Farby a vône Toskánska
29.3.-2.4.2018
Toskánsko – jeden z najkrajších a najbohatších krajov v Taliansku, ktoré sa
považuje za srdce Talianska sa rozprestiera na Apeninskom polostrove. Na
každom kroku na Vás čaká množstvo pamiatok, prekrásna príroda a tiež skvelé
kulinárske zážitky. Toskánsko je preslávené pestovaním hrozna a tiež kvalitným
značkovým vínom ako napr. Chianti, Brunello.
Žilina, Trenčín, Piešťany, Trnava, Nitra, Sereď, Bratislava - garantované nástupné
miesta

Cena od:

169 EUR

Veľká noc v štyroch európskych štátoch
30.3.-2.4.2018
To snáď ani nie je možné! Zažiť atmosféru Veľkej Noci v štyroch európskych
krajinách počas jediného zájazdu.

•

Krajiny: Nemecko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Francúzsko

•

Mestá: Mníchov, Basilei, Vaduz, Colmar, Freiburg

Cena od:

169,00 €

Transylvania - záhadná a nepoznaná
29.3.-2.4.2018
Pozývame Vás do tajomnej Transylvánie v Rumunsku, kde si spoločne ukážeme
rodný dom Grófa Draculu, Hrad Bran označovaný ako Draculov Hrad, či rodný
dom Matiáša Korvína. Presvedčíme Vás, že Rumunsko je krajina, ktorú sa naozaj
oplatí navštíviť - už dávno nie je pre turistov nebezpečnou či zaostalou krajinou.
Žilina, Trenčín, Piešťany, Trnava, Nitra, Sereď, Bratislava , Poprad, Levoča,
Prešov, Košice - garantované nástupné miesta

Cena od:

159,00 €

KAMPÁNIA - Pompeje, Vezuv, Capri,
Neapol
29.3.-2.4.2018
Chcete spoznať rušný Neapol, zažiť krásu ostrova Capri na vlastnej koži, vidieť
jedno z najkrajších letovísk sveta Positano a vyjsť až ku kráteru sopky Vezuv? Tak
neváhajte a poďte s nami spoznať kus južného Talianska – konkrétne nádhernú
Kampániu.

Cena od:

199,00 €

Veľká noc v Bavorsku
30.3.-2.4.2018
Príjemne strávené veľkonočné sviatky sľubuje program tohto jedinečného
zájazdu. Spoznáme zvyky bavorov, ochutnáme miestne špeciality a zažijeme
atmosféru historických miest.

Cena od:

169 EUR

Perla na Seine - Paríž
29.3.-2.4.2018
Eiffelovka, Moulin Rouge, Champs Elysées, Disneyland v Paríži, Notre Dame,
Víťazný oblúk, Kostol svätej Magdalény, Louvre, palác Conciergerie, prekrásna
kráľovská kaplnka Sainte-Chapelle, okružná plavba loďou po rieke Seina, štýlové
kaviarničky, reštaurácie s gurmánskymi špecialitami, svetoznáme automobilové
múzeum Musée de l'Automobile alebo mestečko vedy a priemyslu Cite des
sciences... To všetko a mnoho ďalších prekvapení na vás čaká v tejto prekrásnej
metropole Francúzska. Ale ešte predtým, ako sa s touto krásnou metropolou
rozlúčite, vyznajte JEJ lásku pod nebotýčiacou sa Eiffelovkou!

Cena od:

175,00€

Veľkonočný Krakow a soľná baňa Wieliczka
31.3.-1.4.2018
Skvelé 2 dni poznávania Krakowa a soľnej bane WIELICZKA s
profesionálnym sprievodcom
Čaká na vás prehliadka mesta na rieke Visle, dýchajúce históriou s
nádhernými architektonickými skvostami, ktoré ohromia každého.
Okrem toho vás sprievodca prevedie Krakowom a pozriete si
najväčšiu soľnú baňu v Európe - Wieliczky. Súčasťou zájazdu je aj
ubytovanie a raňajky v Krakowe

Cena od:

79 EUR

Rozprávková Morava a Južné Čechy
31.3.-1.4.2018
Rozprávková Veľká Noc. Takto by sa dal nazvať zájazd u našich susedov.
Navštívime rozprávkové miesta, mestá, zámky, pochutnáme si na svelej českej
kuchyni a víne a ochutnáme svetoznáme pivo a pozrieme sa ako sa tento zlatý
mok produkuje. Nechajte sa zlákať na jarnú návštevu rozprávkovej krajiny.

Cena od:

99 EUR

Monaco a Azúrové pobrežie
29.3.-2.4.2018

Azúrové pobrežie - Côte d'Azur je asi najznámejšou dovolenkovou lokalitou
celého Francúzska, známe aj pod názvom Francúzska riviéra. Navštívte s nami tie
najznámejšie mestá ako sú Nice, Cannes, Monaco a Saint Tropez, ktoré sú
vyhľadávané nielen svetoznámych celebritami, ale aj tými, ktorí by sa nimi chceli
aspoň na pár dní stať.

Cena od:

179 €

