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Cena: 249€ / osoba

U
N

IQ
A pois

ovòa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika vydáva toto potvrdenie v súlade s ust. §9 zákona è. 170/2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného 
ruchu, niektorých podm

ienkach podnikania v cestovnom
 ruchu a o zm

ene a doplnení niektorých zákonov a potvrdzuje, že v prípade vzniku poistnej udalosti – úpadku cestovnej kancelárie 

  

          
 

  
 

 
 

          

Ing. M
artin Žáèek 

predseda predstavenstva 
generálny riadite¾

W
olfgang Friedl

podpredseda predstavenstva 

poskytne klientovi (objednávate¾ovi zájazdu) v zm
ysle Všeobecných poistných podm

ienok pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie           nasledovné poistné plnenie:

1. V prípade neposkytnutia objednaného a zaplateného zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu (ï
alej len „zájazd“) poistné plnenie vo výške ceny neposkytnutého 

zájazdu, ktorú objednávate¾ zaplatil.
2.  V prípade neposkytnutia objednávate¾ovi objednanej a zaplatenej dopravy z m

iesta pobytu v zahranièí na územ
ie Slovenskej republiky uhradenie nákladov 

na túto dopravu, ak je doprava súèas
ou zájazdu.

3.  V prípade nevrátania rozdielu m
edzi zaplatenou cenou za zájazd a cenou èiastoène poskytnutého zájazdu objednávate¾ovi uhradenie rozdielu v cene 

m
edzi zaplatenou cenou zájazdu a skutoène poskytnutým

i službam
i.

 
 

 
Poistná zm

luva èíslo                           o poistení zájazdov pre prípad úpadku cestovnej kancelárie 

                     
 

 
je platná od                           do  

 
 

 
 

 
 

 
Vz

ahuje sa na všetky osoby prihlásené poèas platnosti poistnej zm
luvy na zájazdy organizované vyššie uvedenou cestovnou

  
 

 
 

kanceláriou a sú òou kryté všetky nároky objednávate¾ov voèi uvedenej cestovnej kancelárii v prípade poistnej udalosti – 

 
 

 
 

 
 

úpadku cestovnej kancelárie, až do celkovej výšky                 EU
R.

V Bratislave              

Poistnú udalos
 

je m
ožné nahlási písom

ne na adrese:       
Europ Assistance, s.r.o., 
N

a Pankráci 127, 140 00 Praha 4, Èeská republika. 

Repatriáciu zo zahranièia 
zabezpeèuje asistenèná služba:
U

N
IQ

A Assistance, t. è. + 421 2 544 11 029.

B
arto Travel, s.r.o.

Železni
ná 354, 905 01 Senica, I

O
: 50 019 210

2016

8100075249

11. 1. 2020
10. 1. 2021

7.500

10. 1. 2020



Cena: 249€ / osoba

Vážení klienti, cestovatelia,   

práve ste otvorili nový katalóg poznávacích zájazdov cestovnej kancelárie BartoTravel. Ponuka 
cestovateľských zážitkov je tento rok viac než bohatá.  Dúfame, že rôznorodosť našej ponuky 
a dôkladná príprava každého zájazdu, sú spolu s dostupnosťou cien tým pravým lákadlom pre 
vášnivých cestovateľov. Na nasledujúcich stranách nájdete aj prehľad BARTOzájazdov 2020, 
ktorý sme pripravili pre ľahšiu orientáciu v katalógu. Či už preferujte klasické poznávačky, tema-
tické zájazdy, romantiku vo dvojici alebo zábavu s deťmi, z našej ponuky si určite vyberiete výlet 
podľa Vašej chuti.  
Všetky zájazdy sme pripravovali so srdiečkom, či už klasiky ako Paríž, Londýn, Rím, Benátky, 
Amsterdam, Barcelona, alebo Chorvátsko - trochu inak, ako sme zvyknutí.  Tento rok pri viacd-
ňových poznávacích zájazdoch vymeníme autobus za lietadlo. Najväčšou novinkou je letecký 
zájazd DOBRODRUŽSTVO V MEXIKU A MAYOVIA, netradičná 13-dňová poznávačka v spolupráci 
s mexickou cestovkou s dlhoročnými skúsenosťami, dostanete sa na miesta, kde sa s inou 
CK nedostanete a s českým certifikovaným sprievodcom žijúcim v Mexiku! Novinkou sú jedno-
denné lyžovačky v rakúskom Stuhlecku a Zauberg Semmeringu, či Pobaltie – Litva, Lotyšsko, 
Estónsko, Fínsko. Tešiť sa môžete aj na trojdňovú Budapešť – metropolu na Dunaji, BMW svet 
v Mníchove s ochutnávkou bavorského piva, Poľsko - kultúrne a prírodné bohatstvá Unesca, 
vydáme sa tiež za krásami Toskánska aj na Levanduľový festival v Tihány spojený s kúpaním 
v Balatone. Nákupný ošiaľ si môžete tento rok užiť na wellness pobyte v Znojme spojený s ná-
kupmi v Hatiach, nakúpiť môžete aj na zájazde v kúpeloch v Gyori i Nowom Targu. Obľúbencov 
tematických zájazdov potešíme zájazdmi ako Hitlerovo Orlie Hniezdo, Osvienčim, Plavba loďou 
do Viedne za príbehom princeznej Sissi či Krvavé stopy Báthoryčky. Mysleli sme i na vaše deti. 
Zájazd do sveta kociek – Legolandu, do sveta rozprávkových postavičiek – Disneylandu, do 
čarokrásneho zámku Neuschwanstein, do Schonbrunn Zoo vo Viedni a rakúskeho zábavného 
parku Prater,  Delfinária v Norimbergu. Ako odmenu za vysvedčenie odporúčame zábavný park 
Gardaland a kúpanie pri jazere Lago di Garda! A opäť sú zaradené rokmi overené víkendové 
kúpačky v talianskom Bibione či Lignane. Taktiež známe pražské muzikály ako Muž se železnou 
maskou, Kvítek Mandragory s piesňami Heleny Vondráčkovej či Sestra v akcii, ktorej hlavnú rolu 
hrá Lucie Bílá! Nezabudli sme aj na Slovensko naše najkrajšie. Nadviazali sme spoluprácu s we-
llness hotelom Partizán či Gino Paradise ako aj s modernými apartmánmi na Hrebienku. Zabez-
pečíme ubytovanie či výhodné balíčky na vyžiadaný termín pre jednotlivcov i firemné skupiny. 
Tradične ako každý rok nebudeme opäť chýbať na populárnom strašidelnom pochode čertov v 
adventom Mariazelli. Vianočnú atmosféru si môžete vychutnať v rakúskom Salzburgu, poľskom 
Krakowe, stovežatej Prahe či maďarskej Budapešti. Tento rok sme zaradili aj nové zájazdy ako 
Čarovné Vianoce  v Drážďanoch a Liberci, Vianočný Wroclaw, Advent v Ľubljane, Vianočné Ko-
šice, Perníkové chalúpky a advent na zámku Grafenegg, Olomouc – vianočné trhy v „meste 
fontán“. Neváhajte navštíviť našu internetovú stránku www.BartoTravel.sk, kde nájdete všetky 
bližšie informácie k zájazdom a tiež možnosť urobiť online rezerváciu!
 
Zájazdy sú organizované väčšinou cez víkendy a sviatky, kedy nie je potrebné brať si dovolen-
ku, sú cenovo dostupné, s odchodom z miesta Vášho bydliska a sú určené pre Vás všetkých. 
Ponúkame Vám komplexné služby, ale v prípade potreby i každú samostatne. Pre kolektívy za-
bezpečíme zájazd podľa individuálnych požiadaviek so skupinovou zľavou. Neváhajte a kontak-
tujte nás prostredníctvom emailu info@bartotravel.sk alebo telefonicky na +421 915 753 059. 
Môžete navštíviť aj našu pobočku na námestí v Senici vedľa vchodu do OD Cieľ – Dovolenkové 
centrum Lastu Minute centrum. 

Garantujeme vysoký komfort luxusnými autobusmi značky Mercedes a o Vašu bezpečnosť na 
zájazdoch sa postarajú skúsení, komunikatívni a hlavne profesionálni šoféri. V prípade nepred-
vídateľných udalostí sme flexibilní a poskytneme náhradný autobus.

Veľmi nás poteší, ak si nájdete čas a napíšete nám, ako ste boli na našich zájazdoch a so služ-
bami spokojní. Rovnako uvítame aj všetky Vaše pripomienky, skúsenosti či nápady, ktoré nám 
pomôžu skvalitniť služby pre Vás.  

Vitajte vo svete unikátnych zážitkov. Šťastnú a pohodlnú jazdu v roku 2020 Vám želá 

Mgr. Veronika Lorenc 
konateľka cestovnej kancelárie



Dátum Zájazd Krajina Cena

PREHĽAD ZÁJAZDOV
2020

Február 

Apríl

Máj

Jún

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

7.-9.2.

8.-13.4.

25.-26.4.

Karnevalové Benátky (loď v cene!) 

Večné mesto Rím 6 dní - letecky

Český Krumlov, Budejovice, zámek Hluboká

79,- €

449-549,- €

109,- €

Taliansko

Taliansko

ČR

22.,29.2.

16.-19.4.

23.-24.5.

30.-31.5.

Jednodenná lyžovačka v rakúskom Zauberg Semmeringu a Stuhlecku

Tulipánový Amsterdam 4 dni - letecky

Praha s muzikálom Heleny Vondráčkovej - Kvítek Mandragory

Neuschwanstein a Bavorské zámky 

69,- €/79,- €

419-549,- €

149,- €

99-129,- €

Rakúsko

Marec

Holandsko

ČR

Nemecko

1.-2.5. Muzikálová komédia Sestra v akcii s Luciou Bílou v Prahe 149,- €ČR

4.4. Koncentračný tábor Osvienčim 45,- €Poľsko

2.5.

9.-10.5.

Koncentračný tábor Osvienčim

Norimberg a Hitlerovo Orlie Hniezdo

45,- €

155,- €

Poľsko

Nemecko

2.-3.5. Krakow, Wieliczka, Zakopané 129,- €Poľsko

30.5. Budapešť s Tropicariom 29,- €Maďarsko

12.-16.5. Paríž s Disneylandom - letecky 199-779,- €Francúzsko

23.-24.5. Romantická Praha 139,- €ČR

6.6. Koncentračný tábor Osvienčim 45,- €Poľsko

6.-7.6. Legoland - svet kociek a zámok Neuschwanstein 79-179,- €Nemecko

13.6. Zoo Viedeň, zámok Schonbrunn alebo zábavný park Prater 39-59,- €Rakúsko

12.-14.6. Čaro letného Salzburgu 189,- €Rakúsko

19.6.-13.9. KAŽDÝ VÍKEND: Víkendové kúpanie v talianskom Bibione / Lignano 57,- €Taliansko

21.-23.2. Karnevalové Benátky (loď v cene!) 79,- €Taliansko

14.-16.2. Karnevalové Benátky (loď v cene!) 79,- €Taliansko

7.,14.3. Jednodenná lyžovačka v rakúskom Zauberg Semmeringu a Stuhlecku Rakúsko 69,- €/79,- €

26.-28.6. 99-159,- €SR

20.6. Levanduľový festival v Tihány alebo kúpanie v Balatone

Slovensko naše najkrajšie

39,- €Maďarsko

10.-13.4. Wellness pobyt Gino Park Palace**** - veľkonočný TIP 30-289,- €SR

26.-28.6. Gardaland a kúpanie pri jazere Lago di Garda 69-79,- €Taliansko
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Dátum Zájazd Krajina Cena

Júl

18.7. Nákupy a kúpele v Gyori 39,- €Maďarsko

August

7.-10.8. Londýn "the best of" 4 dni - letecky 479-529,- €Anglicko

28.-30.8. Víkendové Tropical Islands s delfínmi 85-150,- €Nemecko
September

Október

5.9. Kvetinová výstava v Tullne 35,- €Rakúsko
8.-12.9. Pamiatkový Paríž 5 dní - letecky 440,- €Francúzsko
12.9. Koncentračný tábor Osvienčim 45,- €Poľsko
18.-20.9.

26.-27.9.

29.9-4.10.

17.-29.10.

Berlín - Moritzburg - Drážďany - Adršpašské skaly - Broumov

BMW svet v Mníchove a ochutnávka bavorského piva

Pobaltské klenoty - Litva, Lotyšsko, Estónsko, Fínsko

DOBRODRUŽSTVO V MEXIKU & MAYOVIA 13 dní - letecky

299,- €

109,- €

449,- €

2980,- €

Slovinsko

Nemecko

Pobaltie

Mexico, Lat. Amerika

23.-27.9.

26.-27.9.

Gaudího Barcelona 5 dní - letecky

Romantická Praha a nedobytný Karlštejn

569,- €

149,- €

Španielsko

ČR

19.6.-13.9.

19.6.-13.9.

19.6.-13.9.

KAŽDÝ VÍKEND: Víkendové kúpanie v talianskom Bibione / Lignano

KAŽDÝ VÍKEND: Víkendové kúpanie v talianskom Bibione / Lignano

KAŽDÝ VÍKEND: Víkendové kúpanie v talianskom Bibione / Lignano

57,- €

57,- €

57,- €

Taliansko

Taliansko

Taliansko

November
14.11. Nowy Targ - predvianočné poľské nákupy 27,- €Poľsko
21.11.

29.11.

Adventný Mariazell s behom čertov

Adventný Graz s ľadovým Betlehémom a behom čertov

39,- €

39,- €

Rakúsko

Rakúsko
28.-29.11. Vianočná wellness Praha 109,- €ČR

December
5.,12.,19.12. Vianočná Budapešť s Tropicariom 33,- €/39,- €Maďarsko
5.12. Perníkové chalúpky a advent na zámku Grafenegg 39,- €Rakúsko
5.-6.12 Advent v Ľubljane 179,- €Slovinsko
5.-6.12. Vianočné Košice 97,- €SR
5.-6.12. Čarovné Vianoce v Drážďanoch a Liberci 119,- €Nemecko, ČR
12.12. Olomouc - vianočné trhy v "meste fontán" 30,- €ČR

12.-13.,19.-20.12. Čaro adventného Salzburgu 119,- €Rakúsko

19.-20.12. Vianočný wellness Krakow 95,- €Poľsko

20.12.

19.-20.12

Olomouc - vianočné trhy v "meste fontán"

Vianočný Wroclaw a Olomouc

30,- €

109,- €

ČR

Poľsko, ČR

27.-28.6. Wellness pobyt v Znojme a nákupy v Hatiach 89,- €ČR

25.-29.8. Paríž s Disneylandom - letecky 199-779,- €Francúzsko
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ZÁJAZDY
ZÁJAZDY	PRE	JEDNOTLIVCOV
ZÁJAZDY	„NA	KĽÚČ“	PRE	SKUPINY

NECHAJTE	NÁS	VYPRACOVAŤ	VÁM	ZÁJAZD	MA	MIERU!	
NEMÁTE	ŽIADNE	STAROSTI,	STAČÍ	LEN	VYBRAŤ	TERMÍN	A	NAPLNIŤ	AUTOBUS	:-)

cenovo dostupné zájazdy, zájazdy s odchodom miesta vášho bydliska, autobusová doprava, ubytovanie, 
vstupenky, koordinácia programu, sprievodcovské služby, zorganizovanie firemného večierka, akcie

Na	našej	webovej	stránke	www.bartotravel.sk	nájdete	zájazdy	pre	jednotlivcov,	ktoré	nie	je	problém	zorganizo-
vať	 i pre organizované skupiny (skupinové poznávacie zájazdy, firemné zájazdy, školské výlety, pútnické zá-
jazdy ...)	V	dnešnom	uponáhľanom	svete	Vám	ponúkame	pomocnú	ruku	s	prípravou	a	samotnou	organizáciou	
celého	zájazdu.	

Autobusová	doprava	je	v	prípade	poznávacích	okruhov	ten	najefektívnejší	spôsob	dopravy.	Garantujeme	vysoký	
komfort	luxusnými	autobusmi	značky	Mercedes	a	o	Vašu	bezpečnosť	na	zájazdoch	sa	postarajú	skúsení,	komu-
nikatívni	a	hlavne	profesionálni	šoféri.		Potrpíme	si	na	to,	aby	boli	vozidlá	pristavené	vždy	krásne,	čisté	a	načas.	
V	prípade	nepredvídateľných	udalostí	sme	flexibilní	a	poskytneme	náhradný	autobus.	

Tešíme sa na stretnutie s Vami na niektorom z našich zájazdov a tí, čo už s nami cestovali nám nikdy nepo-
vedali zbohom, ale dovidenia opäť... 

Stačí nám povedať vaše sny a my sa ich pokúsime zrealizovať. 
Váš zájazd bez starostí, to je zájazd od CK BartoTravel.

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059
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PRENÁJOM 
AUTOBUSOV

Riešite otázku dopravy? Kontaktujte nás!
Radi vám nezáväzne vypracujeme cenovú ponuku podľa vašich požiadaviek. Môžete nám napísať cez kon-
taktný formulár správu alebo nás kontaktovať telefonicky či mailom prostredníctvom kontaktných údajov 
uvedených v sekcii Kontakt.

K cenovej ponuke nezabudnite napísať kontaktné údaje /meno a priezvisko objednávateľa, adresu, telefónny 
kontakt/, dátum, čas a miesto pristavenia vozidla, požadovanú trasu so všetkými plánovanými zastávkami, 
príp. časový harmonogram zájazdu, počet cestujúcich, dátum a čas návratu.

Mercedes Tourismo
• 51/53+1+1 miest na sedenie
• Polohovateľné sedadlá
• Audio, Video (CD, DVD)
• Chladnička
• Kávovar
• Klimatizácia
• Mikrofón
• Možnosť zakúpenia občerst-

venia (dohodou) 

• Mercedes Travego
• 49+1+1 miest na sedenie
• Polohovateľné sedadlá
• Audio, Video (CD, DVD)
• Chladnička
• Kávovar
• Klimatizácia
• WC
• Mikrofón
• Možnosť zakúpenia občerst-

venia (dohodou) 

Setra HD
• 49+1+1 miest na sedenie
• Polohovateľné sedadlá
• Audio, Video (CD, DVD)
• Chladnička
• Klimatizácia
• WC
• Mikrofón
• Možnosť zakúpenia občerst-

venia (dohodou) 

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

SPOLUPRACUJEME	S	DOPRAVNOU	SPOLOČNOSŤOU	FUNGUJÚCOU	NA	TRHU	OD	ROKU	1993,	KTORÁ	
PRE	NÁS	ALE	NAJMÄ	VÁS	KLIENTOV	ZABEZPEČUJE	KVALITNÉ,	BEZPEČNÉ	A	PROFESIONÁLNE	
SLUŽBY.	GARANTUJEME	VYSOKÝ	KOMFORT	LUXUSNÝMI	AUTOBUSMI	ZNAČKY	MERCEDES	
A	POTRPÍME	SI	NA	TO,	ABY	BOLI	VOZIDLÁ	PRISTAVENÉ	VŽDY	KRÁSNE,	ČISTÉ	A	NAČAS.
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DOBRODRUŽSTVO V MEXIKU & MAYOVIA
s	BARTOTRAVEL



DOBRODRUŽSTVO V MEXIKU & MAYOVIA
17.	-	29.	10.	2020

NETRADIČNÁ	13-DŇOVÁ	POZNÁVAČKA	DO	MEXIKA!	GARANCIA	KVALITY	SLUŽIEB	-	SPOLUPRACUJEME	S	MEXICKOU	CESTOVKOU	S	
DLHOROČNÝMI	SKÚSENOSŤAMI,	KTORÁ	ZAISŤUJE	SERVIS	CELOROČNE!	ČESKÍ	CERTIFIKOVANÍ	SPRIEVODCOVIA	ŽIJÚCI	V	MEXIKU!

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 2980€ / osoba

PROGRAM

Počas našej netradičnej poznávačky sa dostanete na miesta, kde sa s bežnou cestovkou nedostanete! Budete bý-
vať na striedačku v komfortne zariadených Mayských chatičkách i luxusných hoteloch. Denne na Vás čaká bohatý 
program plný zážitkov, stretnete sa s domorodcami, uvidíte rituál so šamanom, budete sa plaviť na člnkoch, uvidíte 
krokodíle, pelikány, opičky či delfíny v ich prirodzenom prostredí, vodopády, katedrály, chrámy, hrobky  a kopu iných 
historických pamiatok. Vydáme sa do džungle, kde môžete naraziť aj na jaguára a navštívime najvyššiu pyramídu 
v Južnom Mexiku. Ubytovanie bude pár dní aj v prírodnom rezorte, kde môžete zažiť večerné kúpanie v bazéne za 
kriku opíc. Nebude chýbať ani kúpanie v priezračnom Karibiku a ochutnávka pravej tequily. Cestujte s nami do Latin-
skej Ameriky za dobrodružstvom v MEXIKU a splňte si svoj cestovateľský sen!  

TIP NA UNIKÁTNY ZÁŽITOK!  

    CENA ZAHŔŇA:
•				spiatočná	medzinárodná	letenka	spoločnosti	
						Lufthansa	(prestup	tam	vo	Frankfurte)	a	Air	Canada	
						(prestup	späť	v	Toronte)	+	letiskové	poplatky
•				vybavenie	víz	ETA	do	Kanady	(platné	do	5	rokov)
•				súkromnú	dopravu	mikrobusom	v	Mexiku
•				12x	ubytovanie	v	uvedených	hoteloch	a	chatičkách
•				12x	raňajky
•				vstupy	na	výlety	a	do	objektov	podľa	programu
•				všetky	potrebné	člny	na	uskutočnenie	programu
•				technický	sprievodca	zo	SR	-	počas	celého	zájazdu
•				český	certifikovaný	sprievodca	-	v	Mexiku
•				poistenie	insolventnosti	CK

    CENA NEZAHŔŇA:
•				inak	neuvedenú	stravu
•				tringelt	šoférom
•				transfer	na	letisko	do	Viedne	z	miesta	bydliska	a	z	
						letiska	domov
•				miestenka	v	mikrobuse	+	35,-	€	platí	pre	výber	seda
						dla	počas	všetkých	presunov	na	zájazde
•				poistenie	liečebných	nákladov
•				fakutlatívne	výlety	(rafting,	nočná	tour	na	sledovanie	
						krokodýlov...)

Minimálny počet klientov je 10, maximálny 16.

www.BartoTravel.sk



DOBRODRUŽSTVO V MEXIKU & MAYOVIA
17.	-	29.	10.	2020

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 2980€ / osoba

Prílet na letisko v mexickom CANCÚNE a privítanie českým certifikovaným sprievodcom, potom transfer súkrom-
ným mikrobusom do mayskej dedinky Macario Gomez a ubytovanie v komfortne zariadených chatičkách Casa Selva 
Orquídeas so strechou z palmového lístia. Relax po ceste v záhrade pri bazéne za kriku opíc.

Po lahodných typických raňajkách nás čaká výlet ku Karibskému moru, do bývalého mayského prístavu TULUM, kde 
sa najprv zoznámime s mayskou kultúrou. Prejdeme miestami, kde starí Mayovia uctievali svojich bohov a dozvie-
me sa, s čím tu kedysi obchodovali a prečo bol tento prístav tak dôležitý. Po prehliadke tohto historického skvostu 
osobné voľno na relax a kúpanie v priezračnom Karibiku u AKUMALE. Večer si vychutnáme západ slnka, následne 
návrat do chatičiek a nocľah.

1

2 

DEŇ 

DEŇ 

PRÍLET DO CANCÚNU A TRANSFER DO MAYSKEJ DEDINKY cca 2h

TULUM A RELAX NA BIELUČKÝCH PLÁŽACH V AKUMALE

www.BartoTravel.sk
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Dnes nás čaká autentický zážitok! Po raňajkách sa vydáme do džungle, kde sa v COBE ukrýva pyramída ,,Nohoch 
Mul”, ktorá je zároveň najvyššou pyramídou v Južnom Mexiku. Vystúpime nahor tak ako to robili mayskí kňazi a 
budeme si vychutnávať nádherné výhľady do okolia. Budeme pokračovať do chránenej rezervácie, kde žijú dva druhy 
opíc, vrešťan a opica pavúčia. Vydáme sa opičou stezkou (chodníkom) až na posvätné miesto, kde ŠAMAN pálí 
kopál a vyháňa zlých duchov. V tichosti budeme prihliadať tejto posvätnosti a zbavenia všetkej negatívnej energie 
a vydáme sa na cestu k niektorému z cenotov (cenotes = sú zatopené prírodné jamy a závrty vápencového pôvodu, 
ktoré sa nachádzajú vo veľmi hlbokých jaskyniach. Na poloostrove Yucatán sa ich nachádza až sedemtisíc!), ktoré 
sa na Yucatáne hojne vyskytujú a kde sa schladíme v priezračnej jaskynnej vode. Návrat do chatičiek a relax.

Dobrodružstvo v Mexiku & Mayovia

Po raňajkách cesta k lagúne 7 farieb Bacalar a zastávka na kúpanie. Presun do blízkeho archeologického náleziska
KOHUNLICH, ktorý sa preslávil svojimi najväčšími štukovými maskami Boha Slnka. Pri troche šťastia tu natrafíme 
na opice - vřešťany. Pokračovanie do neďalekého BECANU ,,Hadia Stezka”, ktorý je špecifický tým, že bol v dávnej 
minulosti obohnaný dookola vodnou príkopou, ktorá mala mesto ochrániť pred vpádom nepriateľov. Výstup na vr-
chol pyramídy, kde si vychutnáme nádherné výhľady do okolia. Presun do XPUJILU a nocľah v prírodnom resorte 
Chicanná Village.

3

4

DEŇ 

DEŇ 

PYRAMÍDA V COBE - OPICE & ŠAMANSKÝ RITUÁL - KÚPANIE V CENOTE

KOHUNLICH & BECAN
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Skoro ráno cesta z hotela Nututun k starým mayským ruinám v YAXCHILÁNU, ktorý se nachádza presne v mieste, 
kde krokodýlia rieka Usumacinta vytvára tzv. omegu a prírodnú hranicu medzi Mexikom a Guatemalou. Nasadneme 
do člnu a za pozorovania miestnej fauny a flóry preplávame ďalej a hlbšie do džungle, kadiaľ inak než po vode cesta 
nevedie. Návšteva strateného mayského mesta, pokračovanie k lakandonským indiánom a zoznámenie sa s ich 
štýlom života. Fakultatívne možnosť raftingu. Nocľah v chatkách Escudo Jaguar pri rieke.

Doobeda presun a návšteva PALENQUE, jedného z najkrajších mayských sídiel v Mexiku postaveného uprostred buj-
nej džungle. Prechádzka labyrintom kráľovského paláca, prehliadka Chrámu nápisov, v ktorom sa nachádza hrobka 
mocného kráľa Pakala, vstup do hrobky Červenej kráľovnej a ďalších pamätihodností. Dodnes sa tu zachoval starý 
a ešte funkčný akvadukt a wc so splachováním! Vystúpime až ku Krížovému chrámu, odkiaľ budeme mať prekrásny 
výhľad na toto bývalé mesto a ak budeme mať šťastie, natrafíme i na opice a tukanov. Poobedný návrat na prírodný 
resort Nututun 4* a relax pri bazéne.

6

7

DEŇ 

DEŇ 

PLAVBA DO YAXCHILÁNU & LAKANDONSKÍ INDIÁNI

PALENQUE

Dobrodružstvo v Mexiku & Mayovia

Po raňajkách kratší relax a pokračovanie do horského štátu CHIAPAS. Príjazd k vodopádom MISOL-HA, čas na kúpa-
nie a kochanie sa bujnou prírodou. Pre tých odvážnejších cesta do vnútra jaskyne, v ktorej sa rodí rieka. Ubytovanie 
v prírodnom resorte Nututun 4*. Večerné kúpanie v bazéne za kriku vrešťanov. Možnosť mayskej masáže.

5 DEŇ CESTA K VODOPÁDOM MISOL-HA V CHIAPASU
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Po raňajkách odjazd cestou ,,Ruta Puuc” do UXMALU, bývalého mayského sídla z doby klasickej, kde bol starými 
Maymi uctievaný Boh dažďa Chaac, ktorému bola zasvätená Kúzelníkova pyramída, jedna z najkrajších pyramíd v 
mayskom svete! V tomto starom sídle môžete obdivovať tiež Nádvorie mníšok s elitnou školou, alebo Palác vládcu 
či Ihrisko na pelotu. Presun do hlavného mesta Yucatánu MÉRIDA, ktoré je tiež známe ako ,,Biele mesto”. Ubytovanie 
v historickom jadre v koloniálnom hotele Gran Real Yucatán 4*, pešia prehliadka zahŕňajúca návštevu katedrály sv. 
Idelfonsa a Paláca Vlády s nástennými maľbami slávneho mexického maliara Fernanda Pacheca Castra. Osobné 
voľno. Odporúčame ochutnať typický sorbet v starej sorbetérii pod arkádami!

Po raňajkách odjazd ďalej k Mexickému zálivu. V rybárskej dedinke RÍO LAGARTOS nasadneme do člnov a v plytkých 
vodách priplávame až na miesta, kde lovia plameniakov! Títo ušľachtilí vtáci sú tu krásne sfarbení a my budeme mať 
možnosť ich vidieť volne v prírode živiacich sa larvou ,,artemia salina”, ktorá im dodáva takto výraznú oranžovo čer-
venú farbu. Pokračovanie k soľným dolom, až k bahienku s blahodárnymi účinkami na kožu, ktorým sa celí obalíme. 
Túto bahennú masku potom zmyjeme v Mexickom zálive, kde sa nakoniec okúpeme. Ubytovanie v malom hotelíku 
Río Tabasco. Fakultativne nočná tour na sledovanie krokodýlov.

9

10

DEŇ 

DEŇ 

KÚZELNÍKOVA PYRAMÍDA V UXMALE A KOLONIÁLNA MÉRIDA

PLAMENIACI V RÍO LAGARTOS A BAHENNÁ MASKA

Dobrodružstvo v Mexiku & Mayovia

Po raňajkách opustíme Palenque a presunieme sa k Mexickému zálivu, kde sa nachádza malá rybárska dedina, ISLA 
AGUADA, ktorá leží medzi Mexickým zálivom a lagúnou Terminos. Nasadneme do rybárskej loďky a preplávame k 
ostrovu vtákov. Po ceste budeme míňať obrovské množstvo delfínov a pokiaľ budeme mať štastie natrafíma i na ka-
pustňákov (lamantín karibský). Zastávka na rybí obed a pokračovanie do pirátskeho mesta CAMPECHE. Ubytovanie 
v koloniálnom hoteli H177 4*.

8 DEŇ DELFÍNI V ISLA AGUADA & PIRÁTSKE MESTO CAMPECHE
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    CENA ZAHŔŇA:
•				spiatočná	medzinárodná	letenka	spoločnosti	
						Lufthansa	(prestup	tam	vo	Frankfurte)	a	Air	Canada	
						(prestup	späť	v	Toronte)	+	letiskové	poplatky
•				vybavenie	víz	ETA	do	Kanady	(platné	do	5	rokov)
•				súkromnú	dopravu	mikrobusom	v	Mexiku
•				12x	ubytovanie	v	uvedených	hoteloch	a	chatičkách
•				12x	raňajky
•				vstupy	na	výlety	a	do	objektov	podľa	programu
•				všetky	potrebné	člny	na	uskutočnenie	programu
•				technický	sprievodca	zo	SR	-	počas	celého	zájazdu
•				český	certifikovaný	sprievodca	-	v	Mexiku
•				poistenie	insolventnosti	CK

    CENA NEZAHŔŇA:
•				inak	neuvedenú	stravu
•				tringelt	šoférom
•				transfer	na	letisko	do	Viedne	z	miesta	bydliska	a	z	
						letiska	domov
•				miestenka	v	mikrobuse	+	35,-	€	platí	pre	výber	seda
						dla	počas	všetkých	presunov	na	zájazde
•				poistenie	liečebných	nákladov
•				fakutlatívne	výlety	(rafting,	nočná	tour	na	sledovanie	
						krokodýlov...)

Návrat do Cancúnu a relax na bielučkých plážach hotela Beach Scape 4*.

Transfer na letisko a ,,Hasta pronto en México!”

Minimálny počet klientov je 10, maximálny 16.

11 - 12 DEŇ RELAX V CANCÚNE NA PLÁŽI HOTELA BEACH SCAPE

13 DEŇ TRANSFER NA LETISKO

Dobrodružstvo v Mexiku & Mayovia

 2980€ / osoba

Cena: 



WELLNESS POBYT V HOTELI PARTIZÁN
NA	VYŽIADANIE	-	DOHODOU

ZABUDNITE	NA	ZHON	VŠEDNÝCH	DNÍ	A	NECHAJTE	SA	ROZMAZNÁVAŤ	V	NATURE	WELLNESS	CENTRE	HOTELA	PARTIZÁN	
V	TÁLOCH	****	NA	3	POSCHODIACH!

•  CENA ZAHŔŇA: 
•				welcome	drink	pri	príchode	 
•				2x	ubytovanie	v	štýlových	dvojlôžkových	izbách	
					Panoráma	classic	a	Junior	Chopok 
•				2x	raňajky	formou	bohatých	švédskych	stolov	
					s	biokútikom	a	špecialitami	od	majstra	kuchára	
					pripravovanými	pred	hosťom
•				2x	večera	formou	4-chodového	menu
•			neobmedzený	vstup	do	exkluzívneho	Nature	Wellness	
•			neobmedzený	vstup	do	fitness	Center

•			Profesionálny	ANIMAČNÝ	PROGRAM	na	pobavenie	i	
					poučenie	-	spoznávanie	lesa,	kreatívne	štúdiá...
•			10%	zľavu	na	služby	Slnečného	SPA 
•				bezplatné	zapožičanie	Nordic	Walking	palíc
•				mäkkučký	župan	a	wellness	papuče	počas	celého	
					pobytu
•				internet	v	celom	hoteli	a	internetový	kútik	s	dvomi	PC
•				miestny	poplatok
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,	
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 225€ / osoba

www.BartoTravel.sk

PROGRAM

1.deň 
Odchod v ranných / doobedňajších hodinách - individu-
álna doprava. Po príchode welcome drink + ubytovanie v 
Hoteli Partizán****. Individuálne voľno. Večera formou 
4-chodového menu.

2.deň 
Raňajky formou bohatých švédskych stolov s biokúti-
kom a špecialitami od majstra kuchára pripravovanými 
pred hosťom. Individuálne voľno - animačné programy, 
wellness, fitness... Večera.

3.deň 
Raňajky, odhlásenie a odchod z hotela, príchod na Slo-
vensko v popoludňajších až večerných hodinách.

Vďaka komplexnej ponuke služieb na 3 podlažiach a roz-
siahlej ploche 2260 m² relaxačného prostredia si užijete 
priamo v areáli hotela: bazény, sauny, odpočinkové zóny, 
tvárové a telové ošetrenia, balneoterapie so zábalmi a 
peelingom. Moderné vybavenie, panoramatické výhľady 
a vôňa dreva vám poskytnú dokonalý zážitok a vy sa mô-
žete nechať unášať pohľadom na okolité hory, priamo z 
pohodlia ležadla či vírivky. Pri budovaní wellness centra 
nezabudli ani na tých najmenších, preto si tu wellness 
užijú aj rodiny s deťmi. Vďaka vodným atrakciám sa vaše 
ratolesti do sýtosti zabavia, zatiaľ čo vy môžete pokojne 
relaxovať v oddychovej zóne pre mamičky. Klienti majú 
tiež k dispozícii novú časť Aqua & Kids – soľný prameň, 
ktorý má omladzovacie účinky na pokožku, pôsobí rege-
neračne a uvoľňujúco. Nové štýlové Fitness je vybavené 
moderným zariadeniami TechnoGym. Dvere do wellness 
raja len pre Vás - Privátne wellness na Táloch!



LUXUSNÉ APARTMÁNY HREBIENOK
NA	VYŽIADANIE	-	DOHODOU

MODERNÝ	APARTMÁNOVÝ	HOTEL	POSTAVENÝ	V	ROKOCH	2016	A	2019.	UMIESTNENÝ	V	SRDCI	VYSOKÝCH	TATIER,	PRIAMO	PRI	
STANICI	POZEMNEJ	LANOVKY	V	STAROM	SMOKOVCI.	V	OKOLÍ	SA	MÔŽETE	VENOVAŤ	PEŠEJ	TURISTIKE,	LYŽOVANIU	A	CYKLISTIKE.		

•  MOŽNOSŤ VYUŽIŤ REKREAČNÝ POUKAZ - ÚHRADA ZAMESTNÁVATEĽOM DO VÝŠKY 55%, MAX. 275 € 
(NÁROK MAJÚ VŠETCI ZAMESTNANCI).

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 100-200€ apartmán /	noc

www.BartoTravel.sk

Ponúkame ubytovanie v luxusných Apartmánoch 
Hrebienok. K dispozícii sú tri apartmány: C106, C107, 
C206.  Nachádzajú sa v Starom Smokovci vo Vyso-
kých Tatrách. Ubytovanie s bezplatným Wi-Fi a výhľa-
dom na hory. V ubytovacom zariadení sa nachádza 
reštaurácia, bar a tiež wellness a fitness za príplatok. 
Nutná rezervácia vstupu do Wellness centra vopred na 
recepcii hotela, alebo na tel. č.: +421 52/381 14 03.

Wellness & Spa: Fínska sauna, Infra sauna, Parná sauna, 
Tepidárium, Vírivka, Vonkajší vyhrievaný relaxačný bazén

Apartmán má 2 spálne, 1 kúpeľňu, satelitnú TV s plochou 
obrazovkou, jedálenský priestor, kompletne vybavenú 
kuchyňu a balkón s výhľadom do hôr alebo do záhrady. K 
dispozícii je aj detská postieľka bez príplatku.  Nechýba 
ani súkromné parkovisko.  Všetky izby sú prístupné výťa-
hmi z podzemných garáží. Prízemnú časť objektov tvoria 
obchody a reštaurácie.

Každé ráno sa v reštaurácii Apartmány Hrebienok podá-
vajú kontinentálne raňajky. Príplatok je +9,-€/osobu/deň. 

Apartmány Hrebienok ponúkajú aj detské ihrisko. V okolí 
sa môžete venovať pešej turistike, lyžovaniu a cyklistike.  
K dispozícii je požičovňa lyžiarskeho vybavenia a služba 
požičovne bicyklov (informácie u personálu na recepcii 
Apartmány Hrebienok).

Gerlachovský štít je od ubytovania Apartmány Hrebie-
nok vzdialený 11 km. Lomnický štít je vzdialený 10 km 
od tohto klimatizovaného ubytovania. Najbližšie Letis-
ko Poprad – Tatry sa nachádza vo vzdialenosti 13 km 
od apartmánov. Aquapark Aquacity Poprad je vzdialený 
16km. Jakubkova lúka je od ubytovania vzdialená asi 7 
minút chôdze - vhodná na lyžovanie pre začiatočníkov 
a deti. Pár metrov od ubytovania je vzdialená lanovka-
zubačka na Hrebienok, kde sa v zimných mesiacoch na-
chádza unikátny ľadový dóm. 

Podľa nezávislých hodnotení majú naši hostia túto časť 
destinácie Vysoké Tatry v obľube.

Kontaktujte nás s konkrétnym termínom a my Vám vypracujeme cenovú ponuku 
na Vami zvolený termín a počet osôb!



WELLNES POBYT V GINO PARK PALACE****
10.	-	13.	4.	2020

POBYT	V	KAŠTIELI	GINO	PARK	PALACE****	S	VÝBORNOU	KUCHYŇOU	A	UBYTOVANÍM	V	HISTORICKOM	ŠTÝLE!	V	OBJEKTE	
KAŠTIEĽA	JE	NESKOROBAROKOVÁ	KAPLNKA.	DOKONALÁ	POHODA	A	ODDYCH	NÁVŠTEVNÍKOV	JE	MOŽNÁ	AJ	VĎAKA	

PRECHÁDZKAM	V	SPLETI	CHODNÍKOV	V	UPRAVENOM	ZELENOM	PARKU,	KTORÝ	HOTEL	OBKLOPUJE.

www.BartoTravel.sk

Hotel Gino Park Palace****

Hotel Gino Park Palace  sa nachádza v  historickom 
kaštieli zo 17.storočia v  odľahlej časti Považskej Bys-
trice obklopený rozľahlým parkom, v ktorom si môžete 
oddýchnuť, relaxovať a trebárs aj predstaviť, ako kráčate 
po tých istých chodníčkoch, ako Mária Terézia.

Ubytovanie

Štvorhviezdičkový Hotel Gino Park Palace vám ponúka 
podkrovné izby Classic, ktoré sú zariadené v modernom 
historickom štýle  ktorých zaujímavosťou sú „priznané“ 
drevené trámy nachádzajúce sa v každej izbe. Súčasťou 
vybavenia izby je minibar, osobný trezor, LCD TV, telefón
s  priamou voľbou, vysokorýchlostný internet, čajový 
a kávový servis, kúpeľňa so sprchovým kútom a sušičom 
na vlasy, župan a hotelové papuče.

PONÚKAME VEĽKONOČNÝ POBYTOVÝ BALÍČEK

• doprava luxusným klimatizovaným autobusom
• 3x ubytovanie v komfortnej izbe Classic
• káva, čaj na izbe
• papuče a župany na izbe

• 3x raňajky formou bohatého bufetu
• 3x večere formou švédskych stolov
• denne vstup do wellness centra (počas otváracích 

hodín): sauna, vírivka,
• tepidárium, Kneippov kúpeľ
• neobmedzený vstup do fitness
• zľava na masáže vo wellness centre hotela
• zľava do termálnych kúpelov APHRODITE v Rajec-

kých Tepliciach
• zvýhodnená možnosť zapožičania bicyklov: 5€/oso-

ba/2 hodiny –rezervácia vopred na recepcii hotela
• možnosť športového vyžitia – bedminton, stolný te-

nis, outdoorové fitness,
• spoločenské hry, prechádzky v parku hotela
• parkovanie zadarmo
• Wi-Fi zadarmo
• veľkonočný program!

Ostatné služby
• detská postieľka na vyžiadanie k dispozícií ZDARMA 

– po dohode s recepciou
• koncert v kaplnke (záleží od počtu klientov vo vybra-

nom termíne)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

TIP NA FIREMNÝ ZÁJAZD!
TIP NA VEĽKONOČNÝ ZÁJAZD!

do	3	rokov	/	30€
3	–	12	rokov	/ 165€
12-17	rokov	/	225€

Dospelý	/	289€



JEDNODENNÁ LYŽOVAČKA V RAKÚSKOM ZAUBERG 
SEMMERINGU      8.	2.	|	22.	2.	|	29.	2.	|	7.	3.	2020

ČAROVNÝ	VRCH	ZAUBERBERG	SKUTOČNE	OČARUJE!	A	TO	SVOJÍM	JEDINEČNÝM	NOČNÝM	OSVETĽOVACÍM	ZARIADENÍM,	3	KM	
DLHOU	PRÍRODNOU	SÁNKARSKOU	DRÁHOU	A	ĎALŠÍMI	TOP	SLUŽBAMI.

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

do	6	rokov	/	29€
6	–	14	rokov	/ 49€
15-17	rokov	/	63€

Dospelý	/	69€

PROGRAM

Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách (SE 04:15). Príchod min. 15 min. pred odchodom kvôli uloženiu 
batožiny. Príchod do strediska okolo 08:00. Denné lyžovanie od 8:30 – 16:00. Zraz pri autobuse o 16:30, odchod na 
Slovensko. Príchod vo večerných hodinách (cca 19:30).

Kto by chcel vedieť, koľko výškových a zjazdových kilometrov prekonal, tomu odporúčame aplikáciu „Skiline“. 
Zadaním čísla skipasu aplikácia automaticky vyhodnotí všetky relevantné údaje.

Kto sa lyžovania, snowboardovania či sánkovania nevie nabažiť, ten je v Zauberbergu správne. Tu totiž môžete 
brázdiť zjazdovky aj neskoro po 18.00 hod. večer a za dobrého osvetlenia prídete po príjemnom večeri strávenom 
na horskej chate rovno do doliny.

Okrem 14 zasnežovaných zjazdovkových kilometrov a dobrodružného parku Split-Fun-Park nadchýna veľkých aj ma-
lých návštevníkov obľúbená zjazdovka svetového pohára. Takže žiaden div, že Semmering je nazývaný aj čarovným 
vrchom.

Nadol najdlhšou prírodnou sánkarskou dráhou Dolného Rakúska so skvelými 3 kilometrami zažijú fanúšikovia sán-
kovania novú dimenziu zjazdu.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom
•				poistenie	insolventnosti	CK
•				služby	technického	sprievodcu
•				celodenný	Skipas	v	stredisku	Zauberg	Semmering

    CENA NEZAHŔŇA:
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	kategória	ŠPORT		
					+	4,-€	balík	A1	od	UNION	(nie	je	v	cene	zájazdu,	
					informujte	sa	v	CK)

www.BartoTravel.sk



JEDNODENNÁ LYŽOVAČKA V RAKÚSKOM 
STUHLECKU     8.	2.	|	22.	2.	|	29.	2.	|	7.	3.	2020

MILUJETE	SNEH	A	NEVIETE	SA	DOČKAŤ	PORIADNEJ	LYŽOVAČKY?	CK	BARTOTRAVEL	MÁ	PRE	VÁS	SNEŽNÉ	PREKVAPENIE!	PRIPRAVI-
LA	PRE	VÁS	24	KM	ZJAZDOVIEK,	SKIPASS	A	DOPRAVU	V	CENE.	MYSLÍME	SI,	ŽE	TAKÚTO	CENU	JEDNODUCHO	NEMÔŽETE	

ODMIETNUŤ	–	ČI	STE	ZAČIATOČNÍK	ALEBO	LYŽIARSKY	PROFESIONÁL.

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

do	6	rokov	/	29€
6	–	14	rokov	/ 55€
15-17	rokov	/	69€

Dospelý	/	79€

PROGRAM

Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách (SE 04:15). Príchod min. 15 min. pred odchodom kvôli uloženiu 
batožiny. Príchod do strediska okolo 08:00. Denné lyžovanie od 8:30 – 16:00. Zraz pri autobuse o 16:30, odchod na 
Slovensko. Príchod vo večerných hodinách (cca 19:30).

Kto by chcel vedieť, koľko výškových a zjazdových kilometrov prekonal, tomu odporúčame aplikáciu „Skiline“. 
Zadaním čísla skipasu aplikácia automaticky vyhodnotí všetky relevantné údaje.

Región Spital am Semmering-Stuhleck je skutočným rajom pre každého vyznávača lyžovania a snehu. Nechajte sa 
vyviezť odpájateľnými komfortnými 4- a 6-miestnymi sedačkovými lanovkami, niektoré sú vybavené ochrannými 
krytmi takže sú bezpečné aj pre deti, a vychutnajte si celkom 24 km zjazdoviek, 18 kilometrov ľahkej obtiažnosti, 6 
kilometrov strednej, so zárukou snehu, pretože všetky svahy na Stuhlecku sú vybavené najmodernejšími zasnežova-
cími zariadeniami. Lyžuje sa od 8.30 do 16.00 hod. Dve zjazdovky v stredisku sú dlhé až 5 km. Jedna zo zjazdoviek 
je osvetlená pre večerné lyžovanie, to začína o 17.30 a končí 20.30 hod. 

K vybaveniu rezortu patrí aj jeden snowpark pre pokročilých a dva snowparky pre začiatočníkov, 5 km dlhá sánkar-
ska dráha a snowtubingová dráha. Nechýba niekoľko rôznych požičovní, servisov a lyžiarske a snowboadové školy. 
Možnosti stravovania v stredisku sú zabzpečené množstvom reštaurácií, odporúčame samoobslužnú reštauráciu 
Weißenelf W11 s nádhernou panoramatickou terasou a dostatkom miest na sedenie vo vnútri aj vonku. Reštaurácia 
sa nachádza v blízkosti zjazdovky č. 1. Neďaleko je aj ďalšia reštaurácia v chate Schwaigerhütte, ktorá tiež stojí za 
návštevu.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom
•				poistenie	insolventnosti	CK
•				služby	technického	sprievodcu
•				celodenný	Skipas	v	stredisku	Stuhleck	–	Spital	am	
					Semmering

    CENA NEZAHŔŇA:
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	kategória	ŠPORT	
					+	4,-€	balík	A1	od	UNION	nie	je	v	cene	zájazdu,	
					informujte	sa	v	CK)

www.BartoTravel.sk



KARNEVALOVÉ BENÁTKY (LOĎ V CENE)
7.	-	9.	2.	|	14.	-	16.	2.	|	21.	-	23.	2.	2020

NASAĎTE	ŠKRABOŠKY	A	POĎTE	S	NAMI	DO	VZNEŠENÝCH	BENÁTOK	V	ČASE	KARNEVALU	„NA	OTOČKU“!

•  CENA ZAHŔŇA: 
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK	 
•				sprievodcovské	služby	 
•				2x	lístok	na	loď	z	prístavu	do	Benátok	-	organizovaný		
					presun	loďou	spolu	so	sprievodcom

 
•				vstup	do	Benátok	4,-€/osobu 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
						informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 79€ / osoba

PROGRAM

Odchod zo Slovenska v piatok v neskorých večerných hodinách (bezplatné nástupné miesta: NM, PN, SE, TT, BA). 
Nočná jazda cez Rakúsko, príchod do Benátok v ranných hodinách. V sobotu ráno príchod do benátskeho prístavu 
Punta Sabbioni, organizovaný presun loďou so sprievodcom do Benátok. Dopoludnia prehliadka historického centra 
Benátok: Most Rialto, klenúci sa nad najväčším benátskym kanálom Canal Grande, uvidíte gondoly, rybí trh, Námes-
tie sv. Marka, Dóžov Palác, nádhernú Baziliku sv. Marka, zvonicu Campanile. Po prehliadke individuálny program a 
osobné voľno. Večer spoločný návrat loďou z Benátok k autobusu. Odchod na Slovensko vo večerných hodinách, 
nočná jazda cez Rakúsko, príchod v skorých ranných hodinách. Predpokladaný návrat v nedeľu v ranných hodinách 
okolo 8h ráno.

ČAKAJÚ NA VÁS
•    umelecké diela v podobe prepracovaných historických kostýmov
•    bohatý program s elegantným sprievodom masiek za sprievodu hudby
•    fašiangová atmosféra, úzke uličky, masky, gondoly, taliansky šarm

ODPORÚČANE VSTUPY SPLATNÉ NA MIESTE 
•    Bazilika San Marco - zdarma - 09.45.-16.45 hod. 
•    múzeum v bazilike sv. Marka – 5,00 EUR 
•    Pala d´Oro - prenosný oltár v bazilike - 2,00 EUR 
•    Klenotnica - 3,00 EUR 
•    Dóžov palác – od 18,00 EUR
 

•    Zvonica - campanilla - 8,00 EUR 
•    Galleria dell´Accademia - od 10,00 EUR 
•    Gondola - 90,00 EUR - za 6 – miestnu gondolu 
•    Torre dell´ Orologio – 12,50 EUR 
•    Kostol Santa Maria delle Grazie - zdarma 
•    Tizianove fresky v zakristii - od 2,00 EUR

www.BartoTravel.sk



KONCENTRAČNÝ TÁBOR OSVIENČIM
4.	4.	|	2.	5.	|	6.	6.	2020

NIEKTORÉ	MIESTA	DÝCHAJÚ	HISTÓRIOU.	PRIPOMÍNAJÚ	NÁM	MINULOSŤ	A	ZDVÍHAJÚ	POMYSELNÝ	VÝSTRAŽNÝ	PRST,	ABY	SME	
SA	Z	NEJ	POUČILI	A	NEBOLI	NÚTENÍ	SI	JU	ZOPAKOVAŤ.	TAKÝM	MIESTOM	JE	AJ	KONCENTRAČNÝ	TÁBOR	OSWIENČIM.	OBZRITE	SI	

KONCENTRAČNÝ	TÁBOR	OSVIENČIM	A	PRESVEDČTE	SA	O	OBROVSKOM	POCHYBENÍ	V	DEJINÁCH	ĽUDSTVA.

    CENA ZAHŔŇA: 
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				vstupné	do	oboch	koncentračných	táborov	 
•				slovenský	/	český	miestny	delegát	 

•				slúchadlá	 
•				služby	technického	sprievodcu 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,					
						informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 45€ / osoba

PROGRAM

Odchody v skorých ranných hodinách z nástupných miest (SE, PN, NM, príp. po trase zájazdu).

08:00 - 08:15   Tesco Žilina - prestávka 15min.
10:30 - 12:45   rozchod v obchodnom centre Gemini Park v meste Bielsko-Biala
14:00 - 17:30   exkurzia v oboch koncentračných táboroch s miestnym delegátom hovoriacim slovenským jazykom 
17:30                 odchod z Poľska
20:00                 odpočívadlo Žilina - prestávka 15 min. Príchody v neskorých večerných hodinách.

Dozviete sa kedy, pre koho a za akým účelom bol postavený. Vo vitrínach a za sklenenými tabuľami uvidíte auten-
tické pozostatky po väzňoch, ako napríklad kúsky vlasov, dreváky, kufre s menami pôvodných majiteľov, zvyšky 
detského oblečenia, hygienického vybavenia či kuchynského náradia, ktoré nič netušiaci ľudia so sebou priniesli 
v nádeji na lepší život. Atmosféru dokresľujú novodobé sochy, fotografie znázorňujúce vychudnutých väzňov a 
tabule s výrokmi.

Druhý koncentračný tábor v Brezinke je od Osvienčimu vzdialený len asi tri kilometre. Poznávacím znamením je 
železničná trať. Tento tábor návštevníkom neponúka žiadne vitrínky ale polonahnité pozostatky z rozpadnutých 
barakov a komínov, v ktorých sú zachované už červotočmi napadnuté drevené „postele“ väzňov, a stovky rozpad-
nutých betónových latrín pokrytých pavučinami.

V roku 2020 si pripomíname 75. výročie oslobodenia!

www.BartoTravel.sk



VEČNÉ MESTO RÍM 
8.	-	13.	4.	| 1.	-	8.	7.	2020

www.BartoTravel.sk

VŠETKY	CESTY	VRAJ	VEDÚ	DO	RÍMA...	TAK	AKO	CÉZAROVA,	PETROVA	A	PAVLOVA,	MICHAELANGELOVA,	RAFFAELLOVA,
ČI	BERNINIHO,	TAK	AJ	TÁ	NAŠA.	PRIDAJTE	SA	K	NÁM	PRI	OBJAVOVANÍ	KOLÍSKY	MODERNEJ	ĽUDSKEJ	CIVILIZÁCIE.

    CENA ZAHŔŇA:
•				Spiatočná	letenka	spoločnosti	Ryanair	Bratislava-Rím
					Ciampino-Bratislava	(v	cene	je	len	príručná	batožina	
					1x5kg	40x20x25cm)
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				5x	ubytovanie	v	3*	hoteli
•				5x	raňajky	formou	švédskych	stolov 
•				služby	slovenského	sprievodcu	počas	celého	zájazdu 

•				presuny	metrom	a	vstupy	podľa	programu	-	
					Colloseum,	Sixtínska	kaplnka,	Vatikánske	paláce,	
					Anjelský	hrad,	Pantheon	(nie	sú	v cene	zájazdu	
					–	príplatok	cca	100,-	€)	
•				miestenka	+	9,-	€	jedna	cesta	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

PROGRAM
1.deň 
06:30 - zraz na letisku v Bratislave
08:30 - 10:10 let z Bratislavy do Rím Ciampino airport  
(spoločnosť Ryanair) Po prílete vyzdvihnutie batožiny, trans-
fer z letiska na hotel. Príchod na hotel v obedňajších hodi-
nách. Pešia prehliadka pozostatkov antického Ríma – Cisárs-
ke fóra, Forum Romanum, kde sa písali míľniky dejín ľudstva. 
Večer presun na hotel.
2.deň 
Koloseum  – vstup, prehliadka najslávnejšieho štadióna na 
svete. Najstaršie rímske sídla – Palatinus, športový areál Cir-
cus Maximus. Individuálne voľno, vychutnanie atmosféry 
v dnešnom Ríme. Odchod na hotel. 
3.deň 
Raňajky formou švédskych stolov. Presun do najsvätejšieho 
štátu sveta. Pešia prehliadka  Vatikánu  – Nám. sv. Petra – 
veľdielo architekta Berniniho, Bazilika sv. Petra – vstup, preh-
liadka baziliky, v ktorej je vraj pochovaný aj prvý pápež, sv. 
Peter. Sixtínska kaplnka – vstup, prehliadka životného diela 
Michaelangela a miesta konania konkláve. Následne prechád-
zka po  Vatikánskych záhradách  a  Vatikánskych palácoch. 
Podvečer prehliadka slávneho Anjelského hradu. Rozchod vo 
večernom Ríme. 

Návrat do hotela v neskorých večerných hodinách.Večer ná-
vrat do hotela.
4.deň 
Raňajky formou švédskych stolov. Presun na slávne námestie 
Piazza Navona s fontánou Štyroch riek. Presun k Lateránskej 
Bazilike a Svätým schodom, po ktorých podľa tradície Kristus 
kráčal v Jeruzaleme k Pilátovi. Pešia prehliadka hist. centra 
– Panteón – vstup, prehliadka jedného z prvých kresťanských 
kostolov na svete. Následne úžasná fontána Di Trevi, Diokle-
ciánove kúpele, Námestie Republiky. Chrám Santa Maria Della 
Vittoria  – vstup, prehliadka chrámu, ktorý skrýva najkontro-
verznejšiu Berniniho sochu, známu aj fanúšikom spisovateľa 
Dana Browna. Prechádzka k najkrajším schodom na svete – 
Španielskym a na rovnomenné námestie. Neskôr popoludní 
osobné voľno. Odchod na hotel.
5.deň 
Raňajky formou švédskych stolov. Celodenné voľno v Ríme k 
individuálnym návštevám ďalších múzeí, nákupom a prechád-
zkam. Príchod na hotel vo večerných hodinách. 
6.deň 
Odhlásenie z hotela. Transfer na letisko.
07:10 – 08:45 let let z Ríma Ciampino airport do Bratislavy

do	18	rokov	/	449€
Dospelý	/	549€



TULIPÁNOVÝ AMSTERDAM

POĎTE	S	NAMI	NA	VÝLET	DO	ROZKVITNUTÉHO	MESTA	TULIPÁNOV,	DREVÁKOV	A	UMELCOV.	POZRIEME	SA,	KDE	RASTÚ
NAJKRAJŠIE	„SLNEČNICE“,	KDE	SA	UKRÝVAL	NAJZNÁMEJŠÍ	DENNÍK	NA	SVETE,	ODKIAĽ	PRIŠLI	TULIPÁNY	A	PREČO	JE

BICYKEL	NAJÚŽASNEJŠÍ	DOPRAVNÝ	PROSTRIEDOK	NIELEN	PRE	HIPSTEROV.	

    CENA ZAHŔŇA:
•				Spiatočná	letenka	spoločnosti	Transavia	Airlines	
						Viedeň-Rotterdam-Viedeň	(v	cene	je	len	príručná	
						batožina	1x	5kg	40x20x25cm) 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				3x	ubytovanie	v	3*	hoteli	 
•				3x	pobytová	taxa
•				3x	raňajky	formou	švédskych	stolov

•				presuny	metrom	a	vstupy	podľa	programu	-	Keukenhof,		
					loď,	Van	Gogh	Museum,	Ann	Frank	Haus	
					(nie	sú	v cene	zájazdu	–	príplatok	cca	100,-	€)	
•				služby	slovenského	sprievodcu	počas	celého	zájazdu 
•				miestenka	+	9,-	€	jedna	cesta	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 419 - 459€ / osoba

PROGRAM

1.deň
18:30 - zraz na letisku vo Viedni
20:55 - 22:40 let z  Viedne do Rotterdam airport  
(spoločnosť Transavia Airlines) Po prílete vyzdvihnutie 
batožiny, transfer z letiska na hotel.Príchod na hotel, 
ubytovanie v neskorých večerných až nočných hodinách.

2.deň
Raňajky formou švédskych stolov, odchod z hotela. V do-
poludňajších hodinách prehliadka Amsterdamu loďou. 
Presun do štvrti múzeí k nápisu I love Amsterdam, fo-
tenie. Následne prehliadka múzea Vincenta Van Gogha 
– jedného z najgeniálnejších impresionistov sveta.
V popoludňajších hodinách osobné voľno v centre Am-
sterdamu (možnosť návštevy nespočetného množstva 
múzeí, napr. : Rijksmuseum, Antropologické múzeum 
trópov, Múzeum voskových figurín, Sex museum, Mari-
juana museum, Múzeum ľudského tela, Rembrandt mu-
seum atď., prechádzka po Red Light District...)

3.deň
Raňajky formou švédskych stolov. V dopoludňajších ho-
dinách príchod do Keukenhof. Prehliadka tulipánových 
polí a kvetinových záhrad, obed, voľný program. Pešia 
prehliadka centra. Vstup a prehliadka domu Anny Fran-
kovej, kde sa ukrývalo 8 ľudí, 2 roky počas 2. sv. vojny 
a je tu uchovaný originál Denníka Ann Frank. Presun na 
Kvetinový trh, individuálne voľno. Príchod na hotel.

4.deň
Raňajky formou švédskych stolov. Individuálne voľno. 
Odhlásenie z hotela. Transfer na letisko. Príchod na le-
tisko okolo 15:30. 
17:50 – 19:30 let let z Rotterdam airport do Viedne (spo-
ločnosť Transavia Airlines)

V  prípade záujmu možný skupinový transfer zo SR do 
Viedne – po dohode s klientmi (cena sa odvíja od počtu 
cestujúcich a ich nástupných miest) 

www.BartoTravel.sk
16.	-	19.	4.	2020	



ČESKÝ KRUMLOV, BUDEJOVICE, HLUBOKÁ
25.	-	26.4.	2020

UROBTE	SI	ROMANTICKÝ	VÍKEND	DO	JUŽNÝCH	ČIECH,	VYCHUTNAJTE	SI	POHĽAD	NA	KRAJINU	Z	VTÁČEJ	PERSPEKTÍVY	A		OCHUT-
NAJTE	VYCHÝRENÉ	JUHOČESKÉ	PIVO.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				1x	ubytovanie	v	4*	hoteli	 
•				1x	bohaté	raňajky	formou	švédskych	stolov 
•				Jazda	historickým	vláčikom	k	zámku	Hluboká	 

•				vstup	do	zámku	Hluboká	s	miestnym	sprievodcom	 
•				služby	miestneho	sprievodcu	(v	českom	jazyku) 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 109€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchod v skorých ranných hodinách z nástupných miest 
(bezplatné nástupné miesta: NM, PN, TT, SE). V obedňa-
jších hodinách príchod do lokality svetového kultúrneho 
dedičstva Unesco – Českého Krumlova, kde Vám najväč-
šie miestne perly ukážu lokálni sprievodcovia. Možnosť 
obedu/večere v reštaurácii Maštal. Vo večerných hodi-
nách presun do Českých Budejovíc a následné ubytova-
nie v 4* hoteli.

2. deň
Raňajky formou švédskych stolov, po raňajkách odhláse-
nie a odchod z hotela. Miestni sprievodcovia Vás zozná-
mia s tým najkrajším z Českých Budejovíc a na záver 
navštívime dychvyrážajúci zámok Hluboká, ku ktorému 
sa vyvezieme historickým vláčikom. Okolo 16tej odchod 
z ČR a plánovaný príchod na Slovensko je v neskorších 
večerných hodinách. 

Český Krumlov, to je skvost svetového významu, obsahuje 
veľké množstvo menších gotických domov, ktoré sú úplne 
unikátne. Plešivec je názov historickej časti predmestia, 
ktorá je vyhlásená za samostatnú mestskú pamiatkovú 
zónu. Zámok Český Krumlov je po Pražskom hrade naj-
rozsiahlejší zámocký areál v Česku. Súčasťou areálu je 
aj jedinečné barokové divadlo v otvorenej krajine s otáča-
vým hľadiskom. Návšteva Českého Krumlova Vás zaruče-
ne nadchne.  Prehliadkou historického centra v Českých 
Budejoviciach pochopíte, aké sú jedinečné a prečo sú 
zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Prechádzka centrom tohto juhočeského mesta 
je krásnym zážitkom. Gotické a renesančné domy, veľká 
renesančná radnica na námestí, úzke a krivolaké uličky, 
dôstojné kláštory a kostoly.  Nemenej zaujímavá časť 
zájazdu je aj návšteva zámku Hluboká, ktorý patrí med-
zi najnavštevovanejšie a najkrajšie zámky v Čechách! Na 
zámku Hluboká sa natáčalo mnoho filmov, či rozprávok…
poznáme ho z legendárnej rozprávky Pyšná princezná, 
niektorí zo seriálu Pan Tau, kde hral Ján Werich, alebo z 
Kroniky mladého Indiana Jonesa.

www.BartoTravel.sk



MUZIKÁLOVÁ KOMÉDIA SESTRA V AKCI S
 S LUCIOU BÍLOU V PRAHE            1.	-	2.	5.	2020

V	HLAVNEJ	ROLI	LUCIE	BÍLÁ!	PREDLOHOU	MUZIKÁLOVEJ	KOMÉDIE	SESTRA	V	AKCI	JE	ROVNAKO	NAZÝVANÝ	SLÁVNY	FILM	Z	ROKU	
1992	S	WHOOPI	GOLDBERG	V	HLAVNEJ	ROLI.	DEJ	SA	TOČÍ	OKOLO	BAROVEJ	SPEVÁČKY	DELORIS	VAN	CARTIEROVÉ,	KTORÁ	SA	MUSÍ	
PRED	ZLOČINCAMI	UKRYŤ	DO	KLÁŠTORA	MEDZI	RÁDOVÉ	SESTRY.	PRÍCHOD	DELORIS	VŠAK	DOTERAZ	POKOJNÝ	KLÁŠTORNÝ	ŽIVOT	

ZÁSADNE	NARUŠÍ	A	VNESIE	DO	NEHO	RAD	NEOČAKÁVANÝCH	NOVINIEK	A	KOMICKÝCH	SITUÁCIÍ.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				parkovné 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				služby	technického	sprievodcu 
•				1x	ubytovanie	v	4*	hoteli	s	vlastným	soc.	zariadením

•				1x	bohaté	raňajky	formou	švédskych	stolov 
•				možnosť	využitia	wellness-fitness	centra	v	rámci		 			
					ubytovania 
•				vstupenku	na	muzikál	Sestra	v	akcii 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(od	Union	3	dni)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 149€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchod v skorých ranných hodinách z nástupných miest 
(NM, PN, TT, SE). Rozchod v centre Prahy cca 3-4 hodiny. 
Ubytovanie v 4* hoteli. Odchod na muzikál Sestra v akci 
v divadle Broadway (začína o 19:00). Po muzikále indivi-
duálne odchod na hotel, osobné voľno.

2. deň
Po raňajkách odhlásenie a odchod autobusu z hotela 
(cca 09:30). Rozchod v centre Prahy cca 4 hodiny, príp. 
individuálne možnosť využitia hotelového wellness a fit-
ness (checkout z hotela je do 12:00). Odchod z Prahy o 
14:00. Príchod na Slovensko vo večerných hodinách.

O muzikále 
Českému uvedeniu muzikálu predchádzali velice dlhé a 
komplikované jednania, ktoré trvali až 5 rokov! Jedným z 
dôvodov dlhého jednania o licencii bolo obsadenie hlav-
nej role nečernošskou speváčkou, nakoniec sa ale divadlu 
podarilo výnimku vyjednať. Hlavnú rolu tak stvárni Lucie 
Bílá, ktorá by mala odohrať 100% predstavení.

Pre prípad náhlej choroby rolu ako understudy naskúšala 
ostrieľaná muzikálová speváčka Markéta Prochádzková, 
ktorá v muzikále stvárni tiež sestru Mary Patrick.
V roli Matky predstavenej sa budú alternovať Světlana 
Nálepková a Iva Pazderková a ako gangster Curtis sa bez 
alternácie predstaví karlínska hviezda Václav Noid Bár-
ta. V ďalších úlohách sa môžete tešiť napr. na Martina 
Písaříka, Romana Tomeše, Pavlu Břínkovou, Jaromíra 
Dulavu, Václava Vydru, Barboru Šampalíkovou, Vendulu 
Příhodovou alebo Veroniku Vyoralovou. Autorom hudby je 
hviezdny skladateľ Alan Menken, 8-násobný držiteľ Osca-
ra a stály spolupracovník štúdia Walta Disneyho. Menken 
napísal pre divadelnú adaptáciu Sestry v akci úplne origi-
nálnu hudbu (v muzikále nezaznia piesbe z filmu), ktorá 
kombinuje gospely s popovým muzikálovým zvukom. Je 
to nádherná muzika plná hitov, v Hudebním divadle Karlín 
ho bude hrať veľký živý orchester zložený zo 14 hudobní-
kov.

TIP NA FIREMNÝ ZÁJAZD!

www.BartoTravel.sk



KRAKOW, WIELICZKA, ZAKOPANÉ
2.	-	3.	5.	2020

NEZABUDNUTEĽNÝ	ZÁŽITOK	SI	ODNESIETE	VĎAKA	NÁVŠTEVE	STAROBYLÉHO	SÍDLA	POĽSKÝCH	KRÁĽOV	-	KRAKOWA	A	NAKONIEC	
SA	PRESUNIEME	DO	ČIAS	SOĽNÉHO	BANÍCTVA.	CESTOU	DOMOV	SA	ZASTAVÍME	V	ZAKOPANOM.	ODNESTE	SI	SVOJU	VLASTNÚ	

ZBIERKU	FOTOGRAFIÍ	A	SPOMIENOK!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				1x	ubytovanie	v	3*	hoteli 
•				1x	raňajky 
•				sprievodcovské	služby 

•				vstup	do	soľnej	bane	Wieliczka 
•				miestny	sprievodca	v	bani	v	slovenskom	jazyku 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 129€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchod v skorých ranných hodinách (bezplatné nástupné miesta: SE, TT, PN, NM, Žilina). Prehliadka historického 
centra Krakowa, tržnice Sukiennice, prejdeme sa okolo zámku Wawel, a potom do židovskej štvrte Kazimierz, kde 
navštívime továreň legendárneho Oscara Schindlera. Ubytovanie v 3* hoteli a individuálne voľno.

2. deň
Po raňajkách odchod do centra Krakowa, individuálne voľno. V obedňajších hodinách prehliadka 700 ročnej soľnej 
bane Wieliczka s miestnym sprievodcom v slovenskom / českom jazyku. Cestou domov zastávka v Zakopanom. 

Naplánujte si dva skvelé dni plné poznávania! Navštívite nádherný historický Krakow a najstaršiu soľnú baňu 
Wieliczka! Baňa je hlboká 327 m, dlhá približne 300 km a má deväť podlaží. 

Spoznajte to najzaujímavejšie, čo Poľsko ponúka!

www.BartoTravel.sk



NORIMBERG A HITLEROVO ORLIE HNIEZDO
9.	-	10.	5.	2020

LEN	NIEKOĽKO	OSOBNOSTÍ	PREŽILO	TAKÝ	ŽIVOT,	O	KTOROM	BY	SA	ROZPRÁVALO	DLHÉ	ROKY	PO	ICH	SMRTI.	K	JEDNÝM	TAKÝMTO	
PATRÍ	TAKTIEŽ	POSTAVA	ADOLFA	HITLERA,	KTORÁ	SA	BOHUŽIAĽ	ZAPÍSALA	DO	DEJÍN	SPÔSOBOM	NIE	PRÁVE	UKÁŽKOVÝM.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				vstupné	do	dokumentačného	centra	v	Norimbergu 
•				1x	ubytovanie	v	3*/4*	hoteli	 
•				1x	bohaté	raňajky	formou	švédskych	stolov 
•				vstup	do	Orlieho	Hniezda
•				rezervácia	v	reštaurácii	Orlie	Hniezdo 

•				spiatočný	lístok	na	kyvadlovú	dopravu	–	bus	na	vrchol		
					Orlieho	Hniezda	+	Hitlerov	výťah 
•				vstup	do	dokumentačného	centra	v	Obersalzbergu 
•				sprievodcovské	a	tlmočnícke	služby 
•				služby	miestnych	sprievodcov	 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 155€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchody v skorých ranných hodinách do Norimbergu z nástupných miest (bezplatné nástupné miesta: NM, PN, TT, 
SE). Prehliadka mesta Norimberg so sprievodcom s výkladom zameraným na obdobie Tretej ríše (cca 3-4 hodiny). 
Návšteva dokumentačného centra areálu zjazdov nacistickej strany. Ubytovanie v 4* hoteli, večera, osobné voľno.

2. deň
Po raňajkách presun Norimberg - Orlie hniezdo, Berchtesgaden, Bavorské Alpy. Prehliadka Orlieho Hniezda (je-
den z bunkrov Adolfa Hitlera, jediný zachovaný dodnes) s miestnym sprievodcom v slovenskom jazyku! Čaká 
na Vás jazda pôvodným Hitlerovým výťahom hore aj dole, výklad o stavbe, dejinách a súčasnosti.Symbol, kto-
rý jednoznačne ukazuje na moc tohto muža, je  „zlatý výťah", vedie zo stredu hory až do budovy letného sídla. 
Vyskúšať si ho môžete aj vy a ušetríte si tak polhodinové šliapanie na vrchol. Na samom vrchu hory stojí kríž, 
akási pripomienka na ľudské hodnoty, snaha zmeniť pohľad návštevníkov na miesto, po ktorom sa prechádzajú. 
Obed alebo kávu si môžete vychutnať v reštaurácii Orlie Hniezdo, či zakúpiť tu suvenír. Presun Berchtesgaden 
-  Obersalzberg, Rakúsko. Prehliadka dokumentačného centra v  Obersalzbergu. Odchod na Slovensko, príchod v 
neskorých večerných hodinách.

NÁŠ TIP PRE UNIKÁTNY ZÁŽITOK!

www.BartoTravel.sk



PARÍŽ S DISNEYLANDOM
12.	-	16.	5.	2020

DISNEYLAND	-	SEN	KAŽDÉHO	DIEŤAŤA.	PERFEKTNÝ	ZÁJAZD	NIELEN	PRE	RODINY	S	DEŤMI	-	VŠETKY	VSTUPY	PODĽA	
PROGRAMU	SÚ	V	CENE	ZÁJAZDU	A	TO	AJ	VSTUPENKY	DO	DISNEYLANDU!

    CENA ZAHŔŇA:
•				spiatočná	letenka	Bratislava	-	Paris	Beauvais	(v	cene	je
					len	príručná	batožina	1x	5kg	v	rozmeroch	40x20x25cm)	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby	počas	celého	zájazdu 
•				2x	vstupenka	do	Disneylandu	(v	cene	je	neobmedzený
					vstup	na	všetky	atrakcie) 
•				4x	ubytovanie	v	3*hoteli	v	dvojlôžkovej/trojlôžkovej	
						izbe	(príplatok	za	jednolôžkovú	izbu	160-190,-	€) 
•				4x	pobytová	taxa

•				4x	raňajky	formou	švédskych	stolov 
•				všetky	vstupy	podľa	programu	(plavba	loďou	po	rieke		
					Seina,	Eiffelovka	2.	posch.	výťah) 
•				transfer	z	letiska	do	hotela	a	späť 
•				cestovné	lístky	na	metro	a	vlak	RER	počas	celého
					zájazdu
•				miestenka	+	9,-	€	jedna	cesta	(nie	je	v	cene	zájazdu)
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

do	4	rokov	/	199€
4-11	rokov	/	459€

12-17	rokov	/	659€
dospelý	/	699€

dospelý	+	20	kg	/	779€

PROGRAM

Disneyland – svet dobrodružstva, rozprávok a fantázie. Zájazd premalých i veľkých. Prvý deň Parc Walt Disney Stu-
dios® , druhý deň pamiatkový Paríž prispôsobený deťom a tretí deň Disneyland parc Attractions® . V cene zájazdu 
sú zahrnuté všetky vstupy podľa programu a to aj vstupenky do Disneylandu! 
Podrobný program nájdete na www.BartoTravel.sk 

Rozdelenie parku 
• Hlavná ulica U.S.A. - ktorá zobrazuje malé americké mestečko v roku 1900 a okrem iného ponúka jazdu na 

konských povozoch po uličkách mesta či Arkádu objavov zo začiatku 20. storočia. 
• Rozprávková krajina - ktorá ponúka najmä atrakcie pre menšie deti od 2 do 8 rokov ako lietajme s Petrom Pa-

nom, Snehulienka a se dem trpaslíkov, Palác Šípkovej Ruženky, Pinoccio, Dumbo vláčik, Malý svet – Small world, 
Disney vlak, Pocahontas. 

• Krajina Objavov - ktorej hlavnou atrakciou je veľká horská dráha Space Mountain: Mission2 je zameraná na vý-
pravy do budúcnosti či vesmírne cesty, ale ponúka atrakcie na spôsob filmu ToyStory2. 

• Hraničná krajina - to je štýl divokého Západu Wild West a okrem iných atrakcii ponúka plavbu veľkým historic-
kým parníkom po rie ke Mississippi či Dom duchov a strašidiel. 

• Krajina Dobrodružstva - jej jednu časť tvorí exotická džungľa či Arabský bazár a ponúka atrakcie najmä pre väč-
šie deti od 8 do 12 rokov ako Piráti z Karibiku či Indiana Jones.

www.BartoTravel.sk



ROMANTICKÁ PRAHA
23.	-	24.	5.	2020

VYCHUTNAJTE	SI	ROMANTIKU	NA	LODI	V	STOVEŽATEJ	PRAHE,	PREJDITE	SA	PO	MOSTE	SAMOVRAHOV	A	NENECHAJTE	SI	UJSŤ	
KÁRAVÝ	POHĽAD	SMRTKY	SVETOZNÁMEHO	ORLOJA.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK	 
•				1x	ubytovanie	v	4*	hoteli 
•				1x	bohaté	raňajky	formou	švédskych	stolov 
•				wellness-fitness	centrum	v rámci	ubytovania

 
•				všetky	vstupy	podľa	programu
•				služby	miestneho	sprievodcu	(v	českom	jazyku) 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 139€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchod v skorých ranných hodinách z nástupných miest (bezplatné nástupné miesta: NM, PN, SE, príp. TT). 
Po príchode do Prahy prehliadka pražského hradu a historického centra Prahy s miestnym sprievodcom v českom 
jazyku. Po prehliadke osobné voľno, potom výstup na Petřínsku rozhľadňu. Ubytovanie v 4* hoteli s možnosťou vy-
užitia wellness-fitness centra. Večer nočná romantická plavba loďou s večerou, drinkom a hudbou.

2. deň
Raňajky formou švédskych stolov, po raňajkách odhlásenie a odchod z hotela. Rozchod v centre Prahy, múzeum 
voskových figurín, individuálne voľno. Odchod v poobedňajších hodinách a príchod na Slovensko vo večerných 
hodinách.

Zážitky sú ako suveníry! S tým rozdielom, že ich zbieranie vás nikdy neomrzí. A najlepšie na nich je, že sa nedajú 
ani vyhodiť. Doplňte si zbierku o zážitkový pobyt v Prahe! Užite si stovežatú krásku v objatí vašej polovičky. Ak 
predsa len nehľadáte romantiku vo dvojici a ste single, kľudne si urobte dámsku jazdu! Keď vaša duša i telo budú 
zrelaxované a dokonale oddýchnuté, vyjdite do českých uličiek, pretože za bránami hotela už na vás čaká stará 
známa kráska – Praha. Hlavná tepna európskeho kontinentu, milovaná básnikmi i turistami, žiadaná a márnivá, 
s leskom dávnej architektúry a večne živej slávy.

TIP NA FIREMNÝ ZÁJAZD.

V APRÍLOVOM TERMÍNE JE REZERVÁCIA MODERNÉHO 3* HOTELA BEZ WELLNESSU.

www.BartoTravel.sk



    PRAHA S MUZIKÁLOM HELENY VONDRÁČKOVEJ 
KVÍTEK MANDRAGORY                   23.	-	24.	5.	2020

DOTERAZ	UTAJOVANÝ	NÁZOV	NOVÉHO	MUZIKÁLU	HELENY	VONDRÁČKOVEJ	-	KVÍTEK	MANDRAGORY	BUDE	POSTAVENÝ	NA	JEJ	
PIESŇACH	A	MOŽNO	SI	V	ŇOM	AJ	ZAHRÁ.	PREMIÉRA	BOLA	13.3.2019	V	DIVADLE	BROADWAY.	OKREM	MUZIKÁLOVÝCH	STÁLIC	

OBOHATÍ	SÚBOR	DIVADLA	BROADWAY	AJ	JANA	BOUŠKOVÁ	ALEBO	ADÉLA	GONDÍKOVÁ,	PO	NIEKOĽKÝCH	ROKOCH	SA	OPÄŤ	VRACIA	
RICHARD	GENZER	ALEBO	YVETTA	BLANAROVIČOVÁ.	HUDOBNÝM	REŽISÉROM	JE	MICHAL	DAVID.

www.BartoTravel.sk

PROGRAM
1. deň
Odchod v skorých ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, TT, SE). Prehliadka historického centra Prahy cca 
3 hodiny s miestnym sprievodcom. Rozchod na vianočných trhoch. Osobné voľno až do večera. Ubytovanie v 4* 
hoteli. Individuálne voľno.
2. deň
Po raňajkách odhlásenie a odchod autobusu z hotela (cca 09:30). Rozchod v centre Prahy cca 4,5 hodiny, príp. in-
dividuálne možnosť neskoršieho odchodu z hotela (check-out je do 12:00). Odchod na muzikál Kvítek Mandragory 
do Divadla Broadway Praha (začína o 15:00). Po muzikále odchod z Prahy okolo 18:00. Príchod na Slovensko v 
neskorých večerných hodinách.

* V prípade záujmu Vám zabezpečíme hromadné vstupy za lepšie ceny do Múzea voskových figurín Grévin.*

O muzikále 
Kvítek mandragory je projektem, který využívá těch nejkrásnějších a nejlepších písniček Heleny Vondráčkové jak z 
tuzemského, tak zahraničního repertoáru. Záměrně nebudu prozrazovat o co půjde, aby to bylo překvapení. Já ale 
miluji francouzskou komediální tvorbu počínaje šedesátými lety až do těch osmdesátých. Tím nemyslím jen Louis 
de Funèse, ale celou sérii filmů s Pierrem Richardem či Jean-Paul Belmondem. To znamená, že miluji komedie typu 
Zvíře nebo Policajt nebo rošťák. Pokusil jsem se vytvořit po česku, po našem, poetiku těchto francouzských filmů se 
vším tím espritem, který k tomu patří. Kvítek Mandragory, což je písnička Heleny Vondráčkové z šedesátých let, u nás 
představuje diamant, o který se hraje. Jakým způsobem, to prozrazovat nebudu," říká režisér Radek Balaš.

TIP NA FIREMNÝ ZÁJAZD.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK	 
•				služby	technického	sprievodcu
•				služby	miestneho	sprievodcu	v	Prahe
•				1x	ubytovanie	v	modernom	4*	hoteli	Clarion	Congres	
					Hotel	Prague

•				1x	bohaté	raňajky	formou	švédskych	stolov
•				1x	vstupenka	na	muzikál	Heleny	Vondráčkovej	-	
						Kvítek	mandragory	v	Divadle	Broadway	Praha	
						v	cene		590	-	790,-	Kč 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 149€ / osoba



BUDAPEŠŤ S TROPICARIOM
30.	5.	2020

NAVŠTÍVTE	S	NAMI	METROPOLU	MAĎARSKA,	KTORÁ	JE	JEDNÝM	Z	NAJKRAJŠÍCH	MIEST	EURÓPY.	NA	SVOJE	SI	PRÍDU	NIELEN	
MILOVNÍCI	HISTÓRIE,	ALE	AJ	DOBRÉHO	JEDLA,	VÍNA	A	MAĎARSKÝCH	ŠPECIALÍT.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				služby	slovensko-maďarského	sprievodcu 

•				vstupenka	do	Tropicaria 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 29€ / osoba

PROGRAM

Odchody v skorých ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. BA). Po príchode návšteva Tropica-
ria, kde môžete vidieť krokodýle, žraloky, raje, hady, miniopice, exotické zvieratá, zažiť simuláciu dažďového pralesa 
a ďalšie. Rozchod v obchodnom centre CAMPONA cca 1,5 hodiny, možnosť obedu. Poobede okolo 13:30 nasleduje 
autobusová prehliadka centra Budapešti  komentovaná sprievodcom a potom pešia prehliadka z hradu, ktorá končí 
na Vörösmártyho námestí (16:30). Rozchod cca 1 – 1,5 h. Odchod o 18:00. Príchod na Slovensko v neskorých ve-
černých hodinách.

V Tropicariu uvidíte najväčšie stredoeurópske morské akvárium so žralokmi vo vašej tesnej blízkosti, živočíchy 
tropického pralesa a mnohé iné! V pavilóne dažďového pralesa sa každú štvrťhodinu spustí tropický dážď a bles-
ky, preskočí pomedzi vás malá hodvábna opička, či ponad vás preletí farebný exotický vták! V tesnej blízkosti 
uvidíte aligátora, môžete pohladiť  či nakŕmiť skutočné raje!

TIP: DARČEK KU DŇU DETÍ!

CENA 33€ BEZ VSTUPU DO TROPICARIA!

www.BartoTravel.sk



NEUSCHWANSTEIN A BAVORSKÉ ZÁMKY
30.	-	31.	5.	2020

ZAŽITE	ČARO	PREPYCHOVÝCH	BAVORSKÝCH	ZÁMKOV	AKO	Z	ROZPRÁVKY	–	LINDERHOF,	HOHENSCHWANGAU,	
NEUSCHWASTEIN.	TEN	POSLEDNÝ	BOL	INŠPIRÁCIOU	ZÁMKOV	PRE	ROZPRÁVKY	WALT	DISNEY.	SPÁJAJÚ	SA	S	MENOM	KRÁĽA	ĽUDO-

VÍTA	II.	BAVORSKÉHO.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				parkovné 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 
•				1x	ubytovanie	v	3/4*	hoteli	 

•				1x	raňajky 
•				vstupy	do	zámkov	nie	sú	vcene	zájazdu	(odporúčané		
					vreckové	na	vstupy	30-33,-	€) 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 
do	10	rokov	/	99€ 

dospelý	/	129€ 

PROGRAM

1. deň
V skorých ranných hodinách odchody z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. BA). Prvý romantický zámok, ktorý 
prejdeme v poobedných hodinách je Linderhof. Bol vybudovaný pod lipou, ktorá dnes už má viac ako 300 rokov. 
Dominujúcim prvkom nádvoria je nádherná fontána, ktorá chrlí vodu do výšky až 22 metrov. V areáli zámku sa na-
chádza vodopád, ktorým voda padá dolu po 30-tich schodoch. Môžete sa poprechádzať v nádherných kvetinových 
záhradách zámku. Možnosť večere v blízkosti zámku v Schlosshotel Linderhof - možno budete mať šťastie na obslu-
hu v bavorských odevoch českých a slovenských čašníkov, ktorí tu pracujú. Ubytovanie. Osobné voľno.

2. deň
Po raňajkách odhlásenie a odchod z hotela. Návšteva typicky rozprávkového hradu Hohenschwangau a „Disneyov-
ského“ zámku Neuschwanstein. Ktorý sa nachádza takmer oproti zámku Hohenschwangau. Návštevníci sa musia 
pripraviť na 30 minútové stúpanie k rozprávkovému zámku, ktoré ale určite stojí za to! Neuschwanstein je jedným z 
najkrajších a najpopulárnejších hradov a zámkov v Európe. Možnosť využitia audioguide v českom jazyku. Príchod 
na Slovensko v neskorých večerných hodinách.

ZÁJAZD JE VHODNÝ PRE FIREMNÉ AKCIE, ŠKOLENIA, KONFERENCIE, TEAMBUILDINGY...

www.BartoTravel.sk



LEGOLAND – SVET KOCIEK A ZÁMOK 
NEUSCHWANSTEIN											6.	-	7.	6.	2020

VYBLÁZNITE	SA	V	LEGOLANDE	A	SPLŇTE	DEŤOM	ICH	SNY!	VSTÚPITE	DO	SVETA	VYTVORENÉHO	Z VIAC	AKO	50	MILIÓNOV	KOCIEK	
LEGA!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom	
•				poistenie	insolventnosti	CK
•				1xubytovanie	v	3*/4*	hoteli	
•				1x	raňajky
•				celodenný	vstup	do	Legolandu	

•				vstup	do	zámku	+	audioguide	v	českom	jazyku	
•				služby	technického	sprievodcu	
•				miestenka+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu)
•				poistenieliečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena:
	do	3	rokov	/	79€

	3	-	17	rokov	/	149€
	dospelý	/	179€

PROGRAM

1. deň
V skorých ranných hodinách odchody z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. BA). Príchod do Bavorska v poobed-
ných hodinách. Návšteva rozprávkového „Disneyovského“ zámku Neuschwanstein. Návštevníci sa musia pripraviť 
na 30 minútové stúpanie k rozprávkovému zámku, ktoré ale určite stojí za to! Neuschwanstein je jedným z najkraj-
ších a najpopulárnejších hradov a zámkov v Európe. Prehliadku deťom i dospelým spríjemní česky hovoriaci audio-
guide (slúchadlá). Zo zámku odchod do hotela, ubytovanie, osobné voľno.

2. deň
Po raňajkách odhlásenie a odchod z hotela. Hneď ráno príjazd do zábavného parku LEGOLAND, kde na vás čakajú 
horské dráhy (vrátane vodných), Miniland zostavaný z 25 miliónov Lego kostičiek, safari, vláčik, legoautá, vodné 
lyže, lodičky, autodráha a veľa ďalších atrakcií. Legoland Vám ponúkne aj takpovediac ,,svet v malom“ na ploche viac 
ako 26 futbalových ihrísk. Nachádzajú sa tu Benátky, Amsterdam, rôzne najznámejšie miesta a stavby Európy, všet-
ko vybudované z farebných kociek. Podmorský svet Legolandu vám umožní stretnúť naozajstného žraloka, pirane a 
raje. Celé dopoludnie až do večera máte možnosť vyskúšať všetky dostupné atrakcie. Nechýbajú ani rôzne stánky s 
občerstvením či reštaurácie. Príchod na Slovensko v neskorých nočných hodinách.

NÁŠ TIP! ZÁJAZD PRE RODINY S DEŤMI. NAPRÍKLAD AKO BENEFIT PRE ZAMESTNANCOV KU DŇU DETÍ! TER-
MÍN JE NA VÁS, OSTATNÉ NA NÁS.
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ZOO VIEDEŇ, ZÁMOK SCHӦNBRUNN ALEBO
ZÁBAVNÝ PARK PRATER                   13.	6.	2020

ČAROKRÁSNY	ZÁMOK,	UNIKÁTNA	ZOOLOGICKÁ	ZÁHRADA	A	ADRENALÍNOVÉ	ZÁŽITKY	V	NAJSTARŠOM	ZÁBAVNOM	PARKU	–	TO	
VŠETKO	SI	MÔŽETE	UŽIŤ	NA		ZÁJAZDE	VO	VIEDNI.	

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				parkovné 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				služby	technického	sprievodcu 

•				vstupenky	podľa	zvolenej	alternatívy 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

PROGRAM

V ranných hodinách odchody z nástupných miest NM, PN, TT, SE (budú oznámené). Návrat vo večerných hodinách.

1. alternatíva
Doobeda možnosť návštevy Zoo Schӧnbrunn a poobede zábavný park Prater. Cena je uvedená za autobusovú dopra-
vu, poistenie insolventnosti CK, služby technického sprievodcu a vstupenku do Zoo.

2. alternatíva
Doobeda možnosť návštevy zámku Schӧnbrunn a poobede zábavný park Prater. Cena je uvedená za autobusovú 
dopravu, poistenie insolventnosti CK, služby technického sprievodcu a vstupenku do zámku.

3. alternatíva
Celý deň v zábavnom parku Prater (cca od 10 do 19 h).

Vyčarte svojím deťom úsmev na tvári hneď na začiatku letných prázdnin!

1. alternatíva     39€ / do 6 rokov, 49€ / 6-17 rokov, 59€ / dospelý
2. alternatíva     39€ / do 6 rokov, 49€ / 6-17 rokov, 59€ / dospelý
3. alternatíva     39€ / osobu 
V	cene	nie	sú	zahrnuté	atrakcie	v	Prateri.	Vstup	do	areálu	zábavné-
ho	parku	je	zadarmo.
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ČARO LETNÉHO SALZBURGU
12.	-	14.	6.	2020

NAVŠTÍVTE	S	NAMI	KRÁSY	SOĽNOHRADSKA	–	KRAJA	NÁDHERNÝCH	ĽADOVCOVÝCH	JAZIER,	IDYLICKÝCH	HÔR	A	HORSKÝCH	
MASÍVOV.	VYCHUTNAJTE	SI	NEZABUDNUTEĽNÝ	ZÁŽITOK	V	NAJSTARŠEJ	SOĽNEJ	BANI	HALLSTATT	JAZDOU	VO	VAGÓNE	ČI	DOLU	
ŠMYKĽAVKOU!	V	SALZBURGU	SI	DÁTE	RANDE	S	MOZARTOM	A	OCHUTNÁTE	AJ	NEFALŠOVANÚ	CUKROVINKU	MOZARTKUGELN.	UŽI-

JETE	SI	PLAVBU	PO	HORSKOM	JAZERE	WOLFGANGSEE,	A	MÔŽETE	SA	V	ŇOM	I	OKÚPAŤ!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 
•				2x	ubytovanie	v	3*/4*	hoteli	 

•				2x	raňajky
•				vstup	do	bane	Hallstatt	+	audioguide	v	SJ/ČJ 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 189€ / osoba

PROGRAM

1. deň
V skorých ranných hodinách odchody z nástupných miest 
(NM, PN, TT, SE, príp. BA) do okúzľujúceho barokového 
Salzburgu (UNESCO). Salzburg nazývajú pre množstvo 
zachovaných historických pamiatok , ktoré majú talian-
sky štýl aj Rímom severu. Prejdete sa po Mirabellinych 
záhradách, ktorých súčasťou sú fontány, plastiky, sochy 
a zaujímavé kvetinové mozaiky. S množstvom kostolov, 
čokoládových barov a atmosférou  Mozarta sa tu budete 
stretávať na každom kroku. Vyhnúť sa tu Mozartovi je 
jednoducho nemožné. Jediné pravé Mozartove gule si 
môžete kúpiť a ochutnať jedine v Salzburgu, lebo len tie 
sú podľa originálnej receptúry. A navštívite i Mozartov 
rodný dom. Taktiež navštívime pevnosť Hohensalzburg, 
z   ktorej je nezabudnuteľný výhľad na mesto. V   čase 
osobného voľna možnosť výstupu lanovkou i pešo. Ve-
čer ubytovanie v hoteli.

2. deň 
Po raňajkách odchod z  hotela. Zastavíme v  najstaršej 
soľnej bani na svete,  Hallstatskej soľnej bani. Hore sa 
vyvezieme zubačkovou lanovkou. V horách sa skrývajú 

kilometre vyhĺbených tunelov a   odborní sprievodcovia 
rozpovedajú desiatky príbehov týkajúcich sa „biele-
ho zlata“. Pred samotnou prehliadkou soľnej bane sa 
prezlečiete do pripravených termo – kombinéz, pretože 
v bani je chladno. Prehliadka prebieha jazdou v malom 
drevenom vláčiku a je lákavou turistickou atrakciou. Na-
späť sa zveziete šmykľavkou. Potom si prejdeme túto 
krásnu romantickú dedinku Hallstatt, navštívime aj uni-
kátnu kostnicu a zistíme, prečo je Hallstat nazývaná aj 
,,smrteľne krásna dedinka.“ Viete, že Číňanov mesteč- 
ko Hallstatt tak uchvátilo, že si v Číne postavili presnú 
kópiu? Odchod ešte na prehliadku mestečka Bad Aussee 
(Románsky farský kostol sv. Pavla z 13. storočia, námes-
tie Chlumecko-platz). Odchod na hotel.

3. deň
Po raňajkách odchod z hotela do St. Gilgen, odkiaľ sa 
preplavíme loďou do St. Wolfgangu. Navštívime jazero 
Wolfgangsee – krásu jazera a   okolitej prírody si ešte 
viac vychutnáte počas plavby z dedinky St. Gilgen do St. 
Wolfgang. Po prehliadke voľno, možnosť kúpania. Prí- 
chod na Slovensko v neskorých nočných hodinách.
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LEVANDUĽOVÝ FESTIVAL V TIHÁNY ALEBO
KÚPANIE V BALATONE                    20.	6.	2020

NECHAJTE	SA	UNIESŤ	LEVANDUĽOVOU	VÔŇOU	S PROVENSÁLSKOU	ATMOSFÉROU	V NEĎALEKOM	MAĎARSKOM TIHÁNY.	ČAKÁ	NA	
VÁS	VŠETKO,	ČO	SA	Z LEVANDULE	DÁ	VYROBIŤ	A	OCHUTNAJTE	AJ	TYPICKÚ	MAĎARSKÚ	KUCHYŇU!

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 

•				vstupy	v	rámci	prehliadky	(nie	sú	v	cene	zájazdu)	 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 39€ / osoba

PROGRAM

Odchod v skorých ranných hodinách z nástupných miest NM, PN, TT, SE, príp. BA alebo po trase zájazdu. Návšteva 
FESTIVALU LEVANDULE. Ak aj vy zbožňujete úžasnú a vábivú arómu levandule, určite si nenechajte ujsť festival 
určený práve tejto krásnej a voňavej rastline, ktorý sa koná v malebnej maďarskej dedinke Tihany na jedinom polost-
rove Balatonu. Presvedčíte sa tu na vlastné oči, čo všetko sa dá z všestranných kvetov levandule vyrobiť – určite 
neodoláte džemom, koláčom, sirupom, čokoláde, zmrzline, kozmetike či textilným výrobkom z levanduľovou vôňou 
či chuťou. Bude tu premávať aj malý vláčik, ktorý záujemcov odvezie až k fialovým levanduľovým poliam. Súčasťou 
festivalu bude hudba a bohatý kultúrny program. Ak prijmete pozvanie a zúčastníte sa tohto výletu, budete mať 
možnosť prezrieť si miestne Benediktínske opátstvo, no navštíviť budete môcť aj múzeum bábik alebo Panoptikum 
– historické múzeum voskových figurín, kde sú vystavení maďarskí králi, ale aj najslávnejší piráti sveta. Ak by ste už 
mali fialovej farby dosť, môžete si zakúpiť aj typickú maďarskú koreninu – poriadne červenú mletú papriku, alebo 
navštíviť nádherné súkromné múzeum bábik. Príchod na Slovensko vo večerných hodinách. 

ORIENTAČNÉ CENY VSTUPOV:
• Zber levandule koscami priamo na levandulovom poli: 2000,- HUF (klienti dostanú vrecúško na zber a majú 

možnosť zapožičať si nožnice)
• Návšteva expozície v Levanduľovom dome: dospelí 900,- HUF, zľavnené 700,- HUF, deti 4-14 rokov 400,- HUF
• Vstupné do opátstva: dospelí 1000 HUF, dôchodcovia a deti 500 HUF
• Vstupné do múzea bábik: dospelí 600 HUF, dôchodcovia 400 HUF
• Vstupné do Panoptika: 400 HUF
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VÍKENDOVÉ KÚPANIE V TALIANSKOM BIBIONE!
KAŽDÝ	VÍKEND	OD	19.	6.	–	13.	9.	2020

BIBIONE	MÁ	ROZĽAHLÉ	PLÁŽE	S	JEMNÝM	PIESKOM,	POZVOĽNÝM	VSTUPOM	DO	MORA	A	S	MNOŽSTVOM	VOĽNE	
PRÍSTUPNÝCH	PRELIEZAČIEK	A	MALÝCH	KOLOTOČOV	PRE	DETI.	VŠADE	JE	TO	BLÍZKO	-	LETOVISKO	POKOJNE	PREJDETE	AJ	PEŠO,	

PRÍPADNE	SI	MÔŽETE	POŽIČAŤ	BICYKEL.	KÚSOK	OD	CENTRA	JE	VYHĽADÁVANÝ	LUNAPARK.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				služby	technického	sprievodcu 

•				lehátka	a	slnečníky	na	pláži	(nie	je	v	cene	zájazdu/ 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 57€ / osoba

PROGRAM

Piatok
Odchod autobusu v neskorých večerných hodinách z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. BA)

Sobota
Príchod do Bibione v ranných hodinách. Individuálne voľno až do večerných hodín /pláž, mesto, lunapark/. Odchod 
z Bibione cca o 22:00 hod.

Nedeľa
Príchod na Slovensko v ranných hodinách.

Víkendové kúpanie pri mori ako skvelý tip na relax!

Talianske Bibione je jedna z najnavštevovanejších prímorských destinácií Slovákov. Nachádza sa tu pravidelne 
udržiavaná 8 km dlhá piesočnatá pláž s postupným vstupom do mora s množstvom slnečníkov a lehátok. Pláž 
dostala ocenenie Modrá vlajka za čistotu a bezpečnosť. Je vhodná pre rodiny s deťmi a na svoje si prídu i športoví 
nadšenci. Pláž je vybavená toaletami, sprchami aj šatňami. Nechýbajú to ani rôzne bary, kde je možné zakúpiť 
občerstvenie. V centrálnej časti Bibione sa nachádza lunapark.

Bibione sa delí na 4 časti: Lido dei Pini (kľudná časť, nachádza sa tu maják a tiež psia pláž - La Spaggia Di Pluto), 
Spiaggia (najväčšia časť s termálnym kúpaliskom Bibione Therme), Lido del Sole a Pineda. Mesto Bibione sa 
nachádza asi 80 km od Benátok.
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VÍKENDOVÉ KÚPANIE V TALIANSKOM LIGNANE!
KAŽDÝ	VÍKEND	OD	19.	6.	–	13.	9.	2020

RELAX	PRI	MORI	V	JEDNOM	Z	NAJKRAJŠÍCH	LETOVÍSK	BENÁTSKEHO	ZÁLIVU	-	LIGNANO	SABBIADORO.	PRAVÝ	LETNÝ	BRONZ,	TA-
LIANSKA	NEKONEČNE	ŠIROKÁ	PLÁŽ	S	PLYTKÝM	VSTUPOM	DO	MORA	A	RUŠNÉ	VEČERNÉ	KORZO	VÁM	UMOŽNÍ	STRÁVIŤ	PRÍJEMNÚ	

SOBOTU.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				služby	technického	sprievodcu 

•				lehátka	a	slnečníky	na	pláži	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 57€ / osoba

PROGRAM
Piatok
Odchod autobusu v neskorých večerných hodinách z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. po trase zájazdu – 
budú oznámené).

Sobota
Príchod do Lignana v ranných hodinách. Individuálne voľno až do večerných hodín /pláž, mesto/. Odchod z Lignana 
cca o 22:00 hod.

Nedeľa
Príchod na Slovensko v ranných hodinách.

Víkendové kúpanie pri mori ako skvelý tip na relax!

Lignano, nazývané aj „Talianska Florida“ má približne 8 km dlhú piesočnatú pláž s postupným vstupom do mora 
s množstvom slnečníkov a lehátok. Pláž je rozdelená na sektory a každý sektor má slnečníky inej farby. Plážový 
servis je za poplatok (slnečníky a lehátka), ceny sú podľa sektora a vzdialenosti od mora. Povrch pláže v Lignano 
tvorí jemný piesok zlatistej farby. 

Niektorí návštevníci sa pri prvom pohľade na takú veľkú pláž a nekonečnú záplavu slnečníkov zatvária začudova-
ne, väčšinou ak je to prvá dovolenka Lignano urobí „fíííha“ každý. Je vhodná pre rodiny s deťmi a na svoje si prídu 
i športoví nadšenci. Pláž je vybavená toaletami, sprchami aj šatňami. Nechýbajú to ani rôzne bary, kde je možné 
zakúpiť občerstvenie. 

V Lignane sa nachádza vodný park Aquasplash, lunapark, Zoo Punta Verde, zábavné parky Juniorpark a Guliver-
landia, golfový klub, či známe diskotéky. Lignano sa delí na Lignano-Sabbiadoro, Pineta a Riviera.
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SLOVENSKO NAŠE NAJKRAJŠIE
26.	-	28.	6.	2020

ZOBERIEME	VÁS	NA	VÝLET	NA	MIESTA,	VĎAKA	KTORÝM	BUDETE	HRDÍ	NA	TO,	ŽE	STE	SLOVÁCI.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				2x	ubytovanie	s	raňajkami	v	2*/3*	hoteli 
•				všetky	vstupy	podľa	programu 

•				sprievodcovské	služby 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 
do	15	rokov	/	99€ 

15	rokov	a	viac	/ 159€

PROGRAM

1. deň 
Odchod z nástupných miest v ranných hodinách. Cca 9:30 – 10:00 príchod do Brhloviec, prehliadka skalných obydlí. 
Presun do Banskej Štiavnice (UNESCO). Pešia prehliadka historického centra, rozchod, čas na obed. V popoludňaj-
ších hodinách prehliadka expozície banského múzea v prírode a fáranie do Štôlne Bartolomej. Po prehliadke presun 
do obce Hronsek. Prehliadka dreveného artikulárneho kostola, ktorý je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Podvečer presun do Banskej Bystrice. Ubytovanie, osobné voľno. 

2. deň 
Raňajky, odhlásenie z hotela, odchod. Presun do baníckej obce Špania Dolina. Prehliadka rímskokatolíckeho kostola 
Premenenia Pána z 13. stor., prechádzka po obci. V dopoludňajších hodinách presun do rázovitej obce Vlkolínec 
(UNESCO). Pešia prehliadka obce, prehliadka malého etnografického múzea, rozchod, čas ochutnať miestne špe-
ciality ako je meteník a hriatô. V popoludňajších hodinách presun do Zuberca. Návšteva Múzea Oravskej Dediny 
(skanzen), rozchod. V podvečerných hodinách ubytovanie v obci Zuberec, osobné voľno. 

3. deň 
Raňajky, odhlásenie z koliby, odchod. Presun na Oravský Hrad. Prehliadka hradu, krátky rozchod. Po prehliadke 
presun do legendárnej obce Terchová, rozchod, čas na obed. V popoludňajších hodinách prehliadka pohyblivého 
dreveného betlehemu v kostole Sv. Cyrila a Metoda. Po prehliadke ľahká túra do Dolných Jánošíkových dier. V pod-
večerných hodinách odchod domov.
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GARDALAND A KÚPANIE PRI JAZERE 
LAGO DI GARDA        26.	6.	-	28.	6.	2020

GARDALAND	-	SEN	KAŽDÉHO	DIEŤAŤA.	OBĽÚBENÝ	A	VYHĽADÁVANÝ	ZÁBAVNÝ	PARK,	KTORÝ	JE	NA	BREHU	NAJVÄČŠIEHO	TALIANS-
KEHO	JAZERA	LAGO	DI	GARDA.	MNOŽSTVO	PALIEM,	CITRUSOV	A	RAD	KAVIARNÍ	ČI	PIZZÉRIÍ	LEMUJÚCICH

PROMENÁDU	EVOKUJÚ	POCIT,	AKO	BY	STE	BOLI	NAOZAJ	PRI	MORI.	PERFEKTNÝ	ZÁJAZD	NIELEN	PRE	RODINY	S	DEŤMI,	NA	SVOJE	
SI	PRÍDU	AJ	ADRENALÍNOVÍ	NADŠENCI!

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom
•				poistenie	insolventnosti	CK
•				služby	technického	sprievodcu

	•			vstupenka	do	Gardalandu	(nie	je	v	cene	zájazdu)
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu)
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Ceny:
do	12	rokov	/ 69€

12	a	viac	rokov	/ 79€

PROGRAM

1. deň
Odchod zo Slovenska v podvečerných a večerných hodinách z nástupných miest - NM, PN, SE, TT, BA - cesta cez 
Rakúsko a Taliansko.

2. deň
Ráno príchod do južnej časti Lago di Garda. Krátka prehliadka starobylého kúpeľného mestečka vybudované Riman-
mi SIRMIONE (prístav, hrad). Presun do zábavného parku GARDALAND, kde strávite celý deň, čaká na Vás vyše 70 
atrakcií! Prípadne možnosť tráviť čas pri jazere aj bez návštevy Gardalandu. Odchod vo večerných hodinách.

3. deň
Príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.

Najznámejšie atrakcie
•    Raptor – moderná horská dráha dosahujúca rýchlosť až 120 km/h sa radí medzi 10 najrýchlejších horských dráh.
•    Blue Tornado – zavesená horská dráha s výkrutmi dosahujúca rýchlosť až 110 km/h a pretížením až 5 G.
•    I Corsari – jedna z najvychvalo vanějších atrakcií parku. Vodná dráha nachádzajúca sa 40 metrov pod zemou.
•    Mammut – 3 minúty trvajúca jazda na horskej dráhe postavenej na motív Doby ľadovej pre dospelých i deti.
•    Sequoia Adventure – horská dráha pre milovníkov adrenalínu. Ide o špeciálny typ horskej dráhy s viac než polo 
     vicou doby jazdy hlavou dole.
•    Jungle Rapid – vodná dráha v kruhoch na divokej rieke uprostred džungle.
•    Vertigo – voľný pád z výšky 40 metrov.
•    Inferis – strašidelný zámok na motív pekla.
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NAKÚPTE	STOVKY	ZNAČKOVEJ	MÓDY	NA	JEDNOM	MIESTE!	JEDINEČNÉ	KÚSKY	A	ZĽAVY	V OUTLETOVOM	CENTRE
FREEPORT	–	HATĚ	ČAKAJÚ	LEN	NA	VÁS!	POBYT	SI	SPRÍJEMNITE	WELLNESSOM	V LUXUSNOM	4*	HOTELI	SAVANNAH

DELUXE	A POZNÁVANÍM	ZNOJMA	A OKOLITÝCH	ZÁMKOV	ČI	MÚZEÍ.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom
•				poistenie	insolventnosti	CK
•				1x	ubytovanie	v	4*	hoteli	Savannah	deluxe
•				1x	bohaté	raňajky	formou	švédskych	stolov
•    služby	miestneho	sprievodcu	(v	českom	jazyku)

•    technický	sprievodca	počas	celého	zájazdu
•    vstupy	do	pamiatok,	zámkov,	múzeí	(nie	sú	v cene
     zájazdu)
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu)
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

PROGRAM
1. deň
Odchody v skorých ranných hodinách z nástupných miest (06:00 SE). Zraz zo sprievodkyňou o 08:00 v Znojme 
a odchod do Vranova nad Dyjí. (8:40 vyzdvihnúť vstupenky!)
09:00 – 09:55  Návšteva barokového zámku rodu Althannov so známou Sálou predkov. 
  (09:00 = 1. skupina, 09:10 = 2. Skupina). 
10:15   Prejazd na hrad Bítov. 
11:00 – 12:00 Prehliadka hradu. 
12:00 – 13:00 Na hrade Bítov okrem hradu návšteva hradných záhrad či hradného pivovaru. Ak vyjde čas, kostol 
  sv. Václava, odkazujúci k pôvodnému kostolu, ktorý bol zatopený priehradou.
13:00 – 14:30  Obed v reštaurácii U Tesařú v Bítove
14:45   Presun do Znojma.
15:30   Znojmo - prehliadka centra: Vlkova veža, radničná veža (pre záujemcov možnosť podzemia), chrám  
  sv. Mikuláša s úžasnou kazateľnou, prechádzka k rotunde sv. Kataríny, v ktorej sa nachádzajú 
  nástenné maľby znázorňujúce přemyslovskú povesť, a k Znojemskému zámku. V podvečerných 
  hodinách návšteva kláštora v Louce s možnou ochutnávkou vín.
18:30   Príchod na hotel Savannah deluxe 4*. Možnosť využitia hotelového wellness alebobo zájsť 
  na nákupy do vedľajšieho obchodného outletového centra Freeport – Hatě. 

2. deň
Raňajky formou švédskych stolov. Doobeda individuálne voľno na nákupy v obchodnom centre Freeport - Hatě. 
Odhlásenie a  odchod z  hotela. Po dohode skupiny možnosť návštevy Múzea motorizmu v  Znojme. Odchod zo 
Znojma okolo 14:00. Príchod na Slovensko v poobedňajších hodinách.

www.BartoTravel.sk
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WELLNESS POBYT V ZNOJME 
A NÁKUPY V HATIACH

Cena: 89€ / osoba



NÁKUPY A KÚPELE V GYÕRI
	18.	7.	2020

CELODENNÉ	LEŇOŠENIE	V	TERMÁLNEJ	VODE	U	NAŠICH	JUŽNÝCH	SUSEDOV,	KTORÍ	SÚ	KVALITOU	SVOJICH	KÚPEĽOV	PRESLÁVENÍ.	
ZNIE	VÁM	TO	DOBRE,	ALE	MÁTE	OBAVY	Z	JAZYKOVEJ	BARIÉRY	ALEBO	KOMPLIKOVANEJ	DOPRAVY?	TAK	SI	U	NÁS	VYBERTE	TERMÍN	

A	TEŠTE	SA	NA	ZABEZPEČENÚ	DOPRAVU,	VYBAVENÝ	VSTUP	DO	KÚPEĽOV	A	SLUŽBY	SPRIEVODCU.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby	 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 

•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)
•				V	cene	nie	je	zahrnuté	vstupné	do	kúpeľov,	ktoré	je	cca		
					10,00	EUR	(okolo	3000	HUF).

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 39€ / osoba

PROGRAM

Odchod autobusu v skorých ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. BA). Príchod do Gyoru, 
mesta, ktoré má prívlastok mesto štyroch riek. Prehliadka mesta: prehliadka Baziliky Radnice, mariánskeho stĺpu, 
Benediktínskeho kostola Sv. Ignáca a Biskupského hradu... Osobné voľno na nákupy. Presun do termálnych kúpeľov 
Rába Quelle. Odchod na Slovensko. Príchod v neskorých večerných hodinách.

Skvelý tip na relax!

RÁBA QUELLE - LIEČEBNÉ, TERMÁLNE A ZÁŽITKOVÉ KÚPELE V GYÕRI
Kúpele Rába Quelle v Gyõri stoja na poloostrove medzi Mosonským Dunajom a riekou Rába s prekrásnym výhľadom 
na historické centrum mesta. Je tu päť bazénov, dva tobogány (64 m a 38 m), bazén pre najmenších a hrací kútik. 
Hostí očakáva bohatá ponuka zážitkov: masáž, gejzíry masážnych dýz (v rozličných výškach), vodopád, kanál s 
divokou vodou, vodopád s jaskyňou a perličkový kúpeľ. Kúpele ponúkajú služby pre všetky generácie.

Nenechajte si ujsť kúpele, kde termálna voda je svojím zložením veľmi vhodná na liečenie artrózy a chronických 
zápalov kostí a kĺbov, chronických dýchacích a tráviacich ťažkostiach, ako aj ochoreniach štítnej žľazy. Sú to jedny 
z najmladších kúpeľov v Maďarsku a jedny z mála sú bezchlórové. Boli otvorené v roku 2004 na sútoku rieky Rába 
s mosonským Dunajom. Prameň liečivej vody tryská z hĺbky 2 000 m a dosahuje teplotu 67 °C. Liečivé pramene sa 
spomínajú už v stredovekých kronikách.
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LONDÝN „THE BEST OF“
7.	-	10.	8.	2020

www.BartoTravel.sk

KRÁĽOVSKÉ	PALÁCE	AJ	MRAKODRAPY,	POKOJNÉ	PARKY	AJ	RUŠNÉ	ULICE,	MONUMENTÁLNE	KATEDRÁLY	AJ	MALÉ	
KRČMIČKY,	DIVADLÁ	AJ	STREET	UMELCI,	BANKY	AJ	BLŠIE	TRHY...VITAJTE	V	METROPOLE,	VITAJTE	V	LONDÝNE	:)

    CENA ZAHŔŇA:
•				Spiatočná	letenka	spoločnosti	Ryanair	Bratislava
				-London	Stansted-Bratislava	(v	cene	je	len	príručná		
					batožina	1x	5kg	40x20x25cm) 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				3x	ubytovanie	v 2*/3*	hoteli 
•				3x	pobytová	taxa 
•				3x	raňajky	formou	švédskych	stolov 

•				služby	slovenského	sprievodcu	počas	celého	zájazdu 
•				transfery	a	vstupy	podľa	programu	-	Westminster	
					Abbey,	St.	Paul´s	Cathedral,	Tower	of	London,	Madame	
					Tussaud´s	(nie	sú	v cene	zájazdu,	príplatok	cca	100,-	€)
•				miestenka	+	9,-	€	jedna	cesta	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

PROGRAM
1.deň
16:00 - zraz na letisku v Bratislave
18:00 - 19:15 let z Bratislavy do London Stansted airport.
Po prílete vyzdvihnutie batožiny, transfer z letiska na ho-
tel. Príchod na hotel, ubytovanie v neskorých večerných 
hodinách.
2.deň 
Raňajky formou švédskych stolov. Pešia prehliadka 
londýnskej štvrte  Westminster – Buckingham Palace, 
Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey – 
vstup, prehliadka opátstva s kráľovskými hrobmi, White-
hall, Downing street, Trafalgar Square, National Galle-
ry – možnosť prehliadky galérie. Podvečer si pozrieme 
Piccadilly a slávneho Erosa na Piccadilly Circus. Večer 
presun na hotel.
3.deň
Raňajky formou švédskych stolov. Presun do štvrti City, 
pešia prehliadka – St. Paul´s Cathedral – vstup, preh-
liadka katedrály, v ktorej mal pohreb Winston Churchill 
a vydávala sa tu princezná Diana. Následne prechádzka 
cez Milllenium Bridge do štvrte Southwark. Tate Modern 

Gallery - možnosť krátkej prehliadky galérie moderného 
umenia, Shakespeareovo divadlo Globe, prechádzka po-
pri Temži - London Bridge, mrakodrap The Shard, Radni-
ca. Prechádzka cez nájznámejší londýnsky most Tower 
Bridge k hradu Tower of London – vstup, prehliadka hra-
du, kde sa uchovávajú aj anglické korunovačné klenoty. 
Podvečer presun do WestEnd, štvrti divadiel - Trocadero, 
Čínska štvrť, Leicester square. Večer si užijeme rozchod 
a atmosféru rušnej štvrte street umelcov a reštaurácií 
Covent Garden. Návrat do hotela v neskorých večerných 
hodinách.
4.deň 
Raňajky formou švédskych stolov, odhlásenie z hotela, 
odchod. Presun na slávnu  ulicu Sherlocka Holmesa - 
Baker Street, do múzea voskových figurín  Madame 
Tussaud´s – vstup, prehliadka múzea. Okolo obeda presun 
do Hyde park – pozrieme si slávny roh, kde si každý môže 
povedať svoj názor Speaker´s Corner a monument Mar-
ble Arch. Popoludní osobné voľno – nákupy na Oxford 
Street. Príchod na letisko okolo 17:30. Vo večerných ho-
dinách odlet z Londýna 19:40, prílet do Bratislavy 22:50. 

Cena: 
do	18	rokov	/	479€ 

dospelý	/ 529€



VÍKENDOVÉ TROPICAL ISLANDS S DELFÍNMI
28.	-	30.	8.	2020

AQUAPARK,	KTORÝ	NIKDY	NEZATVÁRA!	KAPACITA	CEZ	6600	ĽUDÍ!	NA	VÝŠKU	BY	SA	SEM	VOŠLA	SOCHA	SLOBODY	A	NA	DĹŽKU	
EIFFELOVA	VEŽA!	DELFÍNIA	ŠOU	AKO	BONUS!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				1xubytovanie	v	3*/4*	hoteli	 
•				1x	raňajky 
•				vstupenka	do	Zoo	Norimberg	vrátane	šou	delfínov	 

•				celodenná	vstupenka	Tropics&Sauna	do	Tropical		 							
					Islands	+	wifi	 
•				služby	technického	sprievodcu 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Ceny:
do	6	rokov	/	85€

	6-14	rokov	/	125€
dospelý	/	150€

PROGRAM

1. deň
Odchod z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, Brno) v neskorých večerných hodinách (okolo 22:00). Nočná jazda cez 
ČR do nemeckého vodného sveta Tropical Islands.

2. deň
V skorých ranných hodinách príchod do komplexu Tropical Islands (cca 07:30). Osobné voľno do cca 16 hodiny. Uži-
jete si tento tropický park s pralesom, piesočnatými plážami, lagúnou a morom (veľký bazén), vodopádmi vírivkami, 
saunami, tobogánmi a ďalšími atrakciami. Presun do hotela a ubytovanie.

3. deň
Po raňajkách odhlásenie a odchod z hotela. Návšteva Zoo v Norimbergu. Asi 4 – 5x denne (podľa návštevnosti) sa 
v Delfináriu konajú predstavenia s cvičenými tuleňmi a delfínmi, ktorý predvádzajú svoje umelecké kúsky. Ich fan-
tastické vystúpenie môžete sledovať cca 20 minút a to o 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 a 16:00. Toto elegantné delfínie 
vystúpenie jednoznačne patrí k najväčším atrakciám Zoo Norimberg. Osobné voľno do cca 16:00 h. Príchod na 
Slovensko v nočných hodinách (okolo polnoci). 

NÁŠ TIP! ZÁJAZD PRE RODINY S DEŤMI. NAPRÍKLAD AKO BENEFIT PRE ZAMESTNANCOV KU DŇU DETÍ! 
TERMÍN JE NA VÁS, OSTATNÉ NA NÁS.

www.BartoTravel.sk



KVETINOVÁ VÝSTAVA V TULLNE
5.	9.	2020

ZÁHRADNÍCI,	ZÁHRADKÁRI	A	VŠETCI	MILOVNÍCI	KVETOV	POZOR!	OBĽÚBENÁ	VÝSTAVA	KVETÍN	V	TULLNE	VÁS	OČARÍ
NÁDHERNÝMI	VÝTVORMI	FLORISTOV,	ALE	AJ	ORIGINÁLNYMI	TIPMI	DO	VAŠEJ	ZÁHRADKY.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 

•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 35€ / osoba

PROGRAM

V ranných hodinách odchody z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. BA). Najprv si prejdeme mesto a jeho 
pamätihodnosti, potom si užijeme omamné vône a farby na 4-5 hodinovej výstave kvetín v svetoznámom Tullne. 
Odchod z výstavy o 18 h, príchod na Slovensko vo večerných hodinách.

Orientačné ceny vstupov na výstavu:
dospelý 13€/osobu
skupina 11€/osobu (min. 20 osôb)
deti 6-15r. 3€/osobu
deti do 6 rokov zdarma

Užite si atraktívnu výstavu v „meste ruží“, jednu z najznámejších svojho druhu spojenú s množstvom sprievodných
programov. Na výstave sa pokocháte v spleti prekrásne aranžovaných kvetinových záhonov.

Exkluzívne pre odborných návštevníkov:
• Pestovanie kvetín a ozdobných rastlín
• Pestovateľské škôlky
• Záhradnícka úprava cintorínov
• Ovocinárstvo a zeleninárstvo
• Záhradnícke centrá a floristika
• Mestské záhradnícke organizácie
• Maloobchod

www.BartoTravel.sk



PAMIATKOVÝ PARÍŽ
8.	-	12.	9.2020

SPOZNAJTE	NÁDHERNÝ	PARÍŽ	A	UŽITE	SI	ČAROVNÉ	CHVÍLE	V	NAJROMANTICKEJŠOM	MESTE	NA	SVETE!

    CENA ZAHŔŇA:
•				spiatočná	letenka	Bratislava	-	Paris	Beauvais	(v	cene	je	
						len	príručná	batožina	1x	5kg	40x20x25cm)·	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby	počas	celého	zájazdu 
•				4x	ubytovanie	v	3*	hoteli 
•				4x	pobytová	taxa 
•				4x	raňajky
•				plavba	loďou	po	Seine 
•				Eiffelova	veža	-	2.	poschodie	výťahom	
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

•				príplatok	za	podpalubnú	batožinu	1x	20	kg	tam	
					aj	späť	je	80,-	€
•				cestovné	lístky	na	metro	a	vlak	RER	počas	celého	
					zájazdu	(nie	je	v	cene	zájazdu,	informujte	sa	v	CK)
•				príplatok	za	miestenku	-	presné	sedadlo	v	lietadle	
					9,-	€/1	cesta	(nie	je	v	cene	zájazdu,	informujte	sa	v	CK)
•				príplatok	za	úschovňu	batožiny	v	Paríži	-	v	posledný	
					deň	odchodu	6,-	€/kufor	(nie	je	v	cene	zájazdu,	
					informujte	sa	v	CK)
•			Odporúčané	vreckové	na	vstupy	cca	45,-	€	a	dopravu	
				cca	80,-	€.

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 440€ / osoba

PROGRAM
1. deň
12:30 - zraz na letisku v Bratislave
15:00 - 17:05 let z Bratislavy do Paris Beauvais airport. Po prílete vyzdvihnutie batožiny, transfer z letiska na hotel.
Príchod na hotel vo večerných hodinách.
2. deň
Po raňajkách presun verejnou dopravou do najstaršj časti Paríža k ostrovu Île de la Cité so známymi pamiatkami - 
okolo chrámu Notre Dame (nedostupný po požiari), pokračujeme do Latinskej štvrte, okolo univerzity Sorbonne, 
Pantheon, Luxemburgské záhrady, osobné voľno na obed, v poobedňajších hodinách múzeum Louvre, Tuilerijské 
záhrady, námestie Svornosti. Večer - príchod do hotela.
3. deň
Po raňajkách odchod do Versailles – prehliadka zámku a záhrad, z histórie sa prenesieme do súčasnosti - poobede 
návšteva najmodernejšej štvrte La Défense. Večer – návrat do hotela.
4. deň
Raňajky. Doobeda Eiffelova veža, nábrežie Seiny, plavba po Seine, Invalidovňa, Champs Elysées, Víťazný oblúk. 
Večer smer Pigale, Moulin Rouge, Montmartre – bazilika Sacré Coeur a námestie umelcov Place du Tertre. Návrat 
do hotela.
5. deň
Doobeda možnosť návštevy Musée d´Orsay. individuálne voľno. Poobede presun metrom, transfer na letisko 
Beauvais, odlet vo večerných hodinách. 20:45 - 22:40 let z Paríža do Bratislavy

www.BartoTravel.sk



BERLÍN - MORITZBURG - DRÁŽĎANY -
ADRŠPAŠSKÉ SKALY - BROUMOV   18.	-	20.	9.2020

VYBERTE	SA	S	NAMI	DO	BERLÍN,	NA	ZÁMOK	MORITZBURG	Z	FILMU	TRI	ORIEŠKY	PRE	POPOLUŠKU,	DO	OKÚZĽUJÚCICH	DRÁŽĎAN	S	NÁVŠTEVOU	
BAROKOVÉHO	PALÁCA	ZWINGER,	DO	BROUMOVSKÉHO	KLÁŠTORA	A	SPESTRITE	SI	DNI	TURISTIKOU	V	ADRŠPAŠSKÝCH	SKALÁCH.

Cena: 299€ / osoba

www.BartoTravel.sk

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				1x		ubytovanie	v	3*	hoteli	v	Berlíne	s	vlastným	
						sociálnym	zariadením 
•				1x		ubytovanie	v	3*/4*	hoteli	v Liberci	s	vlastným	
						sociálnym	zariadením 
•				2x	bufetové	raňajky

•				sprievodcovské	služby	počas	celého	zájazdu
•				miestenka	+7,-	EUR	(nie	je	v cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)
•				Vstupy	nie	sú	zahrnuté	v cene	zájazdu.	Odporúčané			
					vreckové	na	vstupy:	40-50€

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

PROGRAM

1. deň 
Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách do 
Nemecka, príchod do Berlína. Návšteva zámku Charlo-
ttenburg známeho svojou prekrásnou záhradou. Krátka 
prehliadka centra mesta so sprievodcom. Vo večerných 
hodinách ubytovanie a nocľah.

2. deň
Raňajky, prehliadka prekrásneho rozprávkového zámku 
Moritzburg, ktorý sa objavil aj v rozprávke Tři oříšky pro 
Popelku. Pôvodne zámok slúžil ako lovecký a bol založe-
ný saským kniežaťom Moritzom. Zámok stojí uprostred 
rybníka. Zaujímavá je miestnosť z peria – Federzimmer 
s posteľou a doplnkami zdobenými s perím. Presun do 
Drážďan. Po príchode prehliadka mesta: katedrála Pan-
ny Márie, barokový palác Zwinger, ktorý je staviteľským 
skvostom, ale aj dôkazom lásky kniežaťa k lesku a luxu-
su, Semperova opera - miesto najznámejších nemeckých 
operných premiér, múzeum Grünes Gewölbe, Brühlova 
terasa, ako posledná časť mestských hradieb, kostol
Hofkirche (Katedrála najsvätejšej trojice), ktorý je naj-
väčším katolíckym kostolom v Sasku a množstvo iných 
skvostov tohto úžasného mesta.

3. deň 
Celodenná turistika v Adršpašských skalách - sú najväč-
ším a najdivokejším skalným mestom Strednej Európy. 
Vstupom do Adršpašských skál sa ocitáme akoby v inom 
svete. Svet skál, skalných labyrintov, svet rozprávok, kde 
si každý príde na svoje. Teplické skaly - súvislé skalné 
steny, ktorých výška v niektorých miestach presahuje 
70 m, štíhle skalné veže, previsy, tajomné jaskyne, úzke 
údolia zovreté skalami a divoká príroda. Na jazierkach je 
možnosť plavby loďkou a pri výstupe z areálu možnosť 
občerstvenia. Monumentálna krása divokého skalného 
labyrintu tvarovaného po stáročia vodou a vetrom berie 
dych, lokalita patrí k najobdivovanejším prírodným úka-
zom v Čechách a je najrozsiahlejším skalným labyrintom 
v Strednej Európe. Počas turistickej prehliadky návštev-
níkov čakajú vyhliadkové plošiny, rebríky, skaly rôznych 
tvarov s príznačnými pomenovaniami, labyrinty skál a 
vodopády. Medzi najzaujímavejšie patria: Myšacia diera, 
Krakonošov zub či Milenci. Nezabudnuteľný zážitok je 
plavba loďkou s miestnym prievozníkom po jazere, ktorý 
porozpráva rôzne fakty a zaujímavosti nielen o skalách, 
ale aj o príšerách a vodníkoch. Cestou z Adršpachu ešte 
navštívime neobyčajný Broumovský kláštor s úžasnou 
minulosťou. Návrat na Slovensko vo večerných hodinách.



BARCELONA V RÉŽII ANTONIA GAUDÍHO

VYCHUTNAJTE	SI	S	NAMI	DUCHA	GENIÁLNEHO	ARCHITEKTA	ANTONIA	GAUDÍHO.	VYDÁME	SA	V	JEHO	STOPÁCH	PO	
ULICIACH	BARCELONY,	ODDÝCHNEME	SI	V	ROZPRÁVKOVOM	PARK	GÜELL,	STRATÍME	REČ	PRI	POHĽADE	NA	HRU	SVETIEL	V	MONU-
MENTÁLNOM	CHRÁME	SAGRADA	FAMILIA	A	UŽIJEME	SI	ATMOSFÉRU	JEDNEJ	Z	NAJRUŠNEJŠÍCH	ULÍC	SVETA	A	KOLÍSKY	„STREET	

UMELCOV“,	LAS	RAMBLAS.

    CENA ZAHŔŇA:
•				Spiatočná	letenka	spoločnosti	Austiran	Airlines	Viedeň
					-Barcelona-Viedeň	(v	cene	je	len	príručná	batožina	
					1	x	5kg	40x20x25cm)	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				4x	ubytovanie	v	3*/4*	hoteli
•				4x	raňajky	formou	švédskych	stolov 

•				metro,	verejná	doprava	a	všetky	vstupy	podľa	
					programu	-	Park	Güell,	La	Sagrada	Familia,	Casa	Batlló			
					(nie	sú	v	cene	zájazdu	–	príplatok	cca	100,-	€)
•				služby	slovenského	sprievodcu	počas	celého	zájazdu 
•				miestenka	+	9,-	€	jedna	cesta	(nie	je	v	cene	zájazdu)
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 569€ / osoba

PROGRAM
1.deň 
05:00 zraz na letisku vo Viedni. 
07:00 - 09:20 let z Viedne do Barcelony (spoločnosť Aus-
trian Airlines). Po prílete vyzdvihnutie batožiny, transfer 
z letiska na hotel. Príchod na hotel v obedňajších hodi-
nách, ubytovanie. 
2.deň 
Raňajky formou švédskych stolov, odchod z hotela. 
Prehliadka parku Park Güell, rozchod. Neskôr presun 
k vile, pripomínajúcej vežu Torre Belesguard, následne 
k rezidencii keramikárskej rodiny Vicensových, Casa 
Vicens. Osobné voľno, priestor na večeru. Odchod na 
hotel.
3.deň 
Raňajky formou švédskych stolov, odchod z hotela. Pre-
sun k chrámu La Sagrada Familia, najmonumentálnej-
šiumu Gaudího dielu, vstup, prehliadka, rozchod. V po-
poludňajších hodinách prechádzka k domu aristokrata 
Pere Milá i Camps, Casa Milá (La Pedrera), následne k 
domu textilného magnáta, Casa Battló, kde si pozrieme 
aj interiér. Pokračovanie prechádzky k bytovému domu 
Casa Calvet. Večer osobné voľno, priestor na večeru, 

nákup. Presun na hotel.chádzky k bytové- mu domu 
Casa Calvet. Večer osobné voľno, priestor na večeru, ná-
kup. Presun na hotel.
4.deň 
Raňajky formou švédskych stolov, odchod z hotela. Pre-
sun k unikátnej aréne býčích zápasov La Monumental, 
prehliadka. Odtiaľ prechádzka cez úžasnú gotickú štvrť 
El Bárrio Góthico, k secesnému mestskému palácu Pa-
lau Güell. Následne krátka prechádzka na jednu z naj-
rušnejších ulíc sveta, Las Ramblas. V popoludňajších 
hodinách rozchod na Las Ramblas, osobné voľno. (Mož-
nosť nákupov na neďalekom tradičnom španielskom 
trhu Mercado de La Boqueria). Vo večerných hodinách 
odchod na hotel.
5.deň 
Raňajky formou švédskych stolov, odhlásenie, odchod z 
hotela. Individuálne voľno. Transfer na letisko. Príchod 
na letisko okolo 18:00. Let z Barcelony o 20:20, prílet do 
Viedne o 22:40 (spoločnosť Austrian Airlines).

Pre vášnivých fanúšikov FC Barcelona na vyžiadanie 
zabezpečíme v prípade zápasu aj vstupenky!

www.BartoTravel.sk
23.	-	27.	9.	2020



BMW SVET V MNÍCHOVE A OCHUTNÁVKA 
BAVORSKÉHO PIVA              26.	-	27.	9.	2020

BAVORSKO,	KLOBÁSA,	PRACLÍK,	PAMIATKY	A	PIVNÝ	FESTIVAL	OKTOBERFEST!	ÁNO,	ALE	NAJMÄ	ŠPIČKOVÉ	AUTOMOBILY	BMW.	O	
TOMTO	VŠETKOM	SA	BUDETE	MÔCŤ	PRESVEDČIŤ	POČAS	VÍKENDOVÉHO	ZÁJAZDU.	V	SOBOTU	SI	PREZRIETE	PAMIATKOVÉ	CEN-
TRUM	MNÍCHOVA,	NAKÚPITE	SI,	OCHUTNÁTE	MIESTNE	ŠPECIALITY	A	DEŇ	UKONČÍTE	PRI	POHÁRI	MIESTNEHO	PIVA.	V	NEDEĽU	

STIHNETE	NAVŠTÍVIŤ	SÍDLO	AUTOMOBILKY	BMW	A	POZRIEŤ	SI	VÝSTAVNÉ	CENTRÁ	SVET	A	MÚZEUM	BMW.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 
•				1x	ubytovanie	v	3*/4*	hoteli	s	raňajkami 

 
•				vstup	do	BMW	Welt	a	múzea	BMW 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 109€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchod v skorých ranných hodinách (resp. v nočných hodinách z piatka na sobotu) z nástupných miest (NM, PN, 
SE, pírp. TT, BA). Príchod do bavorskej metropoly MNÍCHOVA v ranných, resp. doobedňajších hodinách. Počas pešej 
prehliadky uvidíte Karlovo námestie, Justičný palác, kostol sv. Michala, dóm Panny Márie, Frauenkirche, radnicu s 
orlojom, Marienplatz. Cez obed osobné voľno v centre mesta: možnosť nákupov alebo prehliadka Deutsche mu-
seum. Podvečer návšteva pivovaru Kuchlbauer so slávnou vežou projektovanou Hundertwasserom s ochutnávkou 
piva, kde nájdete aj najväčšiu zbierku pivných pohárov. Individuálne voľno, ubytovanie v hoteli.

2. deň
Raňajky, odchod a odhlásenie z hotela. Presun do Sveta BMW. Centrála automobilky patrí k dominantám metropoly 
Bavorska, za čo vďačí najmä mrakodrapu pozostávajúcemu zo štyroch tubusov. Neďaleko od neho, iba kúsok od 
olympijského parku a televíznej veže, sa nachádza multifunkčná budova BMW Welt, teda Svet BMW. Ide moder-
nú stavbu s nezameniteľným futuristickým dizajnom, ktorú otvorili v roku 2007. Vo vnútri tejto obrovskej haly sa 
nachádza všetko, čo si môže fanúšik modro-bielej vrtuľky priať. Vystavené sú tu nielen všetky základné produkty 
značky, ale aj športové verzie M či modely spadajúce pod divíziu BMW i. Okrem toho tu možno nájsť vystavené autá 
dcérskych značiek MINI a Rolls-Royce, ako aj motorky vyrábané v berlínskej továrni. Jednou zo špecialít vystave-
ných počas našej návštevy boli originálne „rekvizity“ z nakrúcania najnovšieho dielu série Mission: Impossible. Už 
prehliadka futuristickej budovy BMW Welt stojí za to, nikde inde na svete neuvidíte toľko vecí spojených s touto 
značkou pod jednou strechou. Prirodzene, to isté platí aj pre dvorné múzeum. Zblízka sa tu možno pozrieť na autá 
a motocykle známe mnohým iba z fotiek. Pre fanúšika ide o zážitok, ktorý je iste hodný desiatich hodín strávených 
cestovaním. Príchod na Slovensko v neskorých večerných hodinách.

www.BartoTravel.sk



ROMANTICKÁ PRAHA A NEDOBYTNÝ KARLŠTEJN

HRADY,	ZÁMKY,	PAMIATKY	V	PRAHE	A	JEJ	OKOLÍ.	PRAHA	JE	LÁSKA	NA	PRVÝ	POHĽAD.	PRAHA	JE	LÁSKA	NA	CELÝ	ŽIVOT.	A	HRAD	
KARLŠTEJN?	TEN	MÁ	LÁSKU	NAPÍSANÚ	V	KAŽDOM	KAMENI.	KRÁSNY	VÝLET,	NA	KTORÝ	SA	NEZABÚDA!	

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				služby	technického	sprievodcu 
•				1x	ubytovanie	v	dvojlôžkovej	izbe	v	4*	hoteli 
•				1x	raňajky	formou	švédskych	stolov 

•				vstupy	podľa	programu:	1x	hrad	Karlštejn	(základný		
					okruh	so	sprievodcom),	1x	múzeum	voskových	figurín	
					Grévin,	plavba	loďou	s	večerou
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu)
•				poistenie	liečebných	nákladov	v	zahraničí	(nie	je	v		 			
					cene	zájazdu,	informujte	sa	v	CK)		

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 149€ / osoba

PROGRAM
1. deň
Odchod v skorých ranných hodinách z nástupných miest 
(NM, PN, SE, príp. TT). Po príchode do Prahy prehliad-
ka pražského hradu a historického centra Prahy s mie-
stnym sprievodcom v českom jazyku. Rozchod v centre 
Prahy cca 3 hodiny. Ubytovanie v 4* hoteli. Večer nočná 
romantická plavba loďou s večerou, drinkom a hudbou. 
Odchod na hotel.

2. deň
Raňajky formou švédskych stolov, po raňajkách odhlá-
senie a odchod z hotela cca o 09:00. Rozchod v centre 
Prahy, múzeum voskových figurín, individuálne voľno do 
12:00. Príchod na hrad Karlštejn – prehliadka s miest-
nym sprievodcom od 13:00 do 14:00, individuálne voľno 
v areále hradu.
Odchod na Slovensko o 15:00-15:30. Príchod vo večer-
ných hodinách medzi 20:00-21:00.

Nedobytný hrad Karlštejn, ktorý dal vybudovať český 
kráľ a rímsky cisár Karol IV.Hrad mal slúžiť ako poklad-
nica pre uloženie korunovačných klenotov a cisárskych 
relikvií. Hrad stojí na vápencovej skale a je obklopený 
niekoľkými vyššími vrcholmi, takže bol schovaný pred 
zrakmi prípadných útočníkov. Hrad je vybudovaný na 
štyroch výškových terasách. Vedľa paláca stojí obdĺž-
niková veža, kde sa v jej druhom poschodí nachádza 
kostol Panny Márie so vzácnymi nástennými maľbami. 
Úzkou chodbičkou sa prejde do súkromnej kaplnky Ka-
rola IV. vyzdobenej na stenách leštenými polodrahoka-
mami. Karlštejn bol aj vítaným námetom pre romantic-
kých maliarov (Antonín Mánes), básnikov (Karel Hynek 
Mácha) a spisovateľov. Z literárnych diel Karlštejn naj-
viac preslávili Karlštejnské vigílie spisovateľa F. Kubky 
a predovšetkým divadelná hra od J. Vrchlického Noc na 
Karlštejne, dnes známej hlavne v muzikálovej podobe. 
To, že ženy nesmeli bývať na hrade, si však Vrchlický 
vymyslel.

www.BartoTravel.sk
26.	-	27.	9.	2020



Cena: 449€ / osoba

POBALTSKÉ KLENOTY – LITVA, LOTYŠSKO, 
 ESTÓNSKO, FÍNSKO														29.	9.	-	4.	10.	2020

www.BartoTravel.sk

PROGRAM
1.deň 
Odchod autobusom zo Slovenska v ranných hodinách a 
večer ubytovanie v Poľsku, večera, nocľah.
2.deň 
Raňajky, v ranných hodinách odchod do Litvy, prehliadka 
Vilnius - hlavné mesto Litvy, Mesto je plné prepletených 
uličiek a centrum starého mesta je zapísané do zozna-
mu UNESCO., Gediminasov hrad“, Kostol a kláštor ber-
nardínov, a iné ubytovanie, večera, nocľah.
3.deň 
Po raňajkách odchod do Šiauliai – mesto preslávené ne-
ďalekou Horou krížov, kde sa nachádzajú desiatky tisíc 
krížov, ktoré boli počas Sovietskeho zväzu niekoľkokrát 
zlikvidované. Pokračovanie do Estónska. Návšteva hlav-
né mesto Estónska Tallin, stredoveké hradby a mestské 
brány, Dolné mesto – zachovalá stredoveká štvrť, horné 
mesto, Chrám svätého Alexandra Nevského, Kostol svä-
tého Olafa, individuálne voľno. Odchod na ubytovanie, 
večera, nocľah.
4.deň 
Po raňajkách plavba z Tallinu do Helsínk, hlavného mes-
ta Fínska, prehliadka historické centrum mesta Katedrá-
la evanjelickej cirkvi, Hala Finlandia, ktorá je majstrov-

ským dielom Alvara Alta, Uspenská katedrála – chrám 
ortodoxných rusov žijúcich vo Fínsku a iné individuálne 
voľno. Plavba z Helsínk do Tallinu. Odchod na ubytova-
nie, večera, nocľah.
5.deň 
Po raňajkách Riga, hlavné mesto Lotyšska. Prehliadka 
mesta kostol sv.Petra, mestská radnica, dom Čiernych 
hláv, Katedrála – najväčší kostol v Pobaltí, mohutný or-
gan pozostávajúci zo 4000 píšťal, robiacich z neho 4.naj-
väčší organ na svete, kostol sv. Jakuba, ktorý je pre zme-
nu zaujímavý svojím zvonom. Neskoro večer odchod 
autobusom na Slovensko.
6.deň
Príchod domov v poludňajších alebo popoludňajších ho-
dinách.

Menou všetkých troch navštívených krajín je EUR. Od-
porúčame vziať si hotovosť v Eur, toalety na parkoviskách 
v zahraničí sú väčšinou platené, je potrebné mať mince 
alebo bankovky menšej nominálnej hodnoty/. Prechádzať 
sa bude aj územím Poľska, preto odporúčame vziať si aj 
valuty PLN.

LITVA,	LOTYŠSKO,	ESTÓNSKO	-	SPOZNAJME	KULTÚRNO	-	HISTORICKÉ	A	PRÍRODNÉ	KRÁSY	TÝCHTO	EŠTE	MÁLO	POZNANÝCH	
KRAJÍN	SEVEROVÝCHODNEJ	EURÓPY.	

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				1x	ubytovanie	v	3*	hoteli	v	Poľsku 
•				1x	ubytovanie	v 3*	hoteli	v Litve 
•				2x	ubytovanie	v 3*	hoteli	v	Estónsku 
•				4x	bufetové	raňajky

•				sprievodcovské	služby	počas	celého	zájazdu	
•				miestenka	+7,-	EUR	(nie	je	v cene	zájazdu)	 					
•				poistenie	liečebných	nákladov	v	zahraničí	(nie	je	v		 			
					cene	zájazdu,	informujte	sa	v	CK)	
•				vstupy	nie	sú	zahrnuté	v cene	zájazdu.	Odporúčané			
					vreckové	na	vstupy:	40-50€	

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059



NOWY TARG – POĽSKÉ PREDVIANOČNÉ
NÁKUPY																																						14.	11.	2020

NÁKUPNÝ	ZÁJAZD	ZAMERANÝ	NA	TRADIČNÉ	TRHY	V	POĽSKU,	KTORÉ	SÚ	VYHĽADÁVANÉ	PRE	PESTROSŤ	PRODUKTOV	A	PRÍSTUP-
NÉ	CENY.	KROWKY	(2€/1KG),	OŠTIEPKY,	VEGETA,	OBLEČENIE,	SPOLOČENSKÉ	ŠATY,	OBLEKY,	KOŽUCHY,	

TOPÁNKY,	KOBERCE,	PRÚTENÉ	VÝROBKY,	DOMÁCE	POTREBY,	NÁRADIE	PRE	REMESELNÍKOV,	POTRAVINY,	NÁBYTOK,	
VIANOČNÉ	STROMČEKY...	NEEXISTUJE	NIČ,	ČO	BY	SA	NA	JARMOKU	V	NOWOM	TARGU	NEDALO	KÚPIŤ.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				horúce	nápoje 

•				miestenka+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenieliečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 27€ / osoba

PROGRAM

Odchody v skorých ranných hodinách (NM, PN, SE, TT, ŽA) príchod do Noweho Targu okolo 08:00, voľný rozchod do 
14:00, príchod na Slovensko vo večernch hodinách. 

Vodič zabezpečí prístup do autobusu s možnosťou odloženia nákupov počas dňa podľa pokynov technického sprie-
vodcu. 

Slovákov stále lákajú lacné nákupy v Poľsku. Nakúpite tu oblečenie (napr. aj oblek či šaty na stužkovú), obuv, 
potraviny, nábytok, náradie, niektorí nakupujú dokonca aj benzín. Niektorín predajcovia najskôr oznamujú cenu v 
domácej mene a potom ju prerátajú, ale niektorí pýtajú priamo za eurá.

NÁŠ TIP NA VIANOČNÉ NÁKUPY!

www.BartoTravel.sk



ADVENTNÝ MARIAZELL S BEHOM ČERTOV
21.	11.	2020

OBJAVTE	V	SRDCI	ÁLP	MESTEČKO	MARIAZELL,	VÝZNAMNÉ	PÚTNICKÉ	MIESTO	V	RAKÚSKU.	KAŽDOROČNE	VÁS	TU	
PRIVÍTAJÚ	KRÁSNE	TRADIČNÉ	VIANOČNÉ	TRHY,	KTORÉ	SÚ	NOSITEĽOM	NAJVÄČŠIEHO	ADVENTNÉHO	VENCA	V	RAKÚSKU,	PRÍPAD-

NE	PERNÍKOVÚ	CHALÚPKU	V	REÁLNEJ	VEĽKOSTI.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 

•				návštevu	podujatia	Krampuslauf	–	beh	čertov
•				miestenka+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 39€ / osoba

PROGRAM

Odchody v skorých ranných hodinách z nástupných miest (NM, SE, TT, BA), po príchode prehliadka mestečka Ma-
riazell so sprievodcom, rozchod na vianočných trhoch, účasť na zapaľovaní sviec na najväčšom adventnom venci 
alebo návšteva podujatia Krampuslauf – beh čertov. Príchod na Slovensko v neskorých večerných hodinách.

V Mariazell cítiť Vianoce na každom kroku! Pozrite si atrakcie ako anjelský poštový úrad, živé jasličky, betlehemy 
alebo navštívte likérku, múzeum perníka alebo pivovar. (Orientačné ceny vstupného: Likérka cca 3 €, Perníková 
chalúpka cca 3,5 €, Jasličky cca 1,5 €.)

Mariazell je pútnické mesto a dokonca najväčšie v Rakúsku. No a preto sa tu konajú aj (vraj v Rakúsku) najväč- 
šie vianočné trhy, na ktorých majú obrovský adventný veniec s 24 sviečkami a velikánsku perníkovú chalúpku. Po 
príchode do Mariazellu si ho najprv prezrieme so sprievodkyňou. Navštívime baziliku aj jej klenotnicu a potom sa 
prejdeme po mestečku. Nasledovať bude osobné voľno, počas ktorého budete mať dostatok času na návštevu stán-
kov s vianočným tovarom. Budú tu, samozrejme, otvorené aj kaviarne, cukrárne a reštaurácie, kde sa budete môcť 
zohriať. Nenechajte si ujsť čertovskú atmosféru, špeciálny bylinný likér a miestne perníky rodiny Pirkerovcov ktorá 
ich pečie vyše 300 rokov! 

Poslúchali ste celý rok? Ak je vaša odpoveď kladná, môžete spokojne vyprovokovať zopár čertov k behu a záro-
veň spokojne popíjať vianočný punč.

www.BartoTravel.sk



VIANOČNÁ WELLNESS PRAHA
28.	-	29.	11.	2020

VIANOČNÁ	STOVEŽATÁ	ČAKÁ	LEN	NA	VÁS!	JE	POROVNATEĽNÁ	S	VIANOČNÝMI	TRHMI	V	BERLÍNE,	BRUSELI,	MNÍCHOVE	ALEBO	
ŠTOKHOLME.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 
•				1x	ubytovanie	v	modernom	Clarion	Congress	Hotel	
					Prague	4*

•				1x	bohaté	raňajky	formou	švédskych	stolov
•				možnosť	využitia	hotelového	wellness-fitness 
•				miestenka+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 109€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, SE, príp. TT). Príchod do Prahy okolo obeda. 
V poobedňajších hodinách prehliadka historického centra Prahy s miestnym sprievodcom: Hradčany, Katedrála sv. 
Víta, Zlatá ulička, Kostol sv. Mikuláša, návšteva vianočných trhov na Staromestskom námestí, resp. Václavskom 
námestí s bohatým kultúrnym programom, osobné voľno. Ubytovanie v hoteli.

2. deň
Po raňajkách odchod a odhlásenie z hotela. Individuálna prehliadka historického centra mesta: Staromestské ná-
mestie, Karlov most, Václavské námestie. Osobné voľno na nákupy alebo stravovanie. V poobedňajších hodinách 
odchod z Prahy, návrat na Slovensko vo večerných hodinách.

TIP NA FIREMNÝ ZÁJAZD.

Vianočné trhy v Prahe sú najmä na Staromestskom námestí, kde je umiestnený hlavný stromček a na Václavskom 
námestí. Tieto pražské trhy bodujú v čitateľskej ankete amerických novín USA Today o titul najkrajších vianoč-
ných trhov sveta. Tvrdý alkohol v pražských stánkoch nenájdete no stále si môžete pochutnať na varenom víne či 
medovine, ktoré vyjde cca 2 €. Tak ako všade klobásy a iné pochutiny, ale určite nezabudnite ochutnať ten pravý 
český trdelník!

www.BartoTravel.sk



ADVENTNÝ GRAZ S ĽADOVÝMBETLEHÉMOM 
 A BEHOM ČERTOV																			29.	11.	2020

ĽADOVÝ	BETLEHEM,	VIANOČNÉ	TRHY	A	MAGICKÁ	ATMOSFÉRA.	TO	VŠETKO	VÁS	ČAKÁ	NA	1-DŇOVOM	ZÁJAZDE	DO	
RAKÚSKA.	SPOZNAJTE	MESTEČKO	GRAZ	A	PORIADNE	SA	VIANOČNE	NALAĎTE.	NAJNAVŠTEVOVANEJŠOU	ATRAKCIOU	
MESTA	GRAZ	JE	OD	ROKU	1996	ĽADOVÝ	BETLEHÉM,	KTORÝ	CHODIA	OBDIVOVAŤ	ĽUDIA	Z	CELÉHO	SVETA!	JE	VYTESANÝ	

Z	NECELÝCH	50	TON	ĽADU	A	MÔŽETE	V	ŇOM	VIDIEŤ	POSTAVY	V	ŽIVOTNEJ	VEĽKOSTI!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 

•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 39€ / osoba

PROGRAM

Odchody zo Slovenska v ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, SE, príp. TT). Prehliadka historického cent-
ra mesta Graz s meštianskymi domami so štukovou výzdobou, ktoré je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Možnosť prehliadky najväčšej zbierky stredovekých zbraní v Landhause a výstup na Schloss-
berg. Graz sa počas tohto obdobia stáva mestom zahaleným rozprávkovým kúzlom, ktoré podčiarkuje vianočný 
trh s predajom tradičných remeselných výrobkov a pochúťok. Nasajte nezabudnuteľnú atmosféru Starého mesta v 
predvianočnej dobe, zahrejte sa horúcim čajom či punčom, urobte si radosť nákupom darčeka pod stromček alebo 
sa len nechajte inšpirovať originálnymi nápadmi na vianočnú výzdobu! Individuálne voľno na vianočných trhoch. 
Príchod na Slovensko vo večerných hodinách.

Hlavné mesto Adventu
Rakúsko má nové hlavné mesto! Aspoň pokiaľ ide o Advent. Je ním mestečko Graz a to nie nadarmo. Chcete vidieť 
ako to tam vyzerá? Predstavte si vysvietený kolotoč, remeselné výrobky, hračky na detskom trhu, vianočné pečivo, 
dekorácie, víno, punč, štajerské špeciality... Verte, že akákoľvek bola vaša predstava, skutočnosť bude ešte oveľa 
krajšia. Hlavnou dominantou tamojších vianočných trhov býva už vyše 20 rokov betlehem vytesaný z približne 50 ton 
ľadu. Netreba zabúdať ani na nádherné historické budovy v centre a Hodinovú vežu. Príďte si vychutnať atmosféru 
najkrajších sviatkov v roku do druhého najväčšieho mesta Rakúska.
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VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ S TROPICARIOM
5.	12.	|	12.	12.	|	19.	12.	2020

NAVŠTÍVTE	S	NAMI	METROPOLU	MAĎARSKA	V	PREDVIANOČNEJ	ATMOSFÉRE,	KTORÁ	JE	JEDNÝM	Z	NAJKRAJŠÍCH	MIEST	EURÓPY.	
NA	SVOJE	SI	PRÍDU	NIELEN	MILOVNÍCI	HISTÓRIE,	ALE	AJ	DOBRÉHO	JEDLA,	VÍNA	A	MAĎARSKÝCH	ŠPECIALÍT.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				služby	slovensko-maďarského	sprievodcu 

•				vstupenka	do	Tropicaria 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu)	 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nieje	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 33€ / 39€ / osoba

PROGRAM

Odchody v skorých ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. BA). Po príchode návšteva Tropica-
ria, kde môžete vidieť krokodýle, žraloky, raje, hady, miniopice, exotické zvieratá, zažiť simuláciu dažďového pralesa 
a ďalšie. Nasleduje prehliadka vianočnej Budapešti so sprievodcom, ktorá končí návštevou vianočných trhov na 
Vörösmártyho námestí. Príchod na Slovensko v neskorých večerných hodinách. 

33,- € BEZ VSTUPU DO TROPICARIA!

V Tropicariu uvidíte najväčšie stredoeurópske morské akvárium so žralokmi vo vašej tesnej blízkosti, živočíchy 
tropického pralesa a mnohé iné! V pavilóne dažďového pralesa sa každú štvrťhodinu spustí tropický dážď a bles-
ky, preskočí pomedzi vás malá hodvábna opička, či ponad vás preletí farebný exotický vták! V tesnej blízkosti 
uvidíte aligátora, môžete pohladiť či nakŕmiť skutočné raje!
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PERNÍKOVÉ CHALÚPKY A ADVENT
NA ZÁMKU GRAFENEGG				5.	12.	2020

VYCHUTNAJTE	SI	NEOPAKOVATEĽNÉ	ČARO	ADVENTU	A	ZOHREJTE	SA	VIANOČNÝM	PUNČOM	NA	OKÚZĽUJÚCOM	NA	
ROZPRÁVKOVOM	ZÁMKU	GRAFENEGG!	NAJKRAJŠIA	VÝSTAVA	PERNÍKOVÝCH	CHALÚPOK!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 

•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 39€ / osoba

PROGRAM

Odchody zo Slovenska v skorých ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, TT, SE).

K Vianociam nepatria len rozprávky, ozdoby, darčeky, ale i rôzne dobroty ako napríklad perníčky a práve preto by bola 
škoda nenavštíviť najkrajšiu výstavu perníkových chalúpok v Európe, v romantickom kláštore Zwettl, ktorého korene 
opátstva siahajú až do raného stredoveku. Na vlastné oči uvidíte najkrajšie perníkové chalúpky v Európe. Nájdete 
ich tu približne 42 a taktiež sa zoznámite s históriou perníkových chalúpok a domčekov.

Neskôr bude Váš program pokračovať do romantického zámku Grafenegg, kde sa koná vianočný trh považovaný za 
jeden z najkrajších v Dolnom Rakúsku a advent je tu doslava veľkolepou slávnosťou, ktorej sa zúčastní najmenej 150 
vystavovateľov a umeleckých remeselníkov.

V slávnostne vyzdobenom parku a v priestoroch zámku nájdete všetko tradičné, čo k adventu patrí ako napríklad 
rôzne remeselné výrobky, kulinárske špeciality, hudobné vystúpenia a lampiónový sprievod. Vychutnajte si neopa-
kovateľné čaro adventu, zohrejte sa vianočným punčom na okúzľujúcom a rozprávkovom zámku. Príchod na Slo-
vensko vo večerných hodinách.

Orientačné vstupné 
•    výstava perníkových chalúpok cca 3€/osoba, deti do 12 rokov zadarmo 
•    vstupné na akciu „advent na zámku Grafenegg“ 8€/osoba, deti do 12 rokov vstup zadarmo 
•    prehliadka kláštora Zwettl cca 9,50€/osoba
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ADVENT V ĽUBLJANE 
										5.	-	6.	12.	2020

PLÁNUJETE,	ČO	TENTO	ROK	NADELIŤ	POD	STROMČEK?	VYRAZTE	CEZ	VÍKEND	NAČERPAŤ	INŠPIRÁCIU	DO	SLOVINSKÉHO	HLAVNÉ-
HO	MESTA	ĽUBĽANY!	PREKVAPÍÁ	VÁS	NIELEN	SVOJOU	PÔSOBIVOU	BAROKOVOU	ARCHITEKTÚROU,	ALE	AJ	KRÁSOU	MIESTNEJ	KRA-
JINY.	AJ	KEĎ	SLOVINSKÁ	METROPOLA	NEPATRÍ	K	NAJVÄČŠÍM	V	EURÓPE,	URČITE	BY	VÁM	JEJ	PÔVAB	NEMAL	UNIKNÚŤ.	O	TO	VIAC	

POČAS	VIANOC,	KEDY	SA	V	ĽUBĽANE	KONAJÚ	JEDNY	Z	NAJKRAJŠÍCH	ADVENTNÝCH	TRHOV!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK
•				1x	ubytovanie	v	3*/4*	hoteli
•				1x	raňajky	formou	švédskych	stolov 

•				sprievodcovské	služby 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 179€ / osoba

PROGRAM

1.deň
V skorých ranných hodinách odchod zo Slovenska. Prí-
chod do Ľubľany v poobedňajších hodinách, nasleduje 
komentovaná prehliadka centra so sprievodcom. Preh-
liadnete si najzaujímavejšie pamiatky mesta a skončí-
te na adventných trhoch.Tu bude individuálne voľno k 
ochutnávaniu miestnych špecialít a nákupu zvyšných 
vianočných darčekov. 

Charakter malého provinčného mesta robí z Ľubľany ide-
álne, pokojné miesto na prechádzky jej čarovnými ulička-
mi. Vyjsť si môžete po nábreží okolo rieky Ľublanice, kde 
v priebehu celého dňa narazíte na miestnych, ktorí sa tu 
stretávajú a spoločne trávia čas. Všimnite si tiež páry 
topánok zavesené na zábradlí - tie tu nechávajú turisti 
ako dôkaz svojej cesty. Kam ďalej vyraziť?
Hlavný bulvár Slovinská ulica ponúka náhľad do života 
mesta. Stretnete tu miestnych i turistov, ktorí posedáva-
jú v kaviarňach a vychutnávajú si dobrú kávu či miestne 
víno. Zababušte sa do deky a nad pohárom vína pozoruj-
te úsmevy okoloidúcich. Za povšimnutie stoja diela sve-

toznámeho architekta Joža Plečníka, ktorého stavby sú 
rozmiestnené po celom meste. Ide napríklad o budovu 
univerzitnej knižnice alebo Trojmostie.

Odchod na hotel, ubytovanie, individuálne voľno. 

2.deň
Raňajky formou švédskych stolov, odhlásenie z hotela, 
odchod autobusu o 09:00. 
Presun na Ľubľanský hrad, na ktorý sa môžete nechať vy-
viesť lanovkou alebo pôjdete po svojich (cca 20 minút). 
Hrad je členitý a okrem klasickej prehliadky komnát a 
veží, ktoré sú platené ponúka zadarmo vyhliadku nielen 
na mesto z hradieb, ale aj na vrcholky Julských Álp. V 
jednej z veží nájdete luxusnú reštauráciu Strelec, ktorá 
aspiruje na ocenenie BIB Gurmán a ponúka menu zo se-
zónnych surovín.  Individuálne voľno v centre. 
Príchod na Slovensko v neskorých večerných hodinách. 

NÁŠ TIP NA VIANOČNÝ ZÁJAZD!
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VIANOČNÉ KOŠICE
		5.	-	6.	12.	2020

VIANOČNÉ	TRHY	PATRIA	K	VIANOCIAM	ROVNAKO	AKO	MEDOVNÍKY	A	KOLEDY.	ZAŽITE	VIANOČNÚ	ATMOSFÉRU	NA	JEDNÝCH	Z	
NAJKRAJŠÍCH	SLOVENSKÝCH	TRHOCH	V	KOŠICIACH	A	OCHUTNAJTE	VÝCHODNIARSKY	PUNČ!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK
•				1x	ubytovanie	v	2-lôžkovej	izbe	s	vlastným	sociálnym		
						zariadením	v	3*	hoteli 

•				1x	raňajky	formou	švédskych	stolov
•				sprievodcovské	služby 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 97€ / osoba

PROGRAM

1. deň
05:00 - 06:30  odchody v skorých ranných hodinách z nástupných miest NM, PN, SE, TT...
11:00   príchod do Košíc
11:00 - 13:30  prehliadka centra - Hlavná ulica - napr. kostol sv. Michala, Dóm sv. Alžbety, Urbanova veža, Štátne  
  divadlo Košice, kostol Najsvätejšej Trojice, spievajúca fontána, historická radnica, domy bohatých  
  mešťanov, budovy správy monarchie...
13:30   osobné voľno - obed, vianočné trhy...
18:30   zraz, transfer na hotel, ubytovanie
19:30   individuálne voľno

2. deň
07:00 - 09:00  raňajky, check-out
09:00   odhlásenie a odchod z hotela do centra
09:15 - 11:30  prehliadka židovskej štvrte a remeselnej ulice - napr. Zvonárska ul. s  areálom židovskej náboženskej 
  obce, Synagóga Zvonárska, Synagóga Puškinova, Katova basta, Hrnčiarska ulica - ulička remesiel,  
  tradičné remeselnícke domčeky, obchodíky
11:45   Vychodoslovenské Múzeum - prehliadka „Košický zlatý poklad“ (jeden z najväčších nálezov mincí v  
  dejinách Európy)
13:00   rozchod, obed, vianočné trhy
16:30 - 17:00  odchod z Košíc
21:00-22:30  príchod v neskorých večerných hodinách
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ČAROVNÉ VIANOCE V DRÁŽĎANOCH 
A LIBERCI                   5.	-	6.	12.	2020

VYDAJTE	SA	DO	DRÁŽĎAN,	OCHUTNAJTE	MIESTNU	ŠTÓLU	A NECHAJTE	SA	UNIESŤ	VIANOČNÝMI	KOLEDAMI	I VÔŇOU	VARENÉHO	
VÍNA.	NEVYNECHÁTE	BAROKOVÝ	SKVOST	ZWINGER	ČI	ZNÁMU	SEMPEROVU	OPERU,	ZAMIERITE	NA	NAJSTARŠÍ	VIANOČNÝ	TRH	
„STRIEZELMARKT“	S S NAJVÄČŠOU	VIANOČNOU	PYRAMÍDOU	NA	SVETE	A	S	PEKÁRMI	A CUKRÁRMI	OSLÁVITE	ICH	ŠTÓLOVÉ	

REMESLO.	NAVYŠE	MÔŽETE	NAVŠTÍVIŤ	AJ	VIANOČNÉ	TRHY	V LIBERCI	S UNIKÁTNYM	STROMOM	PRIANÍ	ČI	OTÁČAVÝM	RUSKÝM	
KOLOM.	KÚZELNÁ	VIANOČNÁ	ATMOSFÉRA	ZARUČENÁ!

Cena: 119€ / osoba

www.BartoTravel.sk

PROGRAM

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				1x	ubytovanie	v	hoteli	Clarion	Grand	Hotel	Zlatý	Lev	4*
•				1x	raňajky	formou	švédskych	stolov	 					 
•				sprievodcovské	služby	počas	celého	zájazdu

•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)
•				vstupy	(nie	sú	zahrnuté	v cene	zájazdu)

1. deň
Odchody zo Slovenska v skorých ranných hodinách z nástup-
ných miest (06:00 SE). Príchod okolo 12:00, po príchode preh-
liadka mesta: katedrála Panny Márie, barokový palác Zwinger, 
ktorý je staviteľským skvostom, ale aj dôkazom lásky knie-
žaťa k lesku a luxusu, Semperova opera - miesto najznámej-
ších nemeckých operných premiér, múzeum Grünes Gewölbe, 
Brühlova terasa, ako posledná časť mestských hradieb, kostol 
Hofkirche (Katedrála najsvätejšej trojice), ktorý je najväčším 
katolíckym kostolom v Sasku a množstvo iných skvostov toh-
to úžasného mesta. Rozchod na vianočných trhoch do 19:00. 
Odchod do Liberca. Ubytovanie v hoteli okolo 21.00.
Drážďany sa pýšia najstaršími adventnými trhmi v  Nemec-
ku - Štrýclmarkt »Striezelmarkt«, i  festivalom štól, ktorý pre-
zentuje štvortonová dobrota od majstrov cukrárov. Najväčšia 
vianočná štóla na svete v čele historického sprievodu – 300 m 
dlhý sprievod s  historickými postavami a  120 remeselníkmi. 
Môžete sa tešiť na 14-metrovú vianočnú pyramídu, ktorá 
je zapísaná do Guinessovej knihy rekordov. Je možné na ňu 
vystúpiť a  prezrieť si vianočné stánky zvrchu. Na drážďan-
ských trhoch si pochutnáte na tradičnom  varenom víne, punči, 
mnohých rôznych klobásach i pražených horkých mandliach. 

A  vedeli ste, že Štrýclmarkt má už siedmym rokom svoju 
vlastnú menu? Štrýclový tolar si môžete vymenit vo via-
nočnom turistickom infocentre priamo na Altmarkte. Tolary 
platia u všetkých 233 predajcov na Štrýclmarktu v rovnakej 
hodnote ako euro. Ale tolary sú výhodnějšie, keďže za 11 
tolárov zaplatíte v infocentre iba 10 eur! Naviac môžete pri 
platbe použiť aj platobnú kartu. Naproti infocentru môžete 
odoslať svoj vianočný pozdrav z Štrýclmarktu s adventnou 
známkou. 

2. deň
Raňajky formou švédskych stolov. Doobeda individuálne 
voľno v Liberci. Odporúčame prezrieť si nádvorie historickej 
budovy radnice, kde bude už po pätnásty krát umiestnený 
obľúbený strom prianí, na ktorom môžu deti i dospelí zave-
siť kartičku so svojim prianím alebo odkazom Ježiškovi. Zo 
všetkých lístkov, ktorými bude stromček ozdobený, vylosuje 
začiatkom januára 2021 vedenie mesta približne 30 šťastliv-
cov, ktorým mesto ich prianie splní. Novinkou je otáčavé rus-
ké kolo s kabínkami pre 72 ľudí. Odchod o 12:00 z parkoviska 
pri hoteli. Príchod na Slovensko vo večerných hodinách.

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059



OLOMOUC - VIANOČNÉ TRHY
V „MESTE FONTÁN“			12.	12.	|	20.	12.	2020

MESTO	V	SRDCI	MORAVY	JE	VÝZNAMNÉ	SVOJOU	HISTÓRIOU,	ALE	AJ	SVOJIMI	TURISTICKÝMI	CIEĽMI.	VOLAJÚ	HO	MALÁ	PRAHA	
ALEBO	MORAVSKÝ	SALZBURG.	ČESI	JEJ	HOVORIA	TÁ	A	SLOVÁCI	TEN	–	OLOMOUC.	PODĽA	PRESTÍŽNEHO	

TURISTICKÉHO	SPRIEVODCU	LONELY	PLANET	NAJKRAJŠIE	MESTO	ČESKEJ	REPUBLIKY.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 

•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 30€ / osoba

PROGRAM

Odchody zo Slovenska v ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, SE, príp. TT). Po príchode do Olomoucu sa 
vydáme so sprievodcom na prehliadku historického centra - Horné námestie s impozantnou dominantou - stĺpom 
Najsvätejšej Trojice, ktorý je pamiatkou Unesco a svetový unikát, budova radnice s orlojom, súbor barokových fon-
tán s figurálnou výzdobou s námetmi z antickej mytológie, Dolné námestie s morovým stĺpom, Kostol sv. Morica 
s najväčšími varhanami v strednej Európe, Kostol sv. Michala s bohatou sochárskou a maliarskou výzdobou. Po 
prehliadke návšteva vianočných trhov, individuálne voľno. Príchod na Slovensko vo večerných hodinách.

V tomto 100 000 meste sa nachádza starobylá Univerzita Palackého, ktorá bola založená v roku 1573 ako Uni-
verzita cisára Františka. Olomoucké vianočné trhy ponúkajú ako jediné v Čechách možnosť ochutnať originálny 
Norimberský punč a víno. Zloženie vína je prísne kontrolované a receptúra sa uchováva už po dlhé generácie. V 
ponuke je viac ako 10 druhov vína a punčov. Olomouc, druhá najväčšia pamiatková rezervácia v Českej republike 
patrí k perlám Českej republiky. Na dvoch najvýznamnejších námestiach Hornom a Dolnom sú pamiatky zo všet-
kých historických období. Námestie na ktorom sa trhy konajú je na zozname UNESCO.
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ČARO ADVENTNÉHO SALZBURGU
12.	-	13.	12.	|	19.	-	20.	12.	2020

ZISTÍTE,	PREČO	MÁ	HALLSTATT	PRÍVLASTOK	„SMRTEĽNE	KRÁSNA	DEDINKA“.	DÁTE	SI	RANDE	S	MOZARTOM	A	OCHUTNÁTE
AJ	NEFALŠOVANÚ	CUKROVINKU	MOZARTKUGELN.	UŽIJETE	SI	HORSKÉ	JAZERO	WOLFGANGSEE,	KTORÉ	ZDOBIA

ROZŽIARENÉ	HVIEZDY	A	19-METROVÝ	PLÁVAJÚCI	LAMPÁŠ.	NAVŠTÍVIŤ	SALZBURG	POČAS	ADVENTU	JE	VEĽKÝ	ZÁŽITOK.OD-
PORÚČAME	OCHUTNAŤ	SALZBURGSKÝ	PUNČ	A	V	POULIČNÝCH	STÁNKOCH	SI	VYCHUTNAŤ	VÔŇU	KLOBÁS!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 
•				1x	ubytovanie	v	2*/3*	hoteli	v	dvojlôžkovej	izbe	 

•				1x	raňajky 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 119€ / osoba

PROGRAM

1. deň
V skorých ranných hodinách odchody z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. BA) do Salzburgu, do mesta, v 
ktorom prvýkrát zaznela koleda „Tichá noc“. Počas predvianoč ných sviatkov sa mení na rozprávkové javisko, nad 
ktorým sa vypína pevnosť Hohensalzburg, kde sa v čase osobného voľna môžete vyviesť la novkou. Vyhnúť sa tu 
Mozartovi je jednoducho nemožné. Jediné pravé Mozartove gule si môžete kúpiť a ochut nať jedine v Salzburgu, lebo 
len tie sú podľa originálnej receptúry. A navštívite i Mozartov rodný dom. Po prehliadke mesta individuálne voľno na 
vianočných trhoch. Večer ubytovanie v hoteli, osobné voľno.

2. deň
Po raňajkách odhlásenie a odchod z hotela z okúzľujúceho barokového Salzburgu (UNESCO). Navštívime jazero 
Wolfgangsee, pri ktorom zažijete najkrajší advent v Rakúsku. Krásu vyzdobeného jazera si vychutnáte v dedinke St. 
Wolfgang, kedy budú horské jazero zdobiť rozžiare né hviezdy a 19 metrový plávajúci lampáš, ktorý je jedinečným 
symbolom adventu pri jazere Wolfgangsee. Pokračujeme do dedinky St. Gilgen a nakoniec sa za stavíme v krásnej 
romantickej dedinke Hallstatt, kde navštívime aj unikátnu kostnicu a zistíme, prečo je Hallstat nazývaná aj ,,smr-
teľne krásna dedinka.“ Budete mať čas aj na návštevu vianočných trhov v každej z dediniek. Príchod na Slovensko 
v neskorých nočných hodinách.

Orientačné vstupy:
•    plavba loďou 7,- €
•    Mozartov rodný dom 9,- €
•    Pevnosť Hohensalzburg a lanovka 13,- €
•    príplatok za jednolôžkovú izbu je + 49,- €

www.BartoTravel.sk



VIANOČNÝ WELLNESS KRAKOW
19.	-	20.	12.	2020

VYCHUTNAJTE	SI	ATMOSFÉRU	VIANOC	V	ČAROKRÁSNOM	KRAKOWE,	KTORÝ	JE	AJ	VĎAKA	ČARU	PREDVIANOČNÝCH	DNÍ,	MNOHÝMI	
POVAŽOVANÝ	ZA	NAJKRAJŠIE	MESTO	POĽSKA!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				1x	ubytovanie	v	3*	wellness	hoteli 
•				1x	raňajky 
•				hotelový	bazén,	sauna,	jacuzzi,	fitness 

•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 
•				miestenka+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenieliečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 85€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchody zo Slovenska v skorých ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, TT, SE). Po príchode prehliadka 
časti Krakowa so sprievodcom a individuálne voľno na vianočných trhoch. Ubytovanie v hoteli. Možnosť využitia 
hotelového wellness.

2. deň
Po raňajkách odchod z hotela a pokračovanie v prehliadke Krakowa. Osobné voľno. Príchod na Slovensko vo večer-
ných hodinách.

Je ťažké si vybrať medzi vianočnými ozdobami a dekoráciami v starom poľskom štýle, prútenými košíkmi, ruč-
nemaľovanými pohármi, nápaditou bižutériou a hlavne medzi dobrým jedlom. Prechádzajúc medzi stánkami si 
môžete dopriať chuťovo jedinečné poľské domáce špeciality ako oštiepok či pravé údené syry s brusnicami, bá-
ječné knedlíky, poľské národné jedlo „bigos“ a pre silnejšie mäsožravé povahy aj nefalšovanú krvavú jaternicu 
„kaszanka“. Nechýbajú ani rôznorodé grilované mäsá a pečené klobásky, k tomu vynikajúce zemiaky či čerstvo 
upečený chlieb. Stojí za to ochutnať i krakowský pravý vianočný punč, tradičné sladké varené vínko s krením a 
medom alebo horúci čaj s višňovou vodkou.  

Čakajú na Vás medovníčky, tipy na darčeky, varené vínko či vianočný punč. Okrem týchto tradičných nápojov 
vám Vianočný Krakow ponúka aj miestnu špecialitu – pitný med (nie medovina), ktorý sa vyrába podobne ako 

víno. 

www.BartoTravel.sk



VIANOČNÝ WROCLAW A OLOMOUC
19.	-	20.	12.	2020

NAVŠTÍVTE	S	NAMI	ROZPRÁVKOVÝ	VIANOČNÝ	WROCLAW	A	OLOMOUC,	DVE	PAMIATKY	UNESCO!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 
•				1x	ubytovanie	3*/4*	hoteli

•				1x	bohaté	raňajky	formou	švédskych	stolov
•				miestenka+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 109€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Wroclaw je kúzelné mesto plné pamiatok a krásnych zá-
kutí a je známe i tým, že leží na viac než 12 ostrovoch 
na rieke Odre, ktoré sú spojené 30 mostami. Poliaci mu 
hovoria ‚mesto stoviek mostov‘. Pri prehliadke so sprie-
vodcom budeme obdivovať Tumský ostrov, Staré mesto, 
pestrofarebné štítové domy na námestí, Domský ostrov s 
katedrálou sv. Jana Krstiteľa, most Grun-waldzki a rozži-
arené ulice v podvečer. V dobe adventných sviatkov sa 
mesto zmení doslova v rozprávkové. Čaká nás nádherná 
výzdoba, stánky s rôznymi dobrotami a darčeky, atrak-
cie pre deti a mnoho ďalšieho. Na adventných trhoch 
môžeme ochutnať vianočné cukrovinky, vianočný punč, 
medovinu, vysmážané zemiakové placky, pečené gašta-
ny, klobásy a ďalšie. Najznámejšou špecialitou sú naprí-
klad horúce smažené pirohy alebo varené pirohy ‚pajda‘, 
krajec chleba so sadlom a cibuľou alebo poľský bigos 
(mäso s kyslou kapustou). Určite nás ohromí osem-me-
trový pohyblivý mlyn, ktorý slúži ako stánok s ponukou 
vareného vína, punču a ďalších nápojov. Po prehliadke 
individuálne voľno na vianočných trhoch až do večera. 
Ubytovanie v hoteli.

2. deň
Po raňajkách odjazd z Wroclawu do Olomoucu - mesta 
fontán. Po príchode do Olomoucu sa vydáme so sprie-
vodcom na prehliadku historického centra - Horné ná-
mestie s impozantnou dominantou - stĺpom Najsvätej-
šej Trojice, ktorý je pamiatkou Unesco a svetový unikát, 
budova radnice s orlojom, súbor barokových fontán s 
figurálnou výzdobou s námetmi z antickej mytológie, 
Dolné námestie s morovým stĺpom, Kostol sv. Morica s 
najväčšími varhanami v strednej Európe, Kostol sv. Mi-
chala s bohatou sochárskou a maliarskou výzdobou. Po 
prehliadke návšteva vianočných trhov, individuálne voľ-
no. Olomoucké vianočné trhy ponúkajú ako jediné v Če-
chách možnosť ochutnať originálny Norimberský punč a 
víno. Zloženie vína je prísne kontrolované a receptúra sa 
uchováva už po dlhé generácie. V ponuke je viac ako 10 
druhov vína a punčov. Olomouc, druhá najväčšia pamiat-
ková rezervácia v Českej republike patrí k perlám Českej 
republiky. Na dvoch najvýznamnejších námestiach Hor-
nom a Dolnom sú pamiatky zo všetkých historických ob-
dobí. Námestie na ktorom sa trhy konajú je na zozname 
UNESCO. Príchod na Slovensko vo večerných hodinách.

www.BartoTravel.sk



BUDAPEŠŤ - METROPOLA NA DUNAJI
Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	

ZAŽITE	TO	NAJKRAJŠIE	Z	BUDAPEŠTI	POČAS	3-DŇOVÉHO	ZÁJAZDU	ŠITÉHO	NA	MIERU	A	OBJAVTE	S	NAMI	TAJOMSTVÁ,	KTORÉ	
TÁTO	MAĎARSKÁ	METROPOLA	UKRÝVA.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				2x	ubytovanie	v	3*/4*	hoteli	v	centre	mesta	v	dvojlôž	
					kovej	izbe	s	vlastným	sociálnym	zariadením 
•				2x	raňajky	formou	švédskych	stolov 

•				vstupenka	do	Tropicaria 
•				služby	slovenského	sprievodcu	počas	celého	zájazdu 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 159€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchod zo SR v skorých ranných hodinách. Doobeda návšteva Hradnej štvrte, Rybárskej bašty, pešia prehliadka od 
Chrámu kráľa Mateja po Hradný palác, podzemnú nemocnicu v hĺbke 12m pod hradnou skalou. Ďalej cez Reťazový 
most na Vörösmarthy námestie. Rozchod na obed v centre mesta na ulici Váci. Presun na ulicu Dohány. Pozrieme si 
najväčšiu synagógu v EÚ a zároveň 3. najväčšiu na svete, Park spomienok, rabínsky cintorín, židovská štvrť. Večera. 
Autobusová prehliadka - Andrassyho trieda, Námestie Hrdinov, Mestský Park. Ubytovanie.

2. deň
Po raňajkách návšteva maďarského Parlamentu, peši cez Námestie Slobody k Bazilike sv. Štefana, potom cez nábre-
žie Dunaja k Veľkej secesnej Tržnici. Obed. Autobusom na vrch Gallért k pevnosti Citadela, peši k maďarskej soche 
Slobody - krásny výhľad. Potom Memento Park - open air museum s pozostatkami bývalého režimu (v súčasnosti 
najviac navštevovaná pamiatka v Budapešti). Rozchod na večeru. Transport na hotel.

3. deň
Po raňajkách odchod a odhlásenie z hotela. Návšteva Margitinho ostrova – zelený ostrov v Dunaji s pozostatkami 
dominikánskeho kláštora z 13. storočia a hrobom sv. Margity (dcéry Bela IV), vyviera tu prameň maďarskej mine-
rálnej vody Kristályvíz, v súčasnosti sa ostrov využíva na šport a relax. Rozchod v centre – čas na nákupy, obed, 
kávička, posedávanie na dunajskom nábreží. Poobede nákupná galéria Campona s návštevou Tropicaria, ktoré je 
preslávené obrovským žraločím akváriom a tunelom. Rozchod na večeru cestou domov za Budapešťou. Príchod v 
neskorých večerných hodinách.

www.BartoTravel.sk



NÁKUPNÝ OŠIAĽ V UŽHORODE

NAVŠTÍVTE	MESTO	KONTRASTOV	UŽHOROD.	NECHAJTE	SA	ZLÁKAŤ	NA	VÝHODNÉ	NÁKUPY	NA	UKRAJINE,	KTORÉ		SÚ	VYHĽADÁVA-
NÉ	PRE	PESTROSŤ	PRODUKTOV	A	PRÍSTUPNÉ	CENY.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				1x	ubytovanie	v	3*	hoteli	 
•				1x	raňajky 

•				sprievodcovské	služby	 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 95€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchod autobusom v skorých ranných hodinách (nástupné miesta: SE, TT, PN, NM). Príchod do Užhorodu, mesta 
kde je T. G. Masaryk hrdinom. Návšteva skanzenu rusínskej architektúry, prehliadka centra mesta. Busta T. G. Ma-
saryka, Československé námestie, Chrám Krista Spasiteľa, synagóga, Užhorodský hrad. Ubytovanie v hoteli. Večer 
môžete stráviť individuálne v rušnom centre, či známom Karaoke bar.

2. deň
Odchod autobusom do Mukačeva - známy hrad Palanok a prechádzka centrom mesta. Nákupy v Užhorode. Výhod-
né nákupy všetkého od elektroniky, oblečenia, potravín, atď.

V minulosti súčasťou Československej republiky, dnes je centrom Zakarpatskej Ukrajiny. Užhorod - mesto na 
rieke Uh. Vedie cez ňu niekoľko mostov, pričom promenáda je lemovaná stromovou alejou s lavičkami, kde pose-
dávajú po celý deň aj večer stovky ľudí. Užhorod je mestom, v ktorom sa stýka západná európska civilizácia a s 
východnou byzantskou civilizáciou. 

Dôležité: 
•    Nutný platný cestovný pas (platný min. 3 mesiace po návrate). 
•    1 dospelá osoba smie previezť 2 krabičky cigariet a 1 l tvrdého alkoholu. 
•    Menou na Ukrajine je Ukrajinská hrivna.

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



SLÁVNOSŤ RUŽÍ V „MESTE RUŽÍ“ BADEN A 
JASKYŇA SEEGROTTE   

MESTO	BADEN	SA	MÔŽE	POCHVÁLIŤ	NAJVÄČŠÍM	ROZÁRIOM	V	CELOM	RAKÚSKU.	NACHÁDZA	SA	NA	PLOCHE	VYŠE	8	HA	MNOŽ-
STVO	STROMOV,	TRÁVNIKY	A	OKREM	INÝCH	KVETOV	SA	TU	PESTUJE	PRIBLIŽNE	600	DRUHOV	RUŽÍ,	KVITNÚCICH	DVAKRÁT	ROČNE,	
V	JÚNI	A	V	OKTÓBRI.	JASKYŇA	SEEGROTTE	JE	OBĽÚBENOU	TURISTICKOU	ATRAKCIOU	S	NAJVÄČŠÍM	EURÓPSKYM	PODZEMNÝM	

JAZEROM.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 
•				návšteva	podujatia	Slávnosť	ruží	v	BadenbeiWien 

•				prehliadka	jazernej	jaskyne	Seegrotte	s	plavbou 
•				vstup	do	rozária	s	vyše	600	druhmi	ruží 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 39€ / osoba

PROGRAM

Odchod v skorých ranných hodinách (bezplatné nástupné miesta: NM, PN, SE, príp. TT, BA) do jazernej jaskyne See-
grotte v obci Hinterbrühl. Čaká Vás prehliadka jaskyne, kde boli vyrobené prvé stíhačky s tryskovým pohonom na 
svete. A plavba na motorovej lodi po najväčšom európskom podzemnom jazere. Prehliadka jaskyne je zakončená 
krátkou plavbou po krištálovo čistom jazere.

Poobede sa presunieme na Slávnosť ruži do kúpeľného mestečka BadenbeiWien na svahu Viedenského lesa, čaká 
nás prehliadka mestečka: stĺp najsvätejšej trojice, kostol sv. Štefana, Kaiserhauss, ktorý bol pôvodne letným sídlom 
cisára, dnesmúzeum, gotický kostol sv. Štefana, kde prvý raz odzneli tóny Mozartovho AveVerum, uvidíte najstaršie 
kasíno Rakúska a najväčšie rozárium Rakúska s vyše 600 druhmi ruží. 

Tiež tu pôsobili hudobní skladatelia Mozart a Beethoven. Baden objavili už starí Rimania, ktorí tu liečili svoje ne-
duhy. Tunajší minerálny prameň obsahoval veľké množstvo soli a radónu. Rímsky cisár Klaudius tu nechal založiť 
osadu, ktorá sa volala Aqua. Celá história Badenu je úzko spojená s kúpeľníctvom. Uvidíte Hotel ThermenvillaGuten-
brunn, ktorý sídli v chránenej historickej budove, ktorá bola kedysi rezidenciou Beethovena. Hotel je priamo spojený 
s kúpeľmi Römertherme. Možnosť kúpania v kúpeľoch. Počas zájazdu budete mať dostatok času na individuálne 
voľno. Príchod vo večerných hodinách.

Jaskyňa Seegrotte je obľúbenou turistickou atrakciou s najväčším európskym podzemným jazerom. Seegrotte 
má neuveriteľný príbeh, slúžila baníkom pri ťažbe sadrovca, neskôr nacistom, väzni z Mathausenu tu výrobili prvé 
tryskové lietadlá, v 90. rokoch jaskyňa slúžila filmovému štábu pri nakrúcaní Troch mušketierov.

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



RODINNÁ PRAHA - AQUAPALACE A ZOO

UŽITE	SI	RODINNÝ	VÍKEND	V	PRAHE!	TEŠIŤ	SA	MÔŽETE	NA	SLONY,	GORILY,	ŠELMY,	PLAZY,	TUČNIAKY	A	INÉ	ZVIERATKÁ			ALEBO	
TOBOGÁNY,	ŠMÝKAČKY,	VÍRIVKY,	UMELÉ	VLNY	A	AŽ	450	M	DLHÚ	DIVOKÚ	RIEKU!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				1x	ubytovanie	v	3*/4*	hoteli	so	soc.	zariadením 
•				1x	bohaté	raňajky	formou	švédskych	stolov 
•				3-hodinovú	vstupenku	do	aquparku	Aquapalace	Praha 

•				vstupenku	do	Zoo	Praha 
•				služby	technického	sprievodcu 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

PROGRAM

1. deň 
V skorých ranných hodinách odchody z nástupných miest (NM, PN, SE, príp. TT). Príchod do aquaparku okolo obeda 
(cca 13:30). Individuálne voľno v rámci aquaparku do 16:30 h, potom odchod na hotel. Každý víkend od 14 do 18 h 
je v Aquaparku Súťažné popoludnie pre deti. Detský kútik (od 3 do 12 rokov) je otvorený denne od 11:00 do 20:00 h. 
Odchod do hotela, ubytovanie, osobné voľno.

2. deň
Po raňajkách odchod z hotela o 09:30 a vyrážame do Zoo Praha. Približne 5-hodinová návšteva Zoo. Odchod na 
Slovensko o 15:30. Návrat vo večerných hodinách.

TIP: Odmeňte deti k ich sviatku - DEŇ DETÍ! Zájazd pre rodiny s deťmi.

Cena:
	do	3	rokov	/	35€
3-15	rokov	/	69€

15-18	rokov	/	99€
dospelý	/	110€

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



MUZIKÁL MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU

DIVADLO	BROADWAY	VÁS	POZÝVA	NA	NOVÝ	MUZIKÁL	MICHALA	DAVIDA,	LIBORA	VACULÍKA,	BRYANA	ADAMSE	A	LOU	
FANÁNKA	HAGENA	MUŽ	SE	ŽELEZNOU	MASKOU.	V	DIVADLE	BROADWAY	SA	JEDNÁ	O	JUBILEJNÚ	20.	PREMIÉRU,	ZÁROVEŇ	IDE	O	

PIATY	AUTORSKÝ	MUZIKÁL	MICHALA	DAVIDA.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				parkovné 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				služby	technického	sprievodcu 
•				1x	ubytovanie	v	4*	hoteli	s	vlastným	soc.	zariadením 

•				1x	bohaté	raňajky	formou	švédskych	stolov 
•				wellness-fitness	centrum	v	rámci	ubytovania		 
•				vstupenku	na	muzikál	Muž	se	železnou	maskou 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 139€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchod v skorých ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, SE, príp. TT). Rozchod v centre Prahy cca 2-3 
hodiny. Ubytovanie v 4* hoteli. Odchod na muzikál Muž se železnou maskou (začína o 18:00). Odchod na hotel, 
osobné voľno.

2. deň
Po raňajkách odhlásenie a odchod z hotela (cca 09:30). Rozchod v centre Prahy cca 4 hodiny. Príchod na Slovensko 
vo večerných hodinách.

Príbeh muzikálu
Francouzský královský dvůr za vlády krále Ludvíka XIV. – „krále slunce“ hýří rozmařilostí, ale lid je nespokojen a hla-
doví. Ludvík je arogantní král, kterého zajímají především krásné ženy, stavba paláce Versailles a plesy. Také mnoho 
finančních prostředků dává na posílení a vyzbrojení armády. V Bastile je uvězněn v železné masce bratr krále – dvojče 
Filip.Nad královým životem bdí kapitán mušketýrů věrný d‘Artagnan. Další z mušketýrů Athos žije na svém venkov-
ském sídle se svým jediným synem Raulem. Když však král Ludvík XIV. pošle Raula na jistou smrt jen proto, aby měl 
volnou cestu ke krásné Louise, rozhodne se Athos s pomocí svých přátel Aramise a Porthose vyměnit krále Ludvíka za 
vězněného Filipa. Pouze d´Artagnan se odmítá spiknutí zúčastnit…

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



TATRAPOLIS, KONTAKTNÁ ZOO, TRICKLANDIAA 
AQUACITY POPRAD

NEUVERITEĽNÁ	A	JEDINEČNÁ	ZÁBAVA	PRE	RODINY	S	DEŤMI!	SVET	MINIATÚR	S	RÔZNYMI	ATRAKCIAMI,	KONTAKTNÁ	ZOO	BEZ	MRE-
ŽÍ	A	PARK	TRIKOV	A	ILÚZIÍ!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				služby	technického	sprievodcu	 
•				1x	ubytovanie	v	2*/3*	hoteli 
•				1x	raňajky 
•				všetky	vstupy	podľa	programu	1.deň	(Tatrapolis,		 			

					Zookontakt,Tricklandia) 
•				vstupenka	do	Aquacity	Poprad	(nie	je	v	cene	zájazdu,	
					informujte	sa	v	CK	ohľadne	možnosti	skupinovej	zľavy) 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena:
do	6	rokov	/	38€ 
6-15	rokov	/	88€

15	a	viac	rokov	/	98€

PROGRAM

1. deň
Odchod v ranných hodinách z nástupných miest (PN, TT, SE, NM, TN, ŽA). V obedňajších hodinách príchod do Tat-
rapolisu - svetu miniatúr. Originálne spojenie kováčskeho remesla a cestovateľskej vášne, ktoré vyústilo do podoby 
netradičného detského zábavného parku. Tatrapolis je zameraný najmä na detského návštevníka, ktorý sa tu nielen 
zabaví, ale aj čo-to poučí zo zemepisu a histórie. Všetky atrakcie sú v cene vstupného. Potom sa presunieme len 
o kúsok do ZOOKONTAKT, kde zažijete neopakovateľné osobné stretnutie so zvieratami bez mreží a plotov. A na-
koniec zakotvíme v Tricklandii -v galérii trick-artu a optických ilúzií. V jej priestoroch nájdete námety slovenských 
ľudových povestí, rozprávok, ako aj reálie obcí a zámkov Slovenska (napr. Vlkolinec, Dunajec, Bojnický zámok a iné). 
Je rozložená na ploche 500 m2, na ktorých sa nachádza 24 atrakcií. Zrkadlá, obrazy, svetlá, antigravitačné miest-
nosti, neuveriteľnosti, triky a premyslená hra umelca s návštevníkmi. Tricklandia vás vezme do nového sveta, sveta 
plného úžasu, ktorý vás bude fascinovať ešte dlho potom, ako z Tricklandie vyjdete von. Ubytovanie, osobné voľno.

2. deň
Raňajky, odchod a odhlásenie z hotela. Presun do Aquacity Poprad. Individuálne voľno v rámci aquaparku od 10:00 
do cca 15:00. Príchod vo večerných hodinách. 

TIP NA ZÁJAZD PRE RODINY S DEŤMI!

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



PLAVBA LOĎOU DO VIEDNE ZA PRÍBEHOM 
PRINCEZNEJ SISSI                         

ŽENA,	KTORÁ	OČARILA	SVET	SVOJOU	KRÁSOU	A	ŠARMOM.	VYPOČUJETE	SI	ŠŤASTNÝ,	SMUTNÝ	A	TRAGICKÝ	PRÍBEH	CISÁROVNEJ	
SISSI	A	NAHLIADNETE	DO	JEJ	TAJNÉHO	SÚKROMIA,	DO	KTORÉHO		NIKOMU	POČAS	SVOJHO	ŽIVOTA	NEDOVOLILA	PRENIKNÚŤ.		

POĎTE	S	NAMI	PRESKÚMAŤ	SKUTOČNÚ	OSOBNOSŤ	LEGENDÁRNEJ	ALŽBETY	BAVORSKEJ	ZNÁMEJ	AKO	SISSI!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				kombi	-	vstupenka„Sisi	Ticket“	(Grand	Tour	v	Schön							
					brunne,	v	Hofburgu	v	Sisi	Múzeu,	Strieborná	klenotnica,		
					Múzeum	nábytku)	+	audioguide	v	českom	jazyku

•				parkovné 
•				plavba	loďou	z	Bratislavy	do	Viedne	tam	aj	späť 
•				sprievodcovské	služby 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena:
do 6 rokov / 45€
6-18 rokov / 75€

19-25 rokov / 85€
dospelý / 89€

PROGRAM

V ranných hodinách odchody z nástupných miest (NM, PN, TT, SE). Presun do Bratislavy, odkiaľ sa preplavíme loďou 
do Viedne. Návšteva Hofburgu a cisárskych apartmánov v SissiMúzeu a tiež si prezrieme striebornú klenotnicu. 
Potom smerujemena zámok Schönbrunn, kde prejdeme okruh GrandTour - 40 miestností v trvaní približne 1 hodiny. 
V múzeách budete mať k dispozícii audioguide v českom jazyku. 

Môžete sa poprechádzať prekrásnymi francúzskymi záhradami, ktorýmisa veľmi rada prechádzala aj cisárovná Si-
ssi. Nakoniec navštívimemúzeum nábytku. Z Viedne sa prelodíme naspäť do Bratislavy. Príchod na nástupné miesta 
vo večerných hodinách.

TIP NA SKUPINOVÝ ZÁJAZD! PRE FANÚŠIKOV SISSI!

Skoro všetci si pamätáme nezabudnuteľný film Sissi s Romy Shneider v hlavnej úlohe. Viete napríklad, že Sissi 
vážila pri svojej výške 172 cm len 45 kg? Alebo že sa v neskoršom veku nenechala portrétovať ani fotografovať, 
aby si ju všetci pamätali ako najkrajšiu cisárovnú? Takéto zaujímavosti a pikošky sa dozviete v múzeu Sissi a tak-
tiež si pozriete krásne cisárske apartmány, uvidíte šaty cisárovnej, jej osobné veci, vypočujete si aké ceremónie 
sa na cisárskom dvore dodržiavali a mnoho ďalších informácií z cisárskeho dvora.

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



ZÁJAZD DO MAISSAU, KITTENBERGSKÉ ZÁHRADY, ALEBO 
ZÁMOK GRAFFENEG

POĎTE	NA	PREHLIADKU	UKÁŽKOVEJ	BANSKEJ	ŠTÔLNE,	AKO	AJ	NA	VÝSTAVU	AMETYSTU,	INÝCH	DRAHOKAMOV	A	
POLODRAHOKAMOV	!	NAJVÄČŠÍM	DOBRODRUŽSTVOM	VŠAK	BUDE,	KEĎ	SI		VYKOPETE	VLASTNÝ	AMETYST.	UVITÍTE	TIEŽ	

ZÁŽITKOVÉ	ZÁHRADY	KITTENBERGER	ERLEBNIS-GARTEN,	KDE	BUDETE	MÔCŤ	OBDIVOVAŤ	ASI	40	UKÁŽKOVÝCH	ZÁHRAD	NA	PLO-
CHE	VIAC	AKO	30	TISÍC	M2.	(ALEBO	ZÁMOK	GRAFFENEG.)

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby	 

•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nieje	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 37€ / osoba

PROGRAM

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, SE, príp. TT, BA) do neďaleko vzdialeného 
Maissau, ktoré je jedným z dvadsiatich nálezísk ametystu prúžkovaného na svete a nachádza sa tu najväčšia od-
krytá ametystová žila. Okolo tejto celosvetovej rarity vznikol zážitkový areál Svet ametystu s viacerými unikátnymi 
atrakciami pre malých i veľkých. V návštevníckom centre budete mať možnosť sa zoznámiť s týmto fialovým polod-
rahokamom. Budete mať dosť času tak na prehliadku ukážkovej banskej štôlne, ako aj na výstavu ametystu, iných 
drahokamov a polodrahokamov v múzeálnej časti. Samozrejme neodídeme s prázdnymi rukami - v múzeu sa dajú 
kúpiť niektoré kamene. Najväčším dobrodružstvom však bude, keď si vykopete vlastný ametyst. Potrebné nástroje 
sa dajú prenajať za poplatok. V popoludňajších hodinách navštívime mesto Schiltern a jeho zážitkové záhrady Ki-
ttenberger Erlebnis-garten, kde budete môcť obdivovať asi 40 ukážkových záhrad na ploche viac ako 30 tisíc m2. 
(alebo zámok Graffeneg.) Návrat na Slovensko vo večerných hodinách.

TIP NA ŠKOLSKÝ ZÁJAZD! UNIKÁTNY ZÁŽITOK!

Orientačné ceny vstupného:  
•    Ametystová štôlňa a múzeum:        15 EUR / osobu 
•    Hľadanie ametystov / 1 hodina/:  9 EUR / dospelý
     5 EUR / deti

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



KRÁSY TOSKÁNSKA

TOSKÁNSKO	–	JEDEN	Z	NAJKRAJŠÍCH	A	NAJBOHATŠÍCH	KRAJOV,	KTORÉ	SA	POVAŽUJE	ZA	SRDCE	TALIANSKA.	
TOSKÁNSKO	JE	SYNONYMOM	KRÁSY,	HARMÓNIE,	POHODY.	PRI	OBJAVOVANÍ	KRÁS	TOSKÁNSKA	NEZABÚDAJTE,	ŽE	TENTO	REGIÓN	
SI	TREBA	PORIADNE	VYCHUTNAŤ.	KOCHAJTE	SA	NIELEN	KRÁSOU	PAMIATOK,	ALE	TIEŽ	MIESTNYMI	KRAJINNÝMI	SCENÉRIAMI.	

OCHUTNÁVAJTE	PRESLÁVENÉ	TOSKÁNSKE	VÍNA	A	INÉ	GASTRONOMICKÉ	DOBROTY.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				2x	ubytovanie	v	3*/4*	hoteli 
•				2x	raňajky 

•				služby	slovenského	sprievodcu	počas	celého	zájazdu 
•				prehliadky	podľa	programu	bez	vstupov 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 225€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchod autobusu v popoludňajších hodinách z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. BA), tranzit cez Rakúsko.

2. deň
V ranných hodinách príchod do Florencie, starobylej metropoly Toskánska, prehliadka miest: Palazzo Vecchio, most 
Ponte Vecchio – unikátny a najstarší most cez rieku Arno, Dóm, Kampanila, Babtistérium, slávna obrazová galéria 
Uffizi, Palazzo Piti, Santa Croce. Večer presun na hotel, ubytovanie.

3. deň
Po raňajkách prehliadka mesta Pisa, Piazza dei Miracoli so svetoznámou Šikmou vežou, Babtistérium a Dómom. 
Ďalej sa presunieme do rodiska G. Pucciniho, do mesta Lucca. Prezrieme si námestie Piazza San Michele a Piazza 
Napoleone a ďalšie pamiatky mesta. Odchod na hotel. Návrat do hotela v neskorých večerných hodinách.

4. deň
Po raňajkách navštívime mesto Voltera, centrum etruskej civilizácie, presláveného ťažbou a spracovaním alabastru. 
Ďalej budeme pokračovať do malebného stredovekého mesta známeho ako mesto veží San Gimignano (UNESCO). 
Prehliadka Dóm, Bazilika diSanto, Palazo del Popolo. Podľa časových možností môžeme ešte navštíviť stredoveké 
mesto Siena, ktorého paláce a kostoly vytvárajú pôsobivý architektonický komplex. Noc v autobuse.

5. deň
Príchod na Slovensko v obedňajších hodinách.

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



ZÁMEK ČECHY POD KOSÍŘEM S NÁVŠTEVOU MÚZEA 
KOČIAROV A OLOMOUC

NAVŠTÍVTE	KRÁSNY	ZÁMOK	ČECHY	POD	KOSÍŘEM,	ZÁMOCKÝ	PARK,	MÚZEUM	HISTORICKÝCH	KOČIAROV!	POKRAČUJEME	DO	
MESTA	V	SRDCI	MORAVY,	VÝZNAMNÉHO	NIELEN	SVOJOU	HISTÓRIOU	ALE	AJ	SVOJIMI	TURISTICKÝMI	CIEĽMI.	VOLAJÚ	HO	MALÁ	
PRAHA	ALEBO	MORAVSKÝ	SALZBURG.	ČESI	JEJ	HOVORIA	TÁ	A	SLOVÁCI	TEN	–	OLOMOUC.	PODĽA	PRESTÍŽNEHO	TURISTICKÉHO	

SPRIEVODCU	LONELY	PLANET	NAJKRAJŠIE	MESTO	ČESKEJ	REPUBLIKY.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				služby	technického	sprievodcu 
•				2x	vstupenka	na	komentovanú	prehliadku	v	zámku					
					Čechy	pod	Kosířem	(A	+	B,	C,	alebo	D) 

•				vstupenka	do	múzea	historických	kočiarov	MYLORD 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 39€ / osoba

PROGRAM

Odchody zo Slovenska v ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, SE, príp. TT). Pri návšteve klasicistického 
zámku Čechy pod Kosířem si môžete pozrieť jeho nádherne zrenovované interiéry doplnené unikátnou zbierkou ob-
razov jedného z najväčších českých maliarov Jozefa Mánesa – tento súbor 15 originálych diel nikde inde v republike 
nenájdete. Ďalej tu je možnosť vidieť expozíciu filmov Zdeňka a Jana Svěrákových (ktorá obsahuje množstvo rekvizít 
z ich spoločných filmov), či výstava historických bicyklov. K zámku patrí aj unikátny rozľahlý krajinársky park s ve-
žou, oranžériou a „Mánesovým“ altánom. Priamo v obci môžete okrem zámku navštíviť jedinečné múzeum historic-
kých kočiarov so zlatým ceremonálnym kočiarom olomouckých biskupov. Po príchode do Olomoucu sa vydáme so 
sprievodcom na prehliadku historického centra - Horné námestie s impozantnou dominantou - stĺpom Najsvätejšej 
Trojice, ktorý je pamiatkou Unesco a svetový unikát, budova radnice s orlojom, súbor barokových fontán s figurál-
nou výzdobou s námetmi z antickej mytológie, Dolné námestie s morovým stĺpom, Kostol sv. Morica s najväčšími 
varhanami v strednej Európe, Kostol sv. Michala s bohatou sochárskou a maliarskou výzdobou. Po prehliadke indi-
viduálne voľno. Príchod na Slovensko vo večerných hodinách.

NÁŠ TIP NA UNIKÁTNY ZÁŽITOK!

Olomouc, druhá najväčšia pamiatková rezervácia v Českej republike patrí k perlám Českej republiky. Na dvoch 
najvýznamnejších námestiach Hornom a Dolnom sú pamiatky zo všetkých historických období. Námestie je na 
zozname UNESCO. V tomto 100 000 meste sa nachádza starobylá Univerzita Palackého, ktorá bola založená v 
roku 1573 ako Univerzita cisára Františka.

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



SLOVINSKO V KOCKE

TO	NAJLEPŠIE	ZO	SLOVINSKA	ZA	3	DNI!	KEĎ	SA	SLOVINCA	OPÝTATE,	AKÉ	JE	SLOVINSKÉ	NÁRODNÉ	JEDLO,	ZVLÁŠTNE	SA	NA	VÁS	
ZADÍVA	A	PO	CHVÍĽKE	URPUTNÉHO	ROZMÝŠĽANIA	SA	VÁS	OPÝTA:	„...MMM	A	V	KTOREJ	ČASTI	KRAJINY?	„.	

S	NAMI	DOSTANETE,	V	PREKVAPIVO	MNOHOTVÁRNOM	SLOVINSKU,	ODPOVEĎ	AJ	NA	TÚTO	OTÁZKU.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				2x	ubytovanie	v	3*/4*	hoteli/apartmánoch 
•				2x	raňajky	formou	švédskych	stolov 

•				všetky	vstupy	podľa	programu
•				služby	slovenského	sprievodcu	počas	celého	zájazdu 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 289€ / osoba

PROGRAM
1. deň: V skorých ranných hodinách odchod zo Sloven-
ska (NM, PN, SE, TT, BA) zastávka a krátka prehliadka 
Mariboru, druhého najväčšieho mesta Slovinska. Toto 
stredoveké štajerské vinárske mesto sa rozprestiera na 
brehoch rieky Drávy, s malebnými námestiami a uličkami 
plnými útulných kaviarní. Maribor je preslávený najstar-
ším viničom na svete nazývaným „stará trta“. Pokračo-
vanie cesty smerom na juh do Predjamského hradu. Prvá 
písomná zmienka o gotickom hrade, vtedy nazývanom 
Luegg, pochádza z roku 1274 a bol vstavaný do skály v 
12 storočí patriarchom z Aquileji. Hrad bol vďaka svo-
jej polohe temer nedobytný. Až v 15. storočí bol dobytý 
lúpežným rytierom Erazmom Jamskym spojencom kráľa 
Matiáša Korvina a názov hradu sa zmenil na Predjamski 
grad. Odchod na ubytovanie do Koziny do hotelu Admirál.

2. deň: Po raňajkách navštívime malý románsky kostolík 
z 12 -14. st. Hrastovlje. V kostole sa nachádzajú fresky, 
které pokrývajú všetky steny a klenby interiéru. Autorom 
je istrijský maliar Janez z Kastva (latinsky Johannes de 
Castuo). Najznámejšia freska je tanec smrti. Presun 
do unikátnych Škocjanskych jaskýň, ktoré sú od r. 1986 
na zozname svetového dedičstva UNESCO s najväčším 
podzemným kaňonom na svete vytvoreným riekou Reka. 

Okolo 12,00 presun smerom do Ľubľany. Okolo 13,30 cca 
hodinový voľný čas na obed, prehliadka tohto čarovného 
mesta architekta Plečnika, Prešernovo námestie, Františ-
kánsky kostol, slávne „Tromostovje“,Cankarjevo nábre-
žie, Magistrát, Robbova fontána 3 slovinských riek, Ribje 
námestie, Obuvnícky most a iné. Okolo 16,30 odchod 
smerom do Julskych Álp, eventuálna návšteva kováčske-
ho múzea v starom mesticu Kropa so slávnou kováčskou 
tradíciou.

3. deň: Presun do mestečka Bled, známym rovnomenným 
ľadovcovým jazerom s ostrovčekom a pútnickým kosto-
líkom uprostred a panorámou Julskych Álp s krásnym 
hradom. Bled je známy ako vstupná brána do Julskych 
Álp a má čarokrásnu panorámu, často zaraďovanú medzi 
najkrajšie v Európe. Návšteva Bledského hradu, ktorý sa 
týči nad smaragdovým jazerom, cca 9,00 -10,30. Presun 
k jazeru, 11,00 -12,30 preprava loďkou „Pletna“, ktorá sa 
doteraz dedí z otca na syna – na ostrov uprostred jazera 
s pútnickým kostolíkom ku ktorému vedie 99 schodov. V 
kostolíku si môžete potiahnuť a rozozvučať „zvon šťas-
tia“. Odchod cez Rakúsko, návrat na Slovensko vo večer-
ných hodinách. 

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



ZÁMOK KONOPIŠTE, STOVEŽATÁ PRAHA A NEDO-
BYTNÝ KARLŠTEJN

HRADY,	ZÁMKY,	PAMIATKY	V	PRAHE	A	JEJ	OKOLÍ.	PRAHA	JE	LÁSKA	NA	PRVÝ	POHĽAD.	PRAHA	JE	LÁSKA	NA	CELÝ	ŽIVOT.	A	HRAD	
KARLŠTEJN?	TEN	MÁ	LÁSKU	NAPÍSANÚ	V	KAŽDOM	KAMENI.	KRÁSNY	VÝLET,	NA	KTORÝ	SA	NEZABÚDA!	ZÁMOK	KONOPIŠTĚ	SA	
PRESLÁVIL	AKO	POSLEDNÉ	SÍDLO	FRANTIŠKA	FERDINANDA	D‘ESTE,	DEDIČA	TRÓNOV	RAKÚSKO-UHORSKEJ	RÍŠE,	KTORÉHO	ZA-

VRAŽDENIE	V	SARAJEVE	BOLO	ZÁMIENKOU	PRE	SPUSTENIE	PRVEJ	SVETOVEJ	VOJNY...

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				služby	technického	sprievodcu 
•				1x	ubytovanie	v	dvojlôžkovej	izbe	v	3*/4*	hoteli 
•				1x	raňajky	formou	švédskych	stolov 

•				vstupy	podľa	programu:	1x	zámok	Konopište,	1x	hrad		
					Karlštejn	(základný	okruh	so	sprievodcom) 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu)
•				poistenie	liečebných	nákladov	v	zahraničí	/nie	je	v		 			
					cene	zájazdu,	informujte	sa	v	CK)		

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 120€ / osoba

PROGRAM
1. deň: Odchod zo Slovenska v ranných hodinách z ná-
stupných miest (NM, PN, SE, príp. TT). Príchod na zámok 
Konopište okolo obeda, prehliadka so sprievodcom. Ko-
nopiště je štátny zámok v stredných Čechách (cca 40 km 
juhovýchodne od Prahy). Preslávil sa ako posledné sídlo 
Františka Ferdinanda d‘Este, dediča trónov Rakúsko-U-
horskej ríše, ktorého zavraždenie v Sarajeve bolo zámi-
enkou pre spustenie prvej svetovej vojny. Pre návštev-
níkov je pripravených niekoľko okruhov a tiež múzeum 
sv. Jiří, historická strelnica a ďalšie. V Ružovej záhrade 
sú sprístupnené skleníky. Veľkej priazni sa teší tiež zá-
mocký medveď Jiří, ktorý má výbeh na východnej strane 
zámku v mieste bývalého zákopu. Tradícia chovu med-
veďov na Konopišti pochádza už z 19. storočia. Odchod 
do Prahy v poobedňajších hodinách. Ubytovanie v hoteli. 
Individuálne voľno v centre Prahy.

2. deň: Po raňajkách odhlásenie a odchod z hotela (cca 
09:00). Rozchod v centre Prahy cca do 12:00. Príchod na 
hrad Karlštejn – prehliadka s miestnym sprievodcom od 
13:00 do 14:00, individuálne voľno v areále hradu. Od-
chod na SR o 15:00-15:30. Príchod medzi 20:00-21:00.

Nedobytný hrad Karlštejn, ktorý dal vybudovať český 
kráľ a rímsky cisár Karol IV.Hrad mal slúžiť ako poklad-
nica pre uloženie korunovačných klenotov a cisárskych 
relikvií. Hrad stojí na vápencovej skale a je obklopený 
niekoľkými vyššími vrcholmi, takže bol schovaný pred 
zrakmi prípadných útočníkov. Hrad je vybudovaný na 
štyroch výškových terasách. Vedľa paláca stojí obdĺž-
niková veža, kde sa v jej druhom poschodí nachádza 
kostol Panny Márie so vzácnymi nástennými maľbami. 
Úzkou chodbičkou sa prejde do súkromnej kaplnky Ka-
rola IV. vyzdobenej na stenách leštenými polodrahoka-
mami. Karlštejn bol aj vítaným námetom pre romantic-
kých maliarov (Antonín Mánes), básnikov (Karel Hynek 
Mácha) a spisovateľov. Z literárnych diel Karlštejn naj-
viac preslávili Karlštejnské vigílie spisovateľa F. Kubky 
a predovšetkým divadelná hra od J. Vrchlického Noc na 
Karlštejne, dnes známej hlavne v muzikálovej podobe. 
To, že ženy nesmeli bývať na hrade, si však Vrchlický 
vymyslel. 

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



BELEHRAD - MESTO BÚRLIVÉHONOČNÉHO ŽI-
VOTA

NAVŠTÍVTE	BELEHRAD,	MESTO	BÚRLIVÉHO	NOČNÉHO	ŽIVOTA,	KTORÉ	NIKDY	NESPÍ.	MESTO	NA	SÚTOKU	DUNAJA	A	SÁVY	VÁM	
PRIPRAVÍ	NEZABUDNUTEĽNÝ	ZÁŽITOK.	MESTO	KONTRASTOV,	KDE	SA	STRETÁVA	NOVÉ	SO	STARÝM.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				1x	ubytovanie	v	3*/4*	hoteli 
•				1x	raňajky 

•				sprievodcovské	služby 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 119€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchod autobusom v skorých ranných hodinách (nástupné miesta: SE, TT, PN, NM). Príchod do Belehradu, prehliad-
ka so sprievodcom - mauzóleum Josipa Broz Tita, pevnosť Kalemegdan s parkom z ktorého si vychutnáte výhľad na 
rieku, katedrála, malý palác kňažnej Ljubice, ktorý je jedinečnou ukážkou balkánskej architektúry s barokovými prv-
kami, štvrť umelcov Skadarlija, hlavná trieda Terazije, ktorej dominuje vo svojej secesnej veľkosti legendárny Hotel 
Moskva, ďalej navštívime Národné divadlo, Národné múzeum, Srbský parlament, kostol sv. Marka, kde sú uložené 
pozostatky cára Štefana Dušana Silného, patriarchu Germana a iných srbských osobností. Je tu tiež rodinná hrobka 
kráľovského rodu Obrenović. Presunieme sa k najväčšiemu pravoslávnemu chrámu na Balkáne katedrála sv. Sávu a 
pamiatky z posledného bombardovania NATO v roku 1999. Fakultatívne plavba loďou po Dunaji. Ubytovanie v hoteli. 
V prípade záujmu tradičná srbská večera časti Skadarlija.

2. deň
Raňajky, individuálne voľno. Medzi 11:30 - 12:00 odhlásenie a odchod z hotela, odloženie vecí do autobusu. Indi-
viduálne voľno. Transfer do mesta Kruševac – bývalého hlavného mesta stredovekého srbského štátu. Cesta na 
Slovensko.

3. deň
Príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



WELLNESS S MAĎARSKÝM VÍNOM V EGERI

ZAŽITE	POHOSTINNOSŤ	TRADIČNEJ	MAĎARSKEJ	VÍNNEJ	PIVNIČKY,	POVEČERAJTE	PRI	CLIVOM	ZVUKU	CIGÁNSKYCH
HUSLÍ	A	NECHAJTE	SA	ROZMAZNÁVAŤ	RELAXAČNOU	MASÁŽOU	V	EGERI.

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK	 
•				2x	ubytovanie	v	Hotel	Villa	Völgy	****	 
•				2x	raňajky	 
•				1x	večera	s	ochutnávkou	vín	v	deň	príchodu	
					(4-chodová	večera	s	3x	1dcl	kvalitného	vínka) 
•				„Elixír	mladosti“	-	30	minútová	rozmanznávacia	masáž		
					s	olejom	z	hroznových	semienok 

•				hotelový	wellness 
•				kúpeľný	poplatok 
•				1	fľaša	vína	na	izbe 
•				sprievodcovské	služby 
•				BONUS:	10%	zľava	z	vínnej	karty 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 170€ / osoba

PROGRAM

1. deň
Odchod v obedňajších hodinách z nástupných miest (bezplatné nástupné miesta: NM, PN, TT, SE). Po príchode do 
Egeru ubytovanie v Hotel Villa Völgy **** a večera (3-chodové menu).

2. deň
Po raňajkách odchod do centra mesta Eger – prehliadka s miestnou sprievodkyňou (v slovenskom/českom jazyku), 
osobné voľno, obed v miestnej reštaurácii (3-chodové menu). Po obede odchod do hotela, kde možno využiť hote-
lový wellness - vnútorné a vonkajšie bazény, perličkové kúpele, jacuzzi, fitness, sauny, parné a ľadové-aróma-kabíny. 
Voľný čas môžete využiť aj na relax a rekreáciu napr. v krásnom parku, ktorý je okolo hotelového komplexu. Vo 
večerných hodinách degustácia vína vo vychýrenom vinárstve Hagymasi a spoločná večera v tradičnej maďarskej 
csarde s miestnou ľud. hudbou.

3. deň
Raňajky formou švédskych stolov, odhlásenie a odchod z hotela, príchod na Slovensko v poobedných hodinách.

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



POĽSKO  –  KULTÚRNE  A PRÍRODNÉ  
BOHATSTVÁ  UNESCA     

OBJEKTY	OZNAČENÉ	LOGOM	UNESCO	PREDSTAVUJÚ	POKLADY	NAJVYŠŠEJ	KATEGÓRIE.	POĽSKU	SA	PODARILO	ZORADIŤ	NA	
ZOZNAM	SVETOVÉHO	KULTÚRNEHO	A	PRÍRODNÉHO	DEDIČSTVA	14	MIEST.	JEDNÁ	SA	O	PESTRÝ	SÚBOR	OD	KOSTOLOV,	CEZ	HRADY,	

BAŇU	A	KONCENTRAČNÝ	TÁBOR,	AŽ	PO	NÁRODNÝ	PARK.	NAVŠTÍVTE	NAJOBĽÚBENEJŠIE	MIESTA	V	POĽSKU.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				4x	ubytovanie	v	2*/3*	hoteli 
•				4x	raňajky 

•				služby	slovenského	sprievodcu	počas	celého	zájazdu 
•				prehliadky	podľa	programu	bez	vstupov 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 219€ / osoba

PROGRAM
1. deň: Odchod autobusu v skorých ranných hodinách z 
nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. BA). Návšteva 
dreveného evangelického artikulárneho kostolíka sv. 
Trojice v Kežmarku. Cez Novy Sacz pokračujeme k dre-
venému kostolíku sv. Leonarda v Lipnici Murowanej. Pre-
sun do soľnej bani Bochnia.

2. deň: Presun do renesančného mesta Zamosz, zalo-
ženom v16. storočí na obchodnej ceste spájajúcej zá-
padnú a severnú Európu s Čiernym morom. Ubytovanie, 
prehliadka mesta, medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí 
radnica, trhové námestie, katedrála, zvonica, synagóga, 
Zamoyského palác, bývalá akadémia a ďalšie budovy, 
osobné voľno, nocľah.

3. deň: Presun do starobylého mesta Ljublin, zastávka 
v koncentračnom tábore Majdanek, ktorý je najauten-
tickejší zo všetkých koncentračných táborov, keďže je 
najvýchodnejší a ruská fronta sa už blížila a fašisti ne-
mali čas zlikvidovať takmer nič. Prehliadka starobylým 
mestom Ljublin, ktoré v roku 2017 oslávilo 700 rokov, 
návšteva skanzenu „Muzeum vsi lubelskej“, presun do 
Krakowa, nocľah.

4. deň: Prehliadka starého centra Krakowa. Dominan-
tou Krakova je pôvodne gotický hrad Wawel. Centrom 
starého mesta, ktoré je situované tesne pod hradom, 
je najväčšie trhové námestie Rynek Glowny, v strede s 
budovou zo 14. storočia. Dôkazom fascinujúcej histórie 
mesta sú zvyšky opevnení zo 14.st. a stredoveká židov-
ská štvrť Kazimierz s múzeom v Starej Synagóge z 15. 
St., ktorá sa radí medzi najstaršie židovské bohoslužob-
né miesta v Európe. Zaujme nás i budova Jagelonskej 
univerzity, Mariánsky kostol zo 14.st. s dvomi vežami, 
gotická Wawelská katedrála etc., osobné voľno, nocľah.

5. deň: Návšteva Kalwarie Zebrzydowskej – manýristic-
ký architektonický a krajinný komplex a pútnický park. 
Bola vytvorená v 17.st. A samotná príroda tu poslúžila k 
vytvoreniu symbolov vo forme kapličiek a iných drobných 
stavieb symbolizujúcich utrpenie a smrť Ježiša Krista a 
život Panny Marie. Kalvaria Zebrzydowska je dodnes 
obľúbeným pútnickým miestom a od svojho založenia 
sa nijako nezmenila. Cesta naspäť na Slovensko.

TIP NA FIREMNÝ ZÁJAZD!

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



SPOZNAJ SVOJE HLAVNÉ MESTO Z VLÁČIKA AJ Z LODE + 
DETSKÉ MÚZEUM A ZOO   

SPOZNAJ	NAŠE	MALÉVEĽKÉ	HLAVNÉ	MESTO.	BRATISLAVA	PRE	ŠKOLÁKOV	Z	VLÁČIKA	AJ	Z	LODE	:).	
PROGRAM	PODĽA	POŽIADAVIEK!

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 

•				sprievodcovské	služby 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: od 20€ / osoba

PROGRAM

1. Veľký okruh s Hradom (vláčik Blaváčik)
čas: cca 1,5 hod
Trasa: Osobný prístav BA – Vajanského nábrežie – 
Štúrovo nám. - Hviezdoslavovo nám. - Jesenského ul. 
- Štúrova ul. - Nám. SNP – Suché mýto – Grassalkovi-
chov palác – Nám. 1. mája – Nová Scéna – Radlinské-
ho – NBS – Slovenský rozhlas – Žilinská – Úrad vlády 
– Banskobystrická – Grassalkovichov palác - Palisády 
– Parlament – Hrad
Hrad – pešia prehliadka areálu, výhľady (30 - 40 min).
Hrad – Zámocká ul. - Staromestká ul. - Dóm sv. Martina 
– Vajanského nábrežie – SNG – Osobný prístav

2. Devín (loď + vláčik Blaváčik)
čas: cca 5 hod
Trasa: tam loďou, nalodenie v Osobnom prístave – 
Vajanského nábrežie – Most SNP – Nábrežie gen. L. 
Svobodu – Most Lafranconi – Devínska cesta – Devín 
prístav vylodenie
Devín – pešia prehliadka hradu Devín a jeho okolia (býv. 
Železná opona, sútok Dunaja a Moravy...), rozchod, cca 
3 hod. Späť vláčikom Blaváčikom
Devín – Kameňolomy – Sihoť – Devínska cesta – Bota-
nická záhrada – Most Lafranconi – Nábrežie gen. L. Svo-

bodu – Chatam Sofer – Vajanského nábrežie – Osobný 
prístav

3. ZOO (vláčik Blaváčik)
čas: cca 4 – 5 hod
Vláčik Blaváčik
Trasa: Osobný prístav – Vajanského nábrežie – Most 
SNP - Nábrežie gen. L. Svobodu – Most Lafranconi – Br-
nenská cesta – STV – Zoologická záhrada
ZOO – prehliadka Zoo, rozchod, cca 3 - 4 hod.
Zoologická záhrada – Brnenská cesta – Botanická zá-
hrada – Most Lafranconi – Nábrežie gen. L. Svobodu – 
Chatam Sofer – Vajanského nábrežie – Osobný prístav

Tento zájazd momentálne nie je v ponuke pre verejnosť,
ale len pre ucelené skupiny, ktoré si môžu bližšie       
špecifikovať okruh.

Pozn.: Trasy sa dajú kombinovať, príp. „ušiť na mieru“ 
podľa Vašich požiadaviek

Info o prípadných vstupoch do Zoo alebo detského 
múzea nájdete na www.BartoTravel.sk

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM BRNO 
+ NÁKUPY V OLYMPII

ZOZNÁMTE	SA	S	MODERNÝM	POHĽADOM	NA	NAJBLIŽŠIE	OKOLIE	NAŠEJ	PLANÉTY.	PRIPRAVENÉ	SÚ	INTERAKTÍVNE	EXPONÁTY,	
VEĽKOPLOŠNÉ	ILUSTRÁCIE,	VZORKY	METEORITOV	I	SKAMENELÍN.	PREŽITE	NEUVERITEĽNÝ	PRÍBEH	SLNEČNEJ	SÚSTAVY,	FASCINU-

JÚCEHO	KÚTA	VESMÍRU,	KTORÝ	TVORÍ	NÁŠ	SVET!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				služby	technického	sprievodcu
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 

•				vstupné	do	Hvezdáreň	a	planetárium	Brno
					(exploratorium,	digitárium,	pozorovanie) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 30€ / osoba

PROGRAM

cca 11:30 Odchod z NM, PN, TT, SE
14:45 – 18:15 Obchodné centrum Olympia (www.olympia-centrum.cz)
19:00 – 22:30 Hvezdáreň a planetárium Brno
19:00 Exploratorium – expozícia Príbeh Slnečnej sústavy
20:00 Digitárium – dokument o vesmíre podľa programu z www.hvezdarna.cz (projekčná plocha s priemerom 17 m)
21:00 Nočná obloha na vlastné oči cez teleskop
22:00 Odchod z Brna (predpokladaný príchod okolo polnoci)

Tento zájazd momentálne nie je v ponuke pre verejnosť, ale len pre ucelené skupiny. 

TIP NA ŠKOLSKÝ VÝLET!

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



FAMILYPARK NEUSIEDLERSEE

ZOBERTE	SVOJE	DETI	DO	NAJVÄČŠIEHO	ZÁBAVNÉHO	PARKU,	KTORÝ	JE	HNEĎ	„ZA	ROHOM“	V	RAKÚSKU.	PRI	JAZERE	
NEUSIEDL	ZAŽIJÚ	NEZABUDNUTEĽNÉ	ZÁŽITKY.	NACHÁDZA	SA	TU	VIAC	AKO	80	JEDINEČNÝCH	ATRAKCIÍ,	ROZPRÁVKOVÉ	PREDSTA-

VENIA,	DETSKÁ	ZOO,	ODDYCHOVÉ	ZÓNY	I	PESTRÁ	PONUKA	STRAVOVANIA.

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				služby	technického	sprievodcu 

•				celodenný	vstup	do	zábavného	parku 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: od 35€ / osoba

PROGRAM

07:00 – 08:00 odchody z NM, PN, TT, SE (budú upresnené)
10:00 – 10:30 príchod do Family Parku, individuálne voľno
17:30               odchod z Family Parku
19:30 – 20:30 príchod do TT, SE, PN

Svet, kde sa sny stávajú skutočnosťou. Viac ako 80 jedinečných atrakcií je rozdelených do 4 rôznych tematických 
svetov: Zážitkový hrad, Rozprávkový les, Dobrodružný ostrov a Gazdovský dvor. Celý areál je vybudovaný ako bezba-
riérový a prístupný pre detské kočíky.

Ako prvých stretnete drakov, s ktorými sa môžete zviesť vysoko do vzduchu. Neminiete ani začarovaný les, kde 
možno začujete záhadné zvuky duchov zo zámku. Na najvzrušujúcom vodnom kolotoči v Rakúsku – Fliegende 
Fische môžete svišťať spolu s rybami, dopriať jazdu korytnačkami, užiť si let jablkom alebo nasadnúť na Gotterblitz 
– bleskurýchlu horskú dráhu pre všetky generácie. Jedinečná a nezabudnuteľná je jazda traktorom na Traktorbahn. 
Medzi novšie atrakcie patrí detská zoo – niektoré zvieratká môžete hýčkať hladkaním a maškrtami. Keď vyhladnete, 
je tu veľa možností stravovania a pre tých, čo by si radi odniesli nejakú pamiatku čaká obchod so suvenírmi. 
Bohatý mix atrakcií čaká len na Vás. Neváhajte a strávte niekoľko hodín veľmi príjemne, veselo a hlavne spolu – 
zábava pre celú rodinu!

Cena:
od 15,- € deti do 3 rokov
od 35,- €osoba od 3 rokov

Tento zájazd momentálne nie je v ponuke pre verejnosť, ale len pre ucelené skupiny.

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



HISTORICKÉ CHORVÁTSKO

SPOZNAJTE	S	NAMI	CHORVÁTSKO	ÚPLNE	INAK.	...A	NA	ZÁVER	SI	POZRIEME	AJ	LEGENDÁRNE	STRIEBORNÉ	JAZERO
A	NAZRIEME	DO	JASKYNE,	ČI	TAM	NÁHODOU	NEZOSTALO	NIEČO	Z	POKLADU	APAČOV,	KTORÝCH	NÁČELNÍKOM	BOL

WINETTOU	:).

    CENA ZAHŔŇA:
•				doprava	luxusným	klimatizovaným	autobusom	 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				3x	ubytovanie	v	3*	penzióne 
•				3x	polpenzia 

•				všetky	vstupy	podľa	programu•				služby	slovenského		
					sprievodcu	počas	celého	zájazdu 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 333€ / osoba

PROGRAM

1. deň 
Odchod zo Slovenska v podvečerných hodinách. Noc v 
autobuse.

2. deň 
Ráno príchod do Chorvátska, do mesta Zadar. Pešia 
prehliadka historického centra, v rámci nej vstup a preh-
liadka románskeho chrámu sv. Donata. Rozchod, mož- 
nosť obeda. V popoludňajších hodinách presun do mes-
ta Šibenik. Pešia prehliadka historického centra, vstup a 
prehliadka katedrály sv. Jakuba, ktorá je súčasťou sveto-
vého kultúrneho dedičstva UNESCO. Rozchod, možnosť 
nákupov, večera. Odchod na hotel, ubytovanie.

3. deň 
Raňajky formou švédskych stolov, odchod z hotela. 
Presun do mesta Split. Pešia prehliadka historického 
centra, vstup a prehliadka jedného z najstarších kresťan-
ských chrámov na svete, Diokleciánovho paláca, súčasť 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Rozchod, možnosť obe-
da. V popoludňajších hodinách presun do mesta Trogir. 

Pešia prehliadka historického centra, rozchod, možnosť 
nákupov, večere. Presun na ubytovanie, osobné voľno.

4. deň 
Raňajky formou švédskych stolov. Osobné voľno, kúpa-
nie.

5. deň 
Raňajky formou švédskych stolov, odhlásenie z hotela, 
odchod. Presun do Národného Parku Plitvička Jezera, 
prehliadka „pozemského raja“. V popoludňajších hodi-
nách odchod na Slovensko. Príchod v nočných hodinách.

Ak nemáte záujem o poznávačku po Chorvátsku, mô- 
žete si urobiť individuálny program v danom termíne za 
sumu 299,- €/osobu za pobyt. V cene je zahrnuté všet-
ko okrem pamiatkových vstupov.

Tento zájazd momentálne nie je v ponuke pre verej-
nosť, ale len pre ucelené skupiny.

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



ČERNOBYL A OŽIARENÉ MESTO DUCHOV

VIDIEŤ,	CÍTIŤ,	ZAŽIŤ,	ALE	NEDOTÝKAŤ	SA...	ČERNOBYL	–	ZÁŽITOK	Z	INEJ	PERSPEKTÍVY.	OCHUTNAŤ	NEDOTKNUTÉ.	UCÍTIŤ	NEPOZ-
NANÉ.	UVIDIEŤ	NEPODDAJNÉ.

    CENA ZAHŔŇA:
•	Doprava	vlakom	BA	-	KE	(vo	štvrtok	o	5:55),	potom
		presun	taxíkom	KE	–	Uzgorod	a	doprava	spacím	vlakom
		Uzgorod	–	Kyjev	(príchod	do	Kyjeva	v piatok	7:30,	tour
		začína	o 8:00 v okolí	železničnej	stanice).	Cesta	späť
		rovnako,	nástup	na	vlak	po	skončení	zájazdu	okolo	19h.
		Doprava	v zakázanej	zóne	mikrobusom	s klímou	a wifi.
•	poistenie	insolventnosti	CK
•	1x	čisté	ubytovanie	v černobyľskom	hoteli	Desiatka**
•	plná	penzia	(tradičná	ukrajinská	strava)

•	sprievodcovské	služby	v slovenskom	jazyku
•	povolenia	a vstupy	do	všetkých	3	bezpečnostných	zón
•	Geiger-Müllerov	počítač	(dozimeter)
•	mapy	Černobyľskej	zóny	a Pripjate
•	história	s	vami	-	dobové	fotografie,	príbehy,	mýty,
			návšteva	domorodcov	a	dokumentárne	videá
•	prekvapenie
•	poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,						
			informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 450€ / osoba

PROGRAM

Ročne si Černobyľskú zónu pozrie okolo 8000 turistov z celého sveta, ale iba niektorým z nich sa podarí vidieť a 
zažiť v Černobyle a Pripjati momenty, ktoré zostávajú pre väčšinu turistov nepoznané a uzavreté. Okrem „povinného“ 
bádania po tajomstvách a minulosti mesta duchov Pripjať, návštevy neslávne známej elektrárne, či rozprávania sa s 
miestnymi ľuďmi, ktorí prežili výbuch reaktora číslo 4, ako aj evakuáciu, budete svedkami toho, ako si príroda sama 
poradila so zamorením a dielom človeka. Nie len počas exkurzie, ale aj pri večernom posedení na hoteli priamo v 
Černobyle sa dozviete nové fakty o celom projekte Černobyľskej atómovej elektrárne V.I. Lenina, ako aj katastrofe, 
ktorá nasledovala. Vďaka prítomným expertom a sprievodcovi, ich výbave dobových fotiek Pripjate a Černobyľu, 
budete cestovať v čase - až do roku 1986. Vcítite sa do atmosféry komunistickej propagandy a jej artefakty – od 
budov, znakov, hesiel až po bojovú techniku – sa vám navždy vryjú do pamäte. 

Program sa môže meniť na základe aktuálnych obmedzení v Černobylskej uzavretej zóne. Krátky pobyt v týchto 
častiach nie je nebezpečný pre ľudské zdravie. Aby bol váš pobyt v Černobyle, ako aj celý výlet, jedným unikátnym 
a bezpečným zážitkom a viac ako iba spomienkou v albume, postaráme sa o všetky dokumenty, povolenia, ubyto-
vanie, cestu, stravu a maximálnu bezpečnosť. Najmä sa však postaráme o ten najintenzívnejší, najfotogenickejší a 
najdobrodružnejší program zájazdu do Černobyľskej uzavretej oblasti.

Tento zájazd momentálne nie je v ponuke pre verejnosť, ale len pre ucelené skupiny.

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



VIANOČNÉ TRHY VO VIEDNI

POZÝVAME	VÁS	DO	ČAROKRÁSNEJ	VIEDNE,	VYCHUTNAŤ	SI	ATMOSFÉRU	VIANOC.	UŽITE	SI	VIANOČNÉ	TRHY	
SPOLU	S	PRIATEĽMI	ČI	RODINOU!

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 

•				2x	lístok	na	metro	v	hodnote	2,20	€/lístok 
•				miestenka+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenieliečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 35€ / osoba

PROGRAM

Odchody v skorých ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, SE, príp. TT, BA po dohode). Po príchode preh-
liadka vianočnej Viedne so sprievodcom. Po prehliadke rozchod na vianočných trhoch. Príchod na Slovensko v 
neskorých večerných hodinách. 

Čaká na Vás:
Vôňa ihličia, medovníčkov, pečených gaštanov, vianočný punč v rozmanitých variáciách, varené vínko, koláče, 
nádherné vianočné ozdoby, hračky z dreva i keramiky, vyše 150 stánkov s nápadmi na vianočné darčeky, veľký 
vianočný stromček pred radnicou, bohatý program pre dospelých aj deti, Vianočný Express, prechádzky na poní-
koch a jazda na kolotoči.

Viedeň je obľúbené turistické mesto počas celého roka, ale osobitnú atmosféru má práve pred Viaocami. Vianoč-
ných trhov je vo Viedni niekoľko. Okrem nádhernej výzdoby, atmosféry k nim patria aj stánky s občerstvením, kde 
si môžete dať pravý vianočný punč. Ten si môžete načapovať do hrnčeka s vianočným motívom Viedne, za ktorý 
zaplatíte vratnú zálohu. Cena punču alebo akéhokoľvek iného vianočného nápoja sa pohybuje okolo 4€. Záloha za 
hrnček je 3€ - je len na Vás, či si hrnček necháte alebo vrátite. Viedenský langoš stojí zhruba okolo 2 až 3€. Hot Dog 
stojí cez 2€. Varený zemiak s maslom stojí približne 1,5€. Ceny na vianočných trhoch sú trochu vyššie, ale zároveň 
aj kvalita neporovnateľne vyššia od tej, ktorú poznáme na Slovensku.

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



MIKULÁŠ V PEKLE ČERTOVINA

HRIEŠNICI	POZOR!	MÁME	PRE	VÁS	JEDINEČNÝ	ZÁŽITOK,	KTORÝ	NIKDE	INDE	NEZAŽIJETE!	VYCHUTNAJTE	SI	PEKELNÚ
	ATMOSFÉRU	VIANOC	SPOLU	S	PRIATEĽMI	ČI	RODINOU	A	POĎTE	SA	S	NAMI	OHRIAŤ	DO	PEKLA!	TAK	PRI	VŠETKÝCH	

ROHATÝCH,	KTO	BY	SI	TO	NECHAL	UJSŤ?!?

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				služby	technického	sprievodcu 
•				vstupenka	do	PEKLO	ČERTOVINA 
•				komentovaná	prehliadka	pekla	sprievodcom	-	čertom 

•				pekelné	predstavenie 
•				balíček	od	Mikuláša 
•				sladká	pozornosť 
•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Ceny:
 deti	/	42€

dospelý	/	45€

PROGRAM

Odchody v ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, SE, príp. TT). Brány pekelné sa pre nás otvoria okolo 
obeda. Môžete sa tešiť na diabolsky nabitý program a pekelnými chodbami vás bude sprevádzať čert od 13:00 do 
14:00 hodiny. Môžete si zmerať sily v súbojoch hneď s niekoľkými čertami. Sám Lucifer váži niektorých hriešnikov 
na váhe hriechov a mená tých najhriešnejších si zapíše do svojej knihy hriechov. Zábavný program by mal trvať 60 
minút, záleží na čertoch, ako dlho si vás tam nechajú a či vás vôbec pustia späť na pozemský svet.

Chcete vedieť, čo sa deje v pekle, keď je čertova kuchárka na dovolenke? Od 14:00 do 16:00 máme rezerváciu v 
Pekelnom šenku kde je možnosť obedu. Pekelnú desiatu vám naservíruje z vidlice sám čert! Dospelí isto neodola-
jú vábivej vôni pekelného Čertopiva, vareného vína či vianočného punču. Voľný rozchod, fotografovanie s čertami. 
A nemala by chýbať ani čertovská diskotéka, maľovanie na tvár, čertovské účesy, bohatá čertovská tombola, súťa-
že, balíček od Mikuláša, ohnivá šou či pekelný ohňostroj (19:30)! Príchod na Slovensko vo večerných hodinách.

Peklo Čertovina - svetový unikát
Vstúpte do čertovského labyrintu, ktorý je rozložený na siedmich poschodiach, pričom do hlbín zeme siaha 12 
metrov a k nebesiam mieri až 8 metrov. Takmer štvorkilometrový labyrint chodieb, komnát a zákutí vás uchváti do-
konalosťou vo všetkých detailoch.

NÁŠ TIP NA ČERTOVSKÝ ZÁJAZD PRE DETI!

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



ROZPRÁVKOVÝ ADVENT V SZENTENDRE

KTO	BY	SI	MYSLEL,	ŽE	OKREM	HLAVNÉHO	MESTA	NEMÁ	MAĎARSKO	ČÍM	ZAUJAŤ	BUDE	MILO	PREKVAPENÝ.	ROZPRÁVKOVÉ	MES-
TEČKO	SZENTENDRE	(SLOVENSKY	SVÄTÝ	ONDREJ)	MÁ	CENTRUM	DIAMANTOV	A	MÚZEUM	MAĎARSKÝCH	ŠPERKOV,	MÁ	AJ	MNOŽ-
STVO	KOSTOLOV.	ZA	KAŽDÝM	ROHOM	JE	MÚZEUM,	GALÉRIA	ALEBO	OBCHODÍK	S	UMELECKÝMI	VÝROBKAMI.	TOTO	MESTO	UMEL-

COV	VÁM	PONÚKA	KRÁSNE	VIANOČNÉ	TRHY.	

    CENA ZAHŔŇA:
•				dopravu	luxusným	klimatizovaným	autobusom 
•				poistenie	insolventnosti	CK 
•				sprievodcovské	služby 

•				miestenka	+	7,-	€	(nie	je	v	cene	zájazdu) 
•				poistenie	liečebných	nákladov	(nie	je	v	cene	zájazdu,		
					informujte	sa	v	CK)

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK		-		INFO@BARTOTRAVEL.SK		-		+421 915 753 059

Cena: 39€ / osoba

PROGRAM

Odchody zo Slovenska v skorých ranných hodinách z nástupných miest (NM, PN, TT, SE). Priamo v Szentendre 
navštívite spolu so sprievodcom jedinečné centrum Caprice, centrum diamantov a Múzeum maďarských šperkov, 
jediné svojho druhu v Maďarsku. Jedná sa o prehliadku 1000-ročnej šperkárskej tradície v krajine. Po prehliadke 
vzácnych šperkov, ktoré nosili aj samotní panovníci ríše (vrátane cisárovnej Sissi), vás čaká ukážka úpravy drahých 
kameňov. V prípade záujmu si budete môcť kúpiť šperky aj v miestnej predajni a odniesť si tak nejaký ten vzácny 
kúsok so sebou. Szentendre (Sv. Ondrej) je prezývané mestom umelcov, v minulosti bolo významnou umeleckou 
kolóniou. Za každým rohom je múzeum, galéria alebo obchodík s umeleckými výrobkami. Toto mesto umelcov Vám 
ponúka krásne vianočné trhy. Môžete navštíviť vínnu pivničnú reštauráciu, ktorá ponúka vynikajúce maďarské vína. 
Neďaleko mesta sa nachádza skanzen balkánskej kultúry. Budete mať individuálne voľno v mestečku, voľný čas na 
vianočných trhoch. Príchod na Slovensko vo večerných hodinách.

Kto by si myslel, že okrem hlavného mesta nemá Maďarsko čím zaujať bude milo prekvapený. Rozprávkové mes-
tečko Szentendre (slovensky Svätý Ondrej) má stredomorskú atmosféru vďaka prisťahovalcom z z Balkánu v 15 
storočí, ktorí odmietli žiť pod tureckou nadvládou. Turci však roku 1541 dobyli aj neďaleký Budín a súčasťou 
Osmanskej ríše sa tak stalo aj Szentendre. V 14. storočí mesto založili srbskí utečenci unikajúci pred Turkami a v 
17. storočí sa k nim pridali Albánci a Gréci. Mestečko získalo od uhorských kráľov privilégiá. V tej dobe to však už 
bolo srbsko-dalmatínsko-grécke mesto s krivoľakými úzkymi uličkami a pravoslávnymi srbskými kostolmi, ktoré 
tu ešte aj dnes vytvárajú svojskú atmosféru. Vzhľad mesta formovala hlavne aj dodnes tu žijúca početná menšina 
Srbov, s prekvapením zistíte že názvy ulíc sú dodnes vypísané cyrilikou. Táto menšina si tu dodnes zachováva 
svoje tradície a pravoslávnu vier. V meste je množstvo pravoslávnych kostolov.

Tento	zájazd	momentálne	nie	je	v	ponuke	
pre	verejnosť,	ale	len	pre	ucelené	skupiny.	www.BartoTravel.sk



SPOLUPRACUJEME

www.OBJAVUJSVET.sk
...zážitky zostávajú...

Objavuj svet
Spolupracujeme s partnerskou cestovkou pre letecké zá-
jazdy www.objavujsvet.sk, ktorá zabezpečuje poznáva-
cie letecké zájazdy do Ruska, Gruzínska, Škandinávie...
www.objavujsvet.sk / info@objavujsvet.sk / 
0902363304 

Záhorák
Spolupracujeme s týždenníkom Záhorák, ktorý je našim 
hlavným mediálnym partnerom v printovom médiu.
www.zahorak.sk   /  zahorak@zahorak.sk  / 034-651 47 
26 / 034-651 54 84 

Pavol Farkaš - EXPRES VIDEO
Naše prvé propagačné BARTOvideo zo zájazdu vznik-
lo vďaka profesionálnemu kameramanovi Pavlovi Far-
kašovi, ktorý poskytuje foto-video služby nielen pre CK  
BartoTravel. Video nájdete na www.tvregion.tv pod ná-
zvom Autobusom zo Senice do celej Európy a dlhšiu ver-
ziu na našej webovej stránke už čoskoro!
expresvideocloud@gmail.com / 0907 440 022 

Seničan.sk
Spolupracujeme s „reklamnou agentúrou“ Seničan.sk, 
ktorý je našim hlavným mediálnym partnerom na Face-
booku. 
www.facebook.com/senican.sk

Last Minute Dovolenkové centrum
Spolupracujeme s cesovnou agentúrou Last Minute Do-
volenkové centrum v Senici - výhradný predajca našich 
zájazdov na Záhorí. Predaj dovoleniek od viac ako 300 
cestovných kancelárií. Kamennú predajňu - našu poboč-
ku nájdete na námestí v Senici, hneď vedľa vchodu do 
obchodného domu CIEĽ.  

Otváracie hodiny v mesiacoch: Január, Jún, Júl, August:
Pondelok - Piatok   9:00 - 18:00
Sobota                      9:00 - 12:00
Nedela                      ZATVORENÉ

Otváracie hodiny v mesiacoch: Február, Marec, Apríl,
Máj, September, Október, November, December:
Pondelok - Piatok   9:00 - 17:00
Sobota                      ZATVORENÉ
Nedela                      ZATVORENÉ

Marry me?
Doprajte svojim zamestnancom benefit v podobe zá-
jazdu podľa vašich požiadaviek, CK BartoTravel za Vás 
všetko zariadi. O výzdobu napríklad firemnej akcie, veči-
erku, oslavy, stužkovej a hlavne svadby sa postará naša 
partnerská svadobná agentúra Marry Me?.
www.marry-me.sk / info@marry-me.sk / 0948 222 519 

ghstudio - reklamná agentúra  
Spolupracujeme s fullservisovou reklamnou agentúrou  
ghstudio, ktorá nám zabezpečuje výrobu všetkých pro-
pagačných materiálov, talčovín a tiež prenájom reklam-
ných plôch a citylightov v Senici. 
www.ghstudio.sk / info@ghstudio.sk / 0948 850 272 

Svadobná agentúra

www.BartoTravel.sk
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POZNÁMKOVÝ BLOK
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