Perla na Dunaji - Bratislava

termín: 14. – 17. květen

Cena: 4.950 Kč
Sleva do 31. 1. 2020 – 300 Kč
Proč jet do Bratislavy? Protože máme společnou historii a Slováci nám rozumí každé slovo.
Co je v Bratislavě? Blava, jak ji Slováci říkají, je město s bohatou historií, krásnými památkami,
lákavými kavárnami a restauracemi. Svůj šarm získává také díky svým obyvatelům, kteří jsou
přátelští a komunikativní.

Program zájezdu
1. den: odjezd v ranních hodinách. Prohlídka hradu Děvín, který slovenští předkové vybudovali na soutoku Moravy a
Dunaje.
Bratislavský hrad - procházka hradem, který je nejzachovalejší památkou a symbolem města s krásným výhledem z
Korunní věže. Ubytování.
2. den: Trnava – perla mezi slovenskými městy často označována jako malý slovenský Řím. Procházka městem s
místním průvodcem. Prohlídka hradu Červený Kámen, jehož historie je spjata s významným uherským rodem Pálffyů.
Pro své úchvatné interiéry a exteriéry s bohatou štukovou a freskovou výzdobou interiérů byl hrad využíván k natáčení
filmů a pohádek. Malokarpatskou vinnou cestou přes Svätý Jur, Pezinok.
3. den: Procházka Bratislavou - Staré město - Dóm sv. Martina, Stará radnice, Primaciálny palác, Michalská brána.....
Odpoledne plavba vyhlídkovou lodí k poloostrovu, na kterém se nachází moderní galerie Danubiana. Zde si kromě
úžasného zážitku plavby lodí, vychutnáte jedinečnou symbiozu výtvarných děl, architektury a okolní přírody. A pro
zájemce večerní kouzlo Bratislavy.
4. den: A ještě na skok k sousedům. Navštívíme venkovský komplex zámku Hof, který princ Evžen Savojský proměnil na
velkolepou barokní rezidenci. Později se dostal do rukou Marie Terezie. Výstava Tajné slabosti aristokracie nám přiblíží
životní styl nejvyšší aristokracie. Cestou zpět se zastavíme na Moravském poli, kde prohrál bitvu Přemysl Otakar II.
Návrat ve večerních hodinách.

V ceně: doprava, 3x ubytování se snídaní, průvodce.
Příplatky: pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna zájezdu 136 Kč.

Sleva do 31. 1. 2020 – 300 Kč

Sleva platí pro 1. a 2. osobu na pevném lůžku.
Úhrada zálohy jen 1.000Kč.
Doplatek zálohy do 50% ceny zájezdu do 15.3.2020, doplatek zájezdu měsíc před odjezdem.

důležité informace
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, plavby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „cena zahrnuje“.
Klient je povinen vyjet do zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.Pojištění je nutno sjednat vždy s přihlášením na
zájezd, nelze doobjednávat později.
Příplatky: pojištění léčebných výloh, včetně storna zájezdu 34 Kč / os / den, obsahuje pojištění léčebných výloh a asistenční služby,
úrazové pojištění, pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty, pojištění odpovědnosti za škody občana.
Ubytování: přihlásí li se na zájezd lichý klient /klientka/, může si připlatit 1 lůžkový pokoj, je li ho možné jej zajistit, sdělí CK cenu na
konkrétní zájezd. Nechce li lichý klient připlácet za 1 lůžkový pokoj, zaplatí cenu za 2 lůžkový pokoj a bude ubytován s osobami
stejného pohlaví na 2 nebo 3. lůžkovém pokoji, podle toho, zda se sejde lichý nebo sudý počet samostatných klientů..
Místa v autobuse obsazujeme podle došlých smluv od přední části autobusu.Máte li svoje oblíbené sedadlo můžete si za příplatek
100 Kč zakoupit místenku.
Odjezdy na trase: Trutnov, Dvůr Králové n/L., Jaroměř, Č. Kostelec, Náchod, Hradec Králové, dále po trase ve směru jízdy.
Pokud je z nástupního místa odjezd jen do 6 klientů může být doprava zajištěna i svozovým autem, vlakem či autobusovou linkou.

Pořadatel zájezdu: cestovní kancelář LADA

