Katalóg zájazdov
Závodu služieb železníc
2018

PONUKA ZÁJAZDOV ZSŽ 2018
1. Karneval v Nice a slávnosť citrusov 14.02 – 19.02.
2. Benátsko a jeho krásy 08.02. – 12.02.
3. Rím – večné mesto 15.03. – 19.03.
4. Medžugorie - letecky z Bratislavy 13.04. – 20.04.
5. Azerbajdžan, Gruzínsko, Arménsko 28.04. – 12.05.
6. Za krásami Kampánie s pobytom na Ischii 08.06. – 17.06.
7. Laponskom a Karéliou cez Solovecké ostrovy 20.06. – 07.07.
8. Švajčiarsko – v tieni Matterhornu 09.07. – 14.07.
9. Švajčiarsko – krajom Wiliama Tella 16.07. – 22.07.
10. Švajčiarsko – Walliské Alpy 07.08. – 14.08.
11. Švajčiarsko – Alpská rozprávka 16.08. – 22.08.
12. Transsibírska magistrála 25.08. – 15.09.
13. Za krásami Kampánie s pobytom na Ischii 21.09. – 30.09.
14. Izrael - letecky z Košíc 17.10. – 24.10.

Kontakt (zasielanie prihlášok):
ŽSR - Závod služieb železníc, Bajzova 14, 040 01 Košice
Peter Ďurčák, e-mail: durcak.peter@zsr.sk
Ing. Marek Vasiľko, e-mail : vasilko.marek@zsr.sk
Žel. tel.: 910 – 2336, 2333, 2337,
Tel.: 055 229 2336, 055 229 2333, 055 229 2337, Fax: 055 229 2336

Karneval v Nice a slávnosť citrusov
MENTON – MONACO – ANTIBES – NICE – CANNES
Nice – kráľovná francúzskej riviéry, mesto veľkolepých osláv, festivalov, palácov a kasín.
Karneval v Nice patrí k najvýznamnejším udalostiam roka na Azúrovom pobreží.
Slávnosť citrusov v Mentone nemá vo svete obdobu. Každý rok priláka stovky tisíc návštevníkov. Na neuveriteľné stavby
a dekorácie sa spotrebuje viac ako 140 ton citrusových plodov. Divadelné predstavenie, ako sa patrí!
V roku 2018 sa bude konať už 85. ročník tejto výnimočnej veľkolepej slávnosti.

Termín: 14.02. – 19.02.2018

Cena: 190 €

Rámcový program:
1. deň: Podvečerný odchod vlakom z Bratislavy o 16:30 cez Viedeň a nočným vlakom do Talianska (miestenka).
2. deň: Tranzit cez Taliansko. Popoludní prechádzka v Cannes - festivalový palác, staré mesto. Ubytovanie v Cannes.
3. deň: Prehliadka historického Antibes - prístav jachiet, palác Grimaldi. Maškrty na Provensálskej tržnici v podobe
klobások a syrov. Návšteva miništátu Monaco - Kniežací palác, výhľady na prístav, možnosť prehliadky Oceánografického
múzea.

4. deň: Celodenný výlet do krásneho mesta Nice. Karneval v Nice – kvetinový sprievod, najslávnejšia udalosť na Riviére.
5. deň: Slávnosť citrusov v Mentone, popoludňajší odchod, tranzit cez Taliansko, nočným vlakom do Rakúska (miestenka).
6. deň: Dopoludňajší príchod do Bratislavy o 11:22 hod.
Ubytovanie: v 2* hoteli v 2 a 3 - posteľových izbách s vlastným soc. zariadením
Cena zahrňuje: 3 x nocľah v Cannes, 3 x raňajky, 2 x
miestenky, pobytovú taxu, služby vedúceho zájazdu,
poistenie CK proti insolventnosti
Cena nezahrňuje: cestovné lístky na vlaky (voľný lístok FIP),
vstupné, komplexné cestovné poistenie, ležadlo Viedeň –
Bologna a späť
Nadštandartné služby (za doplatok), zabezpečíme za Vás:
Ležadlo Viedeň – Bologna (T6 = 20 €, T4 = 30 €)., ležadlo
Bologna – Viedeň (T6 = 20 €, T4 = 30 €). Nutné uviesť pri
prihlásení na zájazd.
Voľné lístky FIP: zamestnanci (ŽSR, ZSSK a.s., ZSSK
CARGO) – OBB, FS, SNCF, rodinní príslušníci a dôchodcovia –
OBB, FS a preukaz na 50% FIP (cestovné = cca 30 EUR )
Minimálny počet účastníkov zájazdu: 20

Termín prihlásenia na zájazd: do 09.01.2018

Benátsko a jeho krásy
Termín zájazdu: 08.02. – 12.02.2018

Cena: 150 €

Rámcový program:
1. deň: Odchod z Bratislavy o 16:30 cez Viedeň, nočným vlakom do Talianska
(miestenka).
2. deň: Verona. Vďaka cestovateľskej finte ušetríme na vstupnom a doprave viac
ako 30 € . Čo si vysvetlíme a vyskúšame? Pri Júliinej hrobke, kde dievča zmizlo a
v 3. najväčšom rímskom amfiteátri (Arena, 20 000 ľudí) legendárnu akustiku.
Uvidíme ešte : fresky v románskom kostole San Fermo, Júliin dom s balkónom,
Piazza dei Signori a tvár Dante Alighieriho, vežu Torre dei Lamberti (po 368
schodoch, ale i výťahom ) a z nej mesto ako na dlani, Archu Scaligeri s
najzdobenejšími gotickými náhrobkami v Taliansku, rímske divadlo, archeologické múzeum, mestský hrad Castelvecchio,
Baziliku San Zeno nad hrobkou patróna mesta. A určite si pochutnáme pizze a vynikajúcom miestnom víne.
3. deň: Padova: v Bazilike sv. Antona môžeme vidieť sarkofág i obrovský relikviár svätca, i ďakovné listy od veriacich.
V najstaršej botanickej záhrade v Európe aj palmu od roku 1585. Prejdeme sa po elipsovitom námestí Prato della Valle
ozdobenom sochami a vodným kanálom, kde sa nachádza Bazilika sv. Justíny, uvidíme zvláštny palác Palazzo della Ragione medzi
námestiami Piazza della Frutta a Piazza delle Erbe, zažijeme atmosféru trhov. Záujemcovia si pozrú Babtisterium, jednu z
najkrajších stavieb Padovy. Zájdeme aj do "slovenského obchodu" = všetko za 1 €. Odchod v neskorých večerných hodinách.
4. deň: Svetoznáme Benátky: na lagúne medzi pevninou a otvoreným morom a ich a každoročný krásny a bláznivý fašiangový
ošiaľ. Môžeme obdivovať veľké karnevalové sprievody či tradičné rituály. Plavbou lodným autobusom po najneobvyklejšej
dopravnej tepne sveta – Canale Grande uvidíme množstvom palácov a dostaneme sa priamo na Námestie San Marco. V centre
stojí
i Palác
dóžov,

Bazilika San Marco s ostatkami evanjelistu, Ponte Rialto, Ponte dei Sospiri (most vzdychov), môžeme sa preplaviť loďou na
ostrovy v lagúne (Murano, Burano), alebo vidieť a ochutnať čokoľvek iné počas individuálneho voľna. Odchod domov nočným
vlakom z Benátok do Rakúska (miestenka).
5. deň: Dopoludňajší príchod do Bratislavy o 11:22.
Ubytovanie: v 3* hoteli v dvojposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením a TV
Cena zahrňuje: 2 x nocľah v Padove, 2 x miestenky, poistenie CK proti insolventnosti, služby vedúceho zájazdu
Cena nezahrňuje: MHD v Padove, MHD a vstupy do pamiatok vo Verone (10 EUR), jsm. lístok na vodný autobus po Canale Grande
v Benátkach (6,50 EUR), prípadné vstupné do múzeí, galérií a niektorých chrámov v Benátkach (napr. klenotnica
v chráme
sv. Marca = 3 EUR, Campanilla = 6 EUR), ďalšiu stravu a komplexné cestovné poistenie
Nadštandardné služby (za doplatok), zabezpečíme za Vás: Ležadlo Viedeň – Ferrara (T6 = 20 €, T4 = 30 €), ležadlo
Benátky – Viedeň (T6 = 20 €, T4 = 30 €). Nutné uviesť pri prihlásení na zájazd.
Voľné lístky: zamestnanci (ŽSR, ZSSK a.s., ZSSK CARGO), ich rodinní príslušníci a dôchodcovia - FIP: ÖBB, FS
Minimálny počet účastníkov zájazdu: 20

Termín prihlásenia na zájazd: do 09.01.2018

Rím – večné mesto
Jedno z najväčších a najkrajších miest Európy a zároveň najnavštevovanejších a
najromantickejších miest sveta. Množstvo fascinujúcich historických pamiatok geniálnych umelcov
z neho robia múzeum pod šírym nebom právom zapísané na zozname svetového dedičstva
UNESCO. Rím však nie je len o histórii, ale aj o značkových obchodoch, moderných budovách,
reštauráciách, o neopakovateľnom nočnom živote, o jedinečnej atmosfére a chuti.

Termín zájazdu: 15.03. – 19.03.2018

Cena: 150 €

Rámcový program:
1.deň: Podvečerný spoločný odchod z Bratislavy cez Viedeň a nočným vlakom do Ríma (miestenka).
2. – 4.deň: Návšteva Vatikánu, mesto v meste a štát v štáte,
Bazilika sv. Petra s Michelangelovou Pietou, pápežská hrobka
s hrobom Jána Pavla II.; možnosť návštevy vatikánskych múzeí,
alebo kupoly Baziliky; Anjelský hrad, Pantheon, Santa Maria
Maggiore, Bazilika sv. Pavla za hradbami, San Pietro in Vincoli
(Michelangellov Mojžiš), Bocca della Veritá (Ústa pravdy),
Bazilika sv. Klementa (relikvie sv. Cyrila), Koloseum – novodobý
div sveta, Forum Romanum, Kapitol s jazdeckou sochou Marca
Aurélia, Španielske schody, Benátske Námestie s pamätníkom
Viktora Emanuela II., Trajánov stĺp, Piazza Navona s Berniniho
fontánou štyroch riek, Piazza del Popolo, fontána di Trevi,
Bazilika San Giovanni in Laterano nazývaná „matka a hlava
všetkých kostolov Ríma a sveta“, Scala Santa – Sväté schody
privezené sem z Jeruzalema. Dni nabité poznaním, dojmami,
sadnite si a nechajte sa podmaniť Rímom, vychutnajte si ho,
vyskúšajte pizzu, espreso, zasmejte sa na mopedoch a znovu sa vrhnite do víru dejín v kotli zvanom Rím. Večer odchod
nočným vlakom do Viedne (miestenka).
5.deň: Dopoludnia návrat na Slovensko s príchodom do Bratislavy o 11:22.
Ubytovanie : v 2*hoteli v 3-4 posteľových izbách v centre Ríma
Cena zahrňuje: 2 x miestenky, 2 x nocľah, 2 x talianske raňajky, služby vedúceho zájazdu, poistenie CK proti insolventnosti
Cena nezahrňuje: cestovné na vlaky, za doplatok pri prihlasovaní na zájazd: 6-miestne ležadlo (20 EUR), 4-miestne ležadlo
(30 EUR), vstupné - kupola Baziliky sv. Petra (5 EUR / výťahom 7 EUR), Vatikánske múzeá (14 EUR), dolná Bazilika sv.
Klementa (5 EUR); Roma Pass (36 EUR) = 3-dňový lístok na miestnu MHD + Koloseum + Palatinum + Forum Romanum + nejaká
ďalšia pamiatka napr. Anjelský hrad, ďalšiu stravu a komplexné cestovné poistenie
Poznámka: Zájazd je určený len pre zamestnancov ŽSR, ZSSK a.s., ZSSK CARGO a pre ich
rodinných príslušníkov !
Voľné lístky: zamestnanci a ich rodinní príslušníci - FIP: ÖBB, FS
Minimum účastníkov zájazdu: 20

Termín prihlásenia na zájazd: do 15.02.2018

Medžugorie - letecky z Bratislavy
Františkánska farnosť sv. Jakuba v dedine Medžugorie (Medzi horami) v štáte Bosna a Hercegovina je
v
povedomí kresťanského sveta zapísaná veľkými písmenami: na vrchole jedného z miestnych kopcov postavili
farníci v r. 1933 veľký kríž k 1900-tému výročiu ukrižovania Ježiša Krista, a pod susedným kopcom Podbrdo
sa v júni 1981 šiestim mladým ľuďom údajne zjavila Panna Mária.
Medžugorie sa stalo destináciou pre stovky tisícov „mariánskych“ pútnikov.

Termín zájazdu: 13. – 20. 04.2018

Cena: 230 €

Rámcový program: 1. deň: Stretnutie účastníkov zájazdu na letisku v Bratislave (20:00 – 20:30). Odlet
o 21:55 s príletom do Bosny a Hercegoviny o 22:55. Presun autobusom z letiska v Tuzle o 23:30 do Medžugoria
s príchodom o cca 04:00, ubytovanie a nocľah. 2. – 7. deň: Náboženský program v Medžugorí: výstup na
Podbrdo – miesto zjavenia, Križevac – krížová cesta, návšteva a výpovede chlapcov liečiacich sa z drogových
závislostí v komunite Čenakolo, medžugorský večerný program spojený denne so sv. omšou a adoráciou, hrob p.
Slavka Barbarića, socha zmŕtvychvstalého Krista so záhadnou tekutinou vytekajúcou z jeho nohy, osobné
stretnutie s vizionárkou Vickou. 8. deň: Presun autobusom z Medžugoria o 10:00 do Sarajeva cca 13:00,
prechádzka starým mestom a obed. O 16:30 pokračovanie v ceste s príchodom na letisko v Tuzle o cca 18:00,
odlet o 20:10 s príletom do Bratislavy o 21:25.
Ubytovanie: v 2, 3 a 4 - posteľových izbách s vlastným soc. zariadením, penzión má ideálnu polohu v Medžugorí:
do kostola 7 min. pešo, blízko na Podbrdo, Križevac a Čenakolo, v susedstve pekárnička s čerstvým pečivom
a 3 min. pešo veľký supermarket.

Cena zahrňuje: spiatočnú letenku: Bratislava – Tuzla – Bratislava vrátane veľkej kabínovej batožiny do 10 kg
s rozmermi do 56 x 45 x 25 cm, autobusovú dopravu v úseku: letisko Tuzla – Sarajevo – Medžugorie – letisko
Tuzla, služby vedúceho zájazdu, poistenie CK proti insolventnosti
Cena nezahrňuje: 7 x ubytovanie a 6 x polpenziu (136 €/ os., platí sa na mieste), podanú podpalubnú batožinu
(23kg alebo 32 kg) do lietadla (za doplatok), bakšišné: tlmočenie omší apod. (15 €), ďalšiu stravu a komplexné
cestovné poistenie
Stravovanie: polpenzia v cene ubytovania: raňajky formou bufetu, neskorý obed – neobmedzená konzumácia
(cca o 15:30): bohatá domáca kuchyňa blízka tej našej, priamo od hostiteľky pani Angely – polievka, hlavné jedlo,
ovocie, rôzne druhy nealko nápojov
Nadštandartné služby (za doplatok), zabezpečíme za Vás: Podaná podpalubná batožina pre let tam aj späť:
23 kg = 42 € (21 € tam a 21 € späť)/ os., alebo: 32 kg = 62 € (31 € tam a 31 € späť)/ os.
Nutné uviesť pri prihlásení sa na zájazd !!!

Dôležité info: na cestu nie je potrebný cestovný pas, stačí OP !!!

Na púti nás bude sprevádzať slovenský kňaz (vlastné sv. omše, spoveď).
Medžugorský večerný program spojený denne so sv. omšou a adoráciou je tlmočený do slovenčiny cez rádio.
Na preklad je potrebné zobrať z domu rádio s FM frekvenciou a slúchadlami, resp. mobil s funkciou rádia.
Voľné lístky FIP: (ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO) – nie sú potrebné, zájazd je vhodný aj pre neželezničiarov !
Minimálny počet účastníkov zájazdu: 20

Termín prihlásenia na zájazd: do

10.03.2018

Azerbajdžan, Gruzínsko, Arménsko
Termín zájazdu: 28.04. – 12.05.2018

Cena: 1200 €

Rámcový program:
1. - 2.deň: Podvečerný odchod z Košíc do ukrajinského Čopu, nočákom do Kijeva.
3.deň: Prehliadka hl. mesta Ukrajiny, večer odlet do Azerbajdžanu.
4. – 5.deň: Orientálny závan Baku, ktoré nás prichýli za svoje starobylé hradby. Prehliadka historického centra plného
úzkych uličiek. Dievčenská veža s príbehom, ktorý si rozpovieme priamo pod ňou je zároveň symbolom celého mesta.
Širvanšáhov palác z 15.storočia nám odkryje kus miestnych dejín. Moderné Baku so širokými bulvármi, luxusnými obchodmi,
reštauráciami pripomína Paríž. Neveríte? Vyhliadka na mesto a záliv Kaspického mora.
6.- 9.deň: Prehliadka Tbilisi - mesta na historickej „hodvábnej ceste“ - kostol Metechi so sochou Vakhtanga Gorgasali,
úžasná pevnosť Narikala, stará štvrť Abanotubani, tradičná ulica Sharden, synagóga a Katedrála Najsvätejšej Trojice
(jeden z najväčších ortodoxných chrámov sveta), pamiatky na Shota Rustaveli Avenue. Navštívime jedno z najstarších miest
Gruzínska - Mtskheta a uvidíme Katedrálu Svetitskhoveli (11.stor.) a kláštor Jvari (6. stor.). Pokračujeme do rodného mesta
J.V. Stalina Gori, kde si prezrieme jeho múzeum a ďalej k prehistorickému jaskynnému a skalnému mestu Uplistsikhe.
Prehliadka Kutaisi (2. najväčšie mesto Gruzínska), ďalej navštívime dve najkrajšie pamiatky zo zoznamu UNESCO v
západnom Gruzínsku: Katedrála Bagrati nad mestom a riekou Rioni, ako aj akadémiu a kláštor Gelati založený kráľom Davidom
IV. v 12. stor. Návrat na ubytovanie v hoteli v Tbilisi. Čaká nás horská etapa: prehliadka hradného komplexu Ananuri, cesta do
Kazbegi cez horský priesmyk Jvari (2379 m n.m.) a jazda na terénnych vozidlách (4x4) na prehliadku Chrámu Svätej Trojice
v Gergeti vo výške 2170 m pod horou Kazbegi (5033 m). Návrat do Tbilisi.

10.- 12.deň: Prechod do Arménska, návšteva nádherných ukážok stredovekej architektúry - kláštora Haghpat (centrum
vzdelanosti a umenia) ako i tajomného kláštora Haghartsin. Pokračujeme k jazeru Sevan (jedno z najväčších jazier Euroázie)
kde vás očaria krásne scenérie a výhľady na polostrove Akhtamar. Ubytovanie v Jerevane. Prehliadka centra mesta:
Námestie republiky, univerzita, pamätník Matka Armenia, parlament a prezidentský palác, pamätník obetiam genocídy v roku
1915 a úchvatný Matenadaran (depozitár starovekých manuskriptov). Navštívime komplex Cascade (centrum moderného
umenia) so sochami, fontánami a nádherným výhľadom na Jerevan a horu Ararat. Deň končí návštevou destilérky známeho
arménskeho brandy (degustácia dvoch druhov) a možnosťou nákupu. Poklady arménskej histórie – Katedrála Etchmiadzin,
kde je uložená kopija, ktorou bol prebodnutý ukrižovaný Kristus, kostol sv. Hripsima a pozostatky „chrámu nebeských
anjelov“ Zvartnots., jediný pohanský chrám v Arménsku zasvätený bohu Slnka v Garni. Po fotozastávke pri oblúku Charents
s výhľadom na Ararat uvidíme úžasný kaňon Garni a unikátny skalný chrám sv. Gegharda. Obed v typickej dedine, kde budeme
sledovať pečenie tradičného arménskeho chleba „lavaš“, posilníme sa autentickým arménskym jedlom a ochutnáme domácu
ovocnú vodku a víno. Odlet do Viedne.
Cena zahrňuje: vybavenie víz do Azerbajdžanu, 11 x ubytovanie, letenku Kijev – Baku – Jerevan - Viedeň (vrátane veľkej
23 kg batožiny), lôžka kategórie kupé T4 vo vlakoch v úseku: Čop – Kijev, Baku – Tbilisi, Tbilisi - Jerevan, služby vedúceho
zájazdu, poistenie CK proti insolventnosti
Cena nezahrňuje: miestnu dopravu (metro, maršrutky, taxíky), vstupy do pamiatok, stravu a komplexné cestovné poistenie

Maximálny počet účastníkov zájazdu: 11

Termín prihlásenia na zájazd: do 10.03.2018

Laponskom a Karéliou cez Solovecké ostrovy
Termín zájazdu: 20.06. – 07.07.2018

Cena: 1100 €

Rámcový program: 1. a 2.deň: Poludňajší odlet z Prahy do Helsínk, prehliadka fínskej metropoly: senátne námestie
s dómom a vládnym palácom, Uspenská katedrála, Skalný chrám, hala Finlandia, olympijský štadión. 3.deň: Vlakom naprieč
karjinou tisícich jazier do Rovaniemi, dedinka Santa Clausa na polárnom kruhu. 4.- 6.deň: Busom cez nedozernú tundru do
srdca nórskeho Laponska. Karasjok – v r. 1886 tam namerali najnižšiu teplotu v histórii Nórska – mínus 51,4 stupňa; sídlo
1. laponského parlamentu na svete (má chrániť identitu tejto dlho utláčanej menšiny) ; laponský skanzen; výborná reštaurácia
ponúka aj sobie mäso a tradičné laponské špeciality; naspäť cez fínsko-nórsku hranicu k najväčšiemu jazeru Laponska - Inari,
kde žijú fínski Sámovia. Ako žijú? A ako žili? 7.deň: Busom smerujeme na sever do nórskeho prístavného mesta Kirkenes,
zrazu sa ocitneme v jednej z najodľahlejších častí Ruska, Nikeľ a ešte pred pár rokmi najsevernejšie položená žel. stanica
s osobnou dopravou na svete, sme tu jediní turisti; naša prvá vodka a boršč, pohľadnice zasielame práve odtiaľto z miestnej
pošty, križujeme polostrov Koľa; nedozerné lesy, jazerá a ostnaté drôty. Iba tu žijú ruskí Laponci. Príchod do Murmanska.
8. – 9.deň: Prehliadka exotickej metropoly severného Ruska; Prospekt Lenina s veľkou sochou vodcu proletariátu. Kotví tu
1. atómový ľadoborec na a volá sa (napočudovanie) Lenin. Obrovský prístav; nekonečné rady vagónov plné rudy putujúcej zo
sibírskych baní – sme veľmi ďaleko od nórskej prírody. Aj keď počet obyvateľov Murmanska klesol za posledných 20 rokov
o dvestotisíc, ostáva s vyše tristotisíc obyvateľmi najväčším mestom sveta za polárnym kruhom (najväčšie zapolárne mesto
na americkom kontinente má asi päťtisíc obyvateľov). Svieti slnko, Murmančania posedávajú v parkoch olizujú maroženoje
a popíjajú vodku. My popíjame s nimi. Uhráme aspoň remízu? Rozlúčka so severom ako má byť. Večerný odchod nočným
vlakom do Petrozavodska (lôžko v cene). 10. – 11.deň: Kiži (UNESCO) – plavba rýchloloďou na ostrov v Onežskom jazere
s unikátnymi drevenými chrámami a skanzenom, večer návrat do Petrozavodsku. Druhý deň prehliadka hlavného mesta
Karelskej republiky, večerný odchod nočným vlakom do Kemu (lôžko v cene). 12.deň: Loďou (3 h) cez Biele more na
Solovecké ostrovy (UNESCO), prehliadka kláštora a pevnosti. 13.a 14.deň: Pamiatky na pracovný tábor GULAG z r. 19231939, výlet do prírody: hora Sekirnaja – výhľady na ostrov a Biele more, ďalšie objekty lágrov, kostol Nanebovzatia, kaplnky.
Možnosť požičania loďky, alebo plavby na neďaleký Zajačí ostrov, večer možnosť návštevy ruskej bani (sauny). Druhý deň
plavba naspäť na pevninu a nočným vlakom do Petrohradu (lôžko v cene). 15.- 18.deň: Dvestoročnú tradíciu hlavného mesta
Ruskej ríše cítiť a Petrohrad (UNESCO) je považovaný za kultúrne centrum krajiny. Chrám vzkriesenia Krista je najmenej
európskym a môže konkurovať chrámu Vasila Blaženého, postavený na mieste, kde spáchali atentát na cára Alexandra II. Aj
takto môže dopadnúť neúspešný reformátor. Izakijevsky sabor – chrám francúzskeho architekta Montferranda je najväčším
v meste. Už Vám je jasné, prečo sa o Petrohrade hovorí ako najkrajšom meste Európy? Prechádzky po Nevskom prospekte,
najväčšej tepne mesta s kníhkupectvami, kaviarničkami a kasínami. Podvečerný odlet z Petrohradu do Prahy.

Cena zahrňuje: vybavenie pozývacieho listu z Ruska, vybavenie ruských víz (POZOR, POTREBUJETE CESTOVNÝ PAS!), 6 x
ubytovanie, letenku Praha – Helsinky – Petrohrad - Praha (vrátane veľkej 23 kg batožiny), lôžka kategórie kupé T4 vo
vlakoch v Rusku v úseku: Murmansk – Petrozavodsk - Kem – Petrohrad, služby vedúceho zájazdu, poistenie CK proti
insolventnosti
Cena nezahrňuje: autobus v úseku: Rovaniemi – Karasjok – Inari – Kirkenes – Nikeľ - Murmansk (150 €), miestnu dopravu
(metro, maršrutky, taxíky, lode), 8 x ubytovanie v Rusku (160 €), vstupy do pamiatok, stravu a komplexné cestovné poistenie
Poznámka: Zájazd je určený len pre zamestnancov ŽSR, ZSSK a.s., ZSSK CARGO a pre ich rodinných príslušníkov !
Železničiari na dôchodku a ich rodinní príslušníci nemajú nárok na voľný lístok OSŽD !
Voľné lístky: zamestnanci - OSŽD, FIP: VR a ich rodinní príslušníci – OSŽD, a preukaz na 50% FIP (cca 40 € po Fínsku)
Maximálny počet účastníkov zájazdu: 11

Termín prihlásenia na zájazd: do

17.05.2018

Švajčiarsko – v tieni Matterhornu
Navštívte s nami dve svetovo známe horské strediská, prepojené jediným vlakom. V St. Moritzi Vás pozdraví svet
krásnych a bohatých, v Zermatte zase najčastejšie fotografovaná hora sveta - Matterhorn.

Termín zájazdu: 09.07. – 14.07.2018

Cena: 320 €

Rámcový program:
1. deň: Večer odchod z BA a cez Viedeň Euronightom (miestenka) do Švajčiarska.
2. deň: Výlet k ľadovcovému jazyku Morteratsch, ktorý nám mizne pred očami a prechádzka švajčiarskym horským
strediskom St. Moritz, kde sa 2x konali ZOH.
3. deň: Nastúpime do najpopulárnejšieho panoramatického vlaku Švajčiarska «Glacier Express».Táto vyhliadková cesta
v ľadovcovom exprese Švajčiarskymi Alpami je nezabudnuteľná, s horskými vrcholmi od začiatku až dokonca.
8- hodinová cesta dlhá 270 km, najpomalším rýchlikom na svete, vedie cez 291 mostov a 91 tunelov. Z mondénneho St.
Moritzu sa vlak plazí údolím Albulatal a hlbokou tiesňavou Rýna «Rheinschlucht», označovanou ako Grand Canyon Švajčiarska.
Prechádzať budeme zasnežené kopce Bernských Álp, s ľahkosťou prekonáme 2033 m vysoký priesmyk Oberalppass, či
Meterbahntunnel a potom už ideme z kopca, cez Andermatt a Fiesch v neporušenej oblasti Goms. Prostredníctvom
informačného systému sa dozviete napínavé historky a mnoho zaujímavostí o tejto trase naprieč Alpami, aby Vám neunikol
žiadny z vrcholov. Po pastve pre oči nasleduje pastva pre chuťové bunky: predkrm, hlavný chod a dezert sa podávajú čerstvé
z palubnej kuchyne priamo na vaše miesto (za doplatok).

4. – 5. deň: Zermatt (1620 m), jedno z najslávnejších európskych horských stredísk, nad ktorým dominuje majestátny
Matterhorn (4478 m), fakultatívne možnosť výjazdu zubačkou na Gornergrat do výšky 3081 m, prípadne výlet lanovkou na
Klein Matterhorn (3883 m), odkiaľ sa otvárajú nádherné výhľady na rad 38 štvortisícoviek, vrátane najvyššieho vrcholu
Švajčiarska – Monte Rosa (4634 m). Výlet lanovokou úpätie najväčšieho alpského ľadovca Aletschgletscher, prechádzka
Brigom, hlavného mesta nemecky hovoriaceho Horného Wallisu (Oberwallis), ležiaceho na južnom toku Rýna.
Návšteva termálnych kúpeľov Brigerbad, kúpanie v jaskyni s termálnou vodou (42 ºC) alebo vo vonkajších bazénoch.
Večerný presun do Zurichu a nočným vlakom do Viedne (miestenka).
6. deň: Ráno vo Viedni prestúpime na vlak do Bratislavy.
Cena zahrňuje: 3 x nocľah vo Švajčiarsku, 3 x miestenky, služby vedúceho zájazdu, poistenie CK proti insolventnosti
Cena nezahrňuje: trojchodové menu v Glacier Expresse (43 CHF), spiatočné cestovné na zubačku Zermatt - Gornergrat na
MP 50% FIP (57 CHF), lanovka na Klein Matterhorn (110 CHF), lanovka k ľadovcu Aletschgletscher (45 CHF), vstupné do
termálnych kúpeľov Brigerbad (19 CHF), ďalšiu stravu a komplexné cestovné poistenie
Ubytovanie: vo viacposteľových izbách v mládežníckych ubytovniach

Dôležité info: na cestu stačí OP !!!

Voľné lístky: zamestnanci - FIP: ÖBB, SBB, SP, BLS + MP 50% FIP, rod. príslušníci - FIP: ÖBB + Swisspass (cca 235 €)
Minimálny počet účastníkov zájazdu: 23

Termín prihlásenia na zájazd: do 15.05.2018

Švajčiarsko – krajom Wiliama Tella
Objavte s nami krásy Centrálneho Švajčiarska vďaka jedinečnému sieťovému lístku, ktorý nám ušetrí asi 350 frankov.
Bez námahy sa tak dostaneme do sveta hôr vďaka zubačkám a lanovkám, ktoré majú svoje NAJ prvenstvá vo svete.

Termín zájazdu: 16.07. – 22.07.2018

Cena: 300 €

Rámcový program:
1. deň: Večer odchod z BA a cez Viedeň Euronightom (miestenka) do Švajčiarska.
2. – 6. deň: Parnou zubačkou, ktorá spája mestečko Brienz na brehu rovnomenného jazera (560 m) s horou Brienzer
Rothorn (2.350 m). Najstrmšou zubačkou na svete šplháme do dvojtisícovej nadmorskej výšky na kopec Pilatus nad
švajčiarskym mestom Luzern pod uhlom až 48% bez istenia lanom, len s pomocou ozubnicového mechanizmu. Najstrmšou
pozemnou lanovou dráhou na svete sa zvezieme do alpskej osady Stoos (1306 m). Najstaršou horskou železnicou v Európe,

prevádzkovanou od r. 1871, sa dostaneme na kráľovnú hôr – Rigi (1797 m). Pozemnou lanovkou zo Stansu do Kalti z roku 1893,
ktorá v tom čase prekonala svetový rekord v dĺžke lanovky, pokračovanie prvou CabriO lanovkou na svete, double-decker,
ktorého horná paluba je bez strechy, do výšky 1.850 m, na vrchol Stanserhorn. Z Engelbergu prvou otáčavou lanovkou na
svete na vrchol Titlis (3020 m), prechádzka po 100 m dlhom a jeden meter širokom visutom lanovom moste zvanom TITLIS
Cliff Walk, ktorý spojuje komplex hornej stanice lanovky Titlis Rotair s hornou stanicou lanovky Ice Flyer. Mimochodom ide
o najvyššie položený visutý most v Európe. Lanovkou sa vyvezieme z Andermattu (1444 m) aj na Gemsstock (2961 m).
7. deň: Ráno vo Viedni prestúpime na vlak do Bratislavy.

Cena zahrňuje: 4 x nocľah vo Švajčiarsku, 2 x miestenky, služby vedúceho zájazdu, poistenie CK proti insolventnosti
Cena nezahrňuje: sieťový lístok po Centrálnom Švajčiarsku (240 CHF), ďalšiu stravu a komplexné cestovné poistenie
Ubytovanie: vo viacposteľových izbách v mládežníckej ubytovni

Dôležité info: na cestu stačí OP !!!

Voľné lístky: zamestnanci - FIP: ÖBB, SBB, SP, BLS, rodinní príslušníci - FIP: ÖBB + na 50% FIP (cca 100 €)
Minimálny počet účastníkov zájazdu: 23

Termín prihlásenia na zájazd: do 15.05.2018

Švajčiarsko – Walliské Alpy
Nad svetoznámym horským mestečkom Zermatt nad údolím Mattertal v kantóne Wallis nájdeme nezameniteľný symbol
švajčiarskych Álp - Matterhorn (4478 m) i druhý najvyšší alpský vrchol Dufourspitze (4634 m) v masíve Monte Rosy.
Hneď v susednom údolí Saastal sa nachádza známe lyžiarske centrum Saas Fee. Naviac se hneď za riekou Rhonou
rozprestiera úchvatná horská krajina Bernských Álp s najdlhším európskym ľadovcom - Aletsgletcher.

Termín zájazdu: 07.08. – 14.08.2018

Cena: 250 €

Rámcový program:
1. deň: Večer odchod z BA a cez Viedeň Euronightom (miestenka) do Švajčiarska.
2. deň: V popoludňajších hodinách príchod do oblasti Walliských Alp, kratšia túra nad obcou, kde kempujeme. (3 hod, ↑ 300
m, ↓ 300 m).
3. deň: Presun k najväčšiemu alpskému ľadovcu Aletschglestcher a priblíženie sa lanovkou k hore Eggishorn (2.907 m),
z ktorej sú nádherné výhľady nielen na ľadovec, ale i na velikány Bernských a Walliských Álp. Zo stanice
lanovky Fiescheralp (2.212 m) vyrazíme po unikátnej ceste Aletsch Panoramaweg, ktorá je zaradená pod ochranu UNESCO.
Ľadovec budeme mať na dosah, môžeme tiež vystúpať na vrchol Eggishornu. Túru nám spestrí unikátny cca 1 km dlhý tunel
pre turistov ( ↔ cca 7 hod., ↔ 16 km, ↕ 850 m).
4. deň: Saas Grund je po Zermatte najvýznamnejšie športové stredisko Walliských Álp, z ktorého je to iba kúsok na okolité
štvortisícovky. Hneď na začiatok si dáme jednu z najkrajších túr celého údolia Saastal. Vyjdeme lanovkou
na Hannigalp (2.336 m) a vydáme sa po hrebeni až k horskej chate Mischabelhütte (3.335 m). Pohľad na okolité ľadovce
a velikány je úchvatný. Zostup do údolia si môžeme spríjemniť zjazdom na kolobežkách ( ↔ cca 8 hod., ↔ 8 km, ↕ 1000 m).
5. deň: Výjazd lanovkou od obce Saas Grund (1559 m) k Berghütte Hohsaas (3101 m) pri ľadovci Triftgletscher, okolo chaty
Weissmieshütte (2726 m) ležiacej pod vrcholom Weissmies (4017 m). Výstup na vrchol Jegihorn (3206 m) s krásnými
výhľadmi na hory týciace sa nad údolím Saastal. Zostup na Kreuzboden (2397 m) a lanovkou alebo terénnou kolobežkou do
údolia. (7 hod, ↑ 600 m, ↓ 1200 m).

6. deň: Z obce Grachen (1550 m) lanovkou na Hannigalp (2121 m) a cez Rote Biel (2288 m) túra Swiss Alpenweg s výhľadmi
do údolia Saas Fee a na Bernské Alpy a Aletschgletscher do Saas Grund (1560 m) (7 hod, ↑ 600 m, ↓ 1000 m).
7. deň: Jednou z lahôdok zájazdu je výlet do Zermattu, do blízkosti Matterhornu (4.478 m), kde sa zvezieme vlakom
a odtiaľ vyjdeme lanovkou k jazeru Schwarzsee (2.583 m). Z tohto miesta je podľa mnohých najkrajší pohľad na
Matterhorn. Do sýtosti sa pokocháme a vydáme sa po úbočí hory, do údolia potoka Zmuttbach, ktorý nás následne privedie
späť do Zermattu ( ↔ cca 5 hod., ↔ 7 km, ↕ 400 m). Podvečerný odchod vlakom cez Rakúsko (miestenka).
8. deň: Ráno vo Viedni prestúpime na vlak do Bratislavy.
Cena zahrňuje: 5 x nocľah v kempe vo vlastných stanoch, 2 x miestenky, služby vedúceho zájazdu, poistenie CK proti
insolventnosti
Cena nezahrňuje: nutné výdaje: autobusy a lanovky (celkovo do cca 130 CHF); voliteľné výdaje: zjazd kolobežkou (18 CHF),
stravu a komplexné cestovné poistenie
Ubytovanie: Kemp je plne vybavený, jeho súčasťou je aj menší bazén, reštaurácia.

Dôležité info: na cestu stačí OP !!!

Voľné lístky: zamestnanci - FIP: ÖBB, SBB, SP, BLS, rodinní príslušníci - FIP: ÖBB + na 50% FIP (cca 100 €)
Minimálny počet účastníkov zájazdu: 23

Termín prihlásenia na zájazd: do 15.05.2018

Švajčiarsko – alpská rozprávka
Termíny zájazdu: 16.08. - 22.08.2018
Rámcový program:

Cena: 320 €

TENTO ZÁJAZD S NAMI ABSOLVOVALO 272 KLIENTOV !

1. deň: Večer odchod z BA a cez Viedeň Euronightom (miestenka) do Sargansu.
2. deň: Ráno v Sarganse naberáme kurz Chur. Čaká nás legenda medzi vlakmi – panoramatický Bernina Express (miestenka)
a 1 z najkrajších tratí s množstvom viaduktov, tunelov, jazier a údolí. Berninská linka Rhätische Bahn je najstrmšie vedenou
úzkokoľajnou železnicou bez ozubnicového pohonu- svetový unikát, vychutnáme si i prejazd cez Landwasserviadukt - ikonu
svetového železničného staviteľstva. Cez najvyšší bod trate Passo del Bernina pokračujeme k jazeru Lago Bianco a ľadovcu
Palu. Do údolia zostúpime cez točitý Kreisviadukt pri Brusiu, tiež unikát. Popoludní sa autobusom prevezieme údolím
vynikajúceho vína – Veltlin. Popri palmách a jazere Lago di Como sa dostaneme do centra finančníctva - Lugana, mesta parkov,
promenád a záhrad, a k rovnomennému jazeru. Nocľah máme zabezpečený pri jednom z hradov v Bellinzone.
3. deň: Swissminiatur - spoznáme Švajčiarsko za hodinu a to v mierke 1:25. Viac ako 127 modelov aristokratických domov,
hradov, katedrál a iných stavieb, 3500 m dlhá železničná minitrať s 18 funkčnými vlakmi, zubačkami, visutými lanovkami
a
loďami. Presunieme sa do mesta Locarna pri jazere Lago Maggiore, nazývaným švajčiarskym Monte Carlom. Lanovkou
k pútnickému chrámu Madona del Sasso, vychutnáme si vyhliadku. Romantickou Centovallibahn cez strže a divoké vody do
Domodossoly a cez slávny Simplonský priesmyk do Brigu. Vystupujeme v Interlakene, v jednom z najstarších
a
najvyhľadávanejších alpských stredísk, patriaceho do skupiny ”Best of the Alps”, vstupnej brány k horskému svetu
Švajčiarska. Precítime majestátnosť trojhviezdnych vrcholov Eiger (3 970 m), Mönch (4 099 m) a Jungfrau (4 158 m)
a
ubytujeme sa v hosteli.
4. deň: Prechod tiesňavou rieky Aary - 1400 m dlhý a 200 m hlboký zázrak prírody bezpečne zvládneme schodíkmi
a tunelmi. Uvidíme 120 m vysoký Reichenbachský vodopád, známy aj tým, že tu zahynul hlavný predstaviteľ novely Artura
Connana Doyla – Sherlock Holmes. Vyvezie nás lanovka a ešte 20 min. pešou túrou k terase nad vodopádom. V Brienzi sa
parníkom preplavíme cez 14 km dlhé rovnomenné jazero, prestúpime v Interlakene a hneď odchádzame do hlavného mesta
konfederácie – Bernu, zapísaného v UNESCO. Pozrieme si budovu spolkového parlamentu, radnicu, dom Alberta Einsteina,
v ktorom vytvoril teóriu relativity, i najvyššiu (100 m) katedrálu vo Švajčiarsku zasvätenú sv. Vincentovi. Vrátime sa na
nocľah do hostela v Interlakene.
5. deň: Luxusný Goldenpass Panoramic - a úchvatné výhľady na nádherné lúky s pasúcimi sa Milkami. Prestup na horskú
ozubnicovú železnicu do Rochers de Naye (2042 m) – raja svišťov. Jedol Vám už jablko z ruky sob alebo dokonca aj svišť?
Úžasný výhľad na Ženevské jazero, prechádzka k najkrajšiemu hradu Švajčiarska – Chillon. Od hradu krátkou plavbou po
jazere do Vevey . V srdci švajčiarskej riviéry sa prejdeme po jazernej promenáde, vyfotíme pri soche Charlieho Chaplina,
ktorý tu žil celé štvrťstoročie. Ubytujeme sa v Lausanne.
6. deň: Najvyššiu horu záp. Európy Mont Blanc(4807 m) si obzrieme najprv rovnomenným panoramatickým Expressom cestou
do Chamonix– najväčšieho horského strediska savojských Álp na jej úpätí a dejisku 1. zimných olympijských hier. Možnosť
fakultatívne sa vyviesť lanovkou na vrchol Aiguille du Midi (3842 m), príp. vláčikom na Montenvers a navštíviť ľadovú jaskyňu
vytesanú do 3. najväčšieho alpského ľadovca Mer de Glace. Po prehliadke mestečka sa zastavíme ešte na krátku prechádzku
Ženevou. Večerný presun do Zurichu a nočným vlakom do Viedne (miestenka).
7. deň: Ráno vo Viedni prestúpime na vlak do Bratislavy.
Cena zahrňuje: 4 x nocľah vo Švajčiarsku, 3 x miestenky, autobus Tirano – Lugano, 1 x raňajky, služby vedúceho zájazdu,
poistenie CK proti insolventnosti
Cena nezahrňuje: cestovné na vlaky (neželezničiari = 350 EUR), vstupné (24,50 CHF), ďalšiu dopravu (18 CHF), zubačku
prípadne lanovku v okolí Mont Blancu, ďalšiu stravu a komplexné cestovné poistenie
Ubytovanie: vo viacposteľových izbách v mládežníckych ubytovniach
Dôležité info: na cestu stačí OP !!!
Voľné lístky: zamestnanci - FIP: ÖBB, SBB, SP, BLS, SNCF, rodinní príslušníci a dôchodcovia - FIP: ÖBB
+ Swisspass (300 €) + na 50% FIP (cca 30 €)
Minimálny počet účastníkov zájazdu: 23

Termín prihlásenia na zájazd: do 10.06.2018

Transsibírska magistrála
Legendárna najdlhšia železničná trať na svete spája 87 miest a dedín, prekonáva 9 288 km,
7 časových pásiem a 16 riek cez jednu krajinu, 30 x väčšiu ako Francúzsko.
● Najsilnejšie zážitky a možno Vaša najlepšia dovolenka v živote!
● Najprepracovanejší program na Slovensku !
● Skúsenosti vedúceho zájazdu z cestovania vlakom v 12 krajinách Sovietskeho zväzu.

Termín zájazdu: 25.08. – 15.09.2018

Cena: 1350 €

Rámcový program:
1. deň: Odchod z Košíc o 18:02 a z Bratislavy o 17:53 do Budapešti, kde sa stretne východná vetva účastníkov so západnou,
spoločný presun na ubytovanie, nocľah v hoteli.
2. deň: Ranný presun na letisko a odlet do MOSKVY: hlavného mesto najväčšej krajiny sveta a najväčšie mesto Európy, sídlo
patriarchu a výherca súťaže o najdrahšie mesto sveta posledných rokov. Farebné cibuľové vežičky Chrámu Vasila Blaženého
sú symbolom ruskej architektúry. Vystojíme si radu na najmladšiu múmiu na svete, so živým „večne živým“ sa aj odfotíme.
Množstvo parkov a fontán, čistota, zápchy. Kremeľ je centrom Moskvy a 600 rokov ruskej moci. Najväčší kanón sveta
a
najväčší zvon sveta. Dotknete sa ich. Dozviete sa, že kanón nikdy nevystrelil a zvon nikdy nebil. Spasská veža je Big Benom
Moskvy, Blagoveščenskyj sabór (chrám Zvestovania panny Márie), hrobky cisárov v kláštore Zjavenia archanjela Michaela,
Uspenskaja katedrála (chrám Nanebevzatia Panny Márie) sťa z renesančnej Florencie. Zvonica Ivana Veľkého. Kremeľ si
pozrieme dôkladne, veď je to prvá pamiatka, ktorú si zobralo UNESCO v Rusku pod svoje krídla. V Gume nakúpime vodku,
sadneme do vlaku a čaká nás legenda – Transsibírska magistrála.

3. – 4.deň: Cesta vlakom z Moskvy: prvé bábušky, raky, vareňiky, pirôžky a čaj zo samovaru. Prekročíme pohorie Ural,
budeme sa kochať nádhernou scenériou okolo nás, oprášime ruštinu, vytiahneme vodku a otvoríme ňou široké ruské duše.
Prekročíme pomyslenú hranicu medzi Európu a Áziou na rieke Iset a pokračujeme do našej prvej zastávky na magistrále
a štvrtého najväčšieho mesta krajiny - Jekaterinburgu. Prehliadka mesta: Chrám na krvi (miesto popravy Romanovcov),
múzeum histórie a techniky Sverdlovskej železnice, pamätník ČS legionárov.
5. – 6.deň: Pokračujeme ďalej na východ. Sibír, lesy, brezy, lesy, lesy, bábušky, vareňiky, pirôžky a vlak prekračuje rieky
Irtyš, Ob, prechádza mestami Omsk, Novosibirsk. Stále les? Áno. Trať sa pomaličky zdvíha, hektolitre vodky a brezy
nekonečnej tajgy, vlaky naložené drevom sú čoraz častejšie a náš cieľ je čoraz bližšie.
7. – 9.deň: Prekročíme Jenisej a zastavujeme sa v Krasnojarsku: vstupná brána na chladnú Sibír, mesto založené kozákmi.
Prehliadka: najlepšie etnografické múzeum Sibíri, Kaplnka Paraskeva Pjatnica ortodoxnej cirkvi s výhľadom na mesto a Jenisej,
najdlhšiu rieku v Rusku (5 539 km). Cesta na juh nás vedie cez mestečko Divnogorsk, z diaľky si pozrieme krasnojarskú vodnú
elektráreň, moderný div sveta, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Porovnáme ju s tou

na desaťrubľovej bankovke.
10. deň: Perla Sibíri, Bajkal (UNESCO) – zásobáreň až pätiny povrchovej sladkej vody na Zemi, veľké ako Belgicko,
najhlbšie (1 637 m) a najstaršie jazero na našej planéte, ktoré napĺňa 336 riek a vyteká z neho jediná - Angara.
Krugobajkalka = Bernina Express na ruský spôsob, historická železničná trať vedená časťou juhovýchodného brehu
Bajkalského jazera. Takéto množstvo inžinierskych stavieb nie je možné vidieť na žiadnom úseku železničných tratí v celom
Rusku: 57 tunelov a galérií; 248 mostov a viaduktov; 268 podporných stien. Železniční fajnšmekri si prídu na svoje.
11. – 12. deň: Plavba cez rieku Angaru do dedinky Listvjanka, klasická drevená architektúra, transfer späť do Irkutska (cca
70 km) so zastávkou v skanzene Taltsy. Irkutsk: veľmi príjemné mesto na polceste medzi Moskvou a Vladivostokom. Bývalé
intelektuálne centrum ľudí v exile, dnes pomerne moderná metropola, ktorá je jednou nohou v prírode. Kostol Nanebovstúpenia,
prvý krát nakukneme do obchodov a každý si možno kúpi kamusi, zimné topánky, tak typické pre chladnú oblasť Sibíre. Na
centrálnom trhovisku necháme oči pri vedrách tvarohu, mäsa, rýb a večer ochutnáme kvalitný Pilsner
s posedením v českej krčme.
13. - 14. deň: Ranný odchod z Irkutska, vďaka čomu pocestujeme 4 hodiny popri Bajkale a uvidíme ho v celej svojej kráse.
Celá oblasť okolo Bajkalského jazera je stále križovatkou národov, kde chov sobov a udržiavanie starých tradícií sú súčasťou
každodenného života. Ulan Ude je hlavným mestom Burjatskej republiky, centrom budhizmu v Rusku a tretím najväčším
mestom Sibíri. Burjati sú mierumilovní ľudia, ktorí žijú stále v súlade s prírodou a tradíciami. Prehliadka mesta: najväčšia
Leninova hlava na svete, katedrála Hodigitrija, divadlá a Rimpoche Datsan. Etnografické múzeum Datsan v hornej Berezovke a
Ivolginsky Datsan: hlavný budhistický chrám Ruska. Mongolsko je tak blízko a tak ďaleko.
15. - 16. deň: Vlakom po legendárnej železničnej. trati cez Čitu, Birobidzhan, rieku Amur, Chabarovsk až do Vladivostoku.
17. - 19. deň: Vladivostok, tu končí železničná legenda a Váš sen sa stal skutočnosťou! Neplatí, že cesta je cieľ! Vlakom sme
prešli polovicu zemegule až na koniec sveta, nachádzame sa 11 573 km od hl. mesta našej domoviny a tak blízko pri Japonsku
či Severnej Kórei. Prehliadka mesta na siedmych sopkách, na jednu z nich sa vyvezieme „funikulérom“,
kde budeme mať
strategický prístav ako na dlani. Socha sv. Cyrila a Metoda, múzeum ponorky z II. sv. vojny, prevezieme sa muzeálnymi
hrkajúcimi električkami, samé japonské autá.

20. deň: Dopoludňajší odlet do Moskvy. Na obed si pochutnáme na držkovej polievke a bryndzových haluškách v SVK
reštaurácii, razom cítime kúsok domova a sme k nemu bližšie. V prípade záujmu možnosť absolvovať večerné predstavenie
Moskovského cirkusu, nocľah na hoteli.
21. deň: Chrám Krista Spasiteľa je centrom ruskej pravoslávnej cirkvi. Jeho história je neuveriteľná.
Poprechádzame sa po Arbate, pešej zóne Moskvy, po ulici umelcov a kaviarní. Vyskúšame najvyťaženejšie metro sveta (prepraví
vyše tri miliardy pasažierov ročne). Prejdeme si najluxusnejšie stanice, ktoré zahanbia všetky metrá západného sveta, nocľah
na hoteli.
22. deň: Dopoludňajší odlet do Budapešti, kde sa skupina delí, príchod do Košíc o 21:59 a Bratislavy o 16:07.
Ubytovanie: v ubytovniach (platí sa až na mieste).
Cena zahrňuje: vybavenie pozývacieho listu z Ruska, vybavenie ruských víz (POZOR, POTREBUJETE CESTOVNÝ PAS!), 1 x
nocľah v hoteli v Budapešti, spiatočnú letenku Budapešť – Moskva (vrátane veľkej 23 kg batožiny), jednosmernú letenku
Vladivostok – Moskva (vrátane veľkej 23 kg batožiny), 2 x nocľah v hoteli v Moskve, služby vedúceho zájazdu, ležadlá kategórie
kupé T4 vo vlakoch na Transsibírskej magistrále, poistenie CK proti insolventnosti
Cena nezahrňuje: 9 x ubytovanie (120 €), miestnu dopravu (metro, maršrutky, taxíky, lode), vstupy do pamiatok, obed
v slovenskej reštaurácii v Moskve, večerné predstavenie Moskovského cirkusu, stravu a komplexné cestovné poistenie,
Poznámka:
Zájazd je určený len pre zamestnancov ŽSR, ZSSK a.s., ZSSK CARGO a pre ich rodinných príslušníkov !
Železničiari na dôchodku a ich rodinní príslušníci nemajú nárok na voľný OSŽD lístok !
Voľné lístky: zamestnanci a ich rodinní príslušníci – OSŽD, FIP: MÁV

Maximálny počet účastníkov zájazdu: 11

Termín prihlásenia na za zájazd:

do 31.07.2018

Izrael – letecky z Košíc
Spoznajte miesta nabité históriou – Betlehem a Jeruzalem, Masada. Vystúpte na Olivovú horu, prejdite sa po
Getsemanskej záhrade, a kráčajte po Via Dolorosa, po ktorej niesol Ježiš svoj kríž až na Golgotu. Zastavte sa pri Múre
nárekov, najposvätnejšom mieste židovského národa a okúpte sa v najslanšom mori na svete, Mŕtvom mori.

Termín zájazdu: 17.10. – 24.10.2018

Cena: 450 €

Rámcový program:
1. deň: Ranný odlet z Košíc do Tel Avivu. Pozdĺž brehov Stredozemného mora sa presunieme do nádherného mesta Haifa,
ktoré je jedným z najvýznamnejších Izraelských prístavov. Navštívime Chrám Bahai s nádhernými visutými perzskými
záhradami, odkiaľ si vychutnáme nezabudnuteľný výhľad na mesto. Chrám je najposvätnejším miestom monoteistického
náboženstva.
2. deň: Presunieme sa do mesta Acre (UNESCO), ktoré bolo starým prístavným mestom a jednou z najstaršie osídlených
oblastí na svete. Navštívime starú križiacku pevnosť, Templársky tunel, mešitu pašu Jezzara a prejdeme sa po starom meste
a miestnom trhu. 3. deň: Nazaret - Bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa.

4. deň: Vydáme sa na Olivovú horu a vychutnáme si výhľad na Zlaté mesto Jeruzalem. Uvidíme nádhernú Getsemanskú
záhradu s takmer 2000-ročnými olivovníkmi a s Bazilikou agónie (Bazilika národov), kde sa Kristus potil krvou než ho zatkli.
Presunieme sa do Starého mesta, kde navštívime kostol sv. Anny, prejdeme si krížovú cestu, Chrám božieho hrobu až
prídeme k známemu Múru nárekov, najposvätnejšiemu miestu židovského národa. Hora Sion a miesto Poslednej večere a
hrobka kráľa Dávida. 5. deň: Betlehem, kde si pozrieme Baziliku Narodenia, jeden z najstarších kostolov na svete.
6. deň: Naša cesta pokračuje k Mŕtvemu moru, najslanšiemu moru na svete a najnižšie položenému miestu na zemi
(400 m pod hladinou mora), zastavíme sa v starobylom osídlení, v oáze Eid Gedi a míňať budeme i starovekú
pevnosť Massada, ktorá bola postavená na izolovanom útese kráľom Herodesom. Podľa času sa okúpeme i v Mŕtvom mori.
7. deň: Stará časť Jaffa, kde si pozrieme prístav a miestne vykopávky. Následne navštívime mesto Tel Aviv s modernou
architektúrou. 8. deň: Dopoludňajší odlet z Tel Avivu do Košíc.
Ubytovanie: v 2* hoteli v 2 a 3 - posteľových izbách s vlastným soc. zariadením
Cena zahrňuje: spiatočnú letenku: Košice – Tel Aviv – Košice vrátane veľkej kabínovej batožiny do 10 kg s rozmermi do
56 x 45 x 25 cm, 7 x nocľah, služby vedúceho zájazdu, poistenie CK proti insolventnosti
Cena nezahrňuje: miestnu dopravu po Izraeli, podanú podpalubnú batožinu (23kg alebo 32 kg) do lietadla (za doplatok), vstupné,
komplexné cestovné poistenie
Nadštandartné služby (za doplatok), zabezpečíme za Vás: Podaná podpalubná batožina pre let tam aj späť:
23 kg = 42 € (21 € tam a 21 € späť)/ os., alebo: 32 kg = 62 € (31 € tam a 31 € späť)/ os.
Nutné uviesť pri prihlásení sa na zájazd !!!

Minimálny počet účastníkov zájazdu: 20

Termín prihlásenia na zájazd: do 01.07.2018

Za krásami Kampánie s pobytom na Ischii
Sopečný ostrov Ischia, obmývaný tyrkysovým Tyrhénskym morom, pokrytý stálymi bujnými hájmi, s nádhernými
pieskovými plážami, je svetoznámy hlavne vďaka najväčšej koncentrácii termálnych prameňov v Európe, vyviera ich tu
cez 100. V zátoke Sorgeto je napr. kúpanie v mori možné po celý rok, keďže v skalných „vaniach“ sa vody zmiešajú na
fantastických 35°C. Pramene, bahno, horúci piesok oddávna liečia reumatické, neurologické, metabolické, dýchacie a
kožné problémy. Každý z ôsmych kúpeľov a termálnych parkov je úžasný a špecifický, väčšina s vlastným prístupom na
pláž: Poseidonove záhrady, terasovité Afroditine a Apollonove záhrady, Castiglione, staroveké kamenné Cava Scura či
rajský Eden (celodenné vstupy 12 – 32 €). Ostrov so 60 tisícami obyvateľov ročne navštívi až 6 miliónov obdivovateľov.
Pridajte sa aj Vy doprajte si ozdravnú kúru tela i duše.

Termíny zájazdu: 08.06.–17.06.2018 a 21.09.–30.09.2018

Cena: od 199 €

Rámcový program:
1. deň: Odchod z Bratislavy o 15:20 cez Viedeň, vlakom do Talianska (miestenka v cene, alebo ležadlo za doplatok).
2. deň: Príchod do Neapola cca o 13:40, plavba trajektom na ostrov Ischia, transfer na ubytovanie, večera a kúpanie
v bazéne hotela (okrem rezidencie La Palummera).
3. deň: Voľný program – kúpanie v mori alebo termálnych bazénoch – kúpaním v nich sa do ľudského organizmu pokožkou
vstrebáva množstvo minerálnych prvkov, priaznivo pôsobiacich na zdravie človeka. Termálny park Poseidonove záhrady je od
Vášho hotela vzdialený iba 1 km, (vstup cca 30 € na celý deň). V najväčšom termálnom parku ostrova je k dispozícii 25
bazénov s termálnou, minerálnou, morskou a sladkou vodou s teplotou od 15°C do 40°C. Je možné využiť Kneipove kúpele,
Japonské kúpele, rímske kreslá, sauny, liečebné a kozmetické centrum. Minerálne pramene vznikli vulkanickou činnosťou
a blahodarne pôsobia na pohybové ústrojenstvo, kožné choroby, ženské choroby, choroby vzniknuté v dôsledku chladu a iné.
Ozdravné kúpele môžete kombinovať s pobytom pri mori na súkromnej pláži parku – Citara.

www.giardiniposeidon.it

4. deň: Voľný program s oddychom pri mori alebo poldňový výlet po Ischii (20 €), kde uvidíte najatraktívnejšie miesta
ostrova a dozviete sa zaujímavosti z histórie aj súčasnosti. Zastavíte sa v Ischia Ponte, Casamicole, Laco Ameno, Foriu,
či rybárskej dedinke Sant Angelo, aj s ochutnávkou likérov vyrábaných z ovocia pestovaného na ostrove. Popoludní voľný
program s oddychom pri mori.

5. deň: Voľný program s oddychom pri mori alebo celodenný fakultatívny výlet na najkrajšie pobrežie na talianskej „čižme“
s „tisícom zákrut“- Amalfi (55 €),: Zastávka v Sorrente na prehliadku, nádherná panoramatická cesta s neopakovateľnými
výhľadmi na krištáľovo čisté more a Salernský záliv. Amalfi – kedysi sídlo biskupov a 1 zo 4 slávnych republík. Tu vynašiel
Flavio Gioia buzolu. Katedrála Duomo di S. Andrea uchováva ostatky sv. Ondreja apoštola. Cez Ravello návrat na Ischiu.
6. deň: Voľný program s oddychom pri mori alebo celodenný fakultatívny výlet na Capri (75 €), obľúbený ostrov celebrít
a rímskych cisárov, kde budete môcť obdivovať mestečká Capri a Annacapri a poznáte prírodné krásy ako Augustove
záhrady, či skalné útvary Faraglioni. Doporučujeme Vám prehliadnuť si vilu Axelu Munteho s panoramatickými výhľadmi na
celý ostrov a Sorrentský polostrov, či kostolík sv. Michala známy majolikovou podlahou.
7. deň: Voľný program s oddychom pri mori alebo celodenný fakultatívny výlet (55 €): Pompeje – bývalé rímske mesto,
v r. 79 n.l. pochované pod nánosmi sopečného prachu. Odborný výklad miestneho sprievodcu po archeologickom areáli
(cca 2 – 2,5 h). Vezuv – výstup na doteraz činnú sopku z kóty cca 1000 m.n.m., asi 3000 krokov tam aj späť. Možnosť
nahliadnuť do jej kráteru s priemerom 600 m a hĺbkou až 200 m.

8. deň: Voľný program s oddychom pri mori alebo poldňový výlet (15 €): po raňajkách transfer od hotela do Ischia Ponte –
historickej časti ostrova. Prehliadka Aragónskeho hradu s českým sprievodcom a výkladom (cca 2 – 2,5 h). Popoludní môžete
individuálne zájsť do zátoky Sorgeto a zatiaľ čo sa vajíčka varia v termálnom prameni v 90°C, Vy sa kúpete v morskej vode,
ktorú ohrieva na príjemných 35 °C. Možnosť občerstvenia v reštaurácii, či bahenné masky z Monte Epomeo. Plavba po mori
vodným taxíkom (cca 5 €) popri skalnom slonovi do rybárskej dedinky Sant Angelo, kúpať v mori sa môžete aj tu. Ukážeme si
hotel kam chodia na dovolenku „božskej Kája“ i nemecká kancelárka. Návrat po vlastnej osi, napr. aj s MHD, späť na hotel.
9. deň: V dopoludňajších hodinách cca okolo 10:00 opúšťame Ischiu, plavba trajektom do Neapola, o cca 14:30 odchod
domov z Neapola cez Rím a nočným vlakom do Rakúska (miestenka v cene, alebo ležadlo za doplatok).
10. deň: Poludňajší príchod do Bratislavy o 12:22.
Cena zahrňuje *(komplexnú cenu za zájazd nájdete pri Vami vybranom hoteli, v ponuke nižšie):
1 x miestenku (Viedeň - Rím), transfer ŽST. Neapol alebo letisko v Neapoli – prístav Neapol a späť, trajekt Neapol – ostrov
Ischia a späť, transfer prístav Ischia – hotel a späť, 1 x miestenku (Rím – Viedeň), 7 x ubytovanie, 7 x polpenziu (neplatí pre
rezidenciu La Palummera), vstup do hotelového termálneho bazéna (neplatí pre rezidenciu La Palummera), využitie
hotelových služieb, služby technického doprovodu zájazdu, služby miestneho česky hovoriaceho delegáta, informačné
materiály o ostrove a poistenie CK proti insolventnosti
Cena nezahrňuje: cestovný lístok na vlak (železničiari na FIP), ležadlo Viedeň – Rím a späť, pobytovú taxu (platí sa v hoteli),
fakultatívne výlety spomenuté v programe zájazdu, vstupy: termálne parky, katedrála S. Andrea v Amalfi (3 €), Pompeje
(11 € = 25-65 r.), 5,50 € (do 18 r.); NP Vezuv (10 €), Capri: Villa Axel Munthe (7 €), kostolík Sv. Michala (2 €),
Ischia: Aragónsky hrad (10 €), ďalšiu stravu a komplexné cestovné poistenie
Nadštandardné služby (za doplatok), zabezpečíme za Vás (nutné uviezť pri prihlásení na zájazd):
Ležadlo Viedeň – Rím (T6 = 20 €, T4 = 30 €), ležadlo Rím – Viedeň (T6 = 20 €, T4 = 30 €).
Spiatočná letenka už od 70 €, napr.: 09.06. Viedeň 14:30 – Neapol 16:15, 16.06. NAP 12:05 - VIE 13:55
+ príručná batožina: malá (56 x 45 x 25 cm) = ZADARMO
+ podaná batožina (nepovinná): 20 kg = 44,20 €, alebo 23 kg = 68,20 €
+ pri let. dopr. bude cena zájazdu znížená o 28 € a termíny zájazdu: 09.06.–16.06.2018 a 22.09.–29.09.2018
Voľné lístky: zamestnanci (ŽSR, ZSSK a.s., ZSSK CARGO), ich rod. príslušníci a dôchodcovia FIP: ÖBB, FS
Minimálny počet účastníkov zájazdu: 20

Prihlásenia na zájazd:

na 1. termín (08.06.–17.06.2018) do 10.05.2018
na 2. termín (21.09.–30.09.2018) do 15.08.2018

3* Hotel Albatros, Forio, www.albergoalbatros.it
Poloha: hotel v stredomorskom štýle, situovaný blízko zálivu „Baia di Citara“ a slávnych Poseidonovych záhrad,
cca 700m od centra Foria.
Ubytovanie: v dvojposteľových izbách, izby Superior sú pri bazéne v záhrade s priestrannou terasou, izby Standard sú v budove
s recepciou. Všetky zrekonštruované, elegantne zariadené, majú vlastné príslušenstvo, telefón, TV, minibar a trezor za príplatok,
fén, klimatizáciu, balkón alebo terasu s výhľadom na more.

Pláž: piesočná Cava dell´Isola cca 200m, Citara cca 800 m.
Stravovanie: polpenzia, raňajky – formou bufetu, večere – výber z menu a zeleninový bufet.
Služby: klimatizovaná reštaurácia, internet point pri recepcii, bar, hala s TV a wifi pripojením zdarma, novo vybudované
2 vonkajšie termo-minerálne bazény, z nich jeden teplý s hydromasážami, trávnik a vybavená slnečná terasa, vonkajší
snackbar s wifi pripojením zdarma. Možnosť termálnych procedúr v blízkom termálnom centre, súkromné nestrážené parkovisko.

2-lôžková izba Standard *(cena za osobu za celý zájazd vrátane pobytu)
Týždenný pobyt
3. osoba
SENIOR 55+
1. a 2. osoba
(So-So)
1. a 2. osoba
(2-12 rokov)

4.osoba
(2-12rokov)

3./4. osoba
dospelý

09/06 - 16/06/2018

395,00 €

384,00 €

146,00 €

270,00 €

345,00 €

22/09 - 29/09/2018

426,00 €

398,00 €

146,00 €

286,00 €

370,00 €

4.osoba
(2-12rokov)

3./4. osoba
dospelý

2-lôžková izba Superior *(cena za osobu za celý zájazd vrátane pobytu)
Týždenný pobyt
3. osoba
SENIOR 55+
1. a 2. osoba
(So-So)
1. a 2. osoba
(2-12 rokov)
09/06 - 16/06/2018

458,00 €

447,00 €

209,00 €

333,00 €

408,00 €

22/09 - 29/09/2018

489,00 €

461,00 €
209,00 €
Príplatky (os/noc):

349,00 €

433,00 €

Plná penzia

18,00 €

Klimatizácia ( 1/2 júna - 1/2 septembra)

ZDARMA

Výhľad na more

ZDARMA

Balkón alebo terasa

ZDARMA

WI-FI (terasa pri bazéne a hala)

ZDARMA

Vysvetlivky: Cena SENIOR 55+ platí pre osoby vo veku 55 rokov a viac.

Rezidencia La Palummera, Forio, www.residencepalummera.com

Poloha: komplex moderných apartmánov umiestnených v dvoch budovách, ktoré sa nachádzajú v pekne upravenej záhrade
s olivovým hájom v obci Forio, časti Cava dell´Isola nad rovnomennou piesočnou plážou, len niekoľko minút od známeho
termálneho parku Poseidon. Vhodná alternatíva pre tých, ktorí hľadajú ubytovanie blízko mora s možnosťou vlastného
stravovania. Odporúčame najmä pre rodiny s deťmi, či mladým prispôsobivým a nekonfliktným ľuďom, ktorým nevadí menej
súkromia.
Ubytovanie: apartmány, z ktorých sú niektoré monolokály, či bilokály. Všetky majú vlastné príslušenstvo, vybavený
kuchynský kút, TV a telefón, klimatizáciu (za poplatok), záverečné upratovanie sa uhrádza po skončení pobytu na mieste.
Každý apartmán má vlastnú terasu alebo spoločný vonkajší priestor k posedeniu.
MONO 2/3: obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre jednu osobu, vyvýšený priestor s manželskou posteľou, kuchyňou,
vonkajšia terasa s posedením.
MONO 3/4: priestrannejší apartmán než typ MONO 2/3, pozostáva z obývacej miestnosti s rozkladacím gaučom pre
2 osoby, vyvýšeného priestoru s manželskou posteľou, kuchyne, vonkajšej terasy s posedením.
BILO 4: obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchyňa, spálňa. V niektorých sú izby oddelené iba závesom.
Vonkajšia terasa s posedením.
BILO 5: dve miestnosti, spálňa s vlastným príslušenstvom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom, druhá kúpeľňa,
priestrannejšia vonkajšia terasa s posedením.
Pláž: súkromnou cestičkou k piesočnatej pláži Cava dell´Isola cca 200m, pláž Citara cca 450m.
Stravovanie: vlastné.
Služby: záhrada, spoločná práčovňa s práčkou, žehliaca doska a žehlička, parkovisko, pevný počítač na recepcii s pripojením
na internet zdarma, slnečník k dispozícii na každý apartmán, bazén k dispozícii za útratu v bare hotela Albatros (150 m).

*cena za osobu za celý zájazd vrátane pobytu na apartmáne v závislosti od počtu obsadenia
Týždenný pobyt
(So-So)

MONO 2/3
2 osoby / 3 os.

MONO 3/4
3 osoby / 4 os.

BILO 4
4 osoby

BILO 5
5 osôb

09/06 - 16/06/2018

324,00 / 265,00 €

273,00 / 241,00 €

246,00 €

243,00 €

22/09 - 29/09/2018

246,00 / 213,00 €

217,00 / 199,00 €

209,00 €

209,00 €

Príplatok:

Klimatizácia - apartmán/týždeň

30,00 €

Záverečné upratovanie - apartmán/pobyt – povinný príplatok

30,00 €

Neapolský záliv, ostrov Ischia a poloha hotelov:

Nárokovosť na voľné lístky FIP od 1.1.2014
zamestnanec

rod.prísl.

dôchodca

rod.prísl.

vdovy/siroty

ATOC / Anglicko

1

50%

50%

50%

50%

Attica
BDŽ / Bulharsko

50%
1

50%
1

50%
1

50%
1

50%
1

BLS / Švaj.súkromná

1

50%

50%

50%

50%

CFL / Luxembursko

1

1

1

1

1

CFR / Rumunsko

1

1

1

1

50%

CIE / Írsko

1

1

1

1

1

CP / Portugalsko

1

1

1

1

1

DB AG / Nemecko

1

50%

50%

50%

50%

DSB / Dánsko

1

50%

50%

50%

50%

EIL / Eurostar

50%

50%

50%

50%

50%

FS / Taliansko

1

1

1

1

1

GYSEV / RÖEE

1

1

1

1

1

HŽ / Chorvátsko

1

1

1

1

1

MAV / Maďarsko

3

1

1

1

1

MZ-T / Macedonia

1

1

1

1

50%

NIR / Severné Írsko

1

50%

50%

50%

50%

NS / Holandsko

1

1

1

1

1

NSB / Nórsko

1

50%

50%

50%

50%

ÖBB / Rakúsko

3

1

1

50%

50%

OSE / Grécko

1

1

1

1

1

PKP / Poľsko

2

2

2

2

1

RENFE / Španielsko

1

1

1

1

1

SBB /Švajčiarsko

1

50%

50%

50%

50%

SLL / ATOC-CIE-NIR

1

50%

50%

50%

50%

SNCB / Belgicko

1

1

1

1

1

SNCF / Francúzsko

1

50%

50%

50%

50%

SP / Švajčiarsko súkr.

1

50%

50%

50%

50%

Stl / ATOC-NS

1

50%

50%

50%

50%

SZ / Slovinsko

1

1

1

1

50%

VR / Fínsko

1

50%

50%

50%

50%

VSU / Bodensee

1

50%

50%

50%

50%

50%
1
1

50%
1
50%

50%
50%
50%

50%
50%
50%

50%
50%
50%

1
50%
50%
platí železničný preukaz

50%

dopravca

ŽFBH / Bosna Hercegovina
ŽPCG / Čierna Hora
ŽRS / Srpsko-Doboj
ŽS / Srbsko-Beograd
ČD / Česko
50%

1

nárok na 1 voľný lístok v dobe 45 mesiacov po odchode do dôchodku

bilaterálne dohody
Sk A - voliteľný min. štandard
B - minimálny štandard

Všeobecné a záručné podmienky
Predmet služby
ŽSR - Závod služieb železníc Bratislava, Bajkalská 41, 821 09 Bratislava (ďalej len ZSŽ) zabezpečuje pre svojich zákazníkov
ubytovacie, stravovacie, prepravné a iné služby v cestovnom ruchu za odmenu. Presný rozsah služieb obsahuje konkrétna
ponuka ZSŽ.
Zmluvný vzťah
Zmluvný vzťah medzi ZSŽ a zákazníkom vzniká dňom doručenia riadne vyplnenej prihlášky od zákazníka. Pokiaľ zákazník vypĺňa
prihlášku aj za iné, s ním cestujúce osoby, zodpovedá za to, že uviedol všetky údaje správne a zodpovedá spolu s týmito
osobami spoločne a nerozdielne za zaplatenie ceny zájazdu a tiež za náhradu škody, ktorá vznikla ZSŽ uvedením chybných
údajov alebo protiprávnym konaním zákazníkov.
Platenie služieb
Zákazník je povinný uhradiť celú sumu zájazdu v lehote, ktorá bola vopred stanovená ZSŽ. V prípade, že nebude zo strany
zákazníka uhradená celá cena zájazdu včas, je ZSŽ oprávnený odstúpiť od objednávky s nárokom na úhradu odstupného.
Podmienky účasti na zájazdoch
1. Osoby mladšie než 15 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a s doprovodom
a dohľadom dospelej osoby. Osoby vo veku 15-18 rokov cestujú len so súhlasom ich zákonného zástupcu, pokiaľ cestujú bez ich
doprovodu. Pri niektorých zájazdoch má ZSŽ právo vyžadovať od zákazníka lekárske potvrdenie o jeho zdravotnom stave
k účasti na konkrétnom zájazde.
2. Pokiaľ zákazník nesplní tieto podmienky a nemôže sa preto zúčastniť zájazdu, je povinný uhradiť náklady, ktoré s tým pre ZSŽ
vznikli a zodpovedá aj za prípadné vzniknuté škody.
3. Zákazník si sám obstaráva cestovné a iné doklady, vrátane cestovných výhod FIP, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade jeho
záujmu zaistí ZSŽ za odmenu potrebné víza. V prípade, že zákazník stratí, alebo sú mu odcudzené doklady, je povinný si pri
ceste, resp. pri jej pokračovaní sám na svoje náklady zabezpečiť náhradné doklady.
4. ZSŽ si vyhradzuje právo na zmenu vecného i časového programu z dôvodov zásahu vyššej moci, ako aj z dôvodov
rozhodnutia štátnych orgánov alebo iných mimoriadnych okolností, ktoré ZSŽ nemohol ani ovplyvniť ani predvídať (napr. neistá
bezpečnostná situácia, dopravné problémy, nešťastia) a nepreberá zodpovednosť za dôsledky, ktoré vyplývajú zo zmeny
programu a ceny zájazdu.
5. ZSŽ objednáva dopravu u príslušných dopravcov a tí v plnej miere nesú zodpovednosť za kvalitu cestovania. Účastník zájazdu
je počas prepravy klientom dopravcu. Vo vlakovej doprave rezervuje ZSŽ ležadlá v ZSSK Slovensko, a.s., českých, srbských
príp. iných železničných spoločnostiach, ktoré vo svojich prepravných poriadkoch nepriznávajú právny nárok klienta na osobitné
miesto pre batožinu v ležadlových vozňoch. Osobitné miesto pre batožinu nie je v cene cestovného a teda ani zájazdu.
Práva a povinnosti zákazníkov
Základné práva zákazníkov:
a.) Právo na riadne poskytnutie služieb, ktoré si zákazník u ZSŽ objednal a zaplatil.
b.) Právo na reklamáciu poskytnutých služieb vrátane práva na odstránenie nedostatkov, doplnenie služieb,
príp. na náhradné poskytnutie novej služby.
c.) Právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy pred začiatkom poskytovania služieb pri dodržaní podmienok
odstupného.
d.) Právo vyžadovať od ZSŽ potrebné informácie o okolnostiach a rozsahu poskytovaných služieb.
e.) Právo byť bez zbytočného odkladu informovaný o prípadných zmenách poskytnutých služieb a ich ceny.
Základné povinnosti zákazníkov:
a.) Poskytnúť ZSŽ potrebnú spoluprácu, t.j. vyplniť osobné údaje v prihláške a predložiť potrebné doklady,
zákazník ručí za správnosť údajov uvedených v prihláške.
b.) Zaplatiť cenu služieb, ak zákazník neuhradí celú cenu služieb v stanovenom termíne, má ZSŽ právo odstúpiť
od zmluvy a účtovať zodpovedajúce odstupné.
c.) Riadiť sa pokynmi ZSŽ počas zájazdu, aj ústnymi pokynmi sprievodcu, vedúceho zájazdu, delegáta. Pokiaľ
by zákazník svojím jednaním ohrozoval alebo hrubo narušil priebeh a program zájazdu alebo pobytu či
obťažoval ostatných účastníkov alebo porušil zákonné predpisy SR či navštíveného cudzieho štátu, môže byť
vylúčený bez nároku na náhradu nevyužitých služieb.
d.) Uhradiť ZSŽ všetky náklady vzniknuté v súvislosti s vylúčením zákazníka zo zájazdu či pobytu.
e.) Pri cestách do zahraničia obstarať si a mať pri sebe platné cestovné a dopravné doklady, poprípade víza.
f.) Dodržiavať pasové, colné, zdravotné a iné predpisy navštíveného štátu, do ktorého cestuje. V prípade
porušenia týchto predpisov nesie zákazník plnú zodpovednosť za ujmu, ktorá tým vznikla. Zákazník nemá
právo na žiadne iné plnenie či služby než tie, ktoré sú uvedené v programe zájazdu alebo pobytu a boli ním zaplatené. Zákazník,
ktorý vlastným zavinením nevyčerpal všetky ním zaplatené služby, stráca nárok na vrátenie peňazí za túto službu či na
poskytnutie náhradnej služby.
g.) Zákazník je povinný uzatvoriť komplexné cestovné poistenie, ktorého súčasťou je poistenie liečebných výdavkov. Zákazníkovi
odporúčame pripoistiť aj stornovanie zájazdu, pretože ZSŽ si uplatní odstupné aj v prípade zrušenia zájazdu z dôvodu jeho
práceneschopnosti. V prípade neuzatvorenia poistenia znáša zákazník všetky riziká z toho vyplývajúce.

Práva a povinnosti ZSŽ
Vyššie uvedeným právam a povinnostiam zákazníkov zodpovedajú príslušné práva a povinnosti ZSŽ.
Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky
1. Ak bude ZSŽ pred prvým poskytnutím služieb alebo zahájením zájazdu nútená z objektívnych dôvodov zmeniť podmienky
zájazdu, je povinná túto skutočnosť zákazníkovi písomne oznámiť a vyžiadať si jeho súhlas s prevedenou zmenou v lehote nie
kratšej ako 5 dní. Pokiaľ navrhovaná zmena vedie i ku zmene ceny, musí byť v návrhu nová cena uvedená. Pokiaľ
s navrhovanou zmenou zákazník nesúhlasí, má právo odstúpiť od zmluvy a ZSŽ mu vráti zaplatenú cenu služieb. Pokiaľ v tomto
termíne zákazník od zmluvy neodstúpi, chápe sa to tak, že so zmenou súhlasí.
2. Pokiaľ zákazník od zmluvy odstúpi, je povinný odstúpenie písomne oznámiť ZSŽ.
3. ZSŽ vyslovene upozorňuje svojich zákazníkov, že nemôže ručiť za to, že v priebehu cesty dôjde k zmene času odjazdov
či odletov dopravných prostriedkov a že tak neručí za škody, ktoré môžu zákazníkom vzniknúť v dôsledku meškania a ani
nekompenzuje služby, ktoré neboli v dôsledku meškania čerpané.
Reklamačné konanie
Právo dohodnuté služby reklamovať vznikne zákazníkovi, pokiaľ rozsah či kvalita poskytnutých služieb je nižšia ako dohodnutá.
Zákazník musí svoju reklamáciu riadne zdôvodniť a doložiť. Všetky závady je nutné bez odkladu písomne reklamovať priamo na
mieste vzniku zástupcovi ZSŽ, alebo tomu, kto zabezpečuje plnenie (prevádzkovateľ hotela, hostela, ubytovne, penziónu apod.).
Bez tohto uplatnenia reklamácie závad na samotnom mieste nemôže už ZSŽ posúdiť jej oprávnenosť a reklamácia tak nemôže
byť uznaná. Dopravné ceniny je však možné reklamovať iba do doby ich platnosti. Pri vybavovaní reklamácie týkajúcich sa
dopravných cenín platia príslušné tarifné predpisy dopravných organizácií. Zákazník je povinný reklamáciu služieb uplatniť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu. ZSŽ nemôže reklamovať škody alebo majetkové ujmy
vzniknuté zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného na základe poistnej zmluvy pre cesty a pobyt a ani také
škody, ktoré sú vyslovene z poistného rozsahu vyňaté. Pri odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom právnom vzťahu
k účastníkovi zájazdu a ZSŽ neprináleží posudzovať existenciu poistnej udalosti, prípadne výšku škody. Pri výskyte závad je
zákazník povinný spolupôsobiť tak, aby sa škodám zabránilo, alebo aby boli čo najmenšie. ZSŽ neručí za úroveň cudzích služieb,
ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli apod.
Podmienky zrušenia zájazdu
1. Zrušenie zájazdu môže zákazník uskutočniť iba písomnou formou. Ak nie je dôvodom odstúpenia zákazníka porušenie
povinnosti ZSŽ, je zákazník povinný zaplatiť ZSŽ odstupné. Pri stanovení výšky odstupného je rozhodujúci dátum prevzatia
oznámenia o odstúpení od objednávky. Pri určení počtu dní pre výpočet odstupného sa do stanoveného počtu dní započítava
i deň, kedy došlo ku stornovaniu zájazdu. Do počtu dní sa nezapočítava deň začiatku zájazdu.
2. Výška odstupného: - nad 35 dní pred stanoveným odjazdom 10% ceny zájazdu, - 35 – 30 dní 25% ceny zájazdu, - 29 – 15
dní 50% ceny zájazdu, - 14 – 3 dni 80% ceny zájazdu,
3. Menej než 3 dni 100% ceny zájazdu.
4. ZSŽ má právo odstúpiť od zmluvy bez povinnosti hradiť škodu, ak: - Zákazník porušil svoje povinnosti, nezaplatil včas cenu
zájazdu, nemá potrebné cestovné doklady apod. - Nie je dosiahnutý minimálny potrebný počet zákazníkov k jednotlivým
zájazdom. - V dôsledku tzv. vyššej moci.
Informácie a prístup k osobným údajom
1. Prevádzkovateľ a jeho osobné údaje
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ Klemensova 8, Bratislava
IČO: 31 364 501
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Po,vl.č.312/B
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby
e-mailová adresa: dpo@zsr.sk
písomne na adrese:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" , Klemensova 8 , Bratislava 813 61, s označením
„Osoba zodpovedná za OOÚ“
3. Účel spracúvania osobných údajov :
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečovania ubytovacích, prepravných a iných služieb v cestovnom ruchu pre
zákazníkov.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi ŽSR-ZSŽ a zákazníkom a na vykonanie opatrení pred
uzatvorením zmluvy (zmluva o obstaraní zájazdu)
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností.
Zákon č.281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných agentúr
Občiansky zákonník
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných
údajov nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah a využívať ubytovanie, stravovanie, prepravné a iné služby.
5. Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Objednávateľ :
Meno a priezvisko
Adresa trvalého pobytu
Dátum narodenia
Kontaktné údaje (telefón, email)
Číslo dokladu (pas/občiansky preukaz)- iba v prípade objednávania leteniek

6. Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby
Kategórie získavaných osobných údajov :
Spolucestujúci
Meno a priezvisko
Adresa trvalého pobytu
Dátum narodenia
Kontaktné údaje (telefón, email)
Číslo dokladu (pas/OP) – iba v prípade objednávania leteniek
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
Objednávateľ zájazdu.
7. Doba uchovávania osobných údajov :
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov.
Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.
8. Kategórie príjemcov osobných údajov :
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom :
Prepravcovia (leteckí, vlakoví...)
9. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie :
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
10. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania :
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
Ďalšie informácie o právach dotknutých osôb nájdete na stránke www.zsr.sk/ou/
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Tieto podmienky platia v roku 2018.
2. Zákazníci potvrdzujú zaslaním záväznej objednávky, že sú im tieto podmienky známe, rozumejú im, súhlasia s nimi a v plnom
rozsahu ich prijímajú.

