


Vážení spolupútnici.

Dovoľte mi, aby som Vám zaželal do Nového roku Božie požehnanie, osobnú pohodu a 
dobré zdravie. 

Po mimoriadnom čase pandémie,  pozvanie putovať do sveta na známe kresťanské 
miesta, je novou nádejou a povzbudením.  Mnohí stratili  zdravie, iní prácu a niektorí moji 
spolupútnici boli kvôli vírusu povolaní do večnosti.

Napriek rezervovanému pohľadu na uplynulé obdobie, hodnotím to ako znamenie času. 
V Svätom písme pojem “znamenie” motivuje reakcie vnútorných mechanizmov našej 
viery, ktorá je nielen poznaním duchovných záležitostí, ale najmä konkrétnym vyjadrením 
vzťahu k Bohu. Pozvanie k stíšeniu, meditácii a sebareflexie, pohýňa dopredu otázku, 
akou kvalitou dokážeme milovať Boha, seba a blížneho. Často porovnávam toto obdobie 
k jubilejnému roku z Lev 25. Veriaci žid ho slávil raz za 50 rokov, realisticky raz za život. 
Návrat k vlastnej rodine, oddych a duchovné uzobratie, viedlo národ k pokániu, ktoré  
v Biblii je návratom k Bohu. Viera rozhoduje o našom bytí alebo nebytí.

V poslednom životopise pápeža Františka: “Snívajme” sv. otec spomína na tri zastávky, 
či stíšenia vo svojom živote. Najprv ako mladý seminarista, po operácii pľúc, ocenil 
hrdinský výkon zdravotníčok, ktoré mu zachránili život. Potom ako kňaz jezuita počas 
štúdií v Nemecku, s nostalgiou pozoroval na frankfurtskom letisku lietadlá, ktoré odlietali 
do Argentíny a pochopil, že jeho apoštolát je v rodnej vlasti a napokon, keď pod stresom 
povinností odišiel na 18 mesiacov do zátišia do  Cordoby, kde prečítal takmer cele 
dejiny pápežov od Ludwiga Pastora. Oceňme, že prestávka či zastavenie sa v zhone  
a kompulzii, je životnou skúsenosťou pastiera Cirkvi.

Čo som si získal počas tejto výzvy ? Hádam postreh, že v živote je aj čas putovať 
do vlastného vnútra, bilancovať seba samého a oceniť veľké Božie dary, ktoré  
si pravdepodobne lepšie všímame počas obdobia skúšok a krízy,  ako počas zdanlivej 
materiálnej, alebo inej osobnej prosperity.

Zaiste chem vyjadriť nádej, že  opäť čoskoro spolu poputujeme. Prosme Najvyššieho za 
vyriešenie každej krízy pokáním cez modlitbu a pôst a uistime sa v nádeji, že očistený 
pútnik zvnútra je ten, ktorý nestratil cieľ svojej viery putovať k stretnutiu s Kristom  
v nebeskom Jeruzaleme.

Mons. Ján Majerník



PÚTNICKÉ MEXIKO
A NEOPAKOVATEĽNÉ ACAPULCO

Cena: 1935 €

Termín:

17. 2. 2023 - 27. 2. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » 8 x hotelové ubytovanie ***/****/***** s polpenziou
 » medzinárodná letenka Viedeň – Mexiko City –  

 Viedeň
 » servisné poplatky
 » doprava lux bus počas celého programu
 » miestny  profesionálny  sprievodca (sprevádza  

 skupinu počas celej trasy, stará sa nielen  
 o organizačné a bezpečnostné záležitosti,  
 ale je obohatením aj po stránke informácií 
 a je znalý miestnych pomerov)

 » slovenský sprievodca – kňaz (skupiny  
 sprevádzajú skúsení sprievodcovia – kňazi, ktorí  
 viackrát navštívili túto krajinu), všetky prehliadky  
 a vstupy podľa programu
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » obslužné 100,- € (platí sa priamo sprievodcovi  

 na mieste)
 » transfer z Bratislavy na letisko a z letiska  

 Viedeň 15,- €, pobytová taxa - platí sa na mieste 
 prostredníctvom sprievodcu

 » VISITAX:  povinná turistická daň -  registráciu  
 a úhradu za Vás urobíme pred vycestovaním.  
 Cena vrátane manipulačných poplatkov je  12,- € 

Možný príplatok:
 » poistenie pandemic A3 vrátane storna zájazdu   

 s poistným krytím do výšky 80 % storno poplatku  
 v cene 69,30 € vrátane storna zájazdu  
 a ochorenia na Covid- 19

 » príplatok 320,- € za jednolôžkovú izbu na  
 vyžiadanie, alebo ak klienta nemožno doubytovať

 » fakultatívne výlety

Celý program
a objednávka

zájazdu
Sprievodca:  Mons. Ján Majerník



PÚTNICKÉ MEXIKO
A NEOPAKOVATEĽNÉ ACAPULCO

Cena: 1985 €

Termín:

8. 3. 2023 - 18. 3. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » 9 x hotelové ubytovanie ***/****/*****  

 s polpenziou,
 » medzinárodná letenka Viedeň – Mexiko City –  

 Viedeň
 » servisné poplatky
 » doprava lux bus počas celého programu
 » miestny  profesionálny  sprievodca  

 (sprevádza skupinu počas celej trasy, stará sa  
 nielen o organizačné a bezpečnostné  
 záležitosti, ale je obohatením aj po stránke  
 informácií a je  znalý miestnych pomerov)

 » slovenský sprievodca – kňaz (skupiny  
 sprevádzajú skúsení sprievodcovia – kňazi, ktorí  
 viackrát navštívili túto krajinu)

 » všetky prehliadky a vstupy podľa programu 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » obslužné 100,- € (platí sa priamo sprievodcovi  

 na mieste)
 » transfer z Bratislavy na letisko a z letiska Viedeň  

 20,- €, pobytová taxa - platí sa na mieste  
 prostredníctvom sprievodcu

 » VISITAX:  povinná turistická daň -  registráciu  
 a úhradu za Vás urobíme pred vycestovaním.  
 Cena vrátane manipulačných poplatkov je  12,- € 

Možný príplatok:
 » poistenie pandemic A3 vrátane storna zájazdu   

 s poistným krytím do výšky 80 % storno poplatku  
 v cene 69,30 € vrátane storna zájazdu  
 a ochorenia na Covid- 19

 » príplatok 360,- € za jednolôžkovú izbu na 
 vyžiadanie, alebo ak klienta nemožno doubytovať

 » fakultatívne výlety

Celý program
a objednávka

zájazdu



LIBANON Po stopách sv. Charbela, 
Pána Ježiša a sv. Pavla

Cena: 890 €

Termíny:

21. 2. 2023 - 27. 2. 2023 
20.4 . 2023 – 26.4 . 2023
17.5 . 2023 – 23.5 . 2023

V cene je zahrnuté: 
 » 6 x hotelové ubytovanie*** v 2 - 3 lôžkových  

 izbách 
 » 5 x raňajky, 5 x večera
 » doprava klimatizovaným autobusom po trase
 » miestny sprievodca, odborný sprievodca – kňaz
 » všetky vstupy, letenka Budapešť – Bejrút,  

 Bejrút – Budapešť (cez Frankfurt) 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 195,- €, transfer na letisko do  

 a z Budapešť 40,- €
 » obslužné, ktoré predstavuje  

 sumu 90,- € (platí sa priamo sprievodcovi)

Možný príplatok:
 » poistenie Pandemic A3 vrátane storna zájazdu   

 s poistným krytím do výšky 80 % storno poplatku  
 a ochorenia na Covid-19 v cene 44,10 €,   aktuálne  
 je vstup do Libanonu podmienený poistením  
 Pandemic

 » jednolôžková izba – príplatok v cene 150,- €  
 na vyžiadanie alebo ak klienta nemožno ubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu



LIBANON ARCIDIECÉZNA PÚŤ KOŠICE  
s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

Cena: 1130 €

Termíny:

20. 3. 2023 - 26. 3. 2023
21. 3. 2023 - 27. 3. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Budapešť – Bejrút, Bejrút – Budapešť  

 (cez Frankfurt)
 » servisné poplatky
 » transfer z Košíc na letisko v Budapešti a späť
 » 6 x hotelové ubytovanie *** v 2 - 3 lôžkových  

 izbách
 » 5 x raňajky, 5 x večera
 » doprava klimatizovaným autobusom po trase
 » miestny sprievodca, odborný sprievodca – kňaz
 » všetky vstupy.

 

V cene nie je zahrnuté:
 »  obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- €  

 (platí sa priamo sprievodcovi)

Možný príplatok:
 » poistenie Pandemic A3 vrátane storna zájazdu  

 s poistným krytím do výšky 80 % storno poplatku  
 a ochorenia na Covid-19 v cene 44,10 €, aktuálne  
 je vstup do Libanonu podmienený poistením  
 Pandemic

 » jednolôžková izba – príplatok k cene 150,- €  
 na vyžiadanie alebo ak klienta nemožno  
 doubytovať.

Celý program
a objednávka

zájazdu
Sprievodca:  Mons. Ján Majerník



LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO 
MONTE SANT‘ ANGELO – ASSISI

Cena: 295 €

Termín:

18. 3. 2023 - 23. 3. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » doprava lux bus
 » 3 x hotelové ubytovanie s raňajkami
 » duchovný doprovod , sprievodca 

 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » mestská  taxa  – platí sa na mieste
 » 3 x večera spolu 36,- €
 » vstupy
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- € 

 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  
 zájazdu, poistné krytie do výšky  80 % storno  
 poplatku 15,- €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 24,- €

 » jednolôžková izba – príplatok k cene 90,- €  
 na vyžiadanie alebo ak klienta nemožno  
 doubytovať.

Celý program
a objednávka

zájazdu

„Počas môjho života som uprednostnil San Giovanni Rotondo. Po mojej smrti bude mať 
moju priazeň Pietrelcina.“



PÚTNICKÉ POĽSKO
Czestochowa - Swinice Warckie - Glogowiec – Plock – Gietrzwald- Licheň

Cena: 199 €

Termín:

 23. 3. 2023 - 26. 3. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » doprava lux bus
 » duchovný doprovod, sprievodca
 » 3 x ubytovanie  s polpenziou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » vstupy
 » mestská taxa (platí sa na mieste)

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné krytie do výšky  80 % storno  
 poplatku 10,- €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 16,- €

 » príplatok za sedadlo v prednej časti  
 autobusu 15,- €

 » jednolôžková izba – príplatok k cene 75,- €  
 na vyžiadanie alebo ak klienta nemožno  
 doubytovať.

Celý program
a objednávka

zájazdu
Sprievodca:  brat Anton Solčiansky



MACEDÓNSKO – ALBÁNSKO
OHRID – BERÁT

Cena: 235 €

Termín:

24. 3. 2023 - 29. 3. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » doprava lux bus
 » 3 x ubytovanie s polpenziou, pútnický dom pri  

 rímskokatolíckom kostole Ohrid, v centre mesta 
 » duchovný doprovod, sprievodca 

 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » vstupy, príplatok za sedadlo v prednej časti  

 autobusu  15,- €

Možný príplatok:
 » omplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné krytie do výšky  80 % storno  
 poplatku 15,- €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 24,- €

 » jednolôžková izba – príplatok k cene 90,- €  
 na vyžiadanie alebo ak klienta nemožno  
 doubytovať.

Celý program
a objednávka

zájazdu



Cena: 320 €

Termín:

 5. 4. 2023 - 10. 4. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » doprava lux bus
 » 3 x ubytovanie  s raňajkami v pútnickom dome  

 pri stanici metra
 » duchovný doprovod, sprievodca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » mestská taxa v Ríme–platí sa na mieste,
 » cestovné lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €,  

 celodenný 7 €

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia  

 storna zájazdu poistné krytie do výšky 80 %  
 storno poplatku 15,- €, alebo poistenie  Pandemic  
 vrátane ochorenia na Covid 19 v cene  24,- € 

 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » audio sprievodca v Ríme 2,- €/osoba/deň – platí  

 sa na mieste

Celý program
a objednávka

zájazdu

VEĽKÁ NOC v RÍME
s pápežom Františkom



RÍM letecky a letné sídlo pápežov 
Castel Gandolfo

Cena: 390 €

Termín:

20. 5. 2023 - 24. 5. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Rím, Rím – Viedeň
 » transfer z letiska a na letisko v Ríme
 » 4 x hotelové ubytovanie s raňajkami
 » duchovný doprovod, sprievodca 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 195,- €
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » mestská taxa (platí sa na mieste)
 » cestovné lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €
 » celodenný 7 €, vlakový lístok do Castel  

 Gandolfo cca 2,10 €/osoba/ 1 cesta
 » rezervovaný vstup Apoštolský palác a záhrady  

 Castel Gandolfo, s potvrdením Biskupského  
 úradu špeciálna redukovaná cena 8,- €  a 5 €  
 rezervačný poplatok

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 12,50 €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 20,- €

 » jednolôžková izba – príplatok k cene 120,- €  
 na vyžiadanie alebo ak klienta nemožno  
 doubytovať.

Celý program
a objednávka

zájazdu



Cena: 485 €

Termín:

 11. 4. 2023 - 17. 4. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Barcelona, Lisabon – Viedeň
 » lux bus
 » 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 4 x večera
 » duchovný doprovod, sprievodca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 205,- €
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » mestská taxa (platí sa na mieste)

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie   vrátane storna  

 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 17,50 €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 28,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 155,- € na  
 vyžiadanie, alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

FATIMA – LURDY
BARCELONA - GARABANDAL - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
BRAGA - SANTARÉM



FATIMA ŠPANIELSKY SKVOST GUADALUPE
VALENCIA – TARRAGONA – BARCELONA

Cena: 490 €*

Termín:

17. 4. 2023 - 22. 4. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Lisabon, Barcelona – Viedeň
 » lux bus
 » 5 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 3 x večera
 » duchovný doprovod, sprievodca 

 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 195,- €
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » mestská taxa ( platí sa na mieste)

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné  krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 15,- €, alebo poistenie Pandemic  
 vrátane ochorenia na covid -19 v cene 24,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 150,- € na  
 vyžiadanie,  alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu
*  pri prihlaseni do 31.1.2023, mate bonus: transfer na letisko a z letiska zdarma.



Cena: 275 €

Termín:

23. 4. 2023 - 26. 4. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Barcelona, Barcelona – Viedeň
 » lux bus
 » 3 x hotelové ubytovanie s polpenziou
 » duchovný doprovod, sprievodca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 195,- €
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » mestská taxa (platí sa na mieste)

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 10,- €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 16,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 90,- € na  
 vyžiadanie,  alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

LURDY - LETECKY



MALTA
Posledná misijná cesta svätého Pavla apoštola.

Cena: 485 €

Termín:

28.4.2023 – 3.5. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » medzinárodná letenka Viedeň - Malta – Viedeň
 » 5 x hotelové ubytovanie ***/**** 
 » 4 x  polpenzia
 » odborný sprievodca, kňaz
 » transfer  počas programu 

 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky  195,- €
 » vstupy a fakultatívne výlety cca 50,- € 

 (platí sa na mieste)
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné  krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 15,- €, alebo poistenie Pandemic  
 vrátane ochorenia na covid -19 v cene 24,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 150,- € na  
 vyžiadanie,  alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu



Cena: 485 €*

Termín:

30. 4. 2023 - 4. 5. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Granada, Sevilla – Viedeň  

 (cez Madrid)
 » 4 x hotelové ubytovanie s raňajkami  

 v dvoj a trojlôžkových izbách
 » 3 x večera
 » doprava klimatizovaným autobusom po trase
 » odborný sprievodca – kňaz 

 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 195,- €
 » transfer na a z letiska Viedeň do Bratislavy 20,- €
 » vstupy
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » mestská taxa - platí sa na mieste
 » vstupenka do záhrad Alhambra vrátane  

 rezervačného poplatku 10,- €

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 12,50 €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 20,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 120,- € na 
 vyžiadanie, alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

PERLY JUŽNÉHO ŠPANIELSKA
A GIBRALTAR

*  pri prihlaseni do 31.1.2023, mate bonus: transfer na letisko a z letiska zdarma.



BENÁTKY – TURÍN – LA SALETTE
BARCELONA

PERLY JUŽNÉHO ŠPANIELSKA
A GIBRALTAR

Cena: 295 €*

Termín:

1. 5. 2023 - 4. 5. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Benátky, Barcelona – Viedeň
 » lux bus
 » 3 x hotelové ubytovanie s raňajkami
 » duchovný doprovod, sprievodca 

 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 145,- €
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » mestská taxa –platí sa na mieste
 » vstupy

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 10,- €,  alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 16,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 90,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu
*  pri prihlaseni do 31.1.2023, mate bonus: transfer na letisko a z letiska zdarma.



Cena: 395 €*

Termín:

07.05.2023 – 10.05.2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Lisabon, Lisabon - Viedeň 

 (cez Madrid)
 » lux bus
 » 3 x hotelové ubytovanie s polpenziou
 » duchovný doprovod - sprievodca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 195,- €
 » transfer z Bratislavy na/z letisko Viedeň 20,- €
 » mestská taxa (platí sa na mieste)

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné krytie do výšky, 80 % storno  
 poplatku  10,- €,  alebo poistenie pandemic 
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 16,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 90,- € na  
 vyžiadanie, alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

FATIMA - LETECKY

*  pri prihlaseni do 31.1.2023, mate bonus: transfer na letisko a z letiska zdarma.



BENÁTKY – TURÍN – LURDY
BARCELONA

Cena: 365 €*

Termín:

11. 9. 2023 - 15. 9. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Benátky, Barcelona – Viedeň
 » lux bus
 » 4 x hotelové ubytovanie s raňajkami
 » 2 x večera
 » duchovný doprovod, sprievodca

 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 195,- €
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » mestská taxa –platí sa na mieste
 » vstupy

Možný príplatok:
 »  komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 12,50 €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 20,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 120,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu
*  pri prihlaseni do 31.1.2023, mate bonus: transfer na letisko a z letiska zdarma.



Cena: 369 €

Termín:

11. 5. 2023 - 15. 5. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Barcelona, Barcelona- Viedeň
 » lux bus
 » 4 x hotelové ubytovanie s raňajkami
 » 3 x večera
 » duchovný doprovod, sprievodca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 »  servisné poplatky 195,-€
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » mestská taxa (platí sa na mieste)

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 12,50 €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 20,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 120,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

LURDY – BARCELONA – ANDORA



BARCELONA - ANDORA
ROCAMADOUR - ORLEANS – PARÍŽ

Cena: 295 €*

Termín:

16. 5. 2023 - 19. 5. 2023 Celý program
a objednávka

zájazdu

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Barcelona, Paríž – Viedeň
 » lux bus
 » 3 x hotelové ubytovanie s raňajkami
 » duchovný doprovod, sprievodca
 » 1 ks príručná batožina do 10 kg /55 x 40 x 23 cm/  

 a 1 ks príručná batožina do 2 kg /40 x 30 x 10 cm/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 155,- €
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » mestská taxa (platí sa na mieste)

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 10,- €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 16,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 90,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

*  pri prihlaseni do 31.1.2023, mate bonus: transfer na letisko a z letiska zdarma.



Cena: 439 €*

Termín:

20. 5. 2023 - 25. 5. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Brusel, Kodaň – Viedeň
 » lux bus
 » 5 x hotelové ubytovanie s raňajkami
 » duchovný doprovod, sprievodca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 205 ,- €
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » mestská taxa - platí sa na mieste, vstupy
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu  krytie do výšky 80 % storno poplatku  
 15,- €, alebo poistenie pandemic vrátane  
 ochorenia na Covid 19 v cene 24,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 150,- €  
 na vyžiadanie, alebo ak nemožno klienta  
 doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

BELGICKO - HOLANDSKO
NEMECKO - DÁNSKO

*  pri prihlaseni do 31.1.2023, mate bonus: transfer na letisko a z letiska zdarma.



ARMÉNSKO –GRUZÍNSKO

Cena: 1295 €

Termín:

10. 6. 2023 - 21. 6. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Jerevan, Tbilisi - Viedeň  

 (cez Varšavu)
 » 10 x hotelové ubytovanie s raňajkami***/****
 » 7 x obed, 1 x večera a 2 x  uvítacia večera
 » doprava  autobusom po trase
 » odborný sprievodca – kňaz
 » služby miestneho  sprievodcu
 » vstupy (lanovka v Tbilisi, skalné mesto Uplistsikhe,  

 Khareba – ochutnávka vína, Gverabi –  
 ochutnávka vína, Areni – ochutnávka vína,   
 pevnosť  Erebuny,  chrám Garni, Matenadaran, 
 Zvartnots, NOY Ararat brandy  factory) 
 voda (1 fľaša/osoba/deň), mapa 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 195,- €
 » transfer na a z letiska Viedeň  20,- €
 » alkoholické nápoje
 » extra prehliadky a transfery, ktoré nie sú uvedené  

 v programe
 » obslužné, ktoré predstavuje sumu  90,- € 

 (platí sa priamo sprievodcovi)

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane  storna 

 zájazdu, poistné  krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku  30,- €,  alebo poistenie pandemic  
 vrátanie ochorenia na covid-19 48,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 250,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

Cesta do krajín kláštorov a po stopách prvých apoštolov



Cena: 289 €

Termíny:

2.7. 2023 – 8.7.2023
27.8.2023 – 2.9.2023

V cene je zahrnuté: 
 » 4 x hotelové ubytovanie s polpenziou **** hotel  

 blízko mariánskeho obvodu
 » lux bus
 » duchovný doprovod, sprievodca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna 

 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno 
 poplatku v cene 17,50,- €,  alebo poistenie  
 pandemic vrátane ochorenia na Covid 19  
 v cene 28,- €

 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,-- €
 » 4-miestne taxi na úpätie Križevac alebo  

 Podbrdo 5,- € jedna cesta - záujemci platia  
 v hotovosti na mieste

 » jednolôžková izba za príplatok 100,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

DUCHOVNÁ OBNOVA 
MEDŽUGORIE

Pútnický zájazd spojený s kúpaním na Makarskej riviére



LURDY – FATIMA - BARCELONA - GARABANDAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA - BRADA

Cena: 465 €

Termín:

 17. 9. 2023 - 23. 9. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Barcelona, Porto – Viedeň
 » lux bus
 » 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami
 » 4 x večera
 » duchovný doprovod, sprievodca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 195,- €
 » transfer na letisko  a z letiska Viedeň 20,- €
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » mestská taxa (platí sa na mieste)

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 17,50 €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 28,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 160,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu



Cena: 495 €

Termín:

26.09. 2023 – 03.10.2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Porto, Barcelona – Viedeň
 » lux bus
 » 7 x hotelové ubytovanie s raňajkami
 » 4 x večera
 » duchovný doprovod, sprievodca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 195,- €
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » mestská , taxa (platí sa na mieste)

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku  20,- €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 32,- €,

 » jednolôžková izba za príplatok 190,- €  
 na vyžiadanie, alebo ak klienta nemožno  
 doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

FATIMA – LURDY - BRAGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
GARABANDAL - BARCELONA  -BRADA



AZORSKÉ OSTROVY
SAN MIGUEL A FATIMA

Cena: 1250 €

Termín:

 6.10.2023 - 13.10.2023

V cene je zahrnuté: 
 » spiatočná letenka Viedeň – Ponte Delgada,   

 cez Lisabon
 » servisné poplatky
 » lux bus/van počas programu
 » 7 x ubytovanie
 » 5 x raňajky, 2 x večera, 3 x obed v reštaurácii
 » počas programu miestny anglicky hovoriaci 

 sprievodca
 » duchovný doprovod, sprievodca 

 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » mestská taxa – platí sa na mieste
 » Furnas – areál horúcich prameňov 3,- €
 » Terra Nostra Garden vstupné 12,- €
 » transfer na/z letisko Viedeň 20,- €  

Možný príplatok:
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu, poistné  krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 24 € alebo poistenie pandemic  
 vrátane  ochorenia na Covid-19 v cene 40 €

 » jednolôžková izba za príplatok 290,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

National Geographic v roku 2016 označil Azorské ostrovy za „Najkrajšie miesto na Zemi“ a týmto výnimočným 
titulom len potvrdil to, čo si všetci po prílete na São Miguel hneď pomyslia. Ohromia Vás sýtozelené hory, pestré 
kvety i more plné delfínov a veľrýb. Najväčší z Azorských ostrovov je však okrem dokonalej fauny a flóry bohatý 
aj na tradície. Každý rok sa tu z jednotlivých farností vydajú na cestu skupiny miestnych mužov, ktorí putujú 8 dní 
po ostrove a modlia sa za Božiu ochranu a za lepší život pre všetkých obyvateľov São Miguel.



Cena: 2350 €

Termín:

November 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenky vrátane servisných poplatkov
 » 6  x hotelové ubytovanie  s polpenziou
 » transfery podľa programu
 » sprievodca – kňaz
 » miestny sprievodca v Riu
 » vstupenky k vodopádom Iguazu Falls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » obslužné 100 ,- € odovzdáte na mieste priamo  

 sprievodcovi
 » fakultatívne výlety
 » vstupenky na horu Corcovado a lanovka na  

 Cukrovú homoľu 80,- €  (zaplatíte na mieste)

Možný príplatok:
 » poistenie pandemic A3 vrátane storna zájazdu  

 s poistným krytím do výšky 80 % storno poplatku  
 a ochorenia na Covid-19 v cene 56,70 €

 » jednolôžková izba za príplatok 270,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

RIO DE JANEIRO – APARECIDA
IGUAZU FALLS



CAMINO INGLESE
Svätojakubská pešia púť do Santiaga

Cena: 395 €

Termín:

1. 7. 2023 - 11. 7. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » lux bus počas celého programu
 » letecká doprava  Porto – Viedeň
 » 1 x ubytovanie hotel **/*** s  polpenziou
 » 1 x tranzitné ubytovanie na Francúzskej riviére
 » sprievodca - duchovný doprovod.
 »  

 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné  poplatky 125,- €
 » ubytovanie po pešej trase, ktorá je lemovaná  

 ubytovňami označenými ako „Albergue/refugio“, 
 alebo jednoduché hotely (zaplatíte pred  
 odchodom podľa aktuálnej ceny)

 » transfér z letiska Viedeň do Bratislavy 10,- €
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,-  €
 » mestská taxa

 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna 
 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 30,- €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 44,- €

Celý program
a objednávka

zájazdu
Sprievodca:  o. Marian Ondrejka



Cena: 445 €

Termín:

11. 7. 2023 - 25. 7. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » lux bus podľa programu
 » letenka Viedeň  - Porto – Viedeň
 » 2 x  ubytovanie  s raňajkami
 » sprievodca, duchovný doprovod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 185,- €
 » 10 x ubytovanie po pešej trase, ktorá je lemovaná  

 ubytovňami označenými ako „Albergue/refugio“ ,   
 alebo jednoduché hotely (zaplatíte pred  
 odchodom podľa aktuálnej ceny)

 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » mestská taxa - platí sa na mieste
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15, - €

 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  
 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 37,50 €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 60,- €

Celý program
a objednávka

zájazdu

CAMINO DE INVIERNO
Svätojakubská pešia púť do Santiaga

Sprievodca:  Mons. Ján Majerník



MALÁ ŠPANIELSKA CESTA
spolu cca 100 km

Cena: 395 €

Termín:

22. 7. 2023 - 1. 8. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » lux bus počas celého pobytu
 » letecká doprava   Viedeň – Porto
 » 2 x  ubytovanie, 1 x raňajky
 » sprievodca, duchovný doprovod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » servisné poplatky 125,- €
 » ubytovanie po pešej trase, ktorá je lemovaná  

 ubytovňami označenými ako „Albergue/refugio“   
 alebo jednoduché hotely (zaplatíte pred  
 odchodom podľa aktuálnej ceny)

 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » transfer  z Bratislavy na letisko do Viedne  10,- €
 » mestská taxa – platí sa na mieste

 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  
 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 27,50 €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 44,- €

Celý program
a objednávka

zájazdu

CAMINO DE INVIERNO
Svätojakubská pešia púť do Santiaga

Sprievodca:  Mons. Ján Majerník



Cena: 825 €

Termín:

31.01.2023 – 07.02.2023

V cene je zahrnuté: 
 » hotelové ubytovanie *** s polpenziou  

 + 1 x ubytovanie v púšti - Wadi Rum s polpenziou
 » doprava  klimatizovaným autobusom počas  

 celého pobytu
 » odborný sprievodca – kňaz, miestny sprievodca, 
 » vstupy v Jordánsku vrátane Petry
 » 3 hodiny jazdy džípmi vo Wadi Rum 

 
V cene nie je zahrnuté:

 » medzinárodná letenka Viedeň  -   Ammán  – Viedeň  
 podľa aktuálnej ceny (predpokladaná 
 cena cca 200,- €) 
 

 » hraničné poplatky, víza a obslužné, ktoré  
 predstavuje sumu 90,- € platí sa priamo  
 sprievodcovi

 » fakultatívne výlety /platí sa sprievodcovi/, 
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň  20,- €
 » možné pandemické opatrenia (testy a pod.) 

 
Možný príplatok:

 » poistenie pandemic 32,-€ /komplexné cestovné  
 poistenie vrátane storno poplatku do výšky 80%  
 a ochorenia na Covid 19/ 

 » jednolôžková izba za príplatok 210,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

JORDÁNSKO

Krajina, kde si Boh povolal tri veľké postavy starého zákona do večnosti:
JERASH - MADABA - HORA NEBO - AMMÁN - PETRA - WADI RUM s pobytom pri 
červenom aj mŕtvom mori.



Cena: 725 €

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Tel Aviv – Viedeň
 » 7 x hotelové ubytovanie s polpenziou 

 (v 2 - 3 lôžkových izbách)
 » doprava vo Svätej zemi klimatizovaným  

 autobusom
 » odborný sprievodca – kňaz
 » servisné poplatky 

 
V cene nie je zahrnuté:
 » príplatok za transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane   

 AUDIOSPRIEVODCU = slúchadlá pre skvalitnenie  
 výkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do troch  
 
 
 
 

 francúzskych kostolov – Páter Noster, Galikantum 
 a kostol sv. Anny  (platí sa priamo sprievodcovi  
 vo Sv. Zemi)

 » aktuálne pandemické opatrenia,  
 ktoré môže vyžadovať Izrael (testy, miestny  
 sprievodca, nižší počet pútnikov v skupine atď.) 
 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné  poistenie vrátane storna  
 zájazdu s poistným krytím do výšky 80 % storno   
 poplatku 20,- € alebo poistenie Pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 32,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 140,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

SVÄTÁ ZEM - JARNÉ PRÁZDNINY 
BRATISLAVSKÝ KRAJ

Termíny:

17. 2. 2023 - 24. 2. 2023 
Sprievodca:  brat Anton Solčiansky

19. 2. 2023 - 26. 2. 2023
Sprievodca:  páter Pio Kalinský



SVÄTÁ ZEM
9-dňový pútnický zájazd odlet Košice

Cena: 875 €

Termín:

23. 2. 2023 - 3. 3. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Košice – Tel Aviv – Košice (cez Viedeň)
 » 8 x hotelové ubytovanie s raňajkami 7 x večera  

 (v 2 - 3 lôžkových izbách)
 » doprava vo Svätej zemi klimatizovaným  

 autobusom
 » odborný sprievodca – kňaz
 » servisné poplatky 

 
V cene nie je zahrnuté:

 » obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane   
 AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá pre skvalitnenie  
 výkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do troch  
 francúzskych kostolov – Páter  Noster, Galikantum  
 a kostol sv. Anny  (platí sa priamo sprievodcovi  
 vo Sv. Zemi) 
 
 

 » príplatok za aktuálne pandemické opatrenia, ktoré  
 môže vyžadovať Izrael (testy, miestny sprievodca,  
 nižší počet pútnikov v skupine atď.)
 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné  poistenie vrátane storna  
 zájazdu s poistným krytím do výšky 80 % storno  
 poplatku 22,50,- €, alebo poistenie Pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 36,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 160,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu
Sprievodca:  o. Peter Fedor



SVÄTÁ ZEM
9-dňový pútnický zájazd odlet Košice

Cena: 750 €

Termín:

28. 2. 2023 - 8. 3. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Tel Aviv – Viedeň
 » 8  x  hotelové ubytovanie v 2 - 3 lôžkových izbách  

 a 7 x polpenzia
 » doprava vo Svätej zemi klimatizovaným  

 autobusom
 » odborný sprievodca – kňaz
 » letiskové poplatky 

 
V cene nie je zahrnuté:

 » obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane   
 AUDIOSPRIEVODCU = slúchadlá pre skvalitnenie  
 výkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do troch  
 francúzskych kostolov – Páter  Noster,  
 Galikantum a kostol sv. Anny  (platí sa priamo 
 sprievodcovi vo Sv. Zemi)

 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- € 

 » príplatok za aktuálne pandemické opatrenia,  
 ktoré môže vyžadovať Izrael (testy, miestny  
 sprievodca, nižší počet pútnikov v skupine atď.), 
 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné  poistenie vrátane storna  
 zájazdu s poistným krytím do výšky 80 % storno  
 poplatku 22,50,- €, alebo poistenie Pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 36,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 160,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

SVÄTÁ ZEM
JARNÉ PRÁZDNINY



SVÄTÁ ZEM–JORDÁNSKO
odlet Košice

Cena: 1330 €

Termín:

 19. 3. 2023 - 30. 3. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » medzinárodná letenka Košice -   Tel Aviv  –  Košice 

 (cez Viedeň)
 » servisné poplatky
 » hotelové ubytovanie s raňajkami + 1 x ubytovanie 

 v púšti - Wadi Rum
 » 10 x večera
 » doprava  klimatizovaným autobusom počas  

 celého pobytu
 » odborný sprievodca – kňaz
 » vstupy v Jordánsku vrátane Petry 

 
V cene nie je zahrnuté:

 » hraničné poplatky Izrael-Jordánsko, víza
 » obslužné a  audiosprievodca – slúchadlá pre  

 skvalitnenie výkladu sprievodcu – kňaza, ktoré 
 
 
  

 spolu predstavuje sumu 100,- € (platí sa priamo  
 sprievodcovi)

 » fakultatívne výlety
 » príplatok za aktuálne pandemické opatrenia, ktoré  

 môže vyžadovať Izrael (testy, miestny sprievodca,  
 nižší počet pútnikov v skupine atď.)
 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  
 zájazdu, krytie do výšky 80 % storno poplatku  
 30,- €, alebo poistenie pandemic vrátane  
 ochorenia na Covid 19 v cene 48,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 320,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu
Sprievodca:  o. Marian Ondrejka



SVÄTÁ ZEM–JORDÁNSKO
odlet Košice

Cena: 1230 €

Termín:

26. 4. 2023 - 7. 5. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » medzinárodná letenka Viedeň - Tel Aviv – Viedeň, 
 » servisné poplatky
 » hotelové ubytovanie s raňajkami + 1 x ubytovanie  

 v púšti - Wadi Rum
 » 10 x večera, doprava klimatizovaným autobusom  

 počas celého pobytu
 » odborný sprievodca – kňaz
 » vstupy v Jordánsku vrátane Petry 

 
V cene nie je zahrnuté:
 » príplatok za transfer na letisko a z letiska Viedeň 15,- €
 » obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane   

 AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá pre skvalitnenie  
 výkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do troch  
  
 
 
 

 francúzskych kostolov – Páter  Noster, Galikantum  
 a kostol sv. Anny  (platí sa priamo sprievodcovi  
 vo Sv. Zemi)

 » príplatok za aktuálne pandemické opatrenia,  
 ktoré môže vyžadovať Izrael (testy, miestny  
 sprievodca, nižší počet pútnikov v skupine atď.) 
 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  
 zájazdu, poistné krytie do výšky  80 % storno  
 poplatku 30,- €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 48,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 320,- €  
 na vyžiadanie, alebo ak klienta nemožno  
 doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

SVÄTÁ ZEM – JORDÁNSKO

Sprievodca:  o. Marian Ondrejka



SVÄTÁ ZEM - 9-dňový pútnický zájazd
s celodenným pobytom pri Mŕtvom mori

Cena: 765 €

Termín:

19. 5. 2023 - 27. 5. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Tel Aviv – Viedeň
 » 8 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 7 x večera  

 (v 2 - 3 lôžkových izbách)
 » doprava vo Svätej zemi klimatizovaným  

 autobusom
 » odborný sprievodca – kňaz
 » servisné poplatky 

 
V cene nie je zahrnuté:

 » transfer na letisko  a z letiska Viedeň 20,- €
 » obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane   

 AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá: pre skvalitnenie  
 výkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do troch  
 francúzskych kostolov – Páter  Noster, Galikantum  
 a kostol sv. Anny  (platí sa priamo sprievodcovi vo  
 Sv. Zemi) 
 

 » príplatok za aktuálne pandemické opatrenia,  
 ktoré môže vyžadovať Izrael (testy, miestny  
 sprievodca, nižší počet pútnikov v skupine atď.)
 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné  poistenie vrátane storna  
 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 22,50 €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 36,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 160,- € na  
 vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu



SVÄTÁ ZEM - 9-dňový pútnický zájazd
s celodenným pobytom pri Mŕtvom mori

Cena: 750 €

Termín:

21. 5. 2023 - 28. 5. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Tel Aviv – Viedeň
 » 7 x hotelové ubytovanie s polpenziou  

 (v 2 – 3 lôžkových izbách)
 » doprava vo Svätej zemi klimatizovaným 

 autobusom
 » odborný sprievodca – kňaz
 » servisné poplatky 

 
V cene nie je zahrnuté:

 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane   

 AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá pre skvalitnenie  
 výkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do troch  
 francúzskych kostolov – Páter  Noster, Galikantum  
 a kostol sv. Anny  (platí sa priamo sprievodcovi  
 vo Sv. Zemi) 
 

 » príplatok za aktuálne pandemické opatrenia,  
 ktoré môže vyžadovať Izrael (testy, miestny  
 sprievodca, nižší počet pútnikov v skupine atď.) 
 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné  poistenie vrátane storna  
 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 20,- €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 32,- €

 » príplatok 140,- € za jednolôžkovú izbu na  
 vyžiadanie, alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

SVÄTÁ ZEM



IZRAEL a MŔTVE MORE
Za zdravím, poznaním i oddychom

Cena: 925 €

Termín:

27. 6. 2023 - 7. 7. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Tel Aviv – Viedeň
 » servisné poplatky
 » 10 x hotelové ubytovanie s raňajkami,9 x večera,  

 v  2 - 3 lôžkových izbách
 » doprava vo Svätej zemi klimatizovaným  

 autobusom
 » odborný sprievodca,  kňaz 

 
V cene nie je zahrnuté:

 » transfer na letisko  a z letiska Viedeň 20,- €
 » obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane   

 AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá: pre skvalitnenie  
 výkladu sprievodcu (platí sa priamo sprievodcovi)

 » vstup na pláž pri Mŕtvom mori cca 10,- USD/deň  
 (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. zemi) 
 
 

 » príplatok za aktuálne pandemické opatrenia,  
 ktoré môže vyžadovať Izrael (testy, miestny 
 sprievodca, nižší počet pútnikov v skupine atď.)
 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné  poistenie vrátane storna   
 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno   
 poplatku 27,50 €, alebo poistenie pandemic vrátane 
 ochorenia na Covid 19 v cene 44,- €

 » príplatok za jednolôžkovú izbu 200,- € na  
 vyžiadanie, alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu
Sprievodca:  Mons. Ján Majerník



IZRAEL a MŔTVE MORE
Za zdravím, poznaním i oddychom

Cena: 790 €

Termíny:

1. 9. – 08. 09. 2023
1. 10. – 08. 10. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Tel Aviv – Viedeň
 » 7 x hotelové ubytovanie s polpenziou 

 (v 2 – 3 lôžkových izbách)
 » doprava vo Svätej zemi klimatizovaným
 » autobusom
 » odborný sprievodca – kňaz
 » servisné poplatky 

 
V cene nie je zahrnuté:

 » transfer na letisko  a z letiska Viedeň 20,- €
 » obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane   

 AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá: pre skvalitnenie  
 výkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do troch  
 francúzskych kostolov –  Páter      Noster,  
 Galikantum a kostol sv. Anny  (platí sa priamo  

 sprievodcovi vo Sv. Zemi)
 » príplatok za aktuálne pandemické opatrenia,  

 ktoré môže vyžadovať Izrael (testy, miestny  
 sprievodca, nižší počet pútnikov v skupine atď.) 
 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné  poistenie vrátane storna  
 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 20,- €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 32,- €

 » príplatok 140,- € za jednolôžkovú izbu na  
 vyžiadanie, alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

SVÄTÁ ZEM – jesenné termíny



SVÄTÁ ZEM a HORA SINAJ

Cena: 790 €

Termín:

16.10.2023 – 24.10.2023

V cene je zahrnuté: 
 »  letenka Viedeň – Tel Aviv – Viedeň
 » ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách 
 » doprava vo Svätej zemi klimatizovaným  

 autobusom 
 » odborný sprievodca – kňaz
 » servisné poplatky 

 
V cene nie je zahrnuté:

 » obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane   
 AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá: pre skvalitnenie  
 výkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do troch  
 francúzskych kostolov – Páter Noster,  
 

 Galikantum a kostol sv. Anny  (platí sa priamo  
 sprievodcovi vo Sv. Zemi)

 » transfer na letisko a z letiska Viedeň  20,- €
 » Egypt Hora Sinaj 150,- USD (platí sa na mieste)

 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné  poistenie vrátane storna   
 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno   
 poplatku 27,- €, alebo poistenie pandemic vrátane 
 ochorenia na Covid 19 v cene 36,- €

 » príplatok za jednolôžkovú izbu 200,- € na  
 vyžiadanie, alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

S možnosťou kúpania v štyroch moriach Izraela Stredozemné more-Mŕtve more-
Genezaretské jazero-Červené more

Sprievodca:  Mons. Ján Majerník



ČESKO s TV LUX
Putovanie po stopách viery a mariánskych pútnických miestach

Termíny:

20. 4. 2023 – 24. 4. 2023  4 . 5. 2023 – 8. 5. 2023
27. 4. 2023 – 1. 5. 2023  11. 5. 2023 – 15. 5. 2023

LIBANON

Cena: 1085 €

Celý program
a objednávka

zájazdu

Termíny:

3. 10. 2023 - 9. 10. 2023 
Sprievodca:  otec Bruno Donoval

10.10.-2023 – 16.10.2023
Sprievodca:  otec Jozef Kováčik

17.10.2023 - 23.10.2023
Sprievodca:  otec Jozef Kováčik

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Budapešť – Bejrút, Bejrút – Budapešť  

 (cez Frankfurt)
 » 6 x hotelové ubytovanie *** v 2 – 3 lôžkových 

 izbách
 » 5 x raňajky, 5 x večera
 » doprava klimatizovaným autobusom po trase
 » miestny sprievodca
 » odborný sprievodca –kňaz
 » všetky vstupy
 » servisné poplatky 

 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » transfer na letisko a z letiska Budapešť 40,- €
 » obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- € 

 (platí sa priamo sprievodcovi)
 
Možný príplatok:

 » poistenie Pandemic A3 vrátane storna zájazdu  
 s poistným krytím do výšky 80 % storno poplatku  
 a ochorenia na Covid-19 v cene 44,10 €, aktuálne  
 je vstup do Libanonu  podmienený poistením  
 Pandemic

 » jednolôžková izba za  príplatok 150,- € na  
 vyžiadanie, alebo ak klienta nie je vmožné  
 doubytovať



SVÄTÁ ZEM
JARNÉ PRÁZDNINY

Cena: 750 €

Termín:

 17. 2. 2023 - 25. 2. 2023

V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Tel Aviv – Viedeň
 » 8  x  hotelové ubytovanie v 2 - 3 lôžkových izbách  

 a 7 x polpenzia
 » doprava vo Svätej zemi klimatizovaným  

 autobusom
 » odborný sprievodca – kňaz
 » letiskové poplatky 

 
V cene nie je zahrnuté:

 » obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane   
 AUDIOSPRIEVODCU = slúchadlá pre skvalitnenie  
 výkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do troch  
 francúzskych kostolov – Páter  Noster,  
 Galikantum a kostol sv. Anny  (platí sa priamo  
 sprievodcovi vo Sv. Zemi)

 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » príplatok za aktuálne pandemické opatrenia,  

 ktoré môže vyžadovať Izrael (testy, miestny  
 sprievodca, nižší počet pútnikov v skupine atď.)
 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné  poistenie vrátane storna  
 zájazdu s poistným krytím do výšky 80 % storno  
 poplatku 22,50 €, alebo poistenie Pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 36,- €

 » príplatok za jednolôžkovú izbu 160,- € na  
 vyžiadanie, alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu
Sprievodca:  o. Andrej Kalamen



V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Tel Aviv – Viedeň
 » 8 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 7 x večera  

 (v 2 - 3 lôžkových izbách)
 » doprava vo Svätej zemi klimatizovaným  

 autobusom
 » odborný sprievodca – kňaz
 » servisné poplatky 

 
V cene nie je zahrnuté:

 » transfer na letisko  a z letiska Viedeň 20,- €
 » obslužné, ktoré predstavuje sumu  

 100,- € vrátane  AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá:  
 pre skvalitnenie výkladu sprievodcu – kňaza  
 a vstupov do troch francúzskych kostolov – Páter   

 Noster, Galikantum a kostol sv. Anny  (platí sa  
 priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi) príplatok za  
 aktuálne pandemické opatrenia, ktoré môže  
 vyžadovať Izrael (testy, miestny sprievodca, nižší  
 počet pútnikov v skupine atď.) 
 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné  poistenie vrátane storna  
 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 22,50 €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 36,- €

 » príplatok za jednolôžkovú izbu 160,- € na  
 vyžiadanie, alebo ak klienta nemožno doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

SVÄTÁ ZEM - 9-dňový pútnický zájazd
s celodenným pobytom pri Mŕtvom mori

Cena: 775 €

Termíny:

14. 4. 2023 - 22. 4. 2023
10. 5. 2023 - 18. 5. 2023

Sprievodca:  o. Marian Ondrejka



METROPOLY 
ŠKANDINÁVIE

Cena: 725 €

Termíny:

25. 5. 2023 - 31. 5. 2023 
Sprievodca:  otec Marian Bér

31. 5. 2023 - 6. 6. 2023
Sprievodca:  otec Cyril Jančišin

V cene je zahrnuté: 
 » medzinárodná letenka Viedeň – Kodaň,  

 Oslo – Viedeň
 » 6 x  ubytovanie s raňajkami (z toho 2x na výletnej lodi)
 » doprava klimatizovaným autobusom počas  

 celého pobytu
 » sprievodca, duchovný doprovod
 » výletná loď zo Štokholmu do  Helsínk a späť
 » ubytovanie v 4-lôžkovej kajute. 

 
V cene nie je zahrnuté:

 » servisné  poplatky 205,- € 
 
 

 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » vstupy
 » fakultatívny výlet loďou po Oslo fjorde cca 45,- €

 
Možný príplatok:

 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  

 zájazdu + poistné krytie do výšky 80 % storno 
 poplatku 17,50 € alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 v cene 28,- €

 » ubytovanie na lodi v 2-lôžkovej kajute 
 v cene 60,- €/osoba

 » jednolôžková izba na hoteli za príplatok 140,- €  
 na vyžiadanie alebo ak nemožno klienta doubytovať 
 

Celý program
a objednávka

zájazdu



V cene je zahrnuté: 
 » letenka Viedeň – Barcelona, Barcelona – Viedeň
 » lux bus
 » servisné poplatky
 » 3 x hotelové ubytovanie s polpenziou
 » sprievodca - duchovný doprovod 

 
 
 
 
 
 
 
 

V cene nie je zahrnuté:
 » transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
 » sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 » mestská taxa  (platí sa na mieste) 

 
Možný príplatok:

 » komplexné cestovné poistenie vrátane storna  
 zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno  
 poplatku 10,- €, alebo poistenie pandemic  
 vrátane ochorenia na covid-19 za 16,- €

 » jednolôžková izba za príplatok 90,- €  
 na vyžiadanie, alebo ak klienta nie je možné  
 doubytovať

Celý program
a objednávka

zájazdu

LURDY
s návštevou Barcelony

Cena: 499 €

Termíny:

3. 10. 2023 - 6. 10. 2023 
Sprievodca:  o. Marian Ondrejka

7. 10. 2023 - 10. 10. 2023
Sprievodca:  o. Jozef Luscoň

15. 10. 2023 - 18. 10. 2023
Sprievodca:  o. Cyril Jančišin



PRIPRAVUJEME
THAJSKO - LAOS - VIETNAM 
Termín: 13.4. 2023 – 26.4.2023

FRANCÚZSKA POLYNÉZIA A HAVAJSKÉ
OSTROVY PAPEETE - MOOREA - RAIATEA - HILO - KAHULUI - NAWILIWILI - HONOLULU

Termín: November 2023

SAUDSKÁ ARÁBIA 
„rozkvitnutá púšť a údajný hrob biblickej Evy“

Termín: December 2023

JUŽNÁ AMERIKA – ANTARKTÍDA
Termín: Január 2024 

Radosť a povzbudenie priniesla pútnikom prítomnosť kňazov na cestách
za poznaním krásy Božieho slova. Tešíme sa na stretnutie aj v roku 2023



JUŽNÁ AMERIKA – ANTARKTÍDA
Termín: Január 2024 

V prípade poistnej udalosti (úpadku CK) Union pois ov a, a. s., Karad�i ova 10, 
813 60 Bratislava, Slovenská republika, I O: 31 322 051 poskytne cestujúcemu v zmysle zákona 
. 170/2018 Z. z.:
� repatriáciu, ak je sú as ou zájazdu,
�  poistné plnenie vo vý�ke zaplatenej zálohy alebo ceny zaplatenej za zájazd, ak sa zájazd 

neuskuto nil, 
�  poistné plnenie vo vý�ke rozdielu medzi cenou zaplatenou cestovnej kancelárii 

a cenou iasto ne poskytnutého zájazdu, ak bol zájazd poskytnutý len s asti.

Poistením sú kryté nároky cestujúcich vo i cestovnej kancelárii v zmysle zákona . 170/2018 Z. z. 
a� do sumy

Poistenie platí len pre zájazdy zakúpené v termíne od

Poistnú udalos  je mo�né oznámi  písomne na vy��ie uvedenej adrese, resp. v pracov-
nom ase telefonicky na ísle: +421 2 20815 911 od 01. 06. do 15. 10.      , na mobilnom 
tel. .: +421/904 895 605, alebo e-mailom na adrese: majetok.likvidacia@union.sk.

Svoj oprávnený nárok musí cestujúci uplatni  u pois ovate a v lehote 6 mesiacov od vzniku 
poistnej udalosti, inak jeho nárok zaniká.

1+039+01+06+0119

I O:

Poistná zmluva .:

ING. JURAJ CHOCHOL
Senior riadite

Vývoj a úpis komer ných rizík a zaistenia

Informácie v tomto katalógu vychádzajú z obchodných zvyklostí, udržiavaných v  odvetví cestovného 
ruchu v minulom období. Program a  ceny  sa môžu  bez predchádzajúceho upozornenia meniť 



ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIEKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH 
CESTOVNEJ KANCELÁRIE AWERTRAVEL, s.r.o.

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým 
predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predá-
vajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predá-
vajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spo-
trebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na 
takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania 
spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alter-
natívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z.  
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/
Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi   alebo iná príslušná 
oprávnená právnická osoba zapísanáv zozname subjektov alternatívneho 
riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dos-
tupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý  
z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť 
obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spo-
trebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je 
dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pre kamenné predajne:
V súvislosti so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom  riešení spotre-
biteľských sporov  vám dávame do pozornosti  povinnosti nasledovné:
„Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vy-
bavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho 
práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. 
Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu 
neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať 
návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia 
§ 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských spo-
rov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na 
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Awertravel, 
s.r.o.   je Slovenská obchodná inšpekcia. Adresa na doručovanie: Ústredný 
inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, 
Poštový Priečinok 29  827 99 Bratislava
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:  adr@soi.sk  
a ars@soi.sk, alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname 
subjektov alternatívneho riešenia sporov  vedenom Ministerstvom hos-
podárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://
www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov 
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.“

I. Úvodné ustanovenie
Cestovná kancelária AWERTRAVEL s.r.o. (ďalej len CK, alebo Awertravel) 
zabezpečuje všetky druhy  služieb cestovného ruchu pre domácich a zah-
raničných klientov. Služby zabezpečuje priamo alebo sprostredkovaním 
cez iné cestovné kancelárie.
II. Vznik zmluvného vzťahu
CK Awertravel   vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlast-
ného predajného miesta, alebo externých autorizovaných predajcov. 
Zmluva o zájazde (Prihláška) medzi Awertravel a objednávateľom vzniká 
prijatím záväznej prihlášky na zájazd a uhradením zálohy alebo plnej 
ceny zájazdu. Jej obsahom je poskytnutie služby cestovného ruchu v 
rozsahu a za podmienok uvedených v ponukách zájazdov a upresnených  
v podrobných pokynoch pre účastníka zájazdu. K prihláseniu na zájazd je 
nutné podať riadne vyplnenú prihlášku na tlačive CK jednotlivcom, alebo 
vystavením objednávky organizáciou. Za správnosť údajov uvedených 
na prihláške, resp. objednávke zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľ 
(klient). Za neplnoleté deti podpisuje prihlášku zákonný zástupca. Zmluva  
o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných 
záväzkov ostatných osôb uvedených na zmluve ručí objednávateľ ako za 
plnenie svojich vlastných záväzkov. Prevzatie písomnej prihlášky a ďalších 
potrebných dokladov odsúhlasí CK potvrdením. Súčasťou Zmluvy sú všet-
ky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci od cestovnej kancelárie 
Awertravel, s.r.o. obdrží alebo na základe ktorých cestujúci uzatvorí Zm-
luvu, a to najmä formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, 
Pokyny k zájazdu, ponukový katalóg s cenníkom, všeobecné informácie  
a zmluvné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo ob-
jednaných službách, informácie obsiahnuté na webovom sídle www.aw-
ertravel.sk. Cestovná kancelária odovzdá cestujúcemu po uzatvorení Zm-
luvy bezodkladne vyhotovenie uzatvorenej Zmluvy  alebo jednoznačne, 
zrozumiteľne, určito formulované a čitateľné potvrdenie o uzatvorení 
Zmluvy v listinnej podobe, alebo na trvanlivom nosiči. Trvanlivým nos-
ičom sa rozumie prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo ces-
tovnej kancelárii Awertravel uchovať jemu adresované informácie spôs-
obom, umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá 
účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie 
uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová 
karta alebo pevný disk počítača.
III. Cenové a platobné podmienky
Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi CK a 
objednávateľom.  Pri podaní prihlášky, resp. objednávky je klient po-
vinný uhradiť zálohu vo výške 50% z ceny zájazdu. Doplatok do plnej 
výšky je klient povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred dňom nástupu 
na zájazd ak nebolo dohodnuté inak. Ak objednávateľ neuhradí do-
hodnutú cenu zájazdu v stanovenom  termíne, môže CK od zmluvy 
odstúpiť a objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa 
článku VII. Všeobecných podmienok. Ceny zájazdov sú kalkulované  
ku dňu 31.10.2022. CK si vyhradzuje právo upraviť cenu zájazdu a dopra-
vy v prípade závažných okolností (zmeny kurzu EUR voči USD o viac ako 
5%, ďalej výrazných zmien cien leteckej a autokarovej dopravy viac ako 

o 5%),  Túto zmenu je povinná CK oznámiť klientovi najneskôr 21 dní pred 
nástupom na zájazd.   
IV. Cestovné doklady
Každý účastník zahraničného zájazdu musí mať vlastný platný cestovný 
doklad. Platnosť minimálne 6 mesiacov od termínu ukončenia zájazdu 
do štátov s vízovou povinnosťou. Deti nad 5 rokov, ktoré sa zúčastnia  
na zájazde spolu s rodičmi musia mať  svoj vlastný pas. Je povinnosťou 
zákazníka preveriť si pred cestou, či jeho cestovný doklad spĺňa všetky 
náležitosti, ktoré vyžaduje štát, do ktorého cestuje.
V. Práva a povinnosti Awertravel
K právam a povinnostiam objednávateľa uvedených v článku VI. sa 
vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti Awertravel. Awertravel 
je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a 
úplne informovať klienta o všetkých skutočnostiach,  ktoré sú jej známe 
a ktoré môžu mať vplyv na jeho  rozhodnutie o kúpe zájazdu.Awertravel 
je povinná mať uzatvorenú zmluvu  poistenia zájazdu pre prípad úpadku 
cestovnej  kancelárie. Awertravel je povinná odovzdať objednávateľovi 
Garančný list, ktorý obsahuje číslo zmluvy, názov poisťovne a ďalšie 
potrebné údaje, Garančný list je  súčasťou Všeobecných podmien-
ok na rok 2022. Awertravel je povinná najneskôr 8 dní pred začatím 
zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomnepodrobné  „Pokyny na 
cestu“ (miesto zrazu, ubytovania, kontaktnú osobu – telefónne číslo,   
na  koho sa môže v prípade potreby i reklamácie obrátiť atď.) Awertravel 
má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu – viď článok III.
VI. Práva a povinnosti objednávateľa
a/ K základným právam objednávateľa patrí:
Právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených 
služieb. Právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, 
ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb. Právo 
byť v zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmlu-
vne  dohodnutých službách.Právo kedykoľvek pred začiatkom služieb 
odstúpiť od zmluvy  v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných pod-
mienok. Právo na reklamáciu v súlade s článkom X. týchto Všeobecných 
podmienok. Právo obdržať najneskôr 8 dní pred začiatkom zájazdu  
ďalšie podrobné informácie. Právo písomne oznámiť CK pred začiatkom 
zájazdu, že sa na miesto neho zúčastní iná osoba. Toto právo však môže 
objednávateľ uplatniť bez poplatku  v lehote 45 dní pred začiatkom zájaz-
du. V dobe kratšej je objednávateľ povinný zaplatiť všetky poplatky, ktoré 
touto zmenou nastanú (napr. poplatok za zmenu mena na letenke a pod.)
b/ K základným povinnostiam objednávateľa patrí:
Poskytnúť CK nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabez-
pečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované 
údaje, vrátane akýchkoľvek zmien. Napr. meno a priezvisko musí súhlasiť 
s údajmi v cestovnom doklade. Nie je prípustná zdrobnenina  mena. Ak 
objednávateľ poskytne nesprávne údaje a napr.  letecká spoločnosť pri 
odbavení na letisku túto chybu neakceptuje, CK v takom prípade nenesie 
zodpovednosť. Pozorne prečítať pokyny na cestu a je povinný sa týmito 
pokynmi riadiť. Pokiaľ by účastník zájazdu svojim správaním ohrozoval, 
alebo narúšal priebeh zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne 
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predpisy, môže byť vylúčený z účasti na zájazde, pričom stráca akýkoľvek 
nárok na náhradu nevyužitých služieb. Nahlásiť účasť cudzích štátnych 
príslušníkov, títo si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitní resp. vstupné 
víza na cestu a pobyt. Zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. tých-
toVšeobecných podmienok. Zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie 
a dohľad dospelého účastníka, obdobne u osôb, ktorých si to vyžaduje 
zdravotný stav. Mať u seba platný cestovný doklad (doba platnosti podľa 
pokynov z CK). Dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých 
cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, 
znáša účastník zájazdu. Splniť očkovacie príp. iné zdravotné formality pri 
cestách do krajín, ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi 
predpismi, alebo predpismi daného štátu.
Riadiť sa pokynmi sprievodcu, alebo iného určeného zástupcu CK Aw-
ertravel. Počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na  zdraví, alebo 
majetku ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb, alebo CK 
Awertravel.
c/ K povinnostiam objednávateľov skupinových zájazdov, ktorí sú účast-
níkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:
Zoznámiť všetkých účastníkov zájazdu s týmito Všeobecnými podmien-
kami, rozsahom dohodnutých služieb, prípadne zmluvne dohodnutými 
zmenami v službách. Odovzdať CK bezchybný zoznam účastníkov zájaz-
du s požadovanými údajmi.
VII. Odstúpenie od zmluvy, zmluvná pokuta
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Ak nie je 
dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností Awertravel, ktoré 
sú určené zmluvou, alebo ak Awertravel odstúpi od zmluvy z dôvodu 
porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť 
Awertravelu zmluvné pokuty z vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu 
nasledovne:
a/ zájazdy na pravidelných linkách leteckých spoločností mimo EUod dňa 
prihlásenia do 61 dní pred začiatkom odletu  100,- EUR/osoba
od 60 do 45 dní pred dňom odletu 30 %  ceny zájazdu
od 45 do 21 dní pred dňom odletu 50 % ceny zájazdu
od 20 do 11 dní pred dňom odletu 80 % ceny zájazdu
v dobe kratšej ako 10 dní pred dňom odletu 100% ceny zájazdu
b/ ostatné zájazdy od dňa prihlásenia do 61 dní pred začiatkom zájazdu 
35,- EUR/osoba od 60 do 30 dní pred začiatkom zájazdu 30 % ceny zájaz-
du od 29 do 20 dní pred začiatkom zájazdu 50 % ceny zájazdu od 19 do 
10 dní pred začiatkom zájazdu 80 % ceny zájazdu v dobe kratšej ako 10 
dní pred začiatkom zájazdu, alebo pri nenastúpení na zájazd 100% ceny 
zájazduZrušenie zmluvy alebo objednávky na zájazd je objednávateľ po-
vinný urobiť písomne. Pri odoslaní písomného storna zájazdu poštou je 
pre stanovenie stornovacieho poplatku rozhodujúci dátum odoslania, pri 
osobnom  odovzdaní dátum uvedený na stornovacom liste.   
VIII. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu
1. Ak je Awetravel nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú pod-
mienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy.  Objednávateľ 
má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo od zmluvy odstúpi 
bez zaplatenia zmluvných pokút.
2. Awertravel má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťa-
hu medzi CK a objednávateľom:
a) ak počet účastníkov je nižší ako minimálny počet účastníkov požado-
vaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o 
zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však:
– 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní, 
– 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
– 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 
dni, alebo
b) ak neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelá-
rii plniť zmluvu o zájazde, cestovná kancelária oznámi cestujúcemu 
odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.
3. Awertravel si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým 
nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku
nepredvídateľných a neobvyklých udalostí.
IX.  Poistenie
CK sprostredkuje objednávateľovi cestovné poistenie poisťovne Union. 
Presné znenie poistnej zmluvy a alternatívy poistenia sú  k dispozícii v CK. 
Poistný vzťah vzniká priamo medzi poisťovacou spoločnosťou a účastní-
kom zájazdu.
X. Reklamácia služieb
CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vy-
plývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto 
záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávate-
lia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ 
uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to 
u  dodávateľa služby, alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie.  
O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záz-
nam v spolupráci so zástupcom resp. delegátom ces-

tovnej kancelárie. Ak nesplní CK povinnosti vyplývajúce  
zo zmluvy alebo zo zákona riadne a včas, musí objednávateľ up-
latniť svoje právo  písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do 
troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zá-
jazd neuskutoční, odo dňa, kedy sa mal zájazd skončiť podľa zmlu-
vy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej 
službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený v spolupráci  
so  zástupcom resp. delegátom cestovnej kancelárie, alebo dodávateľom 
služieb. Tento záznam je súčasťou reklamácie. Awertravel je povinná na 
všetky reklamácie odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní 
po obdržaní reklamácie.
XI. Zodpovednosť počas zájazdu
Účastník, ktorý na zájazde poruší zákonné predpisy príslušného štátu, 
nerešpektuje  program zájazdu, odmieta sa riadiť pokynmi sprievodcu, 
môže byť vylúčený z pokračovania zájazdu a vrátený na vlastné náklady 
späť, pričom stráca akýkoľvek nárok na náhradu za nevyužité služby
XII.  Zdravotné záležitosti, škody
Každý zákazník cestuje s vedomím svojho zdravotného stavu a s ve-
domím úhrady nákladov za lekárske služby a liečenia v zahraničí. Zákazník 
je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil v priebehu dopravy a pobytu v 
dopravnom prostriedku a v ubytovacom zariadení. V prípade, že cestujúci 
v priebehu zájazdu stratí,  alebo sú mu odcudzené doklady, je povinný si 
pre spiatočnú cestu zabezpečiť nové (náhradné) doklady sám a na svo-
je náklady. Zákazník sa môže v tomto prípade obrátiť na sprievodcu so 
žiadosťou o pomoc pri získaní nových, alebo náhradných dokladov pre 
spiatočnú cestu.
XIII. Zvláštne služby
Zvláštne služby nie sú súčasťou ceny zájazdu. Tieto služby platí zákazník 
zvlášť (jednolôžková izba, zvláštna strava, zabezpečenie víz, zabezpeče-
nie dopravy do miesta odletu, ubytovanie pred odletom v mieste odletu a 
pod.). Zákazník môže svoje požiadavky uviesť pri podaní prihlášky a tieto 
zaplatiť súčasne pri úhrade  zálohy, alebo doplatku ceny zájazdu.  Ak sa na 
pútnický zájazd prihlási jednotlivec, môže si priplatiť jednolôžkovú izbu.  CK 
Vás môže doubytovať s inou ženou, alebo mužom, podľa veku a pohlavia, 
ale iba ak je prihlásených na ten konkrétny zájazd viacej jednotlivcov.  V 
opačnom prípade je tento príplatok povinný.
XIV. Ochrana osobných údajov 
Naša spoločnosť zhromažďujea spracováva Vami poskytnuté osobné 
údaje z dôvodu organizačného zabezpečenia zájazdu a marketingovej 
činnosti  v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a 
nie sú poskytované žiadnej tretej strane. V prípade záujmu o vyrade-
nie z našej databázy máte právo o to písomne požiadať. Vaše želanie 
budeme samozrejme, rešpektovať. Objednávateľ potvrdzuje svojim 
podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu svoj súhlas s tým, aby Awer-
travel spracovávala jeho osobné údaje uvedené v zmluve. Objedná-
vateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom zmluvy udeliť 
súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených  
v zmluve. Poskytované osobné údaje môžu byť sprístupnené iba zamest-
nancom Awertravel a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabez-
pečované Awertravel ponúkať a poskytovať.
XV. Záverečné ustanovenie
1. Všeobecné a záručné podmienky CK sú platné pre účasť na všetkých 
jej zájazdoch a sú súčasťou zmluvy. Tieto podmienky sú spracované  s 
účinnosťou od 1.1.2019 zákonom č.: 170/2018 Zz o zájazdoch,spojených 
službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v ces-
tovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 
o zájazdoch je upravený v týchto všeobecných podmienkach účasti na 
zájazdoch). V ostatnom platia v plnom rozsahu príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka. Zákonom o ochrane spotrebiteľa sa na účely 
týchto všeobecných zmluvných podmienok rozumie zákon č. 250/2007 Z. 
z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje 
dodržiavanie povinnosti CK podľa všeobecne záväznej právnej úpravy. 
Spory, ktoré môžu vzniknúť zo zmluvy o zájazde medzi zmluvnými strana-
mi je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho 
riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v 
zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Minister-
stvo hospodárstva SR). Cestujúci môže uplatniť svoje práva a nároky aj 
prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, dostupnej 
online na  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfmevent=-
main.home2.show&lng=SK.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky CK nadobudli platnosť dňa 1.11.2022 
a upravujú zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi cestujúcim a CK na 
základe Zmluvy  o zájazde uzatvorenej od 1.11.2022.
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