cestovateľský magazín » mywaymagazine.eu

20
12
01

Malta
Andalúzia
Sardínia
Izrael

predstavujeme

mywaymagazine.eu

predstavujeme

Opäť prví
rozhovor

Írsko

na ceste

spoznávame

Malta

predstavujeme
objavujeme

Izrael

6

10

destinácie

Puntove

4

12
14
18
24
26

My Way magazine | Ročník I | Číslo 1 | August 2012 | vydáva redred.sk s.r.o. | info@my-way.sk | www.my-way.sk
Foto na titulnej stránke > shutterstock.com
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov,
fotografií a grafiky akýmkoľvek spôsobom je bez písomného súhlasu vydavateľa zakázané.

foto čísla

my-way.sk 3

predstavujeme

4

Ostrov Sardínia

„zabudnutý raj Stredomoria“,
aj takýto prívlastok má tento
čarovný ostrov s prekrásnym
azúrovým morom, panenskou
prírodou, nádhernými piesočnatými plážami a vzrušujúco členitým pobrežím. Pláže na Sardínii
patria bezpochyby k najkrajším
v Európe. Omývané priezračnou
vodou sú často úplne nedotknuté, obklopené strmými horami
a neraz prístupné jedine od mora.
Biele dedinky a mestečká, učupené na tých najneuveriteľnejších
miestach strmých svahov, pripomínajú bez zveličenia dračie
hniezda. Jednou z miestnych rarít
sú stáda divokých koní, žijúcich
voľne v prírode.

Pri návšteve tohto čarokrásneho ostrova stačí len nejaký čas vnímať jeho magickú silu a sami pochopíte, že sa v mnohom
vôbec nepodobá zvyšku Talianska. Nenájdete tu monumentálnosť Ríma, chaotické mravčenie neapolského zálivu, neprístupnú noblesu Toskánska, ukričanosť
pikantnej Kalábrie ani perfekcionizmus
a megalomanstvo priemyselného severu.
Pobyt tu by mal byť predpisovaný ako recept každému, komu vypovedali baterky,
kto je intoxikovaný civilizačným ruchom.
Prvé, s čím sa stretnete, je neopísateľný pokoj a typická vôňa ostrova. Ročne na ostrov
príde dovolenkovať viac ako 2 milióny turistov. Sardínia sa niekedy nazýva aj ostrovom
piatich farieb. Ružová symbolizuje plameniaky, divé ruže, na jar kvitnúce pivónie
a silu tunajších žien, zelená zase lesy, žltá
slnko, modrá more a oblohu a poslednou
farbou je strieborná, symbolizujúca historické mesto Nora.
O Sardínii sa často hovorí aj ako o Karibiku Stredomoria. Sardínčania si krásu
pláží úzkostlivo strážia pre svoje budúce
generácie. Tento zabudnutý raj Stredozemia
objavili turisti len pred sto rokmi a dnes tu
dovolenkuje Hollywood. Na smaragdovom
pobreží na severovýchodnej strane ostrova známom ako Costa Smeralda má sídla
talianska smotánka i hviezdy Hollywoodu.
Nájdete tu butiky, prepychové hotely a nočné kluby, kde môžete stretnúť aj Naomi
Campbell alebo Heidi Klum. Ostrov sa právom spája s menami známych tvárí svetového showbiznisu a politikov, ktorí tu dovolenkujú na súkromných plážach.

Pre turistov, ktorí majú radi históriu
a architektúru, Sardínia ponúka zhruba tritisíc vyhliadkových obranných veží, rímske
a púnske mestá plné starých amfiteátrov
a kúpeľov alebo svetovo známe nuraghi –
vežové stavby z kameňa kužeľovitého tvaru,
ktorými je ostrov doslova posiaty. Neváhajte
navštíviť atraktívnu Sardíniu a splňte si svoj
sen dovolenkovať na najkrajších plážach
Európy, v raji Stredozemného mora s vôňou
pravej ostrovnej dovolenky!
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Horse Country Resort

na západnom pobreží Sardínie
v tesnej blízkosti fascinujúceho
tyrkysového mora, ktorého kolor
silne pripomína farby skutočného
Karibiku si okamžite získa vaše
srdcia. Kráľovsky veľký hotelový rezort víta svojich hostí v nádhernej
zelenej oáze strapatých paliem,
exotických kvetov, ktorých vôňa
končí až na rozprávkovom pobreží
Stredozemného mora, na jednej
z najkrajších pláží pokrytej jemným bielym pieskom.

Ubytovanie ponúka v priestranných hotelových izbách v tradičnom sardinskom štýle v jednej z troch hotelových budov vo veľkej
záhrade. Vzácny tieň poskytujúci píniový les
vás dovedie na hotelovú pláž, kde okrem
vytúženého oddychu na vás čaká množstvo
vodných atrakcií. Milovníci talianskej kuchyne si tu prídu určite na svoje. Jedlá z morských plodov, rybie špeciality, cestoviny, čiže
„pasta“ či typické sladkosti, uspokoja aj tých
najväčších gurmánov.

Kúzelné pobrežie tohto nádherného
ostrova s mimoriadne krásnou plážou, garantuje prežitie kvalitnej dovolenky, hlavne
pre rodiny s deťmi.
Ďalším obľúbeným miestom je atraktívny bazénový komplex, poskytujúci zábavu
pre deti i dospelých. Relaxáciu pri bazéne,
na pláži, či vo wellness centre je možné obohatiť zaujímavými výletmi do okolia, ktoré si
môžete vybrať z našej bohatej ponuky fakultatívnych výletov.

Služby a vybavenie rezortu
Poloha: v tesnej blízkosti širokej piesočnatej pláže
s jemným bielym pieskom • cca 5 km od mestečka
Arborea • cca 15 km od známeho a turistami navštevovaného mesta Oristano • cca 90 km od letiska
a hlavného mesta Cagliari
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek zariadených v tradičnom sardínskom štýle •
klimatizácia • telefón • trezor • SAT TV • minibar (dopĺňanie za poplatok) • vlastné hygienické zariadenie
(sprcha, WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa

Vybavenie hotelového komplexu: 3 samostatné
prázdninové rezidencie s izbami • vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • pizzéria „Don Custer“
• barbecue reštaurácia „Il Paguro“ priamo na pláži •
westernová reštaurácia „Tex Mex“ • bazénový komplex pre deti i dospelých (slnečníky a ležadlá zdarma, plážové osušky za poplatok) • relaxačný bazén •
pool bar „Tropicana“ • plážový bar „Mirto“ • „Hourse
Country“ bar • wellness (za poplatok) • detské ihrisko
• minimarket • wi-fi (zdarma) • diskotéka • amfiteáter

bielym pieskom a pozvoľným vstupom do mora •
slnečníky a ležadlá zdarma, plážové osušky za poplatok)
Šport a zábava: požičovňa bicyklov (za poplatok) •
stolný tenis • tenis • detské ihrisko • disko • amfiteáter
• plážový volejbal • futbalové ihrisko • hotelové animácie a detský miniklub • jazdecké centrum (za poplatok)
Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri krásnej piesočnatej pláži s jemným
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rezort disponuje vlastnou širokou plážou
obklopenou neporušenou vegetáciou

All Inclusive
plážový grill-bar

raňajky, obedy, večere formou bohatých švédskych stolov v hlavnej
reštaurácii (voda, biele a červené víno počas obedov a večerí) • možnosť obedov aj v plážovej reštaurácii „Il Paguro“ s ponukou sardínskych špecialít • možnosť večerí aj v pizzérii „Don Custer“ • tradičné
talianske alkoholické a nealkoholické nápoje podávané v hotelovom
bare „Tropicana„ (voda, kola, džúsy, ovocné limonády, pivo, vodka,
whisky) • čaj, káva s mliekom a sušienky, koláčiky či keksíky podávané
v hotelovom režime • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma (plážové osušky za poplatok) • medzinárodné animácie a detský
miniklub aj v slovenskom jazyku • wi-fi • požičovňa vodných športov
na pláži (kanoe, windsurfing a malé nafukovacie člny)

Klub
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terasa reštaurácie

profesionálni hoteloví animátori spolu so slovenským animátorom pripravili pre vás kvalitné denné
i večerné aktivity počas vašej dovolenky.

nádherná veľká záhrada poteší
každého obdivovateľa miestnej flóry

jazdecký areál je rozsiahly

Atraktivitu celého prostredia dotvára jeden z najväčších jazdeckých areálov v Európe stojaci v tesnej
blízkosti hotelového komplexu a pre milovníkov koní
je k dispozícii množstvo jedinečných programov alebo zábava vo westernovom mestečku ako vystrihnutom z filmu „Sedem statočných“.
Niečo menej ako polhodiny cesty autom sa nachádza v chránenej oblasti najkrajšia pláž v okolí - Is
Arutas. Spravte si na ňu výlet a budete unesení paletou tyrkysových farieb priezračného mora, úžasným
pieskom a skalnými výtvormi, ktoré chránia pláž z
oboch strán.
Táto atraktívna novinka, hotelový komplex
Horse Country Resort & Spa situovaný v objatí magického mora a fascinujúcej prírody, je vhodná pre
milovníkov kvalitnej ostrovnej dovolenky v spojení
s vynikajúcimi ultra all inclusive službami. Mimoriadne vhodné pre rodiny s deťmi.

pláž Is Arutas
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destinácie
Prinášame Vám prehľad destinácií a stredísk, kde
môžete stráviť svoje dovolenkové dni v roku
2012. Určite nájdete strediská, ktoré ste už
navštívili, ktoré máte obľúbené a možno
vás táto mapa inšpiruje a rozhodnete
sa tento rok navštíviť iný nádherný
kút stredomoria...

SLOVENSKO
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Opäť prví
Tandem TIP travel
- TATRATOUR
najobľúbenejšie CK
na Slovensku.
Blahoželám.
Naposledy ste v úcte k CK SATUR prijímali pozíciu
druhej najobľúbenejšej CK na Slovensku.
Predtým ste si zase vychutnávali pozíciu víťaza.
Už vlani som konštatoval, že prvenstvo vám ušlo
len tak tak. Teraz ste sa ho opäť dočkali.
Keď sa zamýšľate nad rokom 2011, čo podľa Vás
rozhodlo, že ste sa posunuli na najvyššiu priečku?

Keď sme pripravovali produkt minulo-

ročnej sezóny a následne ho prezentovali
s prívlastkom „najlepšia ponuka všetkých
čias“, všetci sme verili, že rok 2011 bude
pre nás mimoriadne úspešný.

Plní elánu a optimizmu sme otvorili nové

destinácie, ktoré sa dovtedy zo Slovenska
nikdy nelietali a kapacitu v tradičných
destináciách sme navýšili o tretinu.

Bolo to odvážne rozhodnutie, ale nakoniec
sa ukázalo, že to bolo správne rozhodnutie
v dobrom čase.

Opätovne získaný titul

„Najobľúbenejšia CK za rok 2011“

nám potvrdzuje, že popri náraste počtu

klientov sa nám podarilo udržať vysokú
kvalitu nami poskytovaných služieb.
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Csaba Varga
majiteľ CK TIP travel
a TATRATOUR

Na prvý pohľad sa to možno nezdá, ale klienti hodnotia

všetko... Od prvého kontaktu na pobočkách, až po prílet
či príchod domov. V našich kanceláriách čaká na klientov milý scestovaný personál, ochotný kompetentne
odpovedať na otázky o ich dovolenkových snoch.

Ďalšiu, pre klienta neviditeľnú zložku tvoria manageri

a destinátori, ktorí zabezpečujú, aby všetci klienti dostali
objednané a zaplatené služby.

Tu by som rád vyzdvihol fakt, že máme nesporne najprofesionálnejší tím na Slovensku.

Ďalším článkom reťazca sú technickí sprievodcovia,
delegáti a animátori, výberu ktorých tiež venujeme

veľa času a energie. Kvality nášho tímu potvrdzujú aj

skúsenosti z letísk, kde sa na našich delegátov obracajú
rakúski či nemeckí turisti, pretože naši delegáti na nich
pôsobia veľmi profesionálne... :)

Kde ste boli najúspešnejší? V počte klientov
i v raste záujmu zo strany dovolenkárov.
Vo všeobecnosti sme dobre odhadli trendy a naša
produktová štruktúra bola výnimočná na trhu. Absolútnym hitom sa stalo Turecko, kde sme naplánovali až 13 lietadiel týždenne a počas sezóny sme pre
veľký záujem doobjednali ešte jedno.
Teší nás, že už aj v Bulharsku sme sa vďaka jedinečnej ponuke 4-5* all inclusive hotelov stali najvýznamnejším touroperátorom v danom segmente.
Chorvátsko patrí k našim tradične najúspešnejším destináciám a nebolo tomu inak ani v minuloročnej sezóne. Naši klienti privítali ponuku
hotelov s all inclusive službami, spa a wellness.
Ďalším našim plusom v Chorvátsku sú nami ponúkané a klientmi žiadané Klubové hotely.
Osobne som veľmi rád, že sa nám podarilo
zrealizovať všetky plánované lety na Maltu, Sicíliu, Kalábriu, do Portugalska, Almérie v Andalúzii alebo na prekrásny, ale málo známy grécky
ostrov Kefalóniu. Boli to práve naše dovolenkové
ciele, kam zatiaľ nikto iný nedokázal otvoriť priame letecké spojenie, teda postaviť samostatný
charterový let priamo zo Slovenska.
Koľko klientov vám v roku 2011 prejavilo dôveru? V rámci CK Tip Travel –TATRATOUR, ale aj
v rámci všetkých cestovných kancelárií, s ktorými
spolupracujete?
Celkovo bezmála 90 tisíc. Pre ilustráciu je to
2150 autobusov, ktoré by tvorili asi 35 km kolónu
plnú ľudí v očakávaní prežitia svojich najkrajších
dní v roku. Keď beriete do úvahy, že hovoríme iba
o letnej dovolenkovej sezóne, ktorá na Slovensku
predstavuje len cca 15 týždňov, to znamená týždenne zabezpečiť dopravu, ubytovanie a všetky
ďalšie služby pre 6 tisíc dovolenkárov.
Je to obrovská zodpovednosť a bez perfektnej
prípravy a práce našich zamestnancov a spolupráce so zahraničnými partnermi by to nebolo možné.
Aká je vlastne pozícia cestovných kancelárií
TIP travel – TATRATOUR, KOALA TOURS, SENECA TOURS a od jesene aj RUEFA REISEN?
Čo máte všetci spoločné a v čom sa odlišujete?
Už niekoľko rokov úzko spolupracujeme s Koalou a Senecou, čo sa nám osvedčilo a tak momentálne nadväzujeme spoluprácu aj s Ruefou.
Spoločnými silami vieme dosiahnuť pre klientov
kvalitnejší servis, lepšie podmienky a v neposlednom rade aj ceny.
Čo Vás ľudsky v podnikaní v roku 2011 najviac
potešilo?
To že som veril sám sebe... Keď som prezentoval vo firme na jeseň 2010 moju víziu o rozšírení
produktu a náraste počtu klientov, boli všetci až
na moju manželku opatrní, ba až skeptickí... Nie,
že by mi neverili, ale v tejto dobe, keď sa slovo
kríza skloňuje viac ako inokedy, boli v plánovaní
a predovšetkým v nárastoch opatrní.

Obrovský počet klientov iste prináša aj nejaké
prejavy nespokojnosti. Neriešme teraz tie neopodstatnené. Ako riešite prípady sťažností, ktoré sa
opakujú a pri ktorých zistíte, že sú oprávnené?
Napriek faktu, že celkový počet sťažností
u nás už roky neprekročil 0,5 % z celkového počtu obslúžených klientov, každý negatívny postreh
nás núti zamyslieť sa nad príčinou jeho vzniku
a ak je to čo i len trochu možné, snažíme sa služby
vylepšiť tak, aby bol u nás každý klient so službami maximálne spokojný. V roku 2011 bolo najväčším problémom meškanie lietadiel, čo v niektorých prípadoch neumožnilo klientom čerpať
niektoré služby, ako napríklad prvú stravovaciu
službu v deň príchodu. V takýchto prípadoch sme
klientov buď finančne odškodnili, alebo ponúkli
ako odškodné atraktívny fakultatívny výlet organizovaný počas dovolenky v danej destinácii.

HRDOSŤ,
SPOKOJNOSŤ
A POCIT DOBRE
ODVEDENEJ PRÁCE

V prípade, že sa vyskytli nejaké problémy s ubytovacími kapacitami, tak tie sa starostlivo riešili
buď priamo na mieste výmenou ubytovacieho zariadenia, alebo po návrate z dovolenky vybavením
reklamácie v zmysle Zmluvných vzťahov.
Aké celkové trendy očakávate v tomto roku
v cestovnom ruchu?
Akékoľvek trendy je veľmi ťažké v súčasnosti
predvídať. Ponuka na trhu je široká a budem veľmi rád, ak klienti nebudú vyberať len podľa ceny.
Verím, že každou sezónou sa viac a viac profilujú „dobré značky CK“, ktoré sú zárukou kvality
a klienti ich rozpoznajú... Dobrý produkt vždy
nájde svojich odberateľov aj v ťažkých časoch.
Je tu rok 2012. Čím chcete zaujať v tomto roku?
Ako si chcete udržať ťažko dosiahnutú pozíciu?
Odpoveď nájdete v našom katalógu LETO
2012. Výrazne sme navýšili ponuku v našich tradičných destináciách a otvoríme nové destinácie
ako Sardíniu a tuniskú Djerbu za vynikajúce uvádzacie ceny. Celkovo sme naplánovali 42 lietadiel
týždenne na najkrajšie pláže Stredomoria, čo
nám umožnilo dosiahnuť mimoriadne priaznivé
ceny pre našich klientov. Pevne verím, že takto
o rok budeme vyhodnocovať tohtoročnú sezónu
a môcť konštatovať, že opäť to bola najlepšia ponuka všetkých čias.
A čo osobný život? Odkryjete kúsok svojho
súkromia?
Mojou najväčšou radosťou je moja rodina, manželka Daniela, ktorá ma vždy podrží a poradí pri náročných rozhodnutiach
a naši traja synovia, ktorým už cestovanie tiež prirastá k srdcu. Momentálne sa teším na tie moje
najkrajšie dni v roku, keďže sa chystám s Danielou na cestu okolo sveta :)...
Za rozhovor ďakuje Ľubomír Motyčka
šéfredaktor a vydavateľ mesačníka Cestovateľ.
Rozhovor je prevzatý z časopisu
Cestovateľ - číslo 2-2012

To sú výrazy najlepšie vystihujúce
pocity, ktoré sa 17. januára natrvalo usadili v dušiach každého
člena nášho tímu.
Skutočnosť, že sme opäť získali
prvenstvo v ankete časopisu Cestovateľ o najobľúbenejšiu cestovnú
kanceláriu na Slovensku nás nesmierne teší. S eufóriou okamžite
prišla nová chuť a sila robiť veci
ešte lepšie :)
Všade panuje oslavná nálada vyžarujúca odhodlanie splniť vám,
naši milí zákazníci, všetky vaše
dovolenkové sny!

Vaše hlasy, za naše víťazstvo, sú pre nás najväčším
možným ohodnotením.

Ďakujeme :)
my-way.sk 13
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Írsko
Puntove

Peter Remiš

text a fotografie

Poznáte ten pocit keď vám niečo nedá spávať?
Keď sa do vás niečo zakliešti a podchvíľou sa
vám to pripomenie? Tak ja to mám takto
rozrobené s mestom Galway... tak dlho ma
nahlodávala myšlienka, že sa tam musím vrátiť,
až som jej po 2O rokoch podľahol!

V pamäti som mal stále svoju prvú cestu, keď
som sa po ostrove túlal s Írskym denníkom
Heinricha Bölla v batohu. Podľa knihy malo byť
všade kopec opustených kaštieľov, v ktorých sa
dá zadarmo prenocovať. Neuvedomil som si, že
od vydania denníka prešla večnosť.
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Po opustených kaštieľoch nebolo ani
chýru, ani slychu. Jediná sľubne vyzerajúca
zrúcanina stála v Galway, na druhej strany
rieky Corrib. Reálna vidina noci á la knieža /
dobrodruh sa mi pomaly ale isto začala rozplývať. Nablízku nebol žiadny most...

...duša na mieste
Po rokoch som zistil, že išlo o pozostatky kaštieľa Menlo, ktorý vyhorel v júli
1910 za záhadných okolností. V stáročnom
šľachtickom sídle bol vtedy iba koniar James
Kirwan, dve slúžky a telesne postihnutá
Ellen Blakeová. Keď koniar nad ránom zistil, že krídlo, v ktorom spí Ellen, je pohltené v plameňoch, podarilo sa mu vyliezť von
oknom po brečtane. Slúžky utiekli pred
plameňmi na 12-metrovú vežičku, odkiaľ
kričali o pomoc. Bohužiaľ, žiadny rebrík

nebol dostatočne vysoký na ich záchranu.
Prvé dievča skočilo na podložené kopy sena
tak nešťastne, že na mieste zahynulo. Druhé
prežilo pád so stratou vedomia. Po šľachtičnej Ellen Blakeovej sa nenašla ani stopa.
Múry obrastené brečtanom stále pripomínajú tieto smutné udalosti.

(pôvodný írsky názov Ros a‘ Mhíl znamená „Polostrov morskej obludy“), môžete
podniknúť výlet na Aranské ostrovy. Spolu
s útesmi v Donegale patria k tomu najkrajšiemu, čo som v tejto krajine videl. Z troch
hlavných ostrovov si nenechajte ujsť najväčší Inishmore. V prístave si môžete prenajať

Dnes sa tu pasú polodivé kravy a v mesiaci lásky sem chodia páriky na romantické pikniky. Napriek tomu, že som chodil
popri rieke celý deň, ani teraz som nenašiel cestu k zrúcanine.
S odstupom času považujem za šťastie, že
som tam vtedy nespal. Určite tam v noci straší.

to najkrajšie...
Ak prejdete z Galway autobusom
do 30 km vzdialenej dedinky Rossaveal

my-way.sk 15
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bicykel, alebo minibus, ktorým sa dostanete
do najzaujímavejších kútov ostrova. Okrem
rákosových striech, príšernej angličtiny domorodcov a starých náhrobných kameňov,
sa môžete pokochať aj kolóniou tuleňov.
Hlavnou atrakciou je však kamenné opevnenie Dun Aengus, najmajestátnejšia európska stavba z doby železnej. Monument
sa skladá zo série múrov kruhového tvaru
a vnútornej citadely. Zo stometrového útesu
je nádherný výhľad na 120-kilometrový úsek
pobrežia Atlantiku. Ak sa bojíte výšok, odporúčam natiahnuť sa len tak do trávy a nasávať magickú energiu. Zvukovú kulisu vám
budú robiť gigantické vlny, ktoré bez prestania bičujú pobrežie. Nemyslite radšej na to,
že občas sa časť brala zrúti. Naposledy sa tak
stalo pred 2000 rokmi a v studenom oceáne
skončila polovička stavby. Brrrŕ!

...a zostal mi song
Galway, správne stredisko grófstva
Connacht a štvrté najväčšie mesto v Írsku,
sa veľmi rýchlo mení z provinčného mestečka na moderné centrum západnej časti krajiny. Pred desiatimi rokmi malo niečo vyše
70-tisíc obyvateľov a pri súčasnom tempe by
do konca desaťročia mohol počet prekročiť
100-tisíc. Od jari do jesene sa to v uliciach
hemží turistami. Počas mojej návštevy sa
v miestnych Docks konal festival pri príležitosti zastávky jachtárskej súťaže Volvo
Ocean Race. Čakanie vo frontách na pivo
a párky, ani vystúpenie miestnej superstar
však nebolo nič pre moju citlivú povahu. Našťastie som hneď pri vchode naďabil na ama-
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Peter „Punto“ Remiš
spevák, textár, blogger a majiteľ
jazykovej školy.

térsku kapelu, ktorá ma okúzlila nasadením
a bláznivým imidžom. Spravil som si im pár
fotiek a oni ma stihli nainfikovať jednou melódiou. Dnes je to jeden z mojich najmilších
songov. Vďaka chlapci. Keď sa vrátim do Galway, máte u mňa Guinness.
inzerat_jazykove_pobyty_Layout 1 25. 7. 2012 18:08 Page 2

JAZYKOVÉ POBYTY
DOSTUPNÉ PRE KAŽDÉHO

Malta
Anglicko

Keď nekoncertuje, venuje sa

anglickému jazyku, ktorý tiež
odborne vyučuje vo svojej

škole SKYPERS, www.skypers.sk

spoznávame

Malta

ostrov plný farieb a chutí
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Existuje jedno
krásne miesto.

Rozprestiera sa na siedmich
kúskoch zeme a spolu tvorí jeden
celok. Maltské ostrovy osídlili najprv prví osadníci zo Sicílie, neskôr
boli pod nadvládou Feničanov,
Rimanov, Arabov, rytierov,
Francúzov a Angličanov.
Od roku 1964 boli samostatné,
nie však nadlho. V roku 2004
vstúpili do Európskej únie a sú
členmi eurozóny.

Navštíviť Maltské ostrovy môžete rôznymi spôsobmi. Lietadlom alebo loďou
z Európy, z 90 kilometrov vzdialenej Sicílie
alebo leteckými expresmi z Afriky. Na Maltu, najväčší obývaný ostrov, chodieva viac
ako 1,5 milióna turistov ročne. Vedia prečo :
nikde inde na svete nenájdu toľko záhad,
pamätníkov histórie a výdobytkov modernej doby.
Hlavné mesto Malty je prvé plánovane
vystavané mesto Valletta, ktoré nesie meno
po svojom zakladateľovi, veľmajstrovi rytierov rádu svätého Jána Krstiteľa Jean-Parisio
de la Vallette. Atmosféru rytierov môžete
v meste cítiť ešte dnes a ich časy si pripomenúť v múzeu, v ktorom budete mať chuť
obliecť si jeden z rytierskych oblekov a stať
sa na chvíľu jedným z nich. Tá istá vstupenka vás zavedie do štátnych siení, kde dodnes
sídli prezident a budovu stráži čestná stráž,
ktorá má výhľad na námestie s fontánami,
tancujúcimi v rytme hudby každú celú hodinu. Vo Vallette nesmiete vynechať návštevu
katedrály Svätého Jána Krstiteľa. Exteriér
budovy pripomína úplne obyčajný kostol,
zvnútra vás však ohúri nádherná baroková
výzdoba, vzácna mramorová podlaha a nepopierateľne jeden z najväčších umeleckých
maliarskych skvostov – originálny obraz
Carravagia s jeho podpisom. Nejeden z návštevníkov vychádza z katedrály so slovami,
že krajší kostol nevideli ani v Ríme.

MALTA

Vidieť by ste určite mali aj Mdinu, bývalé hlavné mesto Malty, dnes nazývané Tiché
mesto. Prečo Tiché? Zistíte to, keď sa prejdete rôzne zakrivenými uličkami, najlepšie so
sprievodkyňou, ktorá vám porozpráva všetky
tajomstvá Tichého mesta z čias rytierov. Pretože práve Mdina ich ukrýva viac ako dosť.

my-way.sk 19
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Jedno z maltských NAJ sa nachádza
v meste Mosta. Kostol, ktorý je zasvätený
Panne Márii a 15.augusta tu Malťania slávia veľkú festu na jej počesť, má tretiu najväčšiu kupolu v Európe. Ku kostolu patrí aj
jeden zázrak. Počas druhej svetovej vojny
cez kupolu do kostola spadla bomba, ktorá
nevybuchla. Majú tam uloženú repliku tejto
bomby a prezrieť si taktiež môžete originálnu situáciu na fotkách.
NAJ sú aj megalitické chrámy, nachádzajúce sa na Maltských ostrovoch. Staršie
ako pyramídy, postavené za dodnes neobjasnených okolností, pútajú najstaršie megalitické chrámy na svete pozornosť každého
zvedavca. Do podzemného múzea Hypogeum, ktoré je údajným cintorínom z doby
megalitických chrámov, sú lístky vypredané
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na dva mesiace dopredu! Ak už viete, kedy
Maltu navštívite, treba si ich objednať cez
internet, pretože dostať sa do Hypogea je zážitkom na celý život.
Nočný život si môžete užiť v mestách
St.Julians, Bugibba či Paceville (čítaj Pačevil). Aj keď názov posledného mesta znamená
mesto pokoja, život v baroch a diskotékach sa
nezastaví 24 hodín denne. Aj preto je vyhľadávaným strediskom najmä mladých, ktorí si
môžu vybrať zo 150 diskoték na jednej ulici.
Užiť si leto na Malte s deťmi je tiež lákavé. Malta ponúka možnosti aquaparku
s rôznymi vodnými atrakciami, dedinku
Pepka námorníka či delfinárium, kde si môžete pozrieť vystúpenia tuleňov, papagájov
a delfínov. V ňom si môžete splniť sen - za-

plávať si s delfínmi a odniesť si domov fotky
s bozkom od nich. Taký zážitok vám ostane
navždy v srdci. Môžete plávať s delfínmi,
s ktorými plával aj Brad Pitt a Angelina Jolie
s ich deťmi, ktorí tu minulý rok strávili pár
letných dní.
Druhý najväčší obývaný maltský ostrov
má názov Gozo, domáci mu však stále hovoria arabským menom Gawdesh. Ostrov, kde
vraj Calypso väznila Odyssea, je zelený a má
tiež niekoľko záhad, zázrakov a prívlastkov
s predponou NAJ.
Medzi záhady patrí najstarší megalitický chrám Ggantja, zázrakom je opradená bazilika Ta Pinu. Údajne sa tam zjavila
Panna Mária a odvtedy na toto miesto prichádzajú pútnici z celého sveta modliť sa
za uzdravenie – seba alebo svojich príbuzných. Nájdete tu miestnosť, kde beznádejné
prípady ďakujú za uzdravenie práve tejto bazilike. Na Goze nájdete jeden z ôsmich divov
Európy Azúrové okno, spoza ktorého denne
víta svojich návštevníkov rozbúrené more.

Každý víkend sa v niektorej z maltských
a gozitánskych mestečiek slávi festa. Oslavuje sa patrón kostola, ktorých je na ostrovoch
toľko, ako dní v roku. Na festu sa obyvatelia
miest pripravujú starostlivo. Vyzdobia ulice,
kostol, upracú si pred domami. Z kostolov
vynesú von sochy svätých, ktoré postavia
na vysoké stojany. Festa vrcholí procesiou so
sochou patróna kostola a veľkým ohňostrojom. Všetci obyvatelia maltských ostrovov
sa počas festy zabávajú, jedia, pijú, spievajú, uctievajú si patróna kostola a tak je to
na Malte každý deň. Malťania si vedia užívať
život, preto sa tu turisti cítia inak ako v iných
častiach Európy . Ak nemáte ešte v srdci iné
miesto, Maltu si ihneď zamilujete.

Vynechať sa nedá ani Modrá lagúna
na treťom najväčšom a tiež obývanom ostrove
Comino. Žijú tu štyria stáli obyvatelia, dá sa
na ňom dokonca ubytovať v jednom hoteli, ale
spravidla sem turisti chodievajú na výlet na pol
dňa lodnými taxíkmi z rôznych častí Malty.
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Mellieha Bay****

Paradise Bay****

Ramla Bay*****

stredisko Melieha Bay

stredisko Cirkewwa

stredisko Marfa

Hotel: Mellieha Bay je jedinečnou palmovou záhradou priamo na brehu Stredozemného mora. Najpozoruhodnejšia na ňom je
jeho skvelá poloha – nachádza sa v blízkosti
najkrajšej a najväčšej pláže na ostrove, podľa ktorej je hotel pomenovaný. Výnimočná
je aj krása jeho exteriéru - záplava zelene
obklopuje hotelový areál a ústi na pláži
s jemným pieskom.

Hotel: najväčšou atrakciou hotela Paradise Bay je jeho skvelá poloha. Nachádza sa
na jednom z najčarovnejších miest Malty
– v malebnom letovisku Cirkewwa, na dohľad od prenádhernej pláže Paradise Beach
a súčasne v blízkosti najobľúbenejšieho
strediska na ostrove – Mellieha Bay. Charakter dovolenky v ňom najlepšie vystihuje
jeho názov – hotel je prázdninovým rajom
pre svojich hostí.

all inclusive

Pláže: priamo pred hotelom súkromná piesočnatá pláž, príp. betónové platne na slnenie (ležadlá a slnečníky zdarma) • nádherná
piesočnatá pláž Mellieha Bay s pozvoľným
vstupom do mora vzdialená cca 100m
od hotela – slnečníky a ležadlá (za poplatok)

all inclusive

Pláže: hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky
priamo na pláži zdarma • jedna z najkrajších pláží ostrova – Paradise Beach, je
vzdialená 900m
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ultra all inclusive

Hotel: Ramla Bay Resort je miestom, ktoré
ponúka okrem nezabudnuteľnej dovolenky
množstvo vizuálnych zážitkov. Pripadáte
si v ňom ako na nádhernom ostrove Bali.
Práve touto exotickou krajinou sa nechali
inšpirovať jeho tvorcovia a Ramla Bay je tak
unikátnou visutou záhradou nad hladinou
mora. Hotel predstavuje dokonalú kombináciu elegancie, výnimočnej štýlovej dovolenkovej atmosféry, kvalitných služieb a príjemného prostredia, ktoré ho obklopuje.
Pláže: hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky
priamo na pláži zdarma • piesočnatá pláž
Mellieha Bay cca 1km od hotela (zdarma
transfer do letoviska Mellieha Bay)
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Dovolenkujte s najobľúbenejšími

cestovnými kanceláriami na Slovensku.

Nástupné miesta
autobusových
zájazdov

Viac ako 20 rokov skúseností
sú zárukou vašej spokojnosti.

TIP travel | TATRATOUR | KOALA TOURS | SENECA TOURS

Považská
Bystrica

st 2012
laaugust

MALTA

Žilina
Martin

Liptovský
Mikuláš

Poprad

Piešťany
Trnava

Senec
Bratislava

Banská
Bystrica

» 12 dní, AII Inclusive

Prešov
Michalovce

Trenčín
Malacky

649 € RHODOS

Paradise Bay 4* +

Košice

ANDALÚZIA 649
€ RHODOS
+
Porto Magno 4*

» 12 dní, AII Inclusive

SICÍLIA

» 11 dní, polpenzia

» 12 dní, AII Inclusive

IBIZA

BRATISLAVA

»»autobusová stanica Mlynské Nivy,
nástupište č. 44

DUNAJSKÁ STREDA
»»parkovisko za MSKS

KOMÁRNO

»»parkovisko za Jókaiho divadlom

KOMAROM (HU)

»»parkovisko pri Tescu

KOŠICE

»»parkovisko pred Jumbo centrom

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

»»parkovisko pred od Kaufland

LUČENEC

»»parkovisko na námestí Republiky

MALACKY

»»parkovisko na Mierovom námestí

449 €

» 11 dní, AII Inclusive

499 €

Royal Palm Resort 5*
» 7 dní, AII Inclusive

649 € TURECKO

649 €

Club Alara Park 5*

» 12 dní, AII Inclusive »11 dní, AII Inclusive

MARTIN

CYPRUS

MICHALOVCE

KEFALÓNIA 649 €+ TUNISKO

»»parkovisko pred železničnou stanicou
»»autobusová stanica, Kostolné námestie,
pri Zemplínskom múzeu

»»parkovisko pri Malej železničnej stanici

» 12 dní, AII Inclusive

599 € TURECKO

Fiesta Milord 4*

BANSKÁ BYSTRICA

499 €

Evi 3*

Fiesta Athénee Pal. 5* Astor Beach 3* +
Samoa 4*

Nitra

Komárom

» 8 dní, AII Inclusive

MALORKA 649 € TURECKO

Lučenec

Dunajská Komárno
Streda

549 €

Louis Colossos Beach 5*

NITRA

»»parkovisko pri autobusovej stanici

849 € TUNISKO

Louis Imperial 4* +

» 11 dní, AII Inclusive

399 €

Helya Beach & Spa 4*
» 7 dní, AII Inclusive

Kefalonia Palace 4* Hill Diar 3*+
» 12 dní, AII Inclusive

399 €

» 11 dní, AII Inclusive

ZAKYNTHOS 649 €+ EGYPT

499 €

Zante Royal Res. 4* Grand Plaza Res. 4* +
» 12 dní, AII Inclusive

KORFU

» 11 dní, AII Inclusive

749 € BULHARSKO 399 €+

PIEŠŤANY

Aquis Sandy Beach 5* Chaika Beach Res. 4*

POPRAD

Louis Creta Princ. 5* Royal Club Victoria 5*

»»železničná stanica, nástupisko MHD
»»parkovisko pred BILLOU

POVAŽSKÁ BYSTRICA
»»autobusová stanica

PREŠOV

»»parkovisko pred ELECTRO WORLD
pri Tescu

SENEC

»»autobusová stanica

TRENČÍN

»»železničná stanica, parkovisko ZDROJ

TRNAVA

»»nová železničná stanica, nástupisko
MHD

ŽILINA

»»parkovisko pri autobusovej stanici

» 12 dní, AII Inclusive

KRÉTA

» 8 dní, AII Inclusive

549 € BULHARSKO 599 €

» 8 dní, Ultra AIl Incl.

» 12 dní, Ultra AIl Incl.

Vyše 100 kvalitných
hotelov a apartmánov

CHORVÁTSKO • C IERNA HORA
BULHARSKO • GRÉCKO • ŠPANIELSKO
hotely 3* | Polpenzia
hotely 3* | All Inclusive
hotely 4* | Polpenzia
hotely 5* | All Inclusive

| 7 dní
| 7 dní
| 7 dní
| 7 dní

od 199 €
od 249 €
od 249 €
od 299 €

BA 02/5263 2971 • 5293 2812 • 5296

5224 • 5441 8443 • 5293 1018 • 4463
7638 • 5249 4946 • 2086 3211
BB 048/412 5248 • 412 3150
DS 031/552 4872 KE 055/622 4872 •
623 3544 • 286 3210 KN 035/773 3290
LC 047/432 3089 MA 034/772 3136
MI 056/644 1149 NR 037/652 4294 •
652 4797 PN 033/797 0909 • 772 5305
PO 051/773 4300 • 286 3210
PP 052/776 3712 • 468 3630
SC 02/4592 3063 TN 032/743 4842 •
744 6451 TT 033/551 3334 • 551 4028
ZA 041/562 6916 • 562 6596

tiptravel.sk tatratour.sk
koala.sk seneca.sk

predstavujeme
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„Necesitas vacaciones,
necesitas Andalucia.
– Potrebuješ dovolenku,
potrebuješ Andalúziu“.

Citované heslo aktuálnej kampane na prezentáciu menovanej
destinácie dokonale vystihuje
podstatu tohto magnetu turistov.

Pretože nie je dôležité, či ste typ
plážového, aktívneho, či poznávacieho dovolenkára, ponuka je pre
každého natoľko zaujímavá,
že by Vám nestačili týždne na úplné odkrytie jej tajomstiev.

Poďte s nami vychutnávať slnečné
pláže krajiny dvoch morí, kontrastný prírodný reliéf, historické
poklady jedinečnej architektúry.
Títo nemí svedkovia Vám skutočne majú čo vyrozprávať!

Andalúzia, to sú dlhé pláže, šport, život, vôňa leta. Je to tanečnica vznášajúca
sa v rytme flamenca, hrajúca neskrotnými
tónmi vášne. Tradičná corrida tu predstavuje umenie zápasu človeka s býkom, silu
života a smrti. Je to tiež miesto početných
náboženských procesií, ktoré miestne bratstvá organizujú v priam na naše pomery teatrálnom štýle.
Keď sa na miestnych plážach dobre započúvate do šumu mora, prezradí Vám, prečo je Andalúzia iná ako zvyšok sveta, iná ako
zvyšok Španielska. Známe mestá ako Córdoba, Ronda, Sevilla či Málaga Vás pohltia
svojou ohromujúcou charizmou. Kto ich raz
spozná, ten bude túžiť dohodnúť si s nimi
schôdzku zas a zas…
Pre pochopenie jedinečnosti tejto krajiny je potrebné priblížiť farebnú históriu.
Na území, ktoré dnes nazývame Andalúziou, držali vládne žezlo v rukách mnohé
národy. Od Ibérov pred 3 500 rokmi, cez
Féničanov, Grékov, Kartágincov, keď sa píše
rok 210 pred n.l., prichádzajú Rimania,
pokojný život narušili i germánske kmene
a Vizigóti. Skutočná kultúrna a spoločenská
revolúcia vypukne príchodom berberského
veliteľa Tárika v r. 711. V slovníku obyvateľov sa udomácnia typicky arabské pojmy ako
emirát, chalifát, muladíovia, architektúra
príjme arabskú tvár, následkom pokojného spolužitia kresťanov, židov a moslimov
príde k formovaniu kultúry tak jedinečnej,
že sa nedá prehliadnuť.
Neskôr zapríčinením vnútorného rozpadu Andalúzie definitívne preberajú moc nad
krajinou kresťania. Samozrejme je priro-

dzené, že dlhé roky stretu Afriky s Európou
nemohli zostať bez následkov. Výsledkom je
krajina s ojedinelou architektúrou, kultúrou
a životným štýlom. Do pamäti sa Vám zapíše
typicky andalúzsky obraz: chladivé patio so
záplavou kvetou a zurčiacou vodou.
Nájdeme tu mnoho krásnych slnečných
miest ako stvorených na trávenie neopakovateľných dovolenkových chvíľ, takých, ako
nikde inde na svete!
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Izrael

Eilat - perla Červeného mora

Existuje
nespočetné
množstvo
dôvodov,
prečo ľudí
láka Izrael...
Pre niektorých je to slnečné podnebie. Pre iných bohatá ponuka
rôznych nálezísk a pamätihodností – historických, archeologických,
náboženských, alebo jednoducho
krásnych. Pre ďalších je to návrat
ku koreňom civilizácie, ich náboženstva a návšteva svätých miest.
Pre ostatných fascinujúci kontrast
medzi starodávnou a modernou
dobou.
Ale pre každého ponúka Izrael
niečo zvláštne, novú dimenziu,
ktorá zmení návštevu Izraela
na skutočne nezabudnuteľný
zážitok. Izrael je moderná krajina,
ktorá spája bohatú a slávnu históriu s turistickou infraštruktúrou,
ktorá vyhovuje rôznorodosti chutí
dovolenkárov.

Leží na najjužnejšom cípe Izraela,
v Akabskom zálive na pobreží Červeného
mora a je izraelským letoviskom číslo jedna.
Je známy prestížnymi a luxusnými hotelmi
s celoročnou prevádzkou, vysokým štandardom služieb a neopakovateľnou kozmopolitnou atmosférou. Niekoľko piesočnato-kamienkových pláží Vám poskytne dokonalý
odpočinok a vynikajúce možnosti na kúpanie
a objavovanie podmorského sveta. Veľmi obľúbeným je podmorské observatórium a oceanárium, ktoré nemôžete počas svojej návštevy Eilatu vynechať. Plávanie s delfínmi,
potápanie a šnorchlovanie, plavby po Červenom mori, návšteva prírodných parkov, výlet
na Sinaj, či do jordánskej Petry, to sú len niektoré aktivity, ktoré Vám Eilat ponúka.

Netanya
- diamant Stredomoria
Jedno z najvyhľadávanejších letovísk
Izraela ležiace len 35 km od Tel Avivu. Žiadne iné mesto v Izraeli sa nemôže pochváliť
takými krásnymi piesočnatými plážami,
ktorých dĺžka dosahuje až 13,5 km. Netanya
má celkom 8 organizovaných pláží, ktoré sú
tvorené jemným pieskom a vstup do vody je
pozvoľný. Pláže Sironit Beach a Herzl Beach
v centre Netanye (kde ležia i naše hotely), sú
ideálne i pre deti a neplavcov. Prístup na tieto
pláže je unikátnym panoramatickým preskleným výťahom.
Na oboch plážach sú k dispozícii lehátka i slnečníky, rôzne možnosti občerstvenia
a športovania. Nádherný výhľad na more sa
Vám naskytne pri prechádzkach po perfektne
vybudovaných promenádach, ktoré lemujú
pobrežie na vrchole jemných vápencových
útesov. Promenády sú starostlivo udržiavané a poskytujú možnosti na športovanie,
ako i relax a oddych v množstve kaviarničiek
a reštaurácií.
Netanya, nazývaná tiež „Ružou Šaronu“
má šarmantné centrum - vzdialené od našich
hotelov cca 10 min. chôdze, ktoré Vás zaujme
svojou priateľskou atmosférou a množstvom
aktivít usporadúvaných na hlavnom námestí.
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Izrael s pobytom pri mori v Tabe
1.-2.DEŇ: odlet z Bratislavy do Tel Avivu. Trans-

fer do hotela, ubytovanie, večera a nocľah
v Betleheme. Po raňajkách prehliadka Betlehema – Bazilika narodenia Ježiša Krista. Návšteva Jeruzalema, posvätného mesta židov,
kresťanov a moslimov. Prehliadka najznámejších miest Jeruzalema: Múr nárekov, Krížová
cesta - Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu
na Kalvárii. Prehliadka hrobky kráľa Dávida
a miestnosti konania Poslednej večere. Večera
a nocľah v Betleheme.

3.DEŇ: po raňajkách odchod do Jericha, naj-

nižšie položeného a najstaršieho obývaného
mesta na svete, ktorého prvé osídlenie spadá do obdobia 9 000 pred n.l. Odchod popri
Qumrane (nálezisko biblických zvitkov) k najnižšie položenému miestu na svete, k Mŕtvemu moru. Prehliadka pevnosti Massada (pamiatka UNESCO), miesta boja Zelótov proti
Rimanom s výhľadom na Mŕtve more a Júdsku
púšť. Ubytovanie pri Mŕtvom mori, najslanšom mori na svete. Po ubytovaní možnosť kúpania, večera a nocľah.
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4.DEŇ: po raňajkách relax pri Mŕtvom mori

(leží 392 m pod hladinou svetového oceánu).
Čierne bahno, voda a ovzdušie majú priaznivý vplyv na organizmus. Na poludnie odchod
do Eilatu. Krátka prehliadka izraelského letoviska a prechod hraníc do Egypta. Transfer
do hotela s all inclusive službami.

5.-13.DEŇ: pobyt v hoteli s all inclusive služba-

mi v egyptskom letovisku Taba pri Červenom
mori. Možnosť fakultatívnych výletov ku Kláštoru sv. Kataríny, Mojžišova hora, návšteva
Dahabu, výlet do jordánskej Petry, lodné a potápačské výlety, púštne safari, využitie ďalších
lákavých atrakcií strediska (golfové ihrisko,
centrum vodných športov a iné).

14.DEŇ: po raňajkách uvoľnenie izieb podľa po-

kynov delegáta, prechod do Izraela, transfer
na letisko v Eilate a odlet do Tel Avivu, transfer
do hotela, ubytovanie a nocľah.

15.DEŇ: raňajky, transfer na letisko v Tel Avive,

odlet do Bratislavy.

Izrael
Pútnické zájazdy
s pobytom
Izrael
Izrael
pri mori
a Mŕtve More
v letoviskách
Netanya
a Eilat
1.DEŇ: odlet z Bratislavy do Tel Avivu, transfer

do oblasti Galilea. Ubytovanie v hoteli, večera
a nocľah.

2.DEŇ: raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika

Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) a návšteva
miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej,
kde si manželia môžu obnoviť manželské
sľuby. Popoludní návšteva Kafarnaumu – dom
sv. Petra, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha
– miesto zázračného rozmnoženia chlebov
a rýb, miesto primátu sv. Petra, návrat do hotela, večera a nocľah.

3.DEŇ: raňajky, výstup na vrch Tabor, prehliad-

ka Kostola Premenenia Pána a návšteva Yardenitu (rieka Jordán) – obnovenie krstných
sľubov. Popoludní transfer do Betlehema
s krátkou zastávkou v Jerichu. Ubytovanie
v hoteli v Betleheme, večera a nocľah.

4.DEŇ: raňajky, prehliadka Betlehema (Bazilika

do Betlehema. Ubytovanie v 3* hoteli, večera
a nocľah.

narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka). Popoludní návšteva Ain Karem
(narodenie Jána Krstiteľa a Navštívenie Panny
Márie u Alžbety). Večera a nocľah.

2.DEŇ: raňajky, celodenný výlet počas ktorého

5.DEŇ: raňajky, odchod autokarom do Jeruzale-

1.DEŇ: odlet z Bratislavy do Tel Avivu, transfer

budete mať možnosť prezrieť si pevnosť Massada - symbol odporu židov voči Rimanom,
okúpete sa v Mŕtvom mori (najnižšie položené
miesto na Zemi - 422 m pod hladinou mora),
môžete si zakúpiť originálnu kozmetiku
z Mŕtveho mora a navštívite Jericho – jedno
z najstaršie trvale osídlených miest a najnižšie
obývané mesto na svete (– 258 m pod úrovňou
mora). Návrat do Betlehema, prehliadka Baziliky Narodenia Ježiša Krista, večera, nocľah.

ma. Prehliadka mesta - Betfage, Olivová hora
- prehliadka kostola Pater Noster, návšteva
Dominus Flevit, miesta, kde Ježiš plakal nad
Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, Baziliky Agónie (smrteľného zápasu
Pána Ježiša), Kostola Hrobu Panny Márie.
Prechod k Múru nárekov, Hora Sion, Večeradlo a Bazilika Usnutia Panny Márie. Večera
a nocľah.

3.DEŇ: raňajky, transfer na pešiu prehliadku

Jeruzalema, prezriete si staré mesto, Múr
nárekov, prejdete sa po Krížovej ceste – Via
Dolorosa, navštívite Baziliku Božieho Hrobu
na Golgote, vystúpite na Olivovú horu. Popoludní krátka autobusová prehliadka nového
Jeruzalema (Knesset a Menora). Klienti s destináciou Netanya: transfer do letoviska, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. Klienti s destináciou Eilat: transfer na letisko v Tel Avive,
odlet do Eilatu, transfer do hotela, ubytovanie
a nocľah.

4.-7.DEŇ: klienti s destináciou Netanya: pobyt

v letovisku Netanya v hoteli podľa vášho výberu. Klienti s destináciou Eilat: pobyt v letovisku Eilat v hoteli podľa vášho výberu, na siedmy
deň raňajky, na poludnie transfer na letisko
a odlet do Tel Avivu, transfer do hotela kategórie 3* v Tel Avive, ubytovanie a nocľah.

8.DEŇ: raňajky, transfer na letisko v Tel Avive

a následný odlet do Bratislavy.

1.DEŇ: odlet z Bratislavy do Tel Avivu, transfer

do oblasti Galilea. Ubytovanie v hoteli, večera
a nocľah.

2.DEŇ: raňajky, prehliadka Nazareta (Bazili-

ka Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) a návšteva miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej
(obnova manželských sľubov). Popoludní
návšteva Kafarnaumu – dom sv. Petra, Hora
Blahoslavenstiev, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto primátu sv. Petra, návrat do hotela, večera a nocľah.

3.DEŇ: raňajky, výstup na vrch Tabor, prehliad-

ka Kostola Premenenia Pána a návšteva Yardenitu (rieka Jordán) – obnovenie krstných
sľubov. Popoludní transfer do Betlehema
s krátkou zastávkou v Jerichu. Ubytovanie
v hoteli v Betleheme, večera a nocľah.

4.DEŇ: raňajky, prehliadka Betlehema (Bazilika

narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka). Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori
a návšteva Ain Karem (narodenie Jána Krstiteľa a miesto Navštívenia Panny Márie u Alžbety). Večera a nocľah.

5.DEŇ: raňajky, odchod autokarom do Jeru-

6.DEŇ: raňajky, prehliadka Betánie – Lazarov

hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní
možnosť fakultatívneho výletu na Massadu
a do Qumranu. Večera a nocľah.

7.DEŇ: raňajky, prehliadka Jeruzalema - staré

mesto, Krížová cesta - Via Dolorosa, Bazilika
Božieho hrobu na Kalvárii - Golgote. Večera
a nocľah.

8.DEŇ: raňajky, v ranných hodinách odchod

autobusom na letisko do Tel Avivu a následne
odlet do Bratislavy.

zalema. Prehliadka mesta - Olivová hora
- prehliadka kostola Pater Noster, návšteva
Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, Kostol Hrobu Panny Márie, Múr nárekov a Večeradlo. Odchod na krátke kúpanie v Mŕtvom
mori. Večera a nocľah.

6.DEŇ: raňajky, prehliadka Betánie – Lazarov

hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní
možnosť fakultatívneho výletu na Massadu
a do Qumranu. Večera a nocľah.

7.DEŇ: raňajky, prehliadka Jeruzalema - Krížová

cesta - Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu
na Golgote. Popoludní kúpanie v Mŕtvom
mori. Večera a nocľah.

8.DEŇ: raňajky, transfer z hotela na letisko a od-

let z Tel Avivu do Bratislavy.
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Pútnické zájazdy

Izrael a Petra Izrael a Sinaj

1.DEŇ: stretnutie účastníkov na letisku v Brati-

slave, odlet do Tel Avivu. Odchod autobusom
do Betlehema. Večera a nocľah.

2.DEŇ: raňajky, odchod do Jeruzalema, prehliad-

ka Starého mesta, Krížová cesta - Via Dolorosa,
Bazilika Božieho hrobu na Golgote. Popoludní
návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania.
Večera a nocľah.

1.DEŇ: stretnutie na letisku v Bratislave s násled-

ným odletom do Tel Avivu. Odchod autobusom
do Betlehema, večera a nocľah.

2.DEŇ: po raňajkách prehliadka Betlehema – Ba-

zilika narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov,
Jaskyňa Mlieka. Popoludní prehliadka Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa
a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety.
Prehliadka Jeruzalema - Staré mesto, Krížová
cesta - Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu
na Kalvárii – Golgote. Večera a nocľah.

3.DEŇ: raňajky, odchod autobusom ku Geneza-

retskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha, miesto primátu
sv. Petra. Popoludní návšteva miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu
obnoviť manželské sľuby, Nazareta – Baziliky
Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Večera a nocľah.

4.DEŇ: raňajky, výstup na vrch Tabor – miesto

Premenenia Pána, návšteva Jericha, fakultatívna návšteva Qumránu, prehliadka Betánie
– Lazarov hrob. Ubytovanie, večera a nocľah.

3.DEŇ: raňajky, odchod do Nazareta, prehliadka

mesta (Bazilika Zvestovania a Kostol sv. Jozefa),
návšteva miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej. Popoludní výstup na vrch Tabor, prehliadka
Kostola Premenenia Pána. Večera a nocľah.

4.DEŇ: raňajky, odchod autobusom ku Gene-

zaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev,
Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto
zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto
primátu sv. Petra. Návšteva Yardenitu (rieka
Jordán) – obnovenie krstných sľubov. Večera
a nocľah v Betleheme.

5.DEŇ: raňajky, odchod autokarom do Jeruzale-

5.DEŇ: raňajky, odchod autokarom do Jeruza-

lema. Prehliadka mesta, Betfage, návšteva
Olivovej hory, prehliadka kostola Pater Noster, návšteva Dominus Flevit. Prehliadka Getsemanskej záhrady, Baziliky Agónie, Kostola
Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, Hora Sion, Večeradlo a Bazilika Usnutia
Panny Márie. Večera a nocľah.

6.DEŇ: raňajky, odchod popri Mŕtvom mori

(možnosť krátkeho kúpania) do Eilatu a ďalej do Egypta, hora Sinaj, ubytovanie a večera
v hoteli pri Kláštore sv. Kataríny, nočný výstup
na Mojžišovu horu.

ma. Prehliadka mesta -Betfage, návšteva Olivovej hory, prehliadka kostola Pater Noster, návšteva Dominus Flevit. Prehliadka Getsemanskej
záhrady, Baziliky Agónie (smrteľného zápasu
Pána Ježiša), Kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, Hora Sion, Večeradlo a
Bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah.

Izrael

1.DEŇ: odlet z Bratislavy do Tel Avivu, transfer

do oblasti Galilea, ubytovanie v kibuci, večera
a nocľah.

2.DEŇ: raňajky, prehliadka rímskeho amfiteát-

ra v Beit Shean, cesta údolím Jordánu, prehliadka sýrskej pevnosti pri meste Katsrin.
Návšteva vinárstva na Golanských výšinách,
centrum kabaly Safed, Kafarnaum a Tabgha
na brehu Galilejského mora. Cesta cez Tiberias ku miestu krstu Yardenit a návrat do kibucu, večera, nocľah.

3.DEŇ: raňajky, prehliadka Nazareta a Baziliky

Zvestovania a cesta na horu Carmel. Panoramatická prehliadka Haify - prístav a výhľad
na záhrady Báhai, staroveké prístavné mesto
Acre, návrat cez horu Tabor do oblasti Galilea
do kibucu, večera a nocľah.

4.DEŇ: raňajky, návšteva parku Gan Hashlosha,

údolím Jordánu do Jericha, návšteva Qumranu a popri Mŕtvom mori (kúpanie) na pevnosť
Massada. Transfer cez Judejskú púšť do hotela
v Betleheme, večera a nocľah.

5.DEŇ: raňajky, prehliadka Jeruzalema – Oli-

vová hora, Getsemanská záhrada, Chrám národov. Prehliadka starého mesta, vrch Sion,
arménska a židovská štvrť, Múr nárekov, Via
Dolorosa a Bazilika Božieho hrobu, návrat
do hotela, večera, nocľah.

6.DEŇ: raňajky, panoramatická prehliadka

nového Jeruzalemu (Knesset a Menora), pamätník holokaustu Yad Vashem, Izraelské
múzeum a zvitky od Mŕtveho mora, model
druhého jeruzalemského chrámu. Cesta cez
Ein Karem do Betlehema, návšteva Baziliky
narodenia a Polí pastierov, návrat do hotela,
večera a nocľah.

6.DEŇ: raňajky, v skorých ranných hodinách od-

chod do Jordánska, návšteva Petry, podvečer
odchod späť do Betlehema. Večera a nocľah.

7.DEŇ: raňajky, prehliadka Betlehema – Bazilika

7.DEŇ: raňajky, odchod do Tel Avivu, pamätník

narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, Jaskyňa
Mlieka. Popoludní návšteva Ain Karem - miesto
narodenia Jána Krstiteľa a miesto Navštívenia
Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah.

7.DEŇ: raňajky, prehliadka Kláštora sv. Kataríny,

presun do Izraela, krátka zastávka pri Červenom mori vo svetoznámom letovisku Eilat, odchod do Betlehema, večera a nocľah.

Jicchaka Rabina, panoramatická prehliadka,
z Neve Tsedek do starého mesta Jaffa s umeleckými obchodmi, trh Carmel, ubytovanie
v okolí Tel Avivu, večera a nocľah.

8.DEŇ: v skorých ranných hodinách odchod au-

8.DEŇ: v skorých ranných hodinách odchod au-

8.DEŇ: v skorých ranných hodinách odchod

tokarom do Tel Avivu s následným odletom
do Bratislavy.
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Poznávací
zájazd

tokarom do Tel Avivu s následným odletom
do Bratislavy.

autokarom na letisko do Tel Avivu a následný
odlet do Bratislavy.

Ďalšie informácie

o destináciách a zájazdoch z tohto čísla MyWay
získate vo všetkých
pobočkách a obchodných
zastúpeniach uvedených
cestovných kancelárií.
Partizánske

Námestie SNP 144
038 / 749 29 81
partizanske@tiptravel.sk

Bratislava

Dunajská 8
02 / 52 63 29 71
bratislava2@tiptravel.sk
Aupark Shopping Center
Einsteinova 18
02 / 54 64 73 98
aupark@tiptravel.sk

Banská Bystrica

Dolná 31
048 / 412 52 48
banskabystrica@tiptravel.sk

Dubnica nad Váhom
OS Máj, Centrum I 1420
042 /4426017
dubnica@tiptravel.sk

Galanta

Šafárikova 1526
031 / 780 21 06-8
galanta@tiptravel.sk

Holíč

Nám. Mieru 1
034 / 651 61 08
holic@tiptravel.sk

Levice

Sv. Michala 4
036 / 622 22 19
levice@tiptravel.sk

Komárno

Nám. generála Klapku 6
035 / 773 32 90
komarno@tiptravel.sk

Košice

Alžbetina 15
055 / 622 48 72
kosice@tiptravel.sk
Aupark Shopping Center
Námestie osloboditeľov 1
055 / 286 32 12
auparkke@tiptravel.sk

Martin

Dunajská Streda

Malacky

Prešov

Komárno

Michalovce

Trenčín

Bratislava

Košice

Piešťany

Trnava

Banská Bystrica

Lučenec

Poprad

Žilina

Korzo B. Bartóka 790
031 / 552 48 72
dunajskastreda@tatratour.sk
Nám. generála Klapku 6
035/ 770 19 72
komarno@tatratour.sk
Mickiewiczova 2
02 / 02 / 52 93 28 12
bratislava@tatratour.sk
Dolná 31
048 / 048/ 415 48 80
banskabystrica@tatratour.sk

Piešťany

Hlavná 103
051 / 773 43 00
presov@tiptravel.sk

Prievidza

Hotel Hviezda
Nám. Slobody 22
046 / 544 15 51
prievidza@tiptravel.sk

Senec

Lichnerova 19
02 / 45 92 72 82
senec@tiptravel.sk

Sereď

M. R. Štefánika 1152
031 / 789 44 14
sered@tiptravel.sk

Šaľa

Bratislava

Aupark Shopping Center
Einsteinova 18
02 / 54 41 84 43
aupark@koala.sk
Mickiewiczova 16
02 / 52 96 52 24
mic@koala.sk
Dunajská 8
02 / 52 93 10 18
dunajska@koala.sk
Vajnorská 78
02 / 44 63 76 38
vajnorska@koala.sk

Banská Bystrica
Dolná 47
048 / 412 31 50
bystrica@koala.sk

Dunajská Streda

Hlavná 44, Atex-Toman
031 / 771 70 35
sala@tiptravel.sk

Hlavná ulica 5539 / 2
0905 / 483 795
dunajskastreda@koala.sk

Topoľčany

Galanta

Michalovce

Nám. Osloboditeľov 22
056 / 644 11 49
michalovce@koala.sk

Nitra

Galéria Mlyny Nitra
Štefánikova trieda 61
037 / 652 47 97
nitra@koala.sk

Most pri Bratislave
Družstevná 125
02 / 45 95 10 67
mostpriba@koala.sk

Poprad

 ámestie sv. Egídia 44
N
052 / 468 36 30
poprad@koala.sk

Považská Bystrica
Centrum 18/23
042 / 432 72 48
pbystrica@koala.sk

Kežmarok

Prešov

Palackého 5
032 / 743 48 42
trencin@tiptravel.sk

Hviezdoslavova 2 / 193
052 / 452 36 62
kezmarok@koala.sk

Trnava

Komárno

Prievidza

Myjava

Zvolen

Košice

Nitra

Žilina

Komárňanská 12
035 / 640 42 00
novezamky@tiptravel.sk

Divadelná 5
043 / 423 78 78
martin@koala.sk

Trenčín

Palatínova 16
035 / 773 27 35
komarno@koala.sk

Nové Zámky

Martin

Jas (zast. u Jociho) 1625
031 / 789 98 39
galanta@koala.sk

Štefánikova 47
033 / 551 33 34
trnava@tiptravel.sk

Štúrova 7
037 / 652 42 94
nitra@tiptravel.sk

Štúrova 1036 / 32
044 / 551 41 41
lmikulas@koala.sk

Nám. M. R. Štefánika 30
038 / 532 10 82
topolcany@tiptravel.sk

Trhová 1
045 / 532 67 27
zvolen@tiptravel.sk
Mariánske nám.21
041 / 562 69 16
zilina@tiptravel.sk
Aupark Shopping Center
Veľká okružná 59A
041 / 286 32 10
auparkza@tiptravel.sk

Námestie sv. Egídia 44
052 / 776 37 12
poprad@tatratour.sk

Palackého 5
032 / 743 48 42
trencin@tatratour.sk
Štefánikova 47
033/551 33 35
trnava@tatratour.sk
Mariánske nám.21
041 / 562 00 73
zilina@tatratour.sk

Nové Mesto
nad Váhom

Liptovský
Mikuláš

M. R. Štefánika 48
043 / 413 56 09
martinck@tiptravel.sk
Nám. M. R. Štefánika 38 / II
034 / 621 40 64
myjava@tiptravel.sk

Winterova 28
033 / 772 53 05
piestany@tatratour.sk

Námestie M. Pavla 27
053 / 451 45 72
levoca@koala.sk

Považská Bystrica

Prešov

Železničná 24
047 / 432 30 89
lucenec@tatratour.sk

Nám. osloboditeľov 22
056 / 644 11 49
michalovce@tatratour.sk

Hlavná 103
051 / 773 43 00
presov@tatratour.sk

Levoča

Teplická 74
033 / 797 09 07
piestany@tiptravel.sk
Dom služieb Stred 39
042 / 426 09 90
povazskabystrica
@tiptravel.sk

Alžbetina 15
055 / 622 48 74
kosice@tatratour.sk

Radlinského 1158 / 2
034 / 772 31 36
malacky@tatratour.sk

Alžbetina 27
055 / 623 35 44
kosice@koala.sk
Aupark Shopping Center
Námestie Osloboditeľov 1
055 / 729 90 14
auparkke@koala.sk

Levice

Mlynská 1
036 / 630 78 20-1
levice@koala.sk

Hlavná 103
051 / 286 32 10
presov@koala.sk
Moyzesa 1
046 / 542 57 40
prievidza@koala.sk

Hviezdoslavova 20
032 / 771 51 22
novemesto@seneca.sk

Bratislava

Blumentálska 11
811 07 Bratislava
02 / 52 49 49 46-7
ba1seneca@seneca.sk
Dunajská 16
02 / 20 86 32 11
ba2seneca@seneca.sk

Brezno

Nám. M. R. Štefánika 48
048 / 611 67 29
brezno@seneca.sk

Detva

Námestie Mieru 9
045 / 54 548 90
detva@seneca.sk

Hlohovec

Nám. Svätého Michala 30
033 / 742 21 45
hlohovec@seneca.sk

Košice

Alžbetina 27
055 / 286 32 10
kosice@seneca.sk

Levice

Mlynská 7
036 / 6345 296
levice@seneca.sk

Lipany

Krivianska 9
051 / 457 43 25
lipany@seneca.sk

Liptovský Mikuláš

Štúrovo námestie 4
032 / 744 64 51
trencin@koala.sk

Štúrova 7
044 / 562 16 35
liptovskymikulas@seneca.
sk

Trnava

Lučenec

Trenčín

Š tefánikova 3
033 / 551 40 28
trnava@koala.sk

Žilina

Aupark Shopping Center
Veľká okružná 59A
041 / 562 65 96
zilina@koala.sk

Železničná 1
047 / 433 13 95
lucenec@seneca.sk

Martin

Námestie SNP 5
budova Allianz
043 / 422 37 88
martin@seneca.sk

Nové Zámky

Komárňanská 16
035 / 640 30 90
novezamky@seneca.sk

Pezinok

Dom kultúry
Holubyho 42
0903 / 206 246
pezinok@seneca.sk

Poprad

Partizánska 677/17
052/ 7723 740
poprad@seneca.sk

Prešov

Hlavná 78
051/ 7725 106
presov@seneca.sk

Rimavská Sobota

Hlavné námestie 5
047 / 581 17 37
rimavskasobota@seneca.
sk

Senec

Lichnerova 22
02 / 45 92 30 63
senec@seneca.sk

Spišská Nová Ves
Letná 47
053 / 429 94 62
spisska@seneca.sk

Stará Ľubovňa

Popradská 6
052 / 432 66 20
staralubovna@seneca.sk

Šamorín

Gazdovský rad 42
031 / 560 36 38
samorin@seneca.sk

Trebišov

M. R. Štefánika 1632/39
056 / 66 85 710
trebisov@seneca.sk

Vranov nad Topľou
Námestie Slobody 969
057 / 44 31 130
vranov@seneca.sk
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