juhoafrickej republike, poistenie
CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza a organizačné zabezpečenie (200 €), povinné poplatky, ostatná strava, vstupné, poistenie
liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 350 €

10. — 13. deň
6. deň

Späť na územie Juhoafrickej republiky. iSIMANGALISO WETLAND PARK
pri jazere Sv. LUCIA. Na rozlohe
3 280 km² sa tu nachádzajú viaceré
ekosystémy: koralové útesy, subtropický „dunový les“, savana či močariská. Možnosť plavby po jazere, pozorovanie africkej divočiny.
7. — 8. deň

NP HLUHLUWE - UMFOLOZI. Safari
na autách 4 × 4. Budeme mať to
šťastie a uvidíme „Veľkú päťku“? ZULULAND. Slávna história náčelníka
všetkých Zuluov — SHAKA ZULU.
Návšteva tradičnej dediny. DURBAN
— mesto na pobreží Indického oceánu
2020

Odlet z Durbanu do CAPE TOWN.
STOLOVÁ HORA a mesto, kde zažijeme zmes afrických tradícií
a európskej architektúry. Farebná
malajská štvrť Bo - Kaap, SIGNAL
HILL a pohľady na slávnu LEVIU
HLAVU. Panoramatickou cestou
na MYS DOBREJ NÁDEJE. Južný cíp
afrického kontinentu opradený legendou o Bludnom Holanďanovi.
Námorný prístav SIMON´S TOWN.
Kolónia tučniakov afrických v BOULDERS. Vyhliadka zo SIGNAL HILL
na večerné Cape Town. Luxusná prístavná promenáda v Stolovej zátoke
VICTORIA & ALFRED WATERFRONT.
Odlet a prílet domov.
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JAR, NAMÍBIA, BOTSWANA,
ZIMBABWE

OD 5 900 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

KOMFORT, DE LUXE *****

Termíny zájazdov
		
09. 08. 2020 - 28. 08. 2020 /		5 900 €

Vysoký komfort ubytovania v kategórii 4* a 5* hotelov a v štýlových
lodžiách — čo ubytovanie, to zážitok pre cestovateľov, ktorí si potrpia
na exkluzívny štýl afrického ubytovania. Oproti obdobnému zájazdu:
skrátili sme dennú jazdu autom, len traja klienti vo vozidle, takmer
žiadne skoré ranné vstávanie a viac času na exkluzívne fakultatívne
aktivity v programe zájazdu. Maximálna skupina 6 klientov + dvaja
sprievodcovia — odborníci na Južnú časť Afriky. Pripravte sa na pozitívny šok na ceste po Afrike.

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 20

Trasa zájazdu 52

Expedícia
Outdoor
Naše Naj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cape Town
Springbok
Fish River Canyon
Keetmanshoop
Sossusvlei
Solitaire
Swakopmund
Skeleton Coast
Park

9. Sesfontein
10. Opuwo
11. Outjo
12. NP Etosha
13. Tsumeb
14. Rundu
15. Kasane
16. Victoria Falls

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku vrátane letiskových, palivových a bezpečnostných poplatkov, sprievodcov
— odborníkov CK VICTORY TRAVEL, transfer
na letisko Schwechat (obojsmerne), ubytovanie
v 4* - 5* hoteloch vo dvojlôžkových izbách s bazénom a s raňajkami, v štýlových komfortných
lodžiách, doprava prenajatým vozidlom 4 x 4,
safari v NP Etosha a NP Chobe, obed v meste Kasane, dvakrát večera v reštaurácii SPUR, vstupné
podľa programu, lanovku na Stolovú horu, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti, komplexné cestovné poistenie,
malý darček.
Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne aktivity či výlety, ostatnú stravu, vreckové.
Príplatky
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1. — 3. deň

4. — 5. deň

Odlet z Viedne a prílet do KAPSKÉHO MESTA. Sami na vlastné oči sa
presvedčíme, prečo sa toto najstaršie juhoafrické mesto zaraďuje medzi najkrajšie na svete. STOLOVÁ
HORA a mesto, kde zažijeme zmes
afrických tradícií a európskej architektúry. Pravá chuť Afriky, prvá noc
pod Južným krížom. Farebná malajská štvrť Bo - Kaap, SIGNAL HILL
a pohľady na slávnu Leviu hlavu. Vydáme sa na juh okolo FALSE BAY až
k MYSU DOBREJ NÁDEJE. Uvidíme
kolóniu tučniakov, jedinú svojho druhu v Afrike, v meste SIMON’S
TOWN, Damany skalné, priame príbuzné slonov a k tomu množstvo
paviánov. Pohľad na Dvanásť apoštolov a na štýlové predmestie CAMPS BAY. Zažili ste už pohľady
na Kapské Mesto v noci? S nami zažijete Cape Town by night! Obchodno - kultúrna štvrť WATERFRONT.

Odchod na sever do Namíbie,
do SPRINGBOKU — do oblastného
mesta NAMAQUALANDU. Prekročíme hranicu a sme v Namíbii. Krajina
sa razom mení, zapadajúce slnko,
takmer žiadne autá, púštne scenérie
KALAHARI. Druhý najhlbší kaňon
sveta — FISH RIVER CANYONU. Vyhliadka až na dno kaňonu. Návšteva
QUIVER TREE FOREST. Noc strávime v oblasti Keetmanshoop.
6. — 7. deň

Romantická Afrika! NAMIB NAUKLUFT PARK. Prvé stretnutia s priamorožcami a s Antilopami skákavými. Západ slnka nad obrovskými
oranžovými pieskovými dunami
v SOSSUSVLEI a v DEADVLEI Vás
zaručene dostane! SESRIEM KAŇON. SOLITAIRE, mesto uprostred
púšte s tradičnou nemeckou štrúdľou a s africkou pohostinnosťou.

Po prašných cestách púšte do kúpeľného mesta. SWAKOPMUND —
nemecké kúpeľné mesto s názvami ulíc po nemeckých panovníkoch,
so skvelým pivom Hansa, mestská
veža, reštaurácie na pobreží a nezabudnuteľná atmosféra.
8. deň

Dnešný deň v znamení aktívneho
oddychu. Možnosť jazdy na štvorkolkách po dunách alebo let nad
zvlneným morom piesku v ostrom
kontraste s belasými vodami Atlantiku. Úžasný zážitok! Vydáme
sa objavovať najstaršiu rastlinu —
žijúcu fosíliu — Welwitschiu prapodivnú, v oblasti tzv. Moon land. Večerná pohodička v kvalitnej
reštaurácii.

Dobrodružstvo poznania

Cena za jednolôžkovú izbu: 850 €
DÔLEŽITÉ!
Špeciálna expedícia pre milovníkov komfortu
a luxusu. Veľa zážitkov a exkluzívneho ubytovania v divokej prírode štyroch afrických krajín. Bezpečnosť zaručená. Aktívna dovolenka pre náročných cestovateľov so skúseným slovenským
sprievodcom CK VICTORY TRAVEL. Možnosť si
priobjednať let v biznis triede. Stačí nás kontaktovať. Možnosť zabezpečenia vysoko zážitkových
aktivít a výletov pre najnáročnejších klientov. Garancia najvyššej kvality pod horúcim africkým
slnkom. . .

www.victorytravel.sk

17. — 20. deň

VICTORIA FALLS, azda najkrajšie padajúce vody na svete, ktoré objavil
David Livingstone. Sen každého cestovateľa. My navštívime padajúce
vody zo strany Zambie a aj Zimbabwe. Porovnáme, z ktorej strany
sú krajšie! Kto chce, vyskúša bungee
jump priamo z mosta do rokliny rieky ZAMBEZI. Alebo vyskúšate vraj
najťažší rafting na svete? Preletíte
vrtuľníkom ponad vodopády? Chcete
sa plaviť medzi krokodílmi a hroch
mi, a popíjať pritom rôzne druhy nápojov, čo hrdlo ráči? Tu nájdete aj tie
najlepšie a najlacnejšie suveníry. Obrovský BAOBAB, pod ktorým odpočíval sám pán Livingstone. Odlet
a prílet do Viedne.
9. deň

POBREŽIE KOSTIER a obrovská kolónia uškatcov a návšteva Cape
Cross. Vstúpime do NP Skeleton Coast. Do absolútne opustenej krajiny,
kde nikto nežije. Zažijeme samotu.
Vypnite mobily, alebo rovno dajte letový režim. Noc v TERRACE BAY.
10. — 11. deň

SESFONTEIN s nemeckou koloniálnou pevnosťou, dnes už národnou
pamiatkou. Oblasť Kunene je domovom kmeňa Himba. Návšteva Himba
dediny, kde budeme svedkami ich
autentického života. Ženy stále chodia „hore bez”. OPUWO — miesto,
kde v supermarkete stretnete domorodé Himby, ale aj ženy z kmeňa
Tonga. Noc v oblasti Outjo.
12. deň

NP ETOSHA — svojho času najväčší
národný park sveta. Začíname celodňové safari na našich autách. Kto
uvidí prvý slona, nosorožca, leoparda
a leva? Doobeda budeme pozorovať

pasúce sa Antilopy skákavé, zebry,
žirafy, a ak budeme mať šťastie, uvidíme aj šelmy odpočívajúce po nočnom love. Prenocovanie v banskom
meste TSUMEB.
13. deň

Meteorit HOBA — najväčší svojho
druhu na svete. Zastavíme sa
v meste RUNDU ležiacom na slávnej
rieke OKAVANGO s nefalšovanou africkou atmosférou. Noc pod africkým nebom v pohodlnej a komfortnej lodžii, v blízkosti rieky Okavango.
14. — 15. deň

Cez CAPRIVI STRIP a jeho správne
mesto Katima Mulilo až do botswanského KASANE. Botswana
a safari v NP CHOBE, kde žije viac
ako 80 000 slonov. Pozývame Vás
na obed. Safari z lode na rieke Chobe
a zvieratá pri večernom napájaní, ku
ktorým sa dostanete na dosah. Hrochy, antilopy kudu, vodárky a množstvo ďalších zvierat, o ktorých ste
doteraz iba čítali.
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TANZÁNIA, ZANZIBAR
DE LUXE
Najkrajší kút sveta, aký ste na Vašich cestách doposiaľ objavili.
Luxusne a pohodlne. . . a garancia BIG FIVE!

OD 2 680 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
25. 03. 2020 - 05. 04. 2020 /		2 780 €
23. 04. 2020 - 04. 05. 2020 /		2 680 €
04. 11. 2020 - 15. 11. 2020 /		2 990 €
18. 11. 2020 - 29. 11. 2020 /		2 990 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 12
Trasa zájazdu 53
1. Arusha
2. NP Manyara
3. NP Serengeti

4. NP Ngorongoro
5. Arusha
6. Zanzibar

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestneho sprievodcu — špecialistu
na stopovanie zveri, ubytovanie v komfortných
a štýlových lodžiách, v stanoch a v hoteloch s raňajkami, prehliadku všetkých navštívených
miest, špeciálne vozidlo uspôsobené na jazdu
krajinou, počas safari terénne vozidlá s otvorenou strechou s pohonom 4 x 4, plnú penziu počas safari, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti, malý darček.

Letecké presuny
Pláž
Potápanie
Dobrodružné poznávanie afrických pastvín, savany plné rôznych druhov zvierat. Ako vystrihnuté z dielne National Geograpic. No pre nás
to nie sú len kulisy. My sme skutočne tu a vnímame krásy naplno
všetkými zmyslami! Miestna divočina nám neraz doslova vezme
dych. Na záver oddych v 4* hoteli s All inclusive na panensky bielych
plážach ostrova Zanzibar, v rodisku Freddieho Mercuryho.
1. — 3. deň

Odlet z Viedne na africký kontinent,
do Tanzánie. Presun do mesta ARUSHA. Cesta k jazeru MANYARA.
Na našich autách otvoríme strechu
a budeme sa kochať nádhernými pohľadmi nielen na krajinu, ale predovšetkým na zvieratá okolo nás. Budeme prechádzať scenériou, ktorú
Ernest Hemingway opísal ako najkrajší kút sveta, aký v živote videl.
My to môžeme potvrdiť! Na brehu
jazera Manyara budeme sledovať
plameniaky, no zazrieme aj slony,
žirafy, byvoly, antilopy alebo gazely.
Ak budeme mať šťastie, uvidíme aj
levy, ktoré sú v tejto oblasti známe
tým, že lezú po stromoch.
4. — 5. deň

Dosiahneme oblasť južného SERENGETI. Park, ktorý sa tu rozprestiera,
patrí k najväčším svojho druhu
na svete! NP Serengeti je známy
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vďaka veľkej migrácii, ktorá sem
každoročne pritiahne viac než milión
zvierat z celého okolia. A my budeme pri tom. Budete si pripadať ako
v raji priamo v lone panenskej prírody. Pri východe slnka sa vyberieme
na pozorovanie zvierat a v oblasti
SERONERA pohľadáme zebry, levy,
ale aj leopardy a gepardy. Vyberieme
sa ku kráteru NGORONGORO a nazrieme dnu do hĺbky 600 metrov.
Prespíme v oblasti NP Serengeti.

sme toho už na našej ceste zažili
dosť, miestna divočina nám vezme
dych. Nájdeme tu našu povestnú

6. — 7. deň

NP NGORONGORO (UNESCO), snáď
najkrajšie a najveľkolepejšie miesto
celej Afriky. Park je známy unikátnou
polohou v kaldere vyhasnutej sopky,
ktorej strmé steny vytvárajú prirodzenú ochranu, no zároveň i bariéru
pre tamojšiu zver. Prejdeme zaujímavou krajinou neďaleko krátera,
kde sa objaví rozľahlá savana, ozdobená akáciovými stromami. Hoci

Dobrodružstvo poznania

Cena nezahŕňa
Víza (50 USD hradí sa na mieste), fakultatívne
výlety, stravu (okrem uvedenej), vstupy do NP
a ostatné vstupy (220 €), letenku na trase Arusha — Zanzibar (145 €), bakšiš, povinné príplatky,
poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 520 €

www.victorytravel.sk

vlastne vysoký strom, že škorica je
kôra kríka a banány a ananásy chutia úplne inak ako tie „naše“? Zaslúžený oddych na rajských bielych plážach. Odlet do Európy a príchod
domov.
ZAŽITE 3 NOCI EXKLUZÍVNEHO
ROZMAZNÁVANIA v hotelovom
komplexe ostrova rezortom DIAMONDS LA GEMMA DELL' EST. Pobyt v čarovnom a exkluzívnom prostredí s dokonalými službami
za príplatok 500 €/os /3 noci.

Veľkú päťku? Určite! Stopujeme
levy, slony, byvoly, nosorožce, leopardy, ale naokolo sa pohybujú aj
hrochy, zebry, gazely či antilopy. Videli sme už niekde na svete takú
rozmanitosť? Návrat do Arusha,
do mesta pod Kilimandžárom.
8. — 12. deň

Letecký presun na ZANZIBAR.
Ostrov prevoňaný korením, starými
príbehmi o otrokoch
a moreplavcoch si užijeme naplno.
Prehliadka mesta STONE TOWN
(UNESCO), odporučíme Vám, kde sa
dobre najesť a užijeme si atmosféru
arabského mesta v bývalej Tanganike. Nevynecháme Palác zázrakov,
pevnosť Ngome Kongwe. Započúvame sa do najkrajšej svahilčiny pri
dome hudobnej superhviezdy Freddieho Mercuryho. . . Čaká nás samotný zážitok z nášho luxusného 4*
hotela s POLPENZIOU a oddych
na pláži. Pre záujemcov výber fakultatívnych výletov: Šnorchlovanie pri
ostrove Mnemba, návšteva Jozani
parku, rybačka s miestnymi rybármi,
výlet na Prison island či spice tour,
na ktorej sa dozviete o pestovaní
korenín. Vedeli ste, že klinček je

Kráter Ngorongoro a NP Serengeti —
čriedy byvolov, zebier, pakoní a ohrozené
nosorožce a šelmy odpočívajúce
po nočnom love. Špičkové ubytovanie
priamo v najkrajších národných parkoch
východnej Afriky. Jazero Manyara,
Arusha a rozprávkový ostrov Zanzibar.
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KAMERUN, GABON, SVÄTÝ
TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV
A sme v rovníkovej Afrike. Navštívime panenské miesta centrálnej Afriky. Úžasné safari, budeme stopovať unikátne pralesné zvieratá, ktoré neuvidíte nikde na svete — nížinné gorily, šimpanzy, pralesné slony
a hrochy kúpajúce sa v mori. Návšteva čokoládových ostrovov v Guinejskom zálive — Sao Tomé a Princov
ostrov, návšteva oboch ostrovov. Nádherné ostrovy, ktoré môžu konkurovať tým v Karibiku. Parádne pláže a ešte lepšie safari, ospalá atmosféra miest, kam chodí ročne len približne 20 - tisíc turistov.

OD 7 500 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
01. 04. 2020 - 19. 04. 2020 /		7 500 €
02. 12. 2020 - 20. 12. 2020 /		7 500 €

Maximálny počet ľudí: 10
Trvanie zájazdu v dňoch: 19

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, stopárov
a rangerov, ubytovanie v slušných hoteloch
a v lodžiách s raňajkami, ubytovanie v stanoch
počas safari, strava počas safari výletov, vstupy
a permity do národných parkov a rezervácií, doprava loďou, transfery v Gabone a Kamerune,
prenajatá doprava, doprava na vozidlách 4 x 4,
presun vlakom, medzinárodný letecký presuny
na trase Douala — Libreville, miestne prelety Libreville — Port Gentile a Libreville — Svätý Tomáš,
Svätý Tomáš — Princov ostrov — Svätý Tomáš,
poistenie CK proti insolventnosti, malý darček.
Cena nezahŕňa
Víza (200 €), povinné príplatky, bakšišné, ostatná strava, výlety mimo programu, vreckové.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 880 €
Dôležité vedieť
Môžete si skrátiť s zároveň zlacniť zájazd, keď
vynecháte Kamerun. Pripojíte sa ku skupine
v Libreville. Ušetríte 850 €.

1. — 3. deň

Odlet z Viedne a prílet do DOUALA.
Letovisko KRIBI na pobreží Guinejského zálivu. Jemný piesok, kokosové palmy a v diaľke ropné plošiny.
Pochutíme si na čerstvo vylovených
pečených rybách a na morských potvorách, okúpeme sa v oceáne. Hotel
priamo na pláži. Presun za lovcami
z kmeňa Pigmejov. Trek hustým pralesom. Ukážky zo života týchto lovcov. Plavba loďou po rieke LOBÉ.
4. — 5. deň

DIZANGUÉ na brehu jazera Ossa.
Návšteva stanice Pongo s mláďatami šimpanzov. Medzi šimpanzmi
Bonobo sa môžeme voľne pohybovať v ich tesnej blízkosti
a pozorovať ich správanie. Plavba loďou a pozorovanie statných samcov
dospelých šimpanzov. Noc v stanoch
v úžasnom prostredí Kamerunu.
Mesto BAMENDA, centrum
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Expedícia

anglofónneho Kamerunu. Nespevnené cesty, špina, hluk a trhovisko
v centre mesta s najlepšími ananásmi, aké ste kedy jedli. Vodopády
EKON NKAM — miesto natáčania filmu Tarzan s Christopherom
Lambertom.
6. — 7. deň

Návrat do ekonomického centra krajiny Kamerunu a letecký presun
na rovník, do GABONU. Slobodné
mesto LIBREVILLE na brehoch Guinejského zálivu. Prehliadka mesta.
Silný vplyv francúzskeho kolonializmu, prezidentský palác, bulváre,
kostoly a mešita Hasana II. Večer
pôjdeme do parádneho podniku
na pláži La Voile Rouge. Noc
v Libreville.

Dobrodružstvo poznania
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Bamenda

8. — 10. deň

Letecký presun do PORT GENTILE —
do druhého najväčšieho mesta krajiny — centra ropného a drevárskeho
priemyslu. Mesto, kam nevedie
žiadna cesta. Najskôr loďou po mori
cez spletité lagúny a následne
na našich džípoch pokračujeme
do najkomplexnejšieho národného
parku sveta. NP LOANGO. Tento klenot nedotknutej prírody bol objavený National Geografic len nedávno.
Dokonalá diverzita ekosystémov.
Od mangrovov, zatopených lesov,
pralesov, rieky, po otvorené savany.
Uvidíme pralesné slony, byvoly, mačiaky, krokodíly a známe „surfujúce“
hrochy. Budeme stopovať zvieratá,
spať budeme v našej pralesnej lodžii
s dokonalým servisom. Garantujeme
silné zážitky a pravú Afriku pre skutočných dobyvateľov. Presun
do LAMBARENE na rieke Ogooué.
Plavba po rieke na člnoch. (Ide
o štvrtú najmohutnejšiu rieku Afriky,
čo sa týka prietoku vody. )
11. — 12. deň

Miesto, kde slávny lekár, nositeľ Nobelovej ceny Albert Schweitzer pomáhal. Navštívime nemocnicu, kde
pôsobil a budeme si čítať jeho pamäti a porovnávať ich so súčasnosťou. Mnohé sa nezmenilo. Presun
do NP LOPÉ (UNESCO) od roku 2007.
13. — 14. deň

Najväčšia koncentrácia slonov v Afrike, až tri zvieratá na kilometer
štvorcový. Dažďový prales s najmasívnejšou koncentráciou cicavcov,
šimpanzy a gorily. Neuveriteľných
412 druhov vtákov a farebné

Douala 1/5

Trasa zájazdu

Dizangue

Kamerun
1.
2.
3.
4.
5.

Douala
Kribi
Dizangue
Bamenda
Douala

Kribi

Gabon
6. Libreville
7. Port Gentile
8. NP Loango
9. NP Lopé
10. Lambarene
11. Libreville

Princov ostrov

6/11 Libreville
Sao Tomé

Svätý Tomáš
a Princov Ostrov
12. Sao Tomé
13. Princov ostrov

mandrily — najpestrejšia opica planéty, ktorou bol fascinovaný aj slávny antropológ Darwin. Túry v panenskej prírode Afriky v dokonalom
prostredí divočiny. Presun vlakom
do Libreville.
15. deň

Letecký presun na čokoládové ostrovy — Svätý Tomáš a Princov ostrov.
Razom sme v jednej z najmenších
afrických krajín, ktorá zároveň patrí
medzi 10 najmenej navštevovaných
krajín sveta. Meníme eurá za menu
dobra. . . a stávame sa razom
milionármi.
16. — 19. deň

Prehliadka hlavného mesta Sao
Tomé. Silný vplyv architektúry Portugalcov, kreolské dobroty, rajské

2020

NP Lopé
Port Gentile

Lambarene

NP Loango

pláže, kde budeme sami. Ikonické
pohľady na ikonickú skalnú vežu —
ihlu ostrova — Pico Cao Grande.
Kakaové plantáže (ostrovy sú najväčšími vývozcami kakaa na svete),
návšteva pláže Jale. Oddych, šnorchlovanie, treking džungľou a panenská príroda všade naokolo. Prelet
na PRINCOV OSTROV, ktorý je vďaka
svojej nedotknutej prírode a nádhere
prehlásený za biosférickú rezerváciu
UNESCO. Ostrov j sopečného pôvodu, porastený tropickou džungľou. . .
Odlet a návrat do Viedne.
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ZANZIBAR – RAJSKÝ OSTROV
V INDICKOM OCEÁNE
Biele pieskové pláže s palmami, koralové útesy, vôňa korenia.
Stone Town (UNESCO) – rušné bazáre, úzke uličky, arabská pevnosť. Dokonalý oddych a jedinečná ostrovná atmosféra Afriky.

OD 1 350 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
19. 02. 2020 - 27. 02. 2020 /		1 350 €
23. 03. 2020 - 31. 03. 2020 /		1 350 €
28. 04. 2020 - 06. 05. 2020 /		1 350 €
06. 05. 2020 - 14. 05. 2020 /		1 350 €
16. 11. 2020 - 24. 11. 2020 /		1 450 €
22. 12. 2020 - 30. 12. 2020 /		1 500 €

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 9

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, ubytovanie
v 3* s polpenziou vo dvojlôžkových izbách priamo
na pláži, výlet na miestnu farmu, tzv. spice tour,
výlet do Stone Townu, výlet loďou na Prison Island, transfery na letisko na ostrove, poistenie
CK proti insolventnosti, malý darček.
Cena nezahŕňa
Víza (50 USD – hradíme priamo na letisku), fakultatívne výlety, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 370 €
Dôležité vedieť
Príplatok za 4* hotel s raňajkami: 350 €
Príplatok za 5* hotel: od 600 €
Ceny hotelov sa môžu meniť v závislosti od sezóny a od naplnenosti.

Viac pobytový ako poznávací zájazd v našej milovanej Afrike. Neďaleko pobrežia Tanganiky leží ostrov klinčekov, korenia a sultánov,
ktorý sa volá Zanzibar. Ostrov v Indickom oceáne, rodisko slávneho
Freddieho Mercuryho so zaujímavou, bohatou históriou, s bielymi
plážami a s romantickým západom slnka. Zažite s nami autentickú
Afriku v pohodlí.
1. — 2. deň

Odlet a prílet na ostrov Zanzibar.
ZANZIBAR CITY. Ostrov prevoňaný
korením, starými príbehmi o otrokoch, arabských sultánoch a moreplavcoch si užijeme naplno. Vybavenie všetkých colných formalít
a transfer klimatizovaným autobusom na sever ostrova do nášho príjemného hotela. Prvé pivko Kilimandžáro na stole a kúpanie sa vo
vodách Indického oceánu.
3. deň

Prehliadka mesta STONE TOWN
(UNESCO) – kedysi ako neslávne
známe prekladisko otrokov. Rybársky trh, Palác divov, pevnosť Ngome
Kongwe. Návšteva starého mesta
s atmosférou ako vystrihnutou zo
sedemnásteho storočia. Návšteva
miesta, kde držali otrokov v neľudských podmienkach. Návšteva
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kostola s krížom z dreva stromu,
pod ktorým bolo pochované srdce
slávneho cestovateľa D. Livingstona.
Započúvame sa do najkrajšej svahilčiny pri dome hudobnej superhviezdy Freddyho Mercuryho.
Návrat na náš hotel a užívanie si
bielych pláží a tyrkysového mora Indického oceánu. PRISON ISLAND –
pôvodné budovy postavené ako väznice pre otrokov, nakoniec ako
karanténa pri epidémii žltej horúčky.
Dnes kolónia obrovských korytnačiek. Kúpanie sa a šnorchlovanie
na ostrove. Návrat na hotel.
4. deň

Návšteva miestnej farmy – tzv. SPICE TOUR. Práve tu sa dozvieme veľa
o pestovaných koreninách. Vedeli
ste, že klinček je vlastne vysoký
strom, že škorica je kôra kríka a banány a ananásy chutia úplne inak

ako tie „naše“? Oddych na plážach
spojený s individuálnymi aktivitami.
5. — 9. deň

Zaslúžený oddych na tých najkrajších bielych plážach s palmami
na ostrove. Pre záujemcov výlet loďou k nádhernému ostrovu
Mnemba, kde voľakedy oddychovali
aj celebrity ako Mick Jagger či Bill
Gates. Maličký ostrov je súčasťou
súostrovia Zanzibaru a môžete sa tu
pokochať čistým bielym pieskom
a pobrežím lemovaným nádhernými
vysokými palmami. Ideálne miesto
na šnorchlovanie. Či chcete vyskúšať
tradičnú plavbu na rybárskej plachetnici dhow? Odlet a prílet
do Európy.

Dobrodružstvo poznania

Pláž
Potápanie
Naše Naj
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VIKTÓRIINE VODOPÁDY
+ SAFARI V BOTSWANE

OD 899 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Odskočte si do Afriky… na vodopády.
100% ADRENALÍN & 100% SAFE & 100% EXPERIENCE

Termíny zájazdov
		
24. 02. 2020 - 29. 02. 2020 /		899 €
18. 03. 2020 - 23. 03. 2020 /		899 €
18. 05. 2020 - 23. 05. 2020 /		899 €
19. 08. 2020 - 24. 08. 2020 /		899 €
26. 08. 2020 - 31. 08. 2020 /		899 €
16. 09. 2020 - 21. 09. 2020 /		899 €

Maximálny počet ľudí: 15
Trvanie zájazdu v dňoch: 6

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, štýlové africké
ubytovanie v dvojlôžkových izbách s raňajkami
s bazénom a s welcome drinkom, transfery z
/ na letisko v Zimbabwe, vstupné na Viktóriine
vodopády, poistenie CK proti insolventnosti,
malý darček.
Cena nezahŕňa
Víza, ostatná strava, aktivity a fakultatívne výlety, povinné príplatky.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 130 €
Dôležité vedieť

Bungee jumping (111 m vysoký most nad riekou Zambezi, ktorý oddeľuje
Zimbabwe od Zambie)… Kto z nás bude hrdinom Afriky? Rafting na Zambezi – považovaný odborníkmi za najlepší rafting na svete. Veľká výzva aj
pre úplných začiatočníkov…: - ). Určite odporúčame. Kayaking na hornom
toku Zambezi – pádlujeme s jemným adrenalínom v krvi v blízkosti hrochov
a krokodílov a v pozadí počujeme hukot najkrajších vodopádov sveta. Skočíme si do neďalekej Botswany na safari – safari na lodi na rieke Chobe
a na terénnom aute 4×4 s miestnym rangerom. Sme v krajine slonov, diamantov a množstva predátorov. Lion’s walk – prechádzka v buši s mladými
levmi. Cítite rešpekt a silu kráľa zvierat vo Vašej blízkosti. Rady a zásady,
ako „narábať“ s mladými šelmami, sa určite zídu. Sunset cruise – zaslúžime
si oddych a relax. Obľúbená plavba po Zambezi pri západe slnka. Budeme
piť, čo hrdlo ráči, a pozorovať hrochy a slony. Nádherná „gýčovka“, ktorá
vždy poteší. 13 - ročné skúsenosti hovoria za nás! Let helikoptérou nad prírodným divom sveta – priamo nad vodopádmi. Victoria Falls ako na dlani.
Zimbabwe, Zambia, Botswana a Namíbia – Kazungula, miesto, kde sa stretávajú štyri štáty.
1. — 2. deň

3. — 4. deň

Odlet z Viedne do mesta VICTORIA
FALLS. Prílet do Victoria Falls, vybavenie víz a následný presun prenajatou
dopravou do nášho hotela. Návšteva
Victoria Falls ležiacich na africkom
veľtoku ZAMBEZI, ležiacich na hranici
Zimbabwe a Zambie. Sú 1,7 km široké,
padajúce do hĺbky 100 metrov. Jeden
z prírodných divov sveta. Hrozivé dunenie padajúcich vôd, majestátna socha doktora Davida Livingstona a veľký baobab. Nič nezvyčajné stretnúť
v meste slona či paviány. Most cez rieku spájajúci Zimbabwe so Zambiou.
My budeme tam! Kto chce, vyskúša
bungee jump priamo z mosta do rokliny rieky Zambezi.

Vybavíme Vám návštevu Botswany
– krajiny slonov a diamantov.

Celodenné safari na lodi a na autách
4×4 s miestnym rangerom. Ochutnali ste už stejk z antilopy, žirafie rebierka či burger zo zebry? Alebo vyskúšate vraj najlepší rafting
na svete či len kajaking na hornom
toku rieky Zambezi? Alebo sa chcete
sa pri západe slnka plaviť medzi krokodílmi a hrochmi, a popíjať pritom
rôzne druhy nápojov?

Úderný zájazd plný aktivít, zábavy a poznania.
Pre aktívnych ľudí, kde za krátky čas uvidíte viac
ako očakávate. Letíme vo večerných hodinách
a na druhý deň na poludnie sme na vodopádoch.
. . a bez únavy z časového posunu. Doteraz vždy
so 100 % spokojnosťou klientov!

5. — 6. deň

Po raňajkách záujemcovia budú mať
možnosť absolvovať poslednú rannú
aktivitu – let helikoptérou nad vodopádmi. Či prejsť sa divokou savanou
v spoločnosti mladých levov? Odlet
z Victoria Falls. Prílet do Viedne.

Ubytovanie:
Kvalitné, štýlové a komfortné s bazénom
s raňajkami. My neradi charakterizujeme
hviezdičkami, keďže ide často
o subjektívne hodnotenie, nie v každej
krajine používajú rovnakú metodiku
hodnotenia. V každom prípade podľa
www. expedia. com či www. booking. com
je naše ubytovanie ocenené štyrmi
hviezdičkami.

Naše Naj
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RWANDA, UGANDA, KONGO –
PLÁŽE ZANZIBARU
Hlavné mesto Rwandy Kigali, kde si pripomenieme scény z filmu Hotel Rwanda. Safari s gorilami vo voľnej prírode v Demokratickej republike Kongo bude nezabudnuteľným zážitkom! Perla Afriky v podobe NP Queen Elizabeth nás dostane v Ugande. Po Kampale,
hlavnom meste Ugandy, nás už čaká zaslúžený oddych na bielych
plážach Zanzibaru – ostrove korenia.

Expedícia
Outdoor
Pláž
Potápanie

OD 3 590 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
30. 01. 2020 - 09. 02. 2020 /		3 590 €
13. 07. 2020 - 23. 07. 2020 /		3 590 €
13. 11. 2020 - 23. 11. 2020 /		3 590 €

Maximálny počet ľudí: 10
Trvanie zájazdu v dňoch: 11
Trasa zájazdu 54
1. Kigali
2. Goma (Kongo)
3. NP Queen
Elizabeth

4.
5.
6.
7.

Kampala
Jinja
Kampala
Zanzibar City

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, medzinárodnú letenku
na trase Kampala – Zanzibar City, sprievodcu CK
VICTORY TRAVEL – odborníka na túto oblasť Afriky, miestnych sprievodcov, prehliadku všetkých
navštívených miest, dopravu v Rwande a Ugande, safari v Ugande, ubytovanie v komfortných
hoteloch 3* v Rwande a Ugande, permit ku gorilám už v cene zájazdu! ubytovanie na Zanzibare
v príjemnom 3* hoteli v dvojlôžkových izbách
s polpenziou, poistenie CK voči insolventnosti.
Cena nezahŕňa
1. — 2. deň

6. deň

8. — 10. deň

Odlet z Viedne a prílet do Rwandy –
KIGALI. Doobeda prehliadka mesta
a pripomenutie si, čo sa tu stalo
v 1994. KIGALI MEMORIAL CENTER
– pomník genocídy, slávny hotel
z filmu,,Hotel Rwanda“.

Presun do mesta JINJA, ležiaceho
na brehoch jazera VICTORIA so zástavkou v hlavnom meste Ugandy
– KAMPALA.

Oddych na Zanzibare na atraktívnych plážach. Poldenný výlet do kamenného mesta STONE TOWN
a návšteva exotického trhoviska
a miesta, kde sa predávali otroci. Pre
záujemcov výlet (SPICE TOUR),
na ktorom sa dozviete o pestovaných koreninách. Vedeli ste, že klinček je vlastne vysoký strom, že škorica je kôra kríka a banány a ananásy
chutia úplne inak ako tie „naše“?
Oddych na plážach spojený s individuálnymi aktivitami.

3. deň

Dnes sa dostaneme do exotickej Demokratickej republiky KONGO. Najbláznivejšia hranica na svete v meste GOMA. Koľko ľudí bolo v Kongu?
Strávime jednu noc na brehu rieky
Kiwu s výhľadom na Rwandu. Safari
s gorilami v ich prirodzenom prostredí. Každý deň má povolenie vidieť
toto safari len pár desiatok ľudí. Pripravte sa na vlhké počasie, teplo
a neschodný terén. Dostaneme sa
ku gorilám na cca 7 metrov. Nesmiete sa ich dotýkať a pozerať sa gorilám do očí. Fotenie a natáčanie je
dovolené. Životný zážitok!

7. deň

Jinja je známa s jedným z najťažších
raftingov na sveta. Návšteva prameňa
tretej najdlhšej rieky sveta – NÍLU. Ten
kto si netrúfa, môže sa plaviť po Níle
až k Viktóriinmu jazeru. Letecký presun na ostrov korenia – ZANZIBAR.
Ostrov prevoňaný korením, starými
príbehmi o otrokoch a moreplavcoch si
užijeme naplno. Vybavenie všetkých
colných formalít a transfer klimatizovanou do nášho komfortného 4* hotela. Čaká nás najlepšia oblasti na oddych a kúpanie na ostrove.

Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 390 €

11. deň

Prílet do Viedne.

Rwanda. Krajina s komplikovanou
históriou, v súčasnosti jedna z najbezpečnejších a najprogresívnejších krajín Afriky.
Krajina nekonečných zelených kopcov
a tyrkysových bystrín. Aké je stretnutie
zoči – voči s gorilami v Kongu? Kombinácia
kúpania sa, potápania a atmosféra
krivolakých uličiek „v Kamennom meste“,
kde sa bez sprievodcu stratíte, je ostrov
Zanzibar tým najlepším miestom oddychu
a poznania.

4. — 5. deň

UGANDA, ktorú W. Churchill nazval
Perlou Afriky. Presun do NP QUEEN
ELISABETH. Jeden z najkrajších parkov v Afrike medzi jazerami Edward
a George. Tento park je známy hlavne kanálom Kazinga. Najväčšia populácia hrochov v Afrike.
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Víza, vstupy do NP, stravu (okrem raňajok), vreckové, povinné príplatky, poistenie lieč. nákladov.

Dobrodružstvo poznania
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TO NAJLEPŠIE Z ETIÓPIE

OD 1 850 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
16. 02. 2020 - 23. 02. 2020 /		1 850 €
21. 04. 2020 - 28. 04. 2020 /		1 850 €
09. 08. 2020 - 16. 08. 2020 /		1 850 €
16. 11. 2020 - 23. 11. 2020 /		1 850 €

Outdoor
Letecké presuny

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 8

Cena zahŕňa

Navštívime krajinu mnohých kmeňov, krajinu strateného izraelského
kmeňa, krajinu najlepšej kávy, tradícií starobylého dolovania soli
v nehostinných podmienkach „bieleho pekla“, ťavích karaván, soľných polí, kde nás budú strážiť
moslimskí Afari s kalašnikovom
v rukách v blízkosti Eritrejskej hranice, krajina koptského kresťanstva
v dokonalosti vytesanej v skalách
v Lalibele, zelené kopce v obkľúčení mnohých jazier sopečného pôvodu v meste Bishoftu. . . Za niekoľko
dní garantujeme silné zážitky pod
horúcim nebom Zlatého rohu afrického kontinentu.
1. — 3. deň

Odlet z Viedne do etiópskeho hlavného mesta ADDIS ABEBA. Jej meno
by sa dalo preložiť ako „Nový kvet“.
Letecký presun do mesta LALIBELA.
Vďaka svojmu významu a kráse sa
Lalibela stala synonymom Etiópie.
História vytesaná do skál. Mesto
preslávili kláštory, ktoré boli vytesané do skál v 12. storočí. Kláštory

afrického kresťanstva s freskami
z biblických výjavov. Požehnanie
od miestneho mnícha. Silný spirituálny zážitok! Dáme si dnes večer tradičnú etiópsku indžiru? Po raňajkách
sa vydáme na cestu etiópskou vysočinou až do mesta Mekele. Večerný život v Mekele.
4. — 5. deň

Danakilská oblasť DALOOL je surrealistické pole sírnatých horúcich prameňov, oranžových a červených jazierok. Táto oblasť patrí
k najhorúcejším oblastiam celej Afriky a zároveň najnižšie položené
miesto afrického kontinentu. Podľa
času návšteva oblasti karaván, kde
miestni získavajú soľ tradičným spôsobom. Návrat do Mekele. Letecký
transfer do hlavného mesta Etiópie.
Večer si vychutnáme tradičnú etiópsku kuchyňu.

a najznámejších tržníc afrického
kontinentu. Vraj tu predávajú všetko
na svete a niektorí domáci vravia, že
sa tu dá kúpiť aj nová duša! City tour
mestom. Atmosféra pulzujúceho
hlavného mesta Afriky, ochutnávka
kávy v najstaršej kaviarni Etiópie.
V Národnom múzeu nájdeme odliatky kostry Lucy. Vďaka nej nosí Etiópia prezývku „Kolíska ľudstva“.
do mesta BISHOFTU, do kedysi slávneho mesta Debra Zeyit – obkolesené zelenými horami a vulkanickými
jazerami – jazero Hora a Bishoftu.

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestneho sprievodcu, ubytovanie
v hoteloch strednej kategórie vo dvojlôžkovej
izbe s raňajkami, jednoduchý kemp v oblasti
Ahmedela, let na trase Mekele – Addis Abeba,
poistenie CK proti insolventnosti, malý darček.
Cena nezahŕňa
Víza, stravu mimo raňajok, let na trase A. Abeba
– Lalibela (170 €), povinné príplatky, vstupné, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 390 €

6. — 8. deň

ADDIS ABEBA. Jej meno by sa dalo
preložiť ako „Nový kvet“. Návšteva
MERKATO, jednej z najväčších

Trasa zájazdu
Dallol

Etiópia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mekele 3/5

Lalibela

Addis Ababa

Addis Ababa
Lalibela
Mekele
Dallol
Mekele
A. Abeba
Bishoftu
A. Abeba

1
Bishoftu
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ETIÓPIA – KLASICKÝ OKRUH
Jedna z mála afrických krajín, kam sa primárne nechodí za zvieratami.

OD 2 190 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
26. 02. 2020 - 05. 03. 2020 /		2 190 €
23. 03. 2020 - 31. 03. 2020 /		2 190 €
29. 04. 2020 - 07. 05. 2020 /		2 190 €
04. 06. 2020 - 12. 06. 2020 /		2 190 €
24. 11. 2020 - 02. 12. 2020 /		2 290 €
26. 12. 2020 - 03. 01. 2021 /		2 290 €

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 9

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov a skautov, prehliadku všetkých navštívených miest, ubytovanie
v 3* a vo 4* dvojlôžkových izbách, s raňajkami vo
dvojlôžkových izbách, miestne prelety na trase
Addis Abeba – Bahir Dar, Gonder – Axum, Axum
– Lalibela, prenajatú dopravu so šoférom, cestné
poplatky, poistenie CK proti insolventnosti, malý
darček.

Krajina, kde sa našli najstaršie pozostatky človeka, ale aj krajina,
ktorú preslávili agresívne kmene Surma a Mursi. Sídlo legendárnej
kráľovnej zo Sáby. Jazero Tana – najvyššie položené jazero Afriky –
Lalibela, Gonder (UNESCO) a Bahir Dar – fascinujúce mestá
s najúžasnejšími pamiatkami.
1. — 2. deň

3. — 5. deň

Odlet z Viedne do etiópskeho hlavného mesta ADDIS ABEBA. Jej meno
by sa dalo preložiť ako „Nový kvet“.
Návšteva MERKATO, jednej z najväčších a najznámejších tržníc afrického kontinentu. Vraj tu predávajú
všetko na svete a niektorí domáci
vravia, že sa tu dá kúpiť aj nová
duša! V Národnom múzeu nájdeme
odliatky kostry Lucy. Vďaka nej nosí
Etiópia prezývku „Kolíska ľudstva“.
Večer si vychutnáme tradičnú etiópsku kuchyňu.

Preletíme ponad zelené hory a pristaneme v magickom meste BAHIR
DAR. Navštívime vodopády exotického MODRÉHO NÍLU pri mieste TIS
ISSAT. Návšteva miestnych dediniek
s typickým koloritom. Výlet k prameňom Modrého Nílu. Budeme mať
šťastie a uvidíme hrochy? Jazero
TANA – najvyššie položené jazero
v Afrike. Loďou ku koptským kláštorom URA KIDANE MEHRET
a KEBRAN GABRIEL. Presun do kráľovského mesta GONDER (kultúrna

pamiatka UNESCO). V 17. storočí,
za vlády kráľa Fasilidasa, bolo toto
mesto hlavným mestom etiópskej
ríše. Paláce vtedajších kráľov, banketové miestnosti, kúpele, stajne alebo knižnica, to všetko sa ukrývalo
za kamennými hradbami. WOLLEKA
– posledné útočisko čiernych etiópskych židov.

Cena nezahŕňa
Víza –vybavujeme priamo na letisku, stravu
(okrem uvedenej), bakšiš, povinné príplatky,
vstupné do pamiatok, let na trase Lalibela – A.
Abeba (170 €), poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 390 €

Outdoor
Letecké presuny

6. deň

AXUM – najstaršie mesto Etiópie
s nezabudnuteľnou scenériou Simienských hôr. Sídlo legendárnej
kráľovnej zo Sáby. Slávny obelisk,
ktorý počas talianskej okupácie
ukradol Mussolini do Ríma ako darček. Múzeum v kostole ST. MARY
ZION. Hrobka kráľa Ramha. Noc
v Axume.
Trasa zájazdu

Gondar

Etiópia
Lalibela
Bahir Dar 2

Addis Ababa
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1.
2.
3.
4.
5.

Addis Abeba
Bahir Dar
Gondar
Lalibela
Addis Abeba

1/5
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7. — 9. deň

Letecký presun do mesta LALIBELA.
Vďaka svojmu významu a kráse sa
Lalibela stala synonymom Etiópie.
História vytesaná do skál. Mesto
preslávili kláštory, ktoré boli vytesané do skál v 12. storočí. Kláštory afrického kresťanstva s freskami z biblických výjavov. Trek ku kláštorom
alebo návšteva miestnej tržnice? Čo
si vyberiete Vy? Dáme si aj dnes večer tradičnú etiópsku indžiru? Odlet
do Európy.

www.victorytravel.sk

KAMERUN – KRAJINA ŠAMANOV
A TAJOMNEJ MÁGIE
Tropická džungľa s Pygmejmi. Biely piesok a palmy na brehu Guinejského zálivu. V kráľovstve Oka. Miestne palmové víno. Výstup
na najvyšší vrch západnej Afriky.

OD 2 200 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
14. 02. 2020 - 27. 02. 2020 /		2 200 €
19. 11. 2020 - 02. 12. 2020 /		2 200 €
03. 12. 2020 - 16. 12. 2020 /		2 200 €

Maximálny počet ľudí: 10
Trvanie zájazdu v dňoch: 14

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, skúseného sprievodcu CK
VICTORY TRAVEL a miestneho sprievodcu, ubytovanie na misii a v rôznych typoch hotelov
od jednoduchého ubytovania po hotely na miestnej úrovni cca 3* hotelov, prenajatú dopravu
s miestnym šoférom, vstupné, výlet loďou
po rieke Lobé, výlety podľa programu, poistenie
CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza a organizačné zabezpečenie (190 €), povinné
príplatky, stravu, fakultatívne aktivity, vreckové.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 400 €

Afrika v miniatúre – aj takto môžeme nazvať túto krajinu. Jedna
z najrozmanitejších zemí Afriky
s množstvom etnických skupín,
fascinujúca tradičná kultúra a história. Netradičná kuchyňa. Od Sahary po rovníkové trávnaté pláne,
po kopce, savany, dažďové lesy až
po najvyššiu horu západnej Afriky.

6. deň

10. — 12. deň

KUMBO, centrum starého kráľovstva
Nso, so stále živými tradíciami. JUJU
– impozantné masky duchov. Budeme mať šťastie stretnúť sa s miestnym šamanom? Chcete poznať lásku alebo sa jej zbaviť? Obrad
u miestneho šamana a ideme
čarovať.

Presun do mesta KUMBA, navštívime jazero BAROMBI MBO, mys
a kráter jazera DEBUNSHA. Návrat
do Limbe.

1. — 3. deň

7. deň

Prílet do DOUALA. Letovisko KRIBI
na pobreží Guinejského zálivu. Jemný piesok, kokosové palmy
a v diaľke ropné plošiny. Pochutíme
si na čerstvo vylovených pečených
rybách a na morských potvorách,
okúpeme sa v oceáne. Hotel priamo
na pláži. Presun za lovcami z kmeňa
Pigmejov. Trek hustým pralesom.
Ukážky zo života týchto lovcov. Plavba loďou po rieke LOBÉ.

Výlet do kráľovstva OKU, audiencia
u miestneho kráľa. Návšteva dielní
rezbárov, kde vznikajú masky, posvätné sochy a úbory pre juju.
Ochutnávka palmového vína a kukuričného piva.

4. — 5. deň

DIZANGUÉ na brehu jazera Ossa.
Návšteva stanice Pongo s mláďatami šimpanzov. Medzi šimpanzmi
Bonobo sa môžeme voľne pohybovať v ich tesnej blízkosti a pozorovať
ich správanie. Plavba loďou a pozorovanie statných samcov dospelých
šimpanzov. Noc v stanoch v úžasnom prostredí Kamerunu. Mesto
BAMENDA, centrum anglofónneho
Kamerunu. Nespevnené cesty, špina,
hluk a trhovisko v centre mesta
s najlepšími ananásmi, aké ste kedy
jedli. Vodopády EKON NKAM –
miesto natáčania filmu Tarzan
s Christopherom Lambertom.

8. — 9. deň

Návšteva paláca v kráľovstve BAFUT. Návšteva miestneho trhu. Presun do letoviska LIMBE
s plážami s čiernym sopečným
pieskom, s divokou flórou a s pohľadmi na Mount Cameroon.

Alternatíva: Fakultatívny výlet
na najvyššiu horu západnej Afriky
Mount Cameroun vysokú
4 080 m n. m. Výstup na doteraz aktívnu sopku prechádza cez všetky
vegetačné pásma a posledná etapa
s monumentálnym výhľadom uspokojí aj ostrieľaných lezcov. Tu zažijeme pravé africké „odcivilizovanie sa”.

Expedícia
Outdoor
Pláž

13. — 14. deň

Po návrate z národného parku
v Limbe počkáme na tých, ktorí absolvovali výstup na Mount
Cameroun
a presunieme sa do Doualy. Posledné momenty Afriky. Nočný let a prílet do Viedne.

Oku

5 Kumbo

Bamenda

Trasa zájazdu
Kamerun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Douala
Kribi
Dizangué
Bamenda
Kumbo
Oku
Limbe

Limbe

Douala
2
Dizangué

Kribi

2020
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AFRIKA

MADAGASKAR – ESENCIA
VEĽKÉHO OSTROVA
Aleja baobabov, vápencové skaly tsingy a národné parky, v ktorých
budete mať možnosť pozorovať lemury, chameleóny, korytnačky,
krokodíly. Nechajte sa po ostrove previesť sprievodcom, ktorý sa
do Madagaskaru zamiloval. Dozviete sa veľa o krajine, o malgašských etnikách, o miestnych zvykoch i o histórii.

OD 2 890 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Expedícia
Outdoor
Pláž
Letecké presuny

Termíny zájazdov
		
07. 06. 2020 - 21. 06. 2020 /		2 890 €
26. 09. 2020 - 10. 10. 2020 /		2 890 €
10. 10. 2020 - 24. 10. 2020 /		2 890 €
07. 11. 2020 - 21. 11. 2020 /		2 890 €

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 15

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL – odborníka a miestnych sprievodcov,
prehliadku všetkých navštívených miest, ubytovanie s raňajkami, pitný režim 1,5 l vody
/
deň na osobu, prenajatú dopravu mikrobusom,
vstupy do národných parkov, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza (35 €), stravu okrem raňajok, ostatné vstupné, let na trase Morondava – Antananarivo (cca
250 €), povinné príplatky, poistenie liečebných
nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 300 €

7. — 8. deň

Odlet z Viedne do mesta ANTANANARIVO. Presun do dažďového
pralesa – do národného parku
Andasibe.

Relax v meste MORONDAVA spojený
s kúpaním v Mozambickom prielive.
Ešte za tmy k veľkým BAOBABOM.
Východ slnka v ALEJI BAOBABOV
patrí k cestovateľským vrcholom!

3. — 4. deň

V meste ANTSIRABE si vyberieme
svojho drožkára, ktorý nás prevezie
mestom pohonom vlastných nôh
alebo pomocou bicykla. Návšteva
katedrály a zvečníme sa na Beňovského ulici. Návšteva remeselných
dielní. Výlet k vulkanickému jazeru
neďaleko mesta. Diskotéka alebo
karaoke bar na vlastnej koži.
Do mesta MORONDAVA cez autentické mesto MIANDRIVAZO. Zábava
v bare so živou malgašskou muzikou, s vôňou rumu „arrangé” a dymu
veselých cigariet.
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NP TSINGY DE BERMAHA. Plavba
pirogou po rieke Manambolo pod vápencovými brehmi, objavovanie jaskýň a hrobiek, blúdenie labyrintom
vápencových chodbičiek a tiesňav,
lozenie po skalách. Prechody cez visuté kývajúce sa mosty, pozorovanie
lemurov a ďalších endemitov.

Antsiranana
Montagne d´Ambre
Tsingy Ankarana

Gondar

VE
Ľ

11. — 12. deň

Návrat do mesta Morondava. Obed
v Belo Sur Tsiribine. Opäť putujeme
krajinou baobabov a pozorujeme popri ceste pomaľované hrobky „ľudí
z dlhého údolia“ – KMEŇ SAKALAVOV. Po rannom kúpaní sa v mori
prelet do hlavného mesta
– ANTANANARIVO.

H
KÉ

S
OO

OVA
TR

NP Tsingy de Bermaha

Antananarivo 1

Trasa zájazdu
Miandravazo

13. — 15. deň

Prehliadka metropoly s rušným hlavným námestím a s pokojnou železničnou stanicou, kde nikto necestuje. Zastavíme sa vo štvrti Isoraka,
aj na Beňovského ulici. Absolvujeme
prehliadku historického kopca Rova,
kde sa formovalo kráľovstvo Imerin.
Fantastický výhľad na mesto. Návšteva trhov, kde je možné nakúpiť
všetko, čo Madagaskar ponúka. Odlet do Európy a príchod domov.

RT

NC
IA

5. — 6. deň

9. — 10. deň

FO
OM
RK
VE

ESE

NP ANDASIBE – v dažďovom pralese
budeme pozorovať rôznorodé druhy
chameleónov, krokodíly, viac ako desať druhov lemurov, vrátane toho
najväčšieho – LEMUR INDRI INDRI.
Drevené mestečko ANDASIBE s katolíckou katedrálou a s evanjelickou
katedrálou i s moslimskou mešitou.
Cestou si pozrieme dielňu na výrobu
riadov v meste AMBATOLAPY, v ktorom akoby sa zastavil čas v dobe
medenej. Ochutnáme tradičné foie
gras ako pozostatok francúzskej
kolonizácie.

SPRIEVODCA:
Na vybraných termínoch bude Vaším
sprievodcom Vladimír Dudlák, riaditeľ
Združenia Mórica Beňovského, ktorý si
napriek desiatkam expedičných ciest
do rôznych končín sveta zamiloval
Madagaskar. Realizoval tu mnoho
bádateľsko - filmárskych expedícií,
z ktorých nakrútil niekoľko filmových
dokumentov. Je to najpovolanejší človek,
ktorému sa na Madagaskare môžete
zveriť.

SE

1. — 2. deň

Madagaskar
1. Antananarivo Morondava
2. NP Andasibe
3. Ambatolapy
4. Antsirabe
5. Miandravazo
6. Morondava
7. Aleja Baobabov
8. NP Tsingy de Bermaha
9. Morondava
10. Antananarivo

Dobrodružstvo poznania

NP Andasibe
Ambatolapy

Antsirabe
Aleja Baobabov

Tsingy Rouge

www.victorytravel.sk

MADAGASKAR – SEVER
KOMFORT
Pridajte sa k nám a spoznajte najsevernejšej časti ostrova Madagaskar – super pláže, tropická príroda,
chutná kuchyňa a priateľskí domorodci.

OD 2 990 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
08. 06. 2020 - 21. 06. 2020 /		2 990 €
28. 09. 2020 - 11. 10. 2020 /		2 990 €
12. 10. 2020 - 25. 10. 2020 /		2 990 €
09. 11. 2020 - 22. 11. 2020 /		2 990 €

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 14

Cena zahŕňa
Sprievodcu CK VICTORY TRAVEL a miestnych
sprievodcov, ubytovanie v hoteloch európskeho
typu počas celého zájazdu vo dvojlôžkových izbách, prenajatú dopravu, výlety a vstupné
do parkov, kvalitný sprievodný program, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Víza (35 €),povinné príplatky, prelet na trase Antananarivo – Antsiranana (440 €), stravu, poistenie liečebných nákladov, vreckové.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 400 €

Trasa zájazdu
Madagaskar
1.
2.
3.
4.
5.

Antananarivo
Antsiranana
Tsingy Rouge
Montagne d´Ambre
Tsingy Ankarana

Zažite najsevernejší cíp Madagaskaru Cap d´Amber s vysokým majákom,
úžasné pláže Indického oceánu, malgašský bulvár plný života, národné
parky, vápencové i červené pieskovcové tsingy, lemury, jaskyne, vodopády,
baobaby, rituály ostrovanov. Nedávna i dávnejšia história Madagaskaru.
To všetko so zázemím v hoteli európskeho typu a komfortu v meste Antsiranana – v severnej perle Madagaskaru.
1. — 2. deň

Pláž
Outdoor
Naše Naj

Odlet z Viedne do hlavného mesta
ANTANANARIVO. Hlavné mesto,
mesto tisícov bojovníkov. Pred 240
rokmi tu bol náš Móric Beňovský vyhlásený za kráľa kráľov.
3. — 4. deň

Miestny prelet z hlavného mesta
Antananarivo do mesta ANTSIRANANA – perla severného Madagaskaru. Ubytovanie v hoteli európskeho typu s bazénom. Prehliadka
mesta a jeho ústrednej ulice Rue
Colbert. Beňovského ulica v Antsiranana, oboznámenie sa s históriou
ostrova, s jeho obyvateľstvom
a s ich zvykmi. Výlet na pláž Ramena s možnosťou ochutnávky morských špecialít, čerstvého tropického
ovocia alebo zážitok exotickej masáže priamo na pláži.
5. — 11. deň

k atraktívnym a nezabudnuteľným
výletom nájdete na našej webovej
stránke www.victorytravel.sk. )
12. — 14. deň

Let z mesta Antsiranana do mesta
Antananarivo. Prehliadka malgašskej metropoly s rušným hlavným
námestím a s pokojnou železničnou
stanicou, kde nikto necestuje. Zastavíme sa vo štvrti Isoraka, aj
na Beňovského ulici. Absolvujeme
prehliadku historického kopca Rova
neďaleko Tana, kde sa formovalo
kráľovstvo Imerina a kde sídlili prví
malgašskí králi. Navštívime umelecké trhy, kde je možné nakúpiť všetko, čo Madagaskar ponúka a čo sme
nestihli zohnať cestou. Odporúčame
tradičné drevené výrobky, náhrdelníky a šperky z kravských rohov zebu,
vzácne polodrahokamy, kamene alebo vanilku. Odlet do Viedne a príchod domov.

Z mesta Antsiranana, kde budeme
mať celý čas zázemie v hoteli európskeho typu, absolvujeme niekoľko
hviezdicových výletov a výjazdov
do širokého a na turistické lákadlá
bohatého okolia. (Viac
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MAURÍCIUS

OD 1 690 €

Skrytá perla indického oceánu

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Rajské pláže s bielym pieskom tiahnuce sa pobrežím nekonečné kilometre. Azúrové lagúny, rozmanitý podmorský svet, ale aj panenská príroda vnútrozemia.

Termíny zájazdov
		
01. 03. 2020 - 08. 03. 2020 /		1 690 €
11. 04. 2020 - 18. 04. 2020 /		1 690 €
27. 06. 2020 - 04. 07. 2020 /		1 690 €
22. 08. 2020 - 29. 08. 2020 /		1 690 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 8
Trasa zájazdu 55
1. Port Louis

2. Poste Lafayette

Pozri
priloženú
mapu

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, po slovensky alebo
po česky hovoriaceho sprievodcu, prípadných
miestnych sprievodcov, prehliadku všetkých navštívených miest, ubytovanie s polpenziou v 4*
rezorte, prenajatú dopravu mikrobusom na trase
letisko – hotel – letisko, poistenie CK proti insolventnosti.

Dokonalá pohoda v tropickom raji,
ďaleko od všetkých a od všetkého
v spojení s poznávaním fascinujúceho prírodného bohatstva ostrova.
Užite si oddychový zájazd s polpenziou pri priezračných vodách Indického oceánu na miestach, kde
čas stráca význam. Ideálne aj pre
rodiny s deťmi!
1. — 3. deň

Prílet do hlavného mesta Maurícia,
do PORT LOUIS, s následným transferom do plážového letoviska, kde si
užijeme náš pobyt dosýta. Pre záujemcov ponúkame možnosť fakultatívneho výletu do hlavného mesta
PORT LOUIS, ktoré je zároveň jediným prístavným mestom krajiny.
Moderné budovy stojace vedľa tradičných domovom kreolov, trhy
s exotickým ovocím takým sladkým
a šťavnatým, že sa Vám o ňom bude
snívať, ale aj korenie, svätostánky
rôznych náboženstiev a omnoho
viac. Svojou atmosférou nás dostane aj čínska štvrť. Nevynecháme ani
botanické záhrady Pamplemousser,
naprojektované Pierrom Poivre v 13.
storočí.
4. — 5. deň

Zažite deň plný dobrodružstva v podobe návštevy populárneho parku
Casela! 14 - hektárová záhrada
s exotickým, domorodým vtáctvom,
no i s ostatnou zverou, ako sú napríklad levy, africké antilopy či zebry.
Ľahší trek, počas ktorého
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vyskúšame ziplining či plávanie pomedzi kaňony. Zameňte pláže
za výlet
k čajovníkovým plantážam, kde spoločne poodhalíme tajomstvo spracovania čaju. Ochutnáme šálku tohto
zázračného moku kochajúc sa panoramatickými výhľadmi na jazero,
ktoré vzniklo na mieste sopečného
krátera. Počuli ste už o Robertovi
Edouardovi Hartovi? Miestny poet
prežil posledné roky svojho života
v dome postavenom z koralov. Navštívime ho aj my. A že Maurícius má
aj skalnaté útesy padajúce do morskej hladiny, sa presvedčíme pri Gris
- Gris. Následný návrat na rezort.

Cena nezahŕňa
Obedy, fakultatívne výlety, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 380 €
4* hotel – 500 €/5* hotel 700 €
Príplatok za all inclusive v 4* rezorte: 250 €/osoba
Príplatok za 5* rezort: 400 €/osoba
Príplatok za all inclusive v 5* rezorte: 350 €/osoba

6. deň

Pre záujemcov možnosť využiť plavbu na katamaráne k najkrajšej lagúne ostrova. To pravé spestrenie Vašej dovolenky! Z paluby sa
pokocháme výhľadmi na pohorie
Grand Port. Zastavíme sa aj
na mieste, kde Napoleon vyhral svoju jedinú námornú bitku proti Anglicku v roku 1810. Príchod na Ile Aux
Cerfs bude ako z filmu o Modrej lagúne. Biele pláže, kde si dosýta užijeme kúpanie či slnenie sa. Následný
návrat do rezortu.
7. — 8. deň

Relax na piesočných plážach, objavovanie podmorského sveta alebo
zábava v podobe dobrodružných
vodných športov. Transfer na letisko
s následným odletom do Európy.

Dobrodružstvo poznania

www.victorytravel.sk

MAROKO

OD 1 330 €

Dobrodružstvo stredovekého orientu

Outdoor

Rozprávkový Marrakéš a Casablanca. Maroko, to nie sú len piesočné
duny Sahary, jazda na ťavách a púštne oázy, ale aj majestátne pohorie Atlas ponúkajúce panoramatické výhľady na rozmanitú marockú
krajinu. To všetko doplnené spletými stredovekými medinami
a trhmi.

Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
26. 03. 2020 - 04. 04. 2020 /		1 330 €
25. 08. 2020 - 03. 09. 2020 /		1 330 €
11. 09. 2020 - 20. 09. 2020 /		1 330 €
02. 10. 2020 - 11. 10. 2020 /		1 330 €
7. — 8. deň

POHORIE ATLAS. Kasba AIT - BEN
HADDOU patrí k najznámejším obrázkom a stala sa kulisou v mnohých filmoch. OUARZAZATE – zachovalá kasba TAOURIT. MARRAKÉŠ – perla
Orientu. Objavíme miestnosti paláca
BAHIA, židovská štvrť MELLAH a mešita KOUTUBIA. Námestie mŕtvych,
šamani, a rozprávači starých príbehov.

Maximálny počet ľudí: 12
Trvanie zájazdu v dňoch: 10
Trasa zájazdu 56
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Casablanca
Rabat
Meknes
Fés
Midelt
Erg Chebbi

7. Ouarzazate
8. Marrakes
9. Essaouira
10. Safi
11. El Jadida

9. — 10. deň
Pozri
priloženú
mapu

ESSAOUIRA. Modro - biele uličky,
nekončiace sa trhy, portugalská pevnosť so stovkami čajok, veľký výber
grilovaných rýb. Prímorské mesto
SAFI – preslávené výrobou keramiky
a mesto EL JADIDA (UNESCO). Presun do mesta Casablanca a odlet
do Viedne.
Cena zahŕňa

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, ubytovanie
v kvalitných 3* a 4* hoteloch vo dvojlôžkových
izbách s raňajkami, komplet prenajatú klimatizovanú dopravu, poistenie CK proti insolventnosti.
1. — 2. deň

CASABLANCA. Mešita kráľa HASANA II. s najvyšším minaretom sveta.
RABAT. Navštívime hrobku kráľa
Mohameda V. Nedostavaný MINARET HASSANÉ a výhľady na mesto.
Za mohutnými kamennými hradbami pevnosti sa skrývajú pitoreskné
uličky natreté modrou a bielou farbou s andalúzskou záhradou.
3. — 4. deň

Kráľovský FÉZ. Túlali ste sa už
v stredovekom labyrinte, ktorý pozostával z viac než 9 000 uličiek?

MEDINA FÉS - EL BÁLI. KRÁĽOVSKÝ
PALÁC plný ornamentov. MEKNÉS.
Jeho návštevou skompletizujeme
všetky štyri kráľovské mestá
Maroka.
5. — 6. deň

Cez mesto MIDELT. Pred nami je
„deň v zajatí zlatistého piesku“. SAHARA. Nasadneme na džípy a navštívime oázy roztrúsené na horizonte. Využite aj Vy možnosť výletu
do púšte na ťavách! Výstup na najvyššiu dunu – ERG CHEBBI a naša
noc na Sahare.

SURFING V MAROKU

Zažite perlu Orientu na vlastnej koži a poďte sa s nami naučiť
surfovať! Je to jednoduchšie a zábavnejšie, ako ste si mysleli.
Dobrodružstvo v orientálnom Marrakéši, spoznávanie africkej krajiny s bohatou kultúrou a s najdlhšou púšťou na svete v spojení s dávkou adrenalínu a zábavy na vlnách Atlantického oceánu. Zájazd je jedinečným spojením spoznávania a aktívneho oddychu pre všetkých milovníkov vĺn
a dobrodružstva. Poďte sa s nami ohriať a ovládnuť vlny v raji surferov,
v Maroku! Nájdete tu ideálne vlny pre začiatočníkov aj pre profíkov, lektor
sa Vám bude venovať celé 3 dni.

2020

Cena nezahŕňa
Stravu (okrem raňajok), vstupy, jazdu na džípoch
4 × 4 na Saharu, bakšiš, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 190 €

ZAŽITE EŠTE VIAC
DOBRODRUŽSTVA

OD 999 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Termíny zájazdov
		
17. 04. 2020 - 26. 04. 2020 /		999 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 10
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K

ontinent protinožcov je pre nás tým najvzdialenejším. Ostrovy v zdanlivej izolácii
od ostatného sveta. Fascinujúce a dychvyrážajúce výhľady. Od sveta podmorského, vychýreného pre svoju bohatosť a diverzitu, až po nebeské výšky v podobe skalnatých vrcholkov.
Svieža flóra i endemická fauna. S nami to všetko uvidíte na vlastné oči! A ktovie, možno sa
práve vám podarí objaviť nejaký nový druh. . .
Svet je naším ihriskom. Najmenší a najmenej
obývaný kontinent ponúka omnoho viac, než by
ste čakali. Kto raz skúsi, neoľutuje!

AUSTRÁLIA
NOVÝ ZÉLAND
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OCEÁNIA

TO NAJLEPŠIE
Z NOVÉHO ZÉLANDU

OD 3 990 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Krajina Hobitov.
Očarujúci kúsok zeme doslova preplnený tou najzaujímavejšou scenériou, akú ste doteraz videli.

Krajinu Hobitov a mágie si teraz
užijete v tej najlepšej spoločnosti.
Aktívne sopky, dymiace krátery, lávová cesta a termálne jazerá na severe, oproti nádherným historickým budovám a živej umeleckej
komunite južného ostrova v Christchurch. Zasnežené vrcholky obmývané vodami oceánu. Krása, ktorá
Vás očarí natoľko, že sa Vám nebude chcieť vrátiť sa domov.
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1. — 3. deň

Odlet z Viedne s príletom do mesta
CHRISTCHURCH, ktoré je mixom
uhladeného životného štýlu a kultúrneho ruchu. Navštívime historické centrum a vychutnáme si fantastickú miestnu kuchyňu v kvalitných
reštauráciách.
4. — 5. deň

Presun do mestečka OMARAMA ležiaceho na južnom konci nádrže

MACKENZIE. Dramatické útesy CLAY,
jazero OHAU FOREST a národný park
AORAKI/MOUNT COOK, ktorý je
vzdialený asi na hodinu cesty autom.
Presun do nádherého mesta DUNEDIN. Cestou uvidíme ležať na pláži
známe balvany MOERAKI. Navštívime
verejné historické budovy, impozantné
kostoly, palácové domy a bohato zdobené hotely. Stretneme kolónie tučniakov, albatrosov a tuleňov.

Termíny zájazdov
		
26. 01. 2020 - 11. 02. 2020 /		3 990 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 17
Trasa zájazdu na rozkladacej mape 57

6. — 8. deň

Cena zahŕňa

Presun do okresu TE ANAU na pobreží
rovnomenného jazera. Práve odtiaľ sú
všetky krásy národného parku
FIORDLAND na dosah vrátane treku
MILFORD. Budeme sa plaviť po jazere,
prejdeme sa úžasnou prírodou a navštívime konzervačné centrum divokej
prírody. Cestou do mesta QUEENSTOWN uvidíme rieky plné pstruhov
a nádhernú scenériu vyššie položenej
krajiny. Malé mestá MOSSBURN
a LUMSDEN môžeme navštíviť aj pre
unikátne možnosti nákupu suvenírov.
Príchod do Queenstownu. Máte chuť
na bungee jumping, na jazdu na vodných skútroch, na treking na koňoch,
na rafting alebo na surfovanie po rieke? Presun k ľadovcu Franza Jozefa
cez WANAKU. Ľadovce THE FOX
a FRANZ JOZEF sú unikátne relikvie
doby ľadovej. Nikde inde na svete neexistujú ľadovce tak blízko pri mori
a v takej nadmorskej výške.

Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie, dopravu kvalitným mikrobusom alebo autom, všetku
ostatnú lokálnu dopravu so skupinou, organizačné zabezpečenie víz, poistenie proti insolventnosti.

Dobrodružstvo poznania

Cena nezahŕňa
Víza, fakultatívne výlety, stravu, vstupy, povinné
príplatky, prepitné, poistenie liečebných nákladov.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 870 €

www.victorytravel.sk
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Trasa zájazdu
Nový Zéland
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9. — 11. deň

Presun cez HOKITIKU do mesta
GREYMOUTH s dlhou tradíciou ťažby
zlata. Cesta ponúka krásne výhľady
na divoké západné pobrežie.
Návšteva miestneho pivovaru poteší
nielen pivkárov. Pokračujeme v ceste
do PUNAKAIKI a ďalej do typickej
baníckej dediny RUNANGA, odkiaľ
sa prejdeme k blízkym vodopádom
COAL CREEK. Punakaiki je známe
pre svoje lievancové skaly a je centrom národného parku PAPAROA,
ktorý je preplnený nádhernými prírodnými scenériami. Pokračujeme
cez mesto NELSON, ktoré je domovom fascinujúcej komunity milovníkov pláží, prírody a umenia.

COOKOV LOOKOUT a kolóny tuleňov
na červených skalách. Mesto Wellington je kompaktné, kultúrne a charizmatické. Navštívime národný park
TONGARIRO, dramatické centrum
novozélandskej sopečnej histórie,
ktoré je aj súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Dymiace krátery, lávová cesta a termálne
jazerá robia z tejto návštevy nezabudnuteľný zážitok.

12. — 13. deň

Pokračujeme na severný ostrov
do mesta WELLINGTON. Jedna z najscénickejších plavieb sveta ponúka
výhľady na nádherné zátoky a zálivy,

užijeme horúce pramene v TOKAANU. Naša cesta vedie ďalej cez TAUPO až do mestečka ROTORUA.
Na ďalší deň sa presunieme do najväčšieho mesta Nového Zélandu —
do AUCKLANDU. Okrem iného navštívime aj SKY TOWER, ktorá je
vysoká 328 metrov, je najvyššou
stavbou južnej pologule a ponúka
nádherný panoramatický výhľad
na okolie. Nasledujúci deň odlet
z Aucklandu a návrat do Európy.

14. — 17. deň

Po okraji národného parku TONGARIRO pokračujeme do mesta
TURANGI. Tesne pred príchodom si

Historické centrum a živá umelecká
komunita v Christchurch. Najnižšie položené ľadovce sveta Franz Jozef a The
Fox, mestá Omarama a Dunedin. Očiam
a duši lahodiaca krása prírody
v národných parkoch AorakiI
Mount Cook, Fiordlan, Paparoa
a Tongariro. Hlavné mesto Nového
Zélandu Wellington, ale i najväčšie
mesto ostrova Auckland. Ich špecifická
a príjemná atmosféra si Vás získa. Jedna
z najscénickejších plavieb sveta,
nádherné zátoky a zálivy, Cookov
Lookout a kolóny tuleňov na červených
skalách pri presune z južného ostrova
na severný.
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OCEÁNIA

TO NAJLEPŠIE Z AUSTRÁLIE

OD 3 890 €
Viac informácií o zájazde nájdete na
našom webe: www.victorytravel.sk

Na návšteve u protinožcov.
Zasľúbená zem najstaršieho kontinentu.

Termíny zájazdov
		
13. 01. 2020 - 26. 01. 2020 /		3 890 €

Maximálny počet ľudí: 14
Trvanie zájazdu v dňoch: 14
Trasa zájazdu na rozkladacej mape 58

Cena zahŕňa
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK VICTORY
TRAVEL a miestnych sprievodcov, prehliadku
všetkých navštívených miest, ubytovanie, komplet dopravu mikrobusom alebo minivanom vrátane pohonných hmôt, všetky vnútroštátne
letenky v Austrálii podľa programu, celodenný
výlet loďou na Veľký bariérový útes s obedom,
šnorchlovanie, výlet do dažďového pralesa Daintree, výlet na vodopády, návštevu Sydney Aquarioum a Sydney Tower, exkurziu do Sydney Opera
House, celodenný výlet do Blue Mountains T3
(Olympijská dedina, Tri sestry atď. ), organizačné
zabezpečenie víz, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Fakultatívne výlety, stravu, víza, vstup do parku
Paronela (33 AUD), poplatok za vstup do NP Kata
Tjuta (25 AUD), MHD v Sydney (6 AUD), povinné
príplatky, poistenie liečebných nákladov, služby
neuvedené v programe.
Príplatky
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 720 €

Dobrodružná cesta do ďalekej Oceánie. Krajina, ktorá spája všetky kultúry sveta „pod jednou strechou“.
Mestá s najvyššou životnou úrovňou, rozmanitá gastronómia a divoká príroda hlbokých oceánov, vysokých
štítov a dažďových pralesov.

1. — 3. deň

Opúšťame Európsky kontinent.
Pred nami je dlhý let, na konci
ktorého na nás čaká Austrália!
Ocitáme sa v Sydney, na najznámejšom mieste najmenšieho kontinentu. Ponoríme sa do jeho lákavých
ulíc — prechádzame známou Oxford
Street, zájdeme aj do Hyde Parku
a nevynecháme ani čínsku štvrť
China Town. Najkrajšie výhľady
na Sydney si doprajeme z najvyššej
veže Sydney Tower. Uvidíme nielen
mrakodrapy, ale aj prístav Darling,
a aby sme čas využili maximálne,
zastavíme sa vo svetoznámom
akváriu.
4. deň

Ráno si doprajeme pohodovú prechádzku v jednom z najkrajších prístavov sveta, kde nám bude robiť
spoločnosť ikona mesta v podobe
slávnej budovy Opery a nezabudnuteľný most Harbour Bridge. Po obede na nás čaká historická štvrť
Rocks s radnicou, s katedrálou či
s obchodným centrom mesta.
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Pulzujúce Sydney so svetoznámou Operou či s mostom Harbour Bridge. Zažijeme
západ slnka pri tajomnej posvätnej hore Uluru. Navštívime ostrovček vo Veľkej
koralovej bariére, kde sa oddáme šnorchlovaniu v tom najživšom podmorskom svete.
Vodopády, Kráľovský kaňon, dažďové pralesy, krokodíly a, samozrejme, klokany,
ktoré nesmú na tejto ceste najmenším kontinentom chýbať.

5. — 6. deň

Celodenný výlet do národného parku
Blue Mountains. Cestou k nemu sa
pristavíme v Olympijskom parku.
Po jeho návšteve sa už ocitáme
na mnohých krásnych miestach vytvorených prírodou, medzi ktorými
vynikajú najmä Tri sestry. Prečo získali takéto zaujímavé pomenovanie?
Povieme si na mieste. Do Sydney sa
vrátime štýlovo — na palube lode,
ktorá nás dovezie priamo do prístavu vedľa Opery. Posledný deň využijeme na nákup suvenírov, na relax
na pláži či na kúpanie sa.

spojené s prechádzkou v tejto oblasti. Prejdeme púšťou, aby sme
v nej našli Kaňon kráľov — King´s
Canyon.
9. — 10. deň

Naozaj čarovné ráno v púštnej oblasti, po ktorom sa vydáme na prechádzku kráľovským kaňonom. Presun do mesta Alice Springs.
Nazrieme do jeho ulíc a odletíme
do tropického mestečka Cairns,
ktoré má povesť brány k Veľkej koralovej bariére. Noc v Cairns.

spoznávať zaujímavosti kultúrneho
mestečka Kuranda. Dostaneme sa
do dažďového pralesa v Národnom
parku Daintree. Uvidíme vodopády
a budeme mať možnosť plaviť sa
loďou po rieke Daintree.
13. — 14. deň

Ráno odlietame z Cairns s prestupom v Sydney. Až tu presadneme
na lietadlo, ktorým opustíme tento
nádherný kontinent. Návrat naspäť
do Európy.

11. — 12. deň
7. — 8. deň

Ranný transfer na letisko a miestny
prelet do Ayers Rock. Oblasť, v ktorej sa nachádza najslávnejší monolit sveta, Uluru. Prejdeme sa okolo
tohto posvätného miesta a vychutnáme si západ slnka, keď sa krajina
nádherne sfarbí do všetkých odtieňov červenej. Po prírodnom divadle
sa vrátime do Ayers Rock a nebo
prikryjú tisíce hviezd. Ďalší deň znamená objavovanie komplexu Olgas

Celodenný výlet loďou na jeden
z ostrovov Veľkej koralovej bariéry,
Green Island. Unikátne miesto precítime všetkými zmyslami a budeme prekvapení krásou, akú dokáže
vytvoriť príroda. Z preskleného dna
lode budeme mať možnosť sledovať koralové útesy a tí odvážnejší
budú môcť šnorchlovať a sledovať
koralové útesy priamo z vody. Večer
sa vrátime do Cairns, aby sme tu
prespali a ráno sa vydáme
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SPOĽAHNITE SA NA NAJLEPŠIE
CESTOVNÉ POISTENIE UNIONU
Poistite si svoj zájazd už pri jeho zakúpení v cestovnej kancelárii
a získate výhodný balík poistení od Union poisťovne:
poistenie liečebných nákladov v zahraničí
poistenie batožiny
úrazové poistenie
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
poistenie storna zájazdu
poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
nonstop telefonické asistenčné služby spoločnosti Eurocross
Assistance Czech Republic na čísle +420 2 9633 9644
Union, váš anjel strážny

0850 111 211

www.union.sk

Cestujet
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ako 25 ro ac
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Victory Travel

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK Victory Travel s. r. o.
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK Victory Travel, s. r. o.
(ďalej len „Všeobecné podmienky“) sú platné pre
všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu
organizované CK Victory Travel, s. r. o. , so sídlom
Kollárova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 800 996, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 20300/T
(ďalej len ako „CK Victory Travel“). Všeobecné podmienky CK Victory Travel sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú CK uzatvára
so zákazníkom (objednávateľom zájazdu, ďalej len
ako „Zmluva o zájazde“). Podpisom zmluvy zákazník potvrdzuje, že tieto Všeobecné podmienky sú
mu známe a súhlasí s nimi.
I.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

II.
1.
2.
3

4.
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Vznik zmluvného vzťahu
Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: CK Victory
Travel, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje
prostredníctvom externých autorizovaných
predajcov alebo vlastného predajného miesta, a objednávateľ (zákazník), ktorým môže
byť fyzická osoba alebo právnická osoba
(ďalej a vyššie len ako „zákazník“), pričom
zákazník, ktorý nie je svojprávny v potrebnom
rozsahu, musí byť zastúpený, najmä pri uzatváraní Zmluvy o zájazde, zákonným zástupcom (v prípade podpísania Zmluvy o zájazde
v papierovej podobe musí byť podpis zákonného zástupcu úradne osvedčený).
Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a CK
Victory Travel vzniká na základe Zmluvy o zájazde (iné pojmy ako objednávka, prihláška
alebo cestovná zmluva). Na základe vyplnenej a odoslanej prihlášky na internetovej
stránke www.victorytravel.sk v elektronickej
podobe bez podpisu (ďalej len ako „Prihláška“) a jej potvrdením zo strany CK Victory
Travel (Prihláška a potvrdenie spolu ďalej len
ako „Potvrdená objednávka“), pričom úhrada
zálohy podľa článku V ods. 2 týchto Všeobecných podmienok sa považuje za prejav vôle
zákazníka byť viazaný ustanoveniami Zmluvy
o zájazde. Zmluva o zájazde nadobúda účinnosť až okamihom úhrady zálohy podľa bodu
V ods. 2 týchto Všeobecných podmienok.
Obsah konkrétnej Zmluvy o zájazde je určený
podľa katalógu (www.victorytravel.sk), cenníka, obsahu Potvrdenej objednávky vrátane
týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitných podmienok priložených k Potvrdenej
objednávke. Každý zájazd možno rezervovať
písomne (vrátane e - mailu, najvhodnejšie
však Prihláškou).
Uzatvorením Zmluvy o zájazde sa CK Victory
Travel zaväzuje zabezpečiť zákazníkovi služby
v dohodnutom rozsahu, kvalite a súlade s dohodnutými podmienkami.
Zmluvný vzťah medzi CK Victory Travel a zákazníkom sa riadi ustanoveniami zákona č.
281/2001 Z. z. o zájazdoch a Občianskeho
zákonníka (č. 40/1964 Zb. ).
Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa
rozumie:
a) Zákon: zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch,
spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
b) Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK Victory Travel
uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti
na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier,
e - mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová
karta alebo pevný disk počítača.
c) Predajné miesto: prevádzkareň alebo iný
priestor, kde obchodník obvykle vykonáva
svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej
komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie
zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti
zmluvných strán.
Predmet zmluvy
CK Victory Travel sa zaväzuje, že zákazníkovi
poskytne zájazd vymedzený v článku I Zmluvy o zájazde.
Zákazník sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú
cenu uvedenú v článku II Zmluvy o zájazde.
. Vymedzenie zájazdu v katalógu obsahuje
termín konania a program zájazdu, služby poskytnuté behom zájazdu, spôsob ubytovania,
stravovania a predbežnú cenu zájazdu.
S prihliadnutím k rozsahu zájazdu sú v katalógu a na internetovej stránke www.victorytravel.sk uvedené iba podstatné body

programu a na trase cesty iba významné
zastávky.
III. Práva a povinnosti zákazníka
1. ráva zákazníka:
1. 1 Právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
1. 2 Právo vyžadovať od CK Victory Travel informácie o skutočnostiach, ktoré sa týkajú
zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
1. 3 Právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách oboznámený s prípadnými
zmenami v zmluvne dohodnutých službách.
1. 4 Právo kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy o zájazde pred začiatkom čerpania služieb podľa
článku XII týchto všeobecných podmienkach.
1. 5 Právo na reklamáciu nedostatkov.
1. 6 Právo obdŕžať v stanovenej lehote bližšie informácie (pokyny) k zájazdu.
1. 7 Právo na slobodný výber cestovného poistenia. CK Victory Travel ponúka zákazníkom
možnosť cestovného poistenia v spoločnosti
Union poisťovňa, a. s. Karadžičova 10, 813 60
Bratislava, IČO: 31 322 051 (ďalej len ako
„Union poisťovňa“). Zákazník nie je povinný vziať (kúpiť) si toto poistenie, ale každý
zákazník musí mať uzatvorené minimálne
poistenie liečebných nákladov v zahraničí, čo
je povinný pred uskutočnením zájazdu CK
Victory Travel preukázať.
2. Povinnosti zákazníka:
2. 1 Poskytnúť pravdivo požadované údaje uvedené v Zmluve o zájazde a v prípade ich zmeny
bezodkladne oznámiť tieto zmeny CK Victory
Travel.
2. 2 Upozorniť CK Victory Travel na cudziu štátnu
príslušnosť zákazníka.
2. 3 Každý zákazník zodpovedá za platnosť svojich cestovných dokladov. V prípade straty
svojich cestovných dokladov v priebehu zájazdu je zákazník povinný obstarať si nové
cestovné doklady na vlastné náklady. Zástupca CK Victory Travel musí v takomto prípade
zaistiť zákazníkovi doprovod na policajnú stanicu a oznámi mu potrebné kontaktné adresy
na Slovenské veľvyslanectvo resp. jeho zastupiteľstvo v danej krajine alebo v najbližšej
krajine (ak sa Slovenský zastupiteľský úrad
v danej krajine nenachádza).
2. 4 Zaplatiť sumu za zájazd v súlade s článkom
V týchto VZP.
2. 5 Splniť očkovaciu povinnosť do vybraných destinácií.
2. 6 Riadiť sa pokynmi sprievodcu - organizátora
a dodržiavať stanovený program.
2. 7 Počínať si tak, aby nedochádzalo k poškodeniam na majetku a zdraví, živote na úkor
ostatných zákazníkov.
2. 8 Dodržiavať časy odchodov a príchodov, neobmedzovať svojím meškaním ostatných
zákazníkov. Všetky náklady spojené s meškaním zavineným vlastným pričinením zákazníka si zákazník hradí sám.
2. 9 Dodržiavať zásady hygieny a vyhýbať sa nadmernej konzumácii alkoholu a iných návykových látok v spoločnosti ostatných zákazníkov, ako aj fajčeniu.
IV. Práva a povinnosti CK Victory Travel
K právam a povinnostiam zákazníka uvedených
v článku III týchto Všeobecných podmienok sa
vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CK
Victory Travel.
1. CK Victory Travel musí podľa najlepšieho vedomia a svedomia pred uzavretím Zmluvy
o zájazde presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne informovať o všetkých skutočnostiach
poskytovaných služieb CK Victory Travel.
2 CK Victory Travel musí informovať zákazníka
o platných predpisoch týkajúcich sa pasu,
vízovej povinnosti a podmienok vstupu do vybraných destinácii.
3. CK Victory Travel nemusí sprostredkovať zákazníkovi plnenia nad rámec vopred dohodnutých, potvrdených a zaplatených služieb.
4. CK Victory Travel musí v zákonnej lehote
oznámiť zákazníkovi zrušenie zájazdu.
5. Ak obdrží CK Victory Travel od zákazníka žiadosť o odstúpení od Zmluvy o zájazde, je CK
Victory Travel povinná vrátiť peniaze zákazníkovi podľa podmienok v článku XIII v lehote
najviac 14 dní.
6. CK Victory Travel má právo odstúpiť od Zmluvy o zájazde so zákazníkom, ak zákazník poruší resp. nedodrží Zmluvu o zájazde vrátane
týchto Všeobecných podmienok a ostatných
súčastí Zmluvy o zájazde.
7. CK Victory Travel má právo manipulovať

s cenou zájazdu na základe podmienok uvedených v článkoch V a VI týchto Všeobecných
podmienok.
8. CK Victory Travel si vyhradzuje právo pri prideľovaní sedadiel zákazníkom v dopravnom
prostriedku.
9. CK Victory Travel si vyhradzuje právo ubytovať dve až tri nezávislé prihlásené osoby
(zákazníkov) na zájazd v jednej izbe, pokiaľ
zákazník písomne nepožiadal o ubytovanie
na jednotke izbe za adekvátny príplatok. Samostatnú izbu je zákazník povinný vyžiadať si
už pri uzatváraní Zmluvy o zájazde.
10. CK Victory Travel si vyhradzuje právo na zmenu časov odchodu a príchodu ako i zmenu
trasy vecného a časového programu zájazdu,
pokiaľ sú tieto zmeny nutné z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych
okolností, štrajku, dopravných problémov
a porúch a ďalších okolností, ktoré CK Victory
Travel nemôže svojou činnosťou ovplyvniť.
V týchto prípadoch nepreberá CK Victory Travel zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku uvedených zmien.
V.
1.

2.

3.

Cena zájazdu
Ceny zájazdov organizovaných CK Victory
Travel sú zmluvnými cenami dohodnutými
písomnou dohodou medzi CK Victory Travel
a zákazníkom. V cenníku katalógu CK Victory
Travel sú uvedené orientačné ceny, ktoré sa
snažia vždy priblížiť reálnym cenám, avšak
musia počítať so zmenami, ktoré CK Victory
Travel nemôže ovplyvniť. Pre určenie cien zájazdov je použitý kurz Eura oproti cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka ECB
a ceny služieb a poplatkov známych k dátumu tvorby katalógu. Ceny sú uvedené vrátane
DPH ak sa uplatňuje DPH. Cena zájazdu nezahŕňa víza, ak sú potrebné, CK Victory Travel
však môže zákazníkovi obstarať víza, avšak
vždy za odplatu, ktorá je stanovená pre každý
zájazd osobitne.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť CK Victory
Travel cenu zájazdu nasledovne:
Záloha na zájazd (ďalej a vyššie len ako „záloha“):
Záloha je vždy najmenej 50% z ceny zájazdu,
zálohy sú zväčša stanovené na každý zájazd
individuálne. V prípade leteckých zájazdov
však vždy minimálne vo výške letenky. Zálohu
je potrebné uhradiť najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa odoslania Prihlášky, odoslania písomnej rezervácie alebo podpísania
návrhu Zmluvy o zájazde v papierovej forme.
Prípadne do termínu stanoveného CK Victory
Travel v potvrdení objednávky. Pokiaľ zákazník neuhradí zálohu v lehote podľa predchádzajúcej vety, CK Victory Travel má právo
postúpiť rezervované miesto zákazníka iným
záujemcom. Doplatok ceny zájazdu (rozdiel
medzi zaplatenou zálohou a celkovou cenou
zájazdu) musí zákazník uhradiť na základe
zaslaného vyúčtovania zájazdu (za uhradenú
sa cena zájazdu považuje až pripísaním úplnej
ceny zájazdu na účet CK Victory Travel). Pokiaľ zákazník neuhradí doplatok v lehote podľa predchádzajúcej vety, CK Victory Travel má
právo postúpiť rezervované miesto zákazníka
iným záujemcom. Vylúčený zákazník bude
v tomto prípade písomne vyrozumený a prijatá záloha znížená o storno podľa podmienok
článku XIII týchto Všeobecných podmienok.
Platbu môže zákazník uhradiť v hotovosti
priamo v kancelárii CK Victory Travel alebo
prostredníctvom poštovej poukážky na adresu CK Victory Travel alebo prevodom
na bankový účet CK Victory Travel, č. účtu:
4009041835/7500 ČSOB Trnava. Variabilný
symbol: dátum narodenia zákazníka a konštantný symbol 0308. Na druhú stranu poštovej poukážky do správy pre prijímateľa zákazník uvedie názov zájazdu a meno klienta.
Cenu môže zákazník uhradiť aj u ktoréhokoľvek provízneho predajcu, s ktorým má CK Victory Travel uzatvorenú platnú zmluvu o províznom predaji, pričom zaplatením ceny je
až pripísanie platby zákazníka od provízneho
predajcu na účet CK Victory Travel. CK Victory
Travel neručí za škody spôsobené províznym
predajcom vzniknuté predovšetkým pri pozdržaní alebo neprevedení platby na účet CK
Victory Travel.

VI. Zvýšenie ceny zájazdu
1. CK Victory Travel je oprávnená jednostranným
úkonom zvýšiť cenu zájazdu o 8 % v prípade:

Dobrodružstvo poznania

2.

3.

a) zvýšenia dopravných nákladov vrátane cien
pohonných látok;
b) zvýšenia poplatkov spojených s dopravou,
napr. letiskových, prístavných alebo tranzitných poplatkov, pokiaľ tieto sú zahrnuté
v cene zájazdu;
c) zmena kurzu meny Eur voči zahraničným
menám.
Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK
Victory Travel odoslať (poštou alebo elektronickou formou) zákazníkovi najneskôr 21 dní
pred začiatkom zájazdu, inak CK Victory Travel nemá právo na zaplatenie rozdielu v cene
zájazdu.
Zákazník akceptuje oprávnenie CK Victory
Travel zvýšiť vo vyššie uvedených prípadoch
pôvodnú cenu zájazdu a zaväzuje sa rozdiel
v cene uhradiť. Zvýšenie ceny spôsobom
uvedeným v bode 1 tohto článku Všeobecných podmienok nie je dôvodom odstúpenia
od Zmluvy o zájazde.

VII. Doprava a preprava
1. CK Victory Travel spolupracuje s najvýhodnejšími leteckými spoločnosťami v snahe
poskytnúť zákazníkovi čo najkomfortnejšie
podmienky leteckej dopravy. Letecká doprava
z Európy do cieľovej krajiny je zahrnutá v cene
zájazdu, často zahŕňa aj prestupy. V cene zájazdu nikdy nie sú zahrnuté letiskové náklady
(poplatky a taxy spolu), ktoré sú nedeliteľnou
súčasťou letenky, avšak vždy sú uvedené
oddelene. V katalógu zájazdov (v tlačenom
alebo elektronickom) sú uvádzané ako povinné príplatky. Letiskové náklady sú počas roka
premenlivé, a môžeme ich výšku pre zákazníka garantovať až po vystavení letenky. Letiskové náklady zahŕňajú letiskové, palivové,
bezpečnostné poplatky a poplatok za vystavenie letenky. Vzhľadom na trend v leteckom
priemysle uvádzať všetky letiskové náklady
jednou sumou, tak v prípade leteckej spoločnosti, ktorá už palivové poplatky zahŕňa
do ceny letenky, CK Victory Travel ich uvádza
separátne, týka sa to hlavne spoločností Iberia, KLM, Air France, Austrian Airlines, Qatar,
LAN, Emirates a pod. Presná výška letiskových poplatkov je uvedená zväčša, avšak nie
vždy – závislé od dátumu vystavenia letenky,
pri doplatku, ktorý sa zasiela spolu s podrobnými pokynmi k zájazdu.
2. Výška letiskových nákladov bez poplatku
za vystavenie letenky sa pohybuje približne v rozmedzí od 200 € do 750 € na osobu.
V ojedinelých prípadoch aj vyššie. Poplatok
za vystavenie letenky sa pohybuje od 20 €
do 60 €.
3. CK Victory Travel má snahu pre svojich zákazníkov zvoliť vždy leteckú dopravu, ktorá
je včasná, presná a pohodlná, napriek tomu
však môže niekedy vzniknúť meškanie. CK
Victory Travel nezodpovedá za meškanie leteckých spoločností a z toho vyplývajúce oneskorenia počas zájazdu, vždy sa však snaží
vhodným spôsobom reagovať.
CK Victory Travel odporúča svojim zákazníkom, aby mali pri sebe v príručnej batožine
všetky potrebné veci, bez ktorých by sa nedokázali zaobísť počas zájazdu (najmä lieky,
nevyhnutný odev a obuv a pod. ), pretože
síce zriedkavo, ale niekedy predsa sa stane,
že sa oneskorí dodanie batožiny zákazníka.
Za meškanie batožiny zákazníka, stratu či
jej poškodenie zodpovedá priamo letecká
spoločnosť, preto CK Victory Travel nenesie
zodpovednosť za prípadnú stratu batožiny,
oneskorenie alebo jej poškodenie. Práva
zákazníka vo vzťahu k leteckej spoločnosti
so sídlom v EÚ však chráni aj Európska únia
v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 261/2004 zo dňa 11. 04. 2004 (ďalej len
ako „Nariadenie o letoch“) a zoznam týchto
práv je dostupný v jej informačnom systéme:
http://ec.europa.eu/transport/passengers/
air/air_en. htm.
Sprievodca CK Victory Travel sa počas zájazdu
vždy pokúsi zákazníkovi pomôcť pri riešení
akejkoľvek nepríjemnej situácie voči leteckej
spoločnosti, avšak pritom nemôže na úkor
ostatných zákazníkov meniť program zájazdu
a musí si plniť základné povinnosti.
4. CK Victory Travel odporúča zákazníkom pri
akejkoľvek strate dokladov, batožiny či vzniknutej škode počas prepravy vždy postupovať
podľa reklamačného poriadku prepravnej
spoločnosti. V prípade leteckej dopravy si pri
oneskorení dodania batožiny musí zákazník
ešte na letisku v danej leteckej spoločnosti
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vyzdvihnúť doklad o reklamácii nedodania,
pričom reklamácii bude pridelené evidenčné
číslo. Odporúčame zákazníkovi vždy pri reklamácii uviesť adresu jeho hotela, resp. iného
miesta, na ktorom má zájazd pokračovať
(prípadne adresu domov), ako aj opis batožiny, aby ju bolo možné identifikovať. Letecké
spoločnosti potom môžu jednoducho doručiť
zákazníkovi rýchlejšie (obvykle do 2 dní) batožinu na potrebné miesto.
Preprava na letisko Schwechat je spoplatnená, a to vo výške 20 € za prepravu na letisko
Schwechat a späť. Zberný autobus odchádza
z Bratislavy alebo Trnavy, CK Victory Travel
túto informáciu odovzdá zákazníkom v podrobných pokynoch, ktoré zákazníci obdržia
pred odchodom na zájazd. Túto dopravu môže
CK Victory Travel pri nižšom počte zákazníkov
zrušiť (menej ako desať zákazníkov), vtedy
si zákazník zabezpečuje dopravu na letisko
na vlastné náklady bez nároku na refundáciu
služby, alebo môže CK Victory Travel zmeniť
miesto odchodu prepravy, zmeniť prepravu
za nižší štandard či druh prepravy. Pokiaľ
zákazník letí skôr, alebo sa vráti neskôr ako
skupina, dopravu si zabezpečuje a hradí sám.
Zákazník nemá nárok na žiadnu refundáciu
v prípade nevyužitia tejto služby. V prípade,
že sa zákazník pripája k zájazdu neskôr, príp.
skôr, hradí si všetky náklady s tým spojené až
do okamihu pripojenia sa k zájazdu, pod vedením sprievodcu CK Victory Travel.
CK Victory Travel zabezpečuje pri niektorých
zájazdoch odlety z Bratislavy. V takomto
prípade je klient povinný dostaviť sa priamo
na letisko M. R. Štefánika v Bratislave bez
nároku na refundáciu výdajov. Ak by sa letelo z medzinárodného letiska Ferencza Liszta
v Budapešti, cena za dopravu sa dojedná
osobitne, podľa počtu účastníkov na zájazde,
ktorí prejavia o túto dopravu záujem.
Pripojenie k zájazdu
V prípade, že si chce zákazník zabezpečiť
vlastnú letenku pri leteckých zájazdoch, je to
povinný oznámiť CK Victory Travel v Prihláške,
resp. uviesť túto požiadavku do písomnej
rezervácie alebo návrhu Zmluvy o zájazde
v papierovej forme, pričom zákazník stráca
nárok na akúkoľvek zľavu na daný zájazd. Zákazník, ktorý si zabezpečuje vlastnú letenku
alebo o túto službu požiada CK Victory Travel,
je povinný zabezpečiť si aj vlastnú dopravu
na príslušné letiská, transfery na hotel atď.
, a to na vlastné náklady. V prípade akýchkoľvek zmien v programe skupiny, či zmeny
hotela, meškania lietadla, straty batožiny nenesie CK Victory Travel žiadnu zodpovednosť
a zákazník nemá nárok na žiadnu refundáciu
v prípade nevyužitia služieb CK Victory Travel.
Za akúkoľvek zmenu týkajúcu sa leteniek je
zákazník povinný uhradiť CK skutočne vzniknuté náklady.
V prípade, ak je zákazníkovi odmietnutý nástup do lietadla (prípad tzv. overbookingu,
keď letecká spoločnosť predá viac leteniek
s očakávaním, že nie všetci cestujúci sa dostavia, v snahe neprísť o kapacitu nečakanými stornami cestujúcich), má zákazník v prípade letov z letísk Európskej únie a na letiská
Európskej únie nárok podľa práva Európskej
únie na kompenzáciu priamo od leteckej spoločnosti v sume od 250 € (podľa dĺžky letu)
a súčasne má možnosť voľby buď nárokovať
si od leteckej spoločnosti náhradný let alebo
refundáciu nákladov na letenku a súčasne
spiatočný let do miesta prvého odletu, resp.
aj iné práva podľa Nariadenia o letoch. CK Victory Travel nemôže prípady overbookingu nijako ovplyvniť a nenesie žiadnu zodpovednosť
za následky odmietnutia vstupu do lietadla.
CK Victory Travel môže poskytnúť zákazníkovi primeranú súčinnosť k tomu, aby sa mohol
z náhradného letu pripojiť k zájazdu, avšak
neposkytuje nijakú náhradu za nevyčerpané
služby z dôvodu omeškania letu a negarantuje dodržanie programu zájazdu. CK Victory
Travel poskytne podľa možností zákazníkovi
pomoc, aby sa mohol v čo najväčšej možnej
miere zúčastniť programu zájazdu, avšak nie
na úkor ostatných zákazníkov.
Všetky nároky vrátane nároku na náhradu
škody, ktoré vyplývajú zákazníkovi z leteckej
prepravy, sa posudzujú v prípade letov z letísk Európskej únie a na letiská Európskej
únie podľa Nariadenia o letoch, inak podľa
všeobecnej zodpovednosti za škodu. CK Victory Travel nie je zodpovedná za akékoľvek
časové posuny v rámci čerpania služieb podľa
Zmluvy o zájazde, resp. ani za nevyčerpanie
služieb podľa Zmluvy o zájazde, ktoré sú zapríčinené nedostatkami v službách leteckej
prepravy a súvisiacich službách, a CK Victory
Travel z tohto dôvodu neposkytuje finančnú
ani inú náhradu. CK Victory Travel však dbajúc
na spokojnosť a komfort zákazníka môže poskytnúť v takom prípade primeranú súčinnosť
a pomoc zákazníkovi, pokiaľ to podmienky
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zájazdu umožňujú, a to tak, aby takáto pomoc a súčinnosť nebola na úkor ostatných zákazníkov. Nakoľko CK Victory Travel nemôže
ovplyvniť činnosť leteckých dopravcov, nedostatky v leteckej preprave neoprávňujú objednávateľa zrušiť zájazd, resp. uplatňovať si
voči CK Victory Travel akékoľvek nároky z tohto dôvodu. V prípade, ak nedostatky v službách leteckej prepravy negatívne ovplyvnia
celý zájazd, CK Victory Travel sa bude snažiť
zabezpečiť pokračovanie programu zájazdu
v najširšom možnom rozsahu, avšak nezodpovedá za nedodržanie programu zájazdu,
ani z tohto dôvodu nie je povinná poskytnúť
náhradu. Na zmiernenie ujmy zákazníkov sa
však CK Victory Travel pokúsi poskytnúť zákazníkom pomoc v uplatňovaní ich práv voči
leteckým spoločnostiam.
CK Victory Travel nie je zodpovedná za problémy súvisiace so zaregistrovaním sa na let
(tzv. check - in) a s prestupmi medzi jednotlivými letmi. V prípade, ak CK Victory Travel
ako sprostredkovateľ obstaráva zaregistrovanie sa na let, nezodpovedá za výsledok, a to
najmä v prípade, ak zmeny či zrušenie letu
nastanú z dôvodov na strane leteckej spoločnosti.
V prípade, ak má zákazník záujem o leteckú
prepravu namiesto vlakovej alebo autobusovej prepravy, ktorú podľa podmienok príslušného zájazdu poskytuje CK Victory Travel, CK
Victory Travel mu môže takýto druh prepravy
obstarať, avšak v takom prípade výlučne
na vlastnú zodpovednosť zákazníka. CK Victory Travel nenesie žiadnu zodpovednosť
za využitie iného druhu prepravy zákazníkom,
než je dohodnutá podľa Zmluvy o zájazde.
Zákazník je povinný dodržať hmotnostný limit batožiny, ktorý určuje letecká spoločnosť.
Akékoľvek náklady spôsobené nadváhou batožiny si hradí zákazník z vlastných zdrojov.
Prepravu počas zájazdov zabezpečujú zmluvní partneri CK Victory Travel. Preprava je realizovaná: autobusmi, mikrobusmi, vlakmi,
osobnými aj terénnymi autami, lodnými trajektmi, člnmi, v prípade exotických zájazdov
môžu byť použité ako dopravný prostriedok
zvieratá (ťavy, slony, kone a pod. ).
V priebehu zájazdu môže vzniknúť na dopravnom prostriedku vážna porucha – stav
vozidla, ktoré kvôli technickej vade bráni
presunu, čiže prostriedok je nepojazdný
alebo je v stave, ktorý ohrozuje bezpečnosť
cestujúcich. CK Victory Travel sa v takomto
prípade zaväzuje v rámci možností zabezpečiť iný druh dopravy. Vyradenie klimatizácie,
kúrenia, ventilácie, vnútorného osvetlenia,
nesklonnosť sedadiel, nefunkčná audio alebo
video zostava, nepriliehavé tesnenie, predimenzovanie kapacity cestujúcimi, a pri exotických zájazdoch aj nadmerné znečistenie,
resp. nie závažný výskyt hmyzu, sa nepovažujú za poruchu, pri ktorej je nutné meniť dopravný prostriedok, ibaže by tento nedostatok mohol vážne ohroziť zdravie zákazníkov.
Pri niektorých leteckých spoločnostiach nie
je v základnej cene letenky uhradená batožina na odbavenie (tá, ktorá ide do podpalubia). V cene letenky je iba príručná batožina.
Klient však má možnosť za príplatok stanovený leteckou spoločnosťou si danú batožinu
do podpalubia doobjednať. O tejto skutočnosti a výške poplatku bude informovaný
najneskôr v podrobných pokynoch k zájazdu.
Pri niektorých zájazdoch, najmä v Európe sa
využíva letecká spoločnosť Ryanair, prípadne
iné nízkonákladové letecké spoločnosti.
V prípade ak si klient chce zabezpečiť vlastné
individuálne letenky na zájazd, je povinný si
zabezpečiť aj prelety v rámci zájazdu.
Ak má klient záujem, je možné na vyžiadanie
spracovať cenovú ponuku zájazdu s priamym
letom do danej destinácie. Ak takáto možnosť existuje.

VIII. Ubytovanie a stravovanie
1. Ubytovanie je zahrnuté v cene zájazdu. Ubytovanie počas autobusových zájazdov je vo
vlastných stanoch a realizuje sa najčastejšie v kempoch a upravených odpočívadlách
(pokiaľ nie je inak uvedené). Pri leteckých
zájazdoch ide o ubytovanie strednej kategórie podľa miestnych noriem alebo vyššej
kategórie podľa miestnych noriem (vždy
v jednom z uvedených: hotel, hostel, motel,
guest house, lodge, bungalovy, v prípade
dostupnosti 3* - 4* hotely) so sociálnym
zariadením priamo na izbe (pokiaľ nie je uvedené inak) a podľa typu zájazdu. V exotických
krajinách sa možný výskyt hmyzu na izbách
nepovažuje za zníženú kvalitu ubytovania.
Ubytovanie na jednolôžkovej izbe (single) sa
realizuje za príplatok určený CK Victory Travel.
Viac je uvedené v katalógu CK Victory Travel.
Na žiadosť zákazníka a v prípade nepárneho
počtu zákazníkov sa samostatne cestujúci
zákazník zaväzuje uhradiť CK Victory Travel
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pred odchodom na zájazd úhradu za jednolôžkovú izbu, inak sa ubytováva po dvoch
a po troch na izbe, ak nie je v katalógu alebo
webovej stránke uvedené inak. CK Victory
Travel sa usiluje v prvom rade ubytovať samostatne cestujúcich klientov, rovnakého
pohlavia, do spoločnej izby na dvoj - prípadne
trojlôžkovú izbu. Ak takáto možnosť nie je
a stanovený príplatok za jednolôžkovú izbu
nepresahuje poplatok 250 €, nie je klientovi
účtovaný. Ak však príplatok presahuje 250 €,
bude klientovi v konečnom vyúčtovaní započítaný rozdiel po odpočítaný 250 €. V prípade,
že si klient vyžiada samostatnú izbu, je účtovaný príplatok v plnej výške aj ak je do výšky
250 €. Stravovanie nie je zahrnuté v cene
zájazdu a počas zájazdu si každý stravu zabezpečuje sám. V prípade, že stravovanie je
uvedene v cene zájazdu, CK Victory Travel neposkytuje žiadnu náhradu zákazníkom, ktorí
túto službu v akomkoľvek rozsahu a z akéhokoľvek dôvodu nevyužijú. Ako bonus boli
k väčšine zájazdom pridané obedy alebo večere v uvedenom počte. Tieto obedy/večere
sa môžu vyskytnúť aj počas fakultatívnych
výletov a v prípade, že sa klient nezúčastní
fakultatívneho výletu, ktorého súčasťou bude
tento obed/včera, nemá nárok na akúkoľvek
náhradu. Klient rovnako nemá nárok na alternatívnu formu jedla v prípade individuálnych
preferencií (CK nebude prihliadať na diéty
klienta, ktoré drží či už z etických, alebo zdravotných dôvodov).
Podrobnosti o ubytovaní a forme stravovania
na zájazde sú súčasťou podrobných pokynov
pre konkrétny zájazd.
Ubytovanie na plnohodnotnej trojlôžkovej
izbe nie je počas zájazdov možné, iba v niektorých ojedinelých prípadoch. Na niektorých
zájazdoch je však možná prístelka za plnú
cenu.

IX. Program
1. Základný program zájazdu je popísaný v katalógu. Obsah tohto programu sa CK Victory
Travel zaväzuje dodržať. Podrobnejšie rozpísaný program bude pri všetkých zájazdoch
zákazníkom zaslaný v podrobných pokynoch
pred zájazdom. Zákazníci musia rešpektovať
inštrukcie a pokyny sprievodcu CK Victory
Travel, ako aj miestnych sprievodcov, vodičov,
personálu na letiskách, železničných staniciach a bezpečnostných zložiek daného štátu. Zákazníci sú povinní dodržiavať termíny
zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov
a dodržiavať vopred určený a stanovený čas
odchodu, vyhlásený sprievodcom CK Victory
Travel pri jednotlivých priebežných zastaveniach, a tiež dodržiavať jeho ďalšie organizačné pokyny. Ak sa zákazník nedostaví
k odchodu autobusu, či iného dopravného
prostriedku v určenom čase sprievodcom CK
Victory Travel, bude mať možnosť pripojiť sa
k zájazdu na vlastné náklady v najbližšej cieľovej zastávke podľa programu. Pokiaľ svojím
správaním zákazník ohrozí program, bezpečnosť a priebeh zájazdu, preukázateľne obťažuje ostatných zákazníkov alebo pokiaľ inak
poruší tieto Všeobecné podmienky pre účasť
na zájazdoch, platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť okamžite
vylúčený zo zájazdu bez finančnej náhrady,
pričom si dopravu domov zabezpečuje výlučne na vlastné náklady a zodpovednosť.
2. Ak vznikne rozdiel v rámcovom programe
medzi stránkou www.victorytravel.sk a tlačeným katalógom, platia informácie na www.
victorytravel.sk. CK Victory Travel má právo
zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu
zákazníkov, nedostatkom v leteckej, resp. inej
preprave, ktoré nemôže ovplyvniť, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným
podmienkam, alebo vzhľadom na neumožnený vstup do danej krajiny či oblasti plánovaný program zájazdu, a to bez akýchkoľvek
ďalších nárokov zákazníka voči CK Victory
Travel. Súčasťou vybraných zájazdov CK Victory Travel je aj program, ktorý so samotným
pobytom v istých náročných a neprehľadných
geografických či spoločenských podmienkach
predpokladá aj istú fyzickú a zdravotnú pripravenosť zákazníkov a dodržiavanie miestnych zvyklostí.
3. Zákazník uzavretím Zmluvy o zájazde jednoznačne akceptuje, že si je vedomý toho,
že zájazdy organizované CK Victory Travel
sú špecifickým produktom, ktorý si v prípade nepredvídateľných okolností a v prípade,
ak nastanú okolnosti vyššej moci, vyžaduje
vynaloženie dodatočných výdavkov a nákladov, ktoré znáša zákazník. Ide najmä, nie
však výlučne o úhradu ceny leteniek s cieľom
zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp.
návratu domov v prípade, ak je nepredvídateľnými mimoriadnymi okolnosťami „vyššej
moci“ (napr. vojna, vzbura, útok teroristov,
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povstanie, štrajky, zemetrasenie, iné živelné
pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov, zastupiteľských úradov a pod. , alebo iné ohrozenie bezpečnosti,
zdravia alebo životov zákazníkov) pôvodne
plánovaná trasa zájazdu nepriechodná. CK
Victory Travel si vyhradzuje právo zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, stanovený program
zájazdu a časové harmonogramy programov
zájazdu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných
mimoriadnych okolností „vyššej moci“ (viď
vyššie uvedené konkrétne príklady), ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať,
a ktorým nebolo možné zabrániť.
V prípade neakceptovania zmeneného/náhradného programu trasy sa zákazník zaväzuje uhradiť CK Victory Travel reálne navyše
vzniknuté náklady. Za podstatnú zmenu
podmienok Zmluvy o zájazde sa nepovažuje
zmena trasy zájazdu; ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu;
zmena stanoveného programu zájazdu a časových harmonogramov programov z dôvodov, za ktoré CK Victory Travel nezodpovedá
alebo vzniknú zásahom nepredvídateľných
mimoriadnych okolností „vyššej moci“; zmena miesta nástupu a výstupu, času a miesta
odletu alebo príletu; zmena spôsobu prepravy; poruchy dopravy (najmä ale nie výlučne:
meškanie lietadla/vlaku/iného dopravného
prostriedku; zmena prevádzkovateľa dopravy; zmena typu lietadla; poruchy dopravných
prostriedkov).
Za služby, ktoré zákazník, či už z vlastnej
vôle alebo z vôle iného subjektu, ktorý nie je
v zmluvnom či obdobnom vzťahu s CK Victory
Travel, nevyužije (letecké presuny, komplet
dopravu a pod. ) CK Victory Travel neposkytuje žiadnu kompenzáciu či náhradu.
Prvý a posledný deň programu je považovaný za deň odletu a príletu na/z zo zájazdu
do Viedne, Budapešti, Bratislavy alebo iného
mesta podľa letového plánu. Odchod a príchod na/z zájazdu môže byť počas celého dňa
vrátane večerných/nočných hodín. Do všetkých destinácii sa lieta minimálne s jedným
prestupom. V katalógu ani na internetovej
stránke sa neuvádza, v rámci rámcového
programu, žiaden prestup. Neznamená to
však automaticky, že ide o priamy let do danej
destinácie.
Vedúci zájazdu
Vedúci zájazdu CK Victory Travel je osoba
staršia ako 21 rokov, má prax v danej oblasti
a v dotyčnej destinácii sa vyzná veľmi dobre.
Vedúci zájazdu je zákazníkom k dispozícii 24
hodín denne počas pobytu. Zákazník má právo obrátiť sa na vedúceho zájazdu s každým
problémom týkajúcim sa zájazdu. Vedúci zájazdu je v kontakte s CK Victory Travel podľa
možnosti nepretržite počas zájazdu. Vedúci
zájazdu sa k cieľovej skupine pripája až v cieľovej destinácii.
Pri exotických zájazdoch CK Victory Travel využíva služby lokálnych sprievodcov, dopravcov
a služby miestnych touroperátorov.
Vedúci zájazdu má právo na nutné úpravy
programu aj v priebehu zájazdu, predovšetkým k prihliadnutiu bezpečnosti účastníkov.

XI. Víza
1. CK Victory Travel organizačne zabezpečuje
vybavenie víz do krajín, do ktorých občania
SR víza potrebujú. CK Victory Travel za osobitnú odplatu zákazníkovi, ktorý je držiteľom
platného slovenského cestovného dokladu,
zabezpečuje vybavenie víz. Ostatní zákazníci,
vrátane cudzích štátnych príslušníkov, si však
musia zabezpečiť platné víza, ktoré navštívia
v rámci zájazdu a s ktorými má ich domovská
krajina vízovú povinnosť. Pokiaľ zákazník nebude mať v pase platné víza danej krajiny, CK
Victory Travel si bude nárokovať stopercentné
storno poplatky ceny zájazdu a služieb. Ak
bude potrebné klientovi zaslať pas, víza alebo
iné dokumenty poštou (vrátane zahraničia),
náklady spojené s poštovným budú klientovi
vyúčtované v celkovom doplatku.
2. CK Victory Travel si od zákazníkov vyžiada
všetky potrebné podklady k úspešnému vybaveniu víz a CK Victory Travel určí termín,
do ktorého musia zákazníci požadované
kompletné podklady k vízam zabezpečiť. Pokiaľ zákazník nedodrží stanovený termín, zabezpečuje si víza sám a na vlastné náklady. CK
Victory Travel nenesie žiadnu zodpovednosť,
pokiaľ si zákazník bude vybavovať víza sám,
za nevybavenie víz samotným zákazníkom.
3. Podmienkou vstupu na územie niektorých
islamských krajín je, že v cestovnom pase
zákazníka nesmie byť pečiatka štátu Izrael.
CK Victory Travel odporúča zákazníkom, aby
si zaobstarali ďalší cestovný pas, ktorý môžu
využívať na cestovanie počas doby vybavovania víz. V nevyhnutných prípadoch bude
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pas zaslaný na písomnú žiadosť a náklady
zákazníka späť zákazníkovi poštou ako poistený list, ale CK Victory Travel nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu či omeškanie.
CK Victory Travel nemôže v žiadnom prípade
niesť zodpovednosť za neudelenie víz zákazníkom. Udelenie, resp. neudelenie víz je
v kompetencii príslušného zastupiteľského
úradu. Viac informácii má zákazník k dispozícii na internetovej stránke MZV SR a prípadné
informácie o vízovej povinnosti poskytne CK
Victory Travel priamo v kancelárii či v podrobných pokynoch pred zájazdom.
XII. Zmeny dohodnutých služieb
1. CK Victory Travel si vyhradzuje právo v nevyhnutne potrebnom rozsahu zmeniť program,
trasu a ďalšie objednané služby, ktoré zahrňuje uzavretá Zmluva o zájazde, podrobnejšie
podľa podmienok článkov IX a X týchto Všeobecných podmienok.
2. Ak CK Victory Travel zruší zájazd z iných dôvodov ako je uvedené v bode 1 tohto článku
Všeobecných podmienok v lehote kratšej ako
21 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.
3. Pokiaľ CK Victory Travel poruší svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej Zmluvy o zájazde, má zákazník právo na vrátenie zálohy.
XIII. Zrušenie účasti na zájazde
1. CK Victory Travel môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy o zájazde odstúpiť iba z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností zákazníkom.
2. Ak nie je dôvodom odstúpenia zákazníka
od zmluvy porušenie povinností CK Victory
Travel zo zákona alebo zmluvy, je zákazník
povinný zaplatiť CK Victory Travel odstupné
určené v bode 4 tohto článku Všeobecných
podmienok. Ak CK Victory Travel odstúpi
od zmluvy z dôvodu porušenia povinností
zákazníka, je zákazník povinný zaplatiť CK
Victory Travel storno podľa vymedzenia v bodoch 5, 6 a 7 týchto Všeobecných podmienok.
3. Za deň odstúpenia od Zmluvy o zájazde zo
strany zákazníka je považovaný deň, kedy
bola od zákazníka do CK Victory Travel doručená písomná informácia (aj v elektronickej
forme) o zrušení jeho účasti na zájazde.
4. Zákazník je povinný zaplatiť CK Victory Travel
odstupné, pokiaľ odstúpi od Zmluvy o zájazde z iných dôvodov ako v bode 5) takto:
61 a viac dní. . . % z vopred stanovenej ceny
zájazdu a povinných príplatkov alebo skutočne vzniknuté náklady;
od 60 do 45 dní. . . 50 % z vopred stanovenej
ceny zájazdu a povinných príplatkov alebo
skutočne vzniknuté náklady;
od 44 do 31 dní. . . 70 % z vopred stanovenej
ceny zájazdu a povinných príplatkov alebo
skutočne vzniknuté náklady;
od 30 do 25 dní. . . 80 % z vopred stanovenej
ceny zájazdu a povinných príplatkov alebo
skutočne vzniknuté náklady;
od 24 do 15 dní. . . 90 % z vopred stanovenej
ceny zájazdu a povinných príplatkov alebo
skutočne vzniknuté náklady;
od 14 do 0 dní. . . 100 % z vopred stanovenej
ceny zájazdu a povinných príplatkov alebo
skutočne vzniknuté náklady:
Ak bude v deň storna zájazdu postačovať
na pokrytie nákladov storno vyčíslené percentom, bude účtované percento. V nepostačujúcom prípade budú vyčíslené skutočne
vynaložené náklady.
Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd bez
predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy
o zájazde alebo počas zájazdu alebo pobytu
dobrovoľne nevyčerpá službu, je povinný
uhradiť 100% z vopred stanovenej celkovej
ceny všetkých objednaných služieb. To isté
platí v prípade, že objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd alebo pobyt alebo vyčerpať
službu pre porušenie svojich povinností.
5. CK Victory Travel si nárokuje storno poplatky
spojené s nedostavením sa na zájazd (100%
z ceny zájazdu, leteniek a lodnej dopravy),
s vízami a ich zabezpečením, storno poplatky
spojené so zabezpečením leteniek, inej dopravy, ubytovanie atď.
6. Storno poplatky si CK Victory Travel nebude nárokovať v prípade, ak si objednávateľ
za seba zabezpečí náhradníka. Má právo
na vrátenie všetkých prijatých záloh a doplatkov znížených o náklady vzniknuté touto
operáciou (rezervovanie leteniek a ubytovania). Náhradník je povinný zmenu ohlásiť. Náhradník si víza zabezpečuje sám. Náhradníka
je potrebné nahlásiť písomne.
7. Storno poplatky sa nenárokujú v prípade
zmeny termínu o viac ako 3 dni oproti pôvodnému termínu alebo zvýšenia ceny zájazdu
o viac ako 10%, bez letiskových nákladov.
CK Victory Travel je v tomto prípade povinná
oznámiť účastníkovi novovzniknuté skutočnosti.
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CK Victory Travel nemá voči zákazníkovi nárok na storno poplatky, ak CK Victory Travel
zruší zájazd z dôvodu nepredvídateľných
mimoriadnych okolností „vyššej moci“ (napr.
vážna politická situácia, prírodná katastrofa,
dopravná kolízia).
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán
zo Zmluvy o zájazde sa spravujú Občianskym
zákonníkom v účinnom znení (č. 40/1964 Zb. ).

XIV. Zľavy
Zľavy sú riešené individuálne na každý zájazd.
Zoznam zliav aj s vysvetlením je dostupný v tlačenom katalógu prípadne na www.victorytravel.
sk v časti zľavy. Ak nie je uvedené inak, jednotlivé
zľavy sa medzi sebou nedajú sčítať. Klient si môže
uplatniť ktorúkoľvek zľavu po splnení vypísaných
podmienok. V prípade zaslaných akciových ponúk
počas roku, ktoré nie sú súčasťou bežných zliav,
nemá klient nárok na žiadne iné zľavy. Ak klient
čerpá iba časť balíka služieb (napr. si zabezpečuje
vlastnú letenku), neuplatňujú sa žiadne zľavy.
XV. Podrobné pokyny k zájazdu
Zákazník obdrží podrobné pokyny k zájazdu minimálne tri týždne pred dátumom odchodu zájazdu.
Pokiaľ zákazník neobdrží podrobné pokyny ku
zájazdu do 15 dní pred odchodom, odporúčame
bezodkladne upozorniť na takúto skutočnosť CK
Victory Travel.
XVI. Cestovné poistenie
1. Každý zákazník je povinný uzavrieť poistenie
liečebných nákladov pred cestou a byť poistený počas celej doby trvania zájazdu, buď
individuálne v príslušnej poisťovni, alebo
priamo v CK Victory Travel. Ak uzatvára toto
poistenie individuálne, je povinný sa týmto
potvrdením voči CK Victory Travel preukázať.
V prípade, že sa zákazník nie je schopný preukázať platným poistením liečebných nákladov
v zahraničí, je povinný uzavrieť toto poistenie
u CK Victory Travel, a na mieste ho CK Victory Travel uhradiť. Zákazníci, ktorí nemajú
uzatvorené poistenie liečebných nákladov sa
nemôžu zúčastniť zájazdov organizovaných
CK Victory Travel.
2. CK Victory Travel však každému zákazníkovi
odporúča uzavrieť cestovné poistenie hneď
pri odoslaní Prihlášky, písomnej rezervácie,
resp. podpise návrhu Zmluvy o zájazde v papierovej forme, kedy je súčasťou poistenia aj
poistenie voči stornu zájazdu. Cestovné poistenie môže zákazník uzavrieť aj neskôr, a to
aj po uzavretí Zmluvy o zájazde, ale vtedy sa
už poistenie voči stornu nedá uplatniť. Ak zákazníkovi úraz či ochorenie neumožni vycestovať s CK Victory Travel na zájazd a zákazník
neuzatvoril poistenie proti stornu zájazdu,
resp. cestovné poistenie, zákazník znáša
sám všetky náklady spojené s jeho neúčasťou
na zájazde.
3. Pokiaľ zákazník uvedie, že má záujem o cestovné poistenie uzavreté prostredníctvom CK
Victory Travel, je povinný sumu za poistenie
uhradiť s prvou platbou. Poistenie bude uzatvorené už v Zmluve o zájazde. Aby bolo možné uplatniť si nárok na storno zájazdu, musí
byť poistenie zaplatené s prvou (väčšinou
zálohovou) platbou.
4. Poistenie liečebných nákladov nie je zahrnuté
v cene zájazdu. Zákazníci CK Victory Travel
môžu toto poistenie uzavrieť priamo v predajnej kancelárii CK Victory Travel. Zákazník
týmto spôsobom uzatvára zmluvný vzťah
u poisťovne Union poisťovňa, a. s. , CK Victory
Travel slúži ako sprostredkovateľ zmluvy.
Poistené osoby
Pri poistení sa u poisťovne Union poisťovňa a. s. je
poistený každý účastník zájazdu bez obmedzenia
veku, ak mu bola vystavená poistná zmluva. Poistený môže byť aj cudzí štátny príslušník, pokiaľ
je riadnym účastníkom zájazdu a miesto konania
zájazdu nie je v krajine, kde je cudzí štátny príslušník prihlásený k trvalému pobytu alebo kde
je cudzí štátny príslušník účastníkom verejného
zdravotného poistenia.
Územná platnosť poistenia:
Európa európske štáty a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Gruzínsko,
Arménsko, Azerbajdžan a európska časť Ruskej
federácie, s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej
je poistený účastníkom verejného zdravotného
poistenia
Mimo Európy všetky krajiny sveta s výnimkou
USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Juhoafrickej republiky, Slovenskej republiky,
krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného
poistenia
Svet všetky krajiny sveta s výnimkou Slovenskej
republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného

a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia
Riziková skupina
TURISTA osoba, ktorá nebude športovať, pohybovať sa v rizikovom prostredí, manuálne pracovať
ŠPORT osoba, ktorá bude prevádzkovať zimné športy (lyžovanie po vyznačených trasách,
snowboarding po vyznačených trasách, beh na lyžiach po vyznačených trasách, jazda na boboch
po vyznačených trasách, korčuľovanie na ľade,
sánkovanie) alebo bude prevádzkovať rizikové
športy
Sadzobník poisteného
Poistné je určené v závislosti od územnej platnosti
poistenia, rizikovej skupiny a rozsahu poistenia
(balík poistenia) na osobu a deň nasledovne:
Riziková skupina Turista:
Balík A1: Európa – 2,00 €, mimo Európy – 2,30 €,
Svet – 3,00 €
Balík A3: Európa – 2,80 €, mimo Európy – 3,40 €,
Svet – 4,80 €
Riziková skupina Šport:
Balík A1: Európa – 4,00 €, mimo Európy – 4,60 €,
Svet – 6,00 €
Balík A3: Európa – 4,80 €, mimo Európy – 5,70 €,
Svet – 7,80 €
Rozsah poistenia:
Poistený má právo vybrať si z nasledovných balíkov poistenia, pričom zvolený balík poistenia je
uvedený v poistnej zmluve.
Balík A1 a Balík A3:
a) poistenie liečebných nákladov v zahraničí
a asistenčné služby v zahraničí;
b) poistenie batožiny;
c) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu;
d) úrazové poistenie;
e) poistenie storna zájazdu – pri uhradení poistného s prvou platbou:
Balík A1 – 1 000 €/osoba, spolu max. 3 000 €;
Balík A3 - 3 000 €/osoba, spolu max. 9 000 €;
f) poistenie nevydarenej dovolenky;
g) poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu;
h) poistenie doprovodu;
i) poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb;
j) poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poistného;
k) poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa;
l) poistenie nákladov v prípade nepojazdného
vozidla;
m) poistenie meškania hromadného dopravného
prostriedku;
n) poistenie oneskoreného nástupu na zájazd;
o) poistenie nákladov na technickú pomoc pri
záchrannej akcii.
5. Poistné sumy a limity poistenia sú spolu so
Všeobecnými podmienkami dostupne v kancelárii CK Victory Travel alebo na stránke
www.victorytravel.sk.
6. Klient, zaplatením niektorého variantu poistenia dáva súhlas so všeobecnými podmienkami poistenia zo strany Union poisťovne.
A potvrdzuje, že bol informovaný podľa opatrenia NBS a § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa opatrenia NBS a § 37 ods. 3 zákona č.
8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. S účinnosťou od 01. 04. 2010 je
cestovná kancelária alebo agentúra povinná
pred uzavretím každej poistnej zmluve klientovi odovzdať formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej
zmluvy.
XVII. Poistenie voči insolventnosti CK Victory Travel
CK Victory Travel je na rok 2020 poistená voči insolventnosti u poisťovne UNION. Na požiadanie
zákazníka je CK Victory Travel povinná preukázať sa
originálom garančného listu vydaným poisťovňou.
XVIII. Zodpovednosť za zákazníka na zájazde
1. Zákazník sa zúčastňuje zájazdu a programoch na ňom na vlastné nebezpečenstvo.
2. Zákazník je povinný riadiť sa v priebehu trvania zájazdu pokynmi vedúceho zájazdu a pri
prípadnom individuálnom programe informovať vedúceho zájazdu o plánovanej trase
a programe.
3. V prípade ak fyzický a psychický stav zákazníka nezodpovedá náročnosti programu alebo
ak je zákazník pod vplyvom alkoholu, či iných
omamných látok, má vedúci právo vylúčiť zákazníka zo športového programu alebo mu ho
zakázať.
4. CK Victory Travel nezodpovedá za majetok
zákazníka v prípade poškodenia, straty či
odcudzenia. Priebeh zájazdu, ktorý má za cieľ
splniť predpokladaný program, si vyžaduje
mieru disciplíny jej účastníkov. Sem patrí
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predovšetkým dodržiavanie vopred stanoveného času vyhláseného vedúcim zájazdu.
V prípade, že sa zákazník nedostaví k autobusu, alebo inému dopravnému prostriedku
v stanovenom čase (max. čakacia lehota je
15 min. ), bude mať možnosť pripojiť sa k zájazdu na vlastné náklady v najbližšej možnej
zástavke.
Ak sa klientka rozhodne cestovať na zájazd už
v čase gravidity, učiní tak na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.
Ak s dospelou osobou cestuje aj dieťa, je zaň
plne zodpovedný doprovod a nie vedúci zájazdu.

XIX. Ochrana osobných údajov
Zákazník podpisom zmluvy prehlasuje, že mu
boli poskytnuté všetky relevantné informácie
o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v rozsahu Vyhlásenia o ochrane osobných
údajov CK Victory Travel: https://
www.victorytravel.sk/sk/vyhlasenie - o - spracuvani - osobnych - udajov/.
XX. Reklamácie
1. CK Victory Travel je povinná poskytnúť zákazníkovi služby, ktoré sú súčasťou zájazdu
v súlade s uzatvorenou Zmluvou o zájazde.
Pokiaľ zákazník zistí, že služby poskytované
CK Victory Travel nezodpovedajú službe ponúkanej v katalógu CK Victory Travel, môže
uplatniť svoje právo na reklamáciu.
2. V priebehu zájazdu je zákazník povinný nedostatky služieb reklamovať u vedúceho
zájazdu. Pokiaľ nie je možné odstrániť poruchu na službe okamžite, vedúci zájazdu sa
zaväzuje spísať so zákazníkom záznam, ktorý
obsahuje osobné údaje zákazníka, dátum
sťažnosti a predmet reklamácie.
3. Po ukončení zájazdu môže zákazník uplatniť
reklamáciu priamo v predajnej kancelárii CK
Victory Travel.
4. Vedúci zájazdu je povinný reklamáciu vybaviť
najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia alebo
odo dňa ukončenia zájazdu v prípade, že reklamácia bola uplatnená na zájazde a nebola
vyriešená na mieste.
5. Právo na reklamáciu zákazníkovi zanikne
v prípade, ak nebolo uplatnené do 3 mesiacov
od skončenia zájazdu.
6. Informácie o alternatívnom riešení reklamácií
nájdete na www.victorytravel.sk v časti alternatívne riešenie sporov.
XXI. Osobitné podmienky
1. CK Victory Travel si vyhradzuje právo pri nepredvídateľných mimoriadnych okolnostiach
„vyššej moci“ na zmeny programu počas
zájazdu a na zabezpečenie adekvátneho náhradného programu. Náhrady vychádzajúce
zo strateného času sa neposkytujú.
2. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu zájazdu
zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21
rokov, ktorá je zákonným zástupcom takejto
osoby, s inou sprievodnou osobou len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými
zástupcami. Osoby v rozmedzí od 15 do 18
rokov samostatne len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami
mladistvých (obvykle rodičmi).
3. Zahraniční zákazníci CK Victory Travel uzatvorením Zmluvy o zájazde, čiže tým aj prijatím
týchto Všeobecných podmienok výslovne
súhlasia, aby sa na ich vzťahy voči CK Victory
Travel aplikoval právny poriadok SR.
4. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa
vzťahuje na zájazdy a služby poskytované
CK Victory Travel, s výnimkou prípadov, ak
CK Victory Travel vopred dohodne písomne
s cestujúcim (objednávateľom) iný rozsah
vzájomných práv a povinností.
5. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK Victory Travel o službách,
cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK
Victory Travel si vyhradzuje právo ich zmeny
do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.
6. Tieto zmluvné podmienky CK Victory Travel
nadobúdajú platnosť dňa 01. 01. 2019. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi cestujúcim
a CK Victory Travel pred 01. 01. 2019 a právne
vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia právnou
a zmluvnou úpravou platnou a účinnou pred
01. 01. 2019.
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POZNÁMKY

Poznámky cestovateľa

Vybaviť dovolenku
Zariadiť poistenie
Víza
Pobaliť sa
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16
ROČNÉ
SKÚSENOSTI
Hovoria za nás!

[ GARANCIA malých SKUPÍN ]

~
SKÚSENÍ SLOVENSKÍ VICTORY SPRIEVODCOVIA
~
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
predĺženie pobytu, upgrade hotela

~
SUPER ZĽAVY!

až do 780 € na dvojicu, NAPÍŠTE NÁM!
Viac informácií o termínoch a cenách na

victorytravel. sk

