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    Milí cestovatelia a objavitelia,

s radosťou a potešením si Vám dovoľujeme na nasledujúcich stranách predstaviť v poradí už siedme pokračovanie nášho  
úspešného projektu CESTY OKOLO SVETA pod názvom Dom Pérignon edícia 2022. Tento unikátny poznávaco-pobytový zájazd 

privátnym lietadlom, s luxusnými a zážitkovými službami, profesionálnym a skúseným personálom a v neposlednom 
rade so sofistikovaným a detailne prepracovaným 26-dňovým programom sa uskutoční v jesennom termíne 

roku 2022. 

Ak Vás naša nevšedná Cesta okolo sveta čo len trochu zaujme, sme pripravení poskytnúť 
ďalšie informácie, detaily, upresnenia, odprezentovať Vám naše doterajšie Cesty, a to 

najlepšie osobne. Stačí, aby ste nás kedykoľvek kontaktovali a my Vás radi 
podrobne poinformujeme, prípadne si dohodneme neformálne osobné 

stretnutie. 

So želaním šťastnej a jedinečnej Cesty okolo sveta,

 
cestovná kancelária LEONARDO 

Váš osobný dovolenkový poradca

Dom Pérignon edícia
26.10. – 20.11.2022

Viac informácií na:
tel.: 02 / 63530291-2

www.cestyokolosveta.eu
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Originálny projekt

Cesty okolo sveta privátnym lietadlom je 
originálny projekt cestovnej kancelárie 
LEONARDO. Ako prví na česko-sloven-
skom trhu sme ho predstavili už v roku 
2011 a hneď v nasledovný rok aj úspešne 
zrealizovali našu prvú Cestu okolo sveta 
pre 60 nadšených klientov. V nasledujúcich 
rokoch sme uskutočnili ďalších 5 Ciest, ak-
tuálna Cesta okolo sveta – Dom Pérignon 
edícia 2022 bude už v poradí siedmou edí-
ciou tohto unikátneho produktu.

Tento náš vlastný produkt je ideálnym a ro-
zumným kompromisom medzi cestovaním 
business jetmi a kombinovanými poznáva-
cími zájazdami na pravidelných linkách. Let 
business jetom stojí násobne viac a využí-
vanie pravidelných liniek je zase únavné 
a nekomfortné z dôvodu mnohých niekoľ-
kohodinových čakaní na letiskách a pri pre-
sadaní na prípojové lety. 

Na LEONARDO Ceste okolo sveta vy neča-
káte na lietadlo, ale lietadlo čaká na vás! 

Najvyššia kvalita

Na všetkých Cestách okolo sveta po-
núkame len najvyššiu kvalitu hotelov 
(luxusné 5H hotely alebo najlepší do-
stupný hotel v destinácii), komfort / 
business leteckú triedu pre všetkých ces-
tujúcich, bohatý a pestrý catering počas 

všetkých letov, ale napríklad aj najlep-
šie komerčné cestovné poistenie a po-
istenie storna zájazdu na celú cenu zá-
jazdu od Európskej cestovnej poisťovne. 

Záruka exkluzivity

Maximálny počet cestujúcich na našich 
Cestách je limitovaný na 64 a menej, t. j. ne-
organizujeme žiadne hromadné zájazdy 
pre 100 a viac členné skupiny. Celosvetovo 
známe hotely ako napr. THE RITZ CARLTON, 
ANANTARA, BANYAN TREE, ST. REGIS 
alebo FAIRMONT sú taktiež garanciou 
exkluzívnych služieb na našich Cestách.  

Inovatívny prístup

Naša každá Cesta je iná, s novou tra-
sou, s novou ideou, zameraním, ale aj 
s vylepšením detailov oproti predchá-
dzajúcim Cestám. Neustále niečo inovu-
jeme, upravujeme a dopĺňame k maxi-
málnej spokojnosti našich cestujúcich. 

Profesionálny tím

O našich 60 klientov sa na každej Ceste 
stará 5–6 členný profesionálny LEONAR-
DO tím skúsených sprievodcov, fundova-
ný lekár, multifunkčný asistent, šéf zájazdu 
a samozrejme i 9-členná skúsená posád-
ka lietadla.

Seriózne plánovanie

Leteckú spoločnosť a hotely v jednotlivých 
zastávkach Cesty okolo sveta máme na-
kontrahované ešte pred vydaním kataló-
gu, t. j. pred začiatkom predaja. Nemeníme 
a nehľadáme ich až neskôr podľa vývoja 
predaja, naši partneri sú jasní a prezento-
vaní od samého začiatku.

 
Sme pedatní na detaily

LEONARDO kladie absolútny dôraz na kaž-
dý detail. Či už je to podrobný popis progra-
mu a všetkých služieb v ponukovom kataló-
gu vrátane bohatého obrazového materiálu 
alebo precízne spracované a odprezento-
vané Pokyny a informácie pred odletom 
na samotnú Cestu. Taktiež samotná prípra-
va každej jednej edície projektu Cesty oko-
lo sveta trvá približne jeden rok, aby sme 
čo najlepšie a najideálnejšie zostavili novú 
trasu, konzultovali ju s leteckou spoločnos-
ťou, vybrali vhodné letiská a ich terminály, 
zabezpečili dobré letové časy, skrátili čas 
strávený v lietadle na minimum, objedna-
li kvalitný catering a pestrý sortiment ná-
pojov na palubu lietadla (napr. náš palub-
ný nápojový lístok ponúka 30 rozličných 
druhov alko a nealko nápojov), zosúladili 
a vhodne skombinovali jednotlivé zastáv-
ky na trase Cesty okolo sveta, vybrali čo 
najlepší termín konania Cesty podľa pre-
ferencií a potrieb našich klientov (nie pod-
ľa našich subjektívnych) a zároveň brali 

S LEONARDOM
OKOLO SVETA?

Prečo sa oplatí cestovať

CESTA OKOLO SVETA  
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do úvahy aj klimatické podmienky v danom 
ročnom období vo všetkých plánovaných 
destináciách. A pred každou Cestou ab-
solvujeme ešte inšpekčnú cestu po jej jed-
notlivých zastávkach, aby sme na mies-
te doladili a skontrolovali všetky detaily. 

Dlhoročné skúsenosti

Viac ako 25-ročné úspešné pôsobenie ces-
tovnej kancelárie LEONARDO – OSCAR 
s.r.o. na trhu luxusných dovoleniek, bo-
haté skúsenosti s vlastnými chartero-
vými letmi do exotiky (ako prví na Slo-
vensku sme prevádzkovali charterové 
lety z Bratislavy na Maledivy, Srí Lanku, 
do Dubaja i na Maurícius), 10-ročná prax  
pri organizovaní Ciest okolo sveta privát-
nym lietadlom a osobná znalosť všetkých 
ponúkaných miest po trase Ciest sú zá-
rukou spokojnosti našich cestujúcich. 

Individuálny prístup

Pri predaji Cesty okolo sveta sa s každým 
klientom osobne zhovárame alebo stret-
neme, vysvetľujeme všetky nuansy tohto 
špecifického zájazdu a taktiež robíme ma-
ximum pre splnenie individuálnych požia-
daviek a želaní jednotlivých cestujúcich. 
Keďže tento unikátny cestovateľský pro-
dukt ponúkame a predávame s veľkým 
časovým predstihom pred jeho odcho-
dom, máme dostatok času a priestoru, aby 
sme mohli upraviť program na mieru aj len 
pre niekoľkých účastníkov, ak prejavia záu-
jem (napr. špeciálny itinerár pre golfistov, 
a samozrejme extra starostlivosť o nich). 

Atraktívne multizážitky

Nami vybrané luxusné hotely nie sú len kva-
litné, ale sú aj iným spôsobom výnimočné. 
Buď majú atraktívnu polohu v danej lokali-
te alebo nevšedný výhľad, resp. sú ikonou 
mesta. To iste platí aj pri výbere reštaurácií 

a miest pre gala večere, kde kladieme rov-
naký dôraz na kvalitu jedál i na atmosféru 
a unikátnosť miesta. Preto nie len absolvo-
vanie Cesty okolo sveta je životným zážit-
kom, ale aj pobyt v hoteli s fantastickou po-
lohou a panoramatickým výhľadom, či pri-
vátna gala večera na netradičnom mieste 
sú samé o sebe nezabudnuteľnými cesto-
vateľskými zážitkami. Taktiež výber jednot-
livých zastávok po trase našich Ciest nie je 
náhodný a zištný, ale vždy je to výnimoč-
ný mix rozmanitých aspektov, aby sme ula-
hodili skoro každému jednému zákazníko-
vi (majestátne hory, pralesy, nekonečné 
púšte, aktívne sopky, safari v skutočnej di-
vočine, ale i krásne pláže, historické a vý-
nimočné miesta, kultúrne a architektonic-
ké svetové zaujímavosti, unikátna gastro-
nómia, či absolútna moderna).

 
Komfort a bezpečnosť

Nielen nadštandardné a komfortné sedenie 
v našom privátnom lietadle a kvalitný ser-
vis na palube, v hoteloch, na transferoch 
a výletov, ale aj dôležitý fakt, že priemerná 
dĺžka pobytu v jednej zastávke je približne 
2,5 dňa, umožňujú našim zákazníkom ces-
tovať pohodlne a medzi jednotlivými za-
stávkami vždy aj zrelaxovať (nesťahujeme 
sa z miesta na miesto každý druhý deň). 
Na rok 2022 sme naplánovali iba denné 
lety s priemernou dĺžkou 4,5 hodiny. Po-
sádku nášho „private jetu“ tvoria traja veľ-
mi skúsení piloti, navyše dvaja z nich sú 
kapitáni.

 
Férová informovanosť

LEONARDO už priamo vo svojom ponu-
kovom katalógu, ktorý väčšinou vychá-
dza 1,5 roka pred začiatkom zájazdu, uvá-
dza detailný program celej Cesty (nie iba 
nič nehovoriace dlhé vety), presné dĺžky 
všetkých letov, mená leteckej spoločnosti 
i hotelov vrátane typov izieb / suít, podrob-
ný popis a nákres sedenia / konfigurácie 

nášho privátneho lietadla. Neskrývame 
a nezatajujeme žiadne informácie, poskytu-
jeme podrobnosti o zájazde vysoko nad rá-
mec zákona.

 
Najlepší pomer  
ceny a kvality

Keď si porovnáte cenu LEONARDO Cesty 
okolo sveta s inou a zoberiete do úva-
hy nami ponúkaný štandard hotelov, roz-
sah doplnkových služieb, konfiguráciu lie-
tadla a servis na palube, počet dní trva-
nia zájazdu, ale i počet hodín strávených 
v lietadle (snažíme sa ich minimalizovať), 
tak s určitosťou bude výsledok hovoriť 
za LEONARDO.

 
Finančná istota

LEONARDO požaduje pri objednaní Cesty 
okolo sveta iba 25% zálohu, doplatok za zá-
jazd je až v čase, keď už jednoznačne de-
klarujeme, že sa daná Cesta s určitosťou 
uskutoční.

 
Atraktívne bonusy

LEONARDO Cesty okolo sveta privátnym 
lietadlom sú výnimočné aj tým, že sa po-
čas nich hrá / žrebuje o veľmi atraktívne 
luxusné ceny svetových značiek. Na os-
tatných troch Cestách si takto našli no-
vého šťastného majiteľa autá Land Rover 
a Range Rover i hodinky Tag Heuer. Ako 
už sám názov našej aktuálnej Cesty hovo-
rí, pre edíciu 2022 máme nachystaný ďalší 
takýto bonusový bonbónik, a to partnerstvo 
so svetovým producentom šampanského 
Dom Pérignon.

DOVOLENKA 
NA ÚROVNI

Leonardo

10
DESTINÁCIÍ 

S PRIVÁTNYM
LIETADLOM

26
VÝNIMOČNÝCH DNÍ

Z TOHO JE LEN
16 PRACOVNÝCH!

4½
TRVÁ V PRIEMERE

JEDEN LET
NAPLÁNOVANÉ SÚ

IBA DENNÉ LETY

HOD.
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KOKTEJL 
10 EXOTICKÝCH 
DOVOLENIEK

Počas 26 dní sme pre účastníkov Cesty 
okolo sveta – Dom Pérignon edícia 2022 
pripravili 10 atraktívnych zastávok s prie-
mernou dĺžkou pobytu dva a pol dňa. To je 
čas, aby cestovateľ príjemne nasiakol 
miestnou atmosférou, spoznal tam to naj-
zaujímavejšie, ochutnal domáce špeciali-
ty a v neposlednom rade si oddýchol me-
dzi dvoma letmi. Takto za 26 dní absolvu-
je 10 rôznorodých intenzívnych dovoleniek 
v najlepšej možnej kvalite, a to vždy s inou 
lokálnou príchuťou a novými zážitkami. 

Namixovali sme pre každého milovníka ces-
tovania jedinečnú kombináciu spoznávania 
kultúrnych a historických skvostov našej 
krásnej planéty (Nizwa v Ománe, Luang 
Prabang v Laose, či Baku v Azerjbadža-
ne), jej prírodných atrakcií (ománska púšť, 
hory v Laose, úchvatná scenéria Nového 
Zélandu a Tasmánie) i ultramoderných sve-
tových metropol (Melbourne a Singapur). 
A medzitým všetkým samozrejme nesmie 
chýbať exotický plážový relax (Palau, Va-
nuatu a Bali).  

Termín a trasovanie Cesty sú naplánova-
né tak, aby v navštívených lokalitách bolo 
príjemné a nie extrémne počasie, a časové 
posuny medzi zastávkami neboli náročné. 
Všetky lety sú denné, a iba prvý let má sko-
rý ranný odlet.

Pre rýchlejšie, bezpečnejšie a komfortnej-
šie cestovanie poletíme na severnej polo-
guli východným a na južnej pologuli západ-
ným smerom. 

INDIVIDUÁLNA  
ÚPRAVA PROGRAMU 
ZÁJAZDU

Každá lokalita, mesto, či pláž, ktorú po tra-
se Cesty navštívime, je jedinečná a nevšed-
ná. Ani jedna vybraná destinácia nie je len 
do počtu, všetky patria k tomu najzaujíma-
vejšiemu, čo naša Zem ponúka. V každej 
zastávke je pripravený kompletný program, 
avšak nie vždy ako fixná súčasť zájazdu, ale 
aj ako jeho doplnková / fakultatívna služba. 
To znamená, že presný denný itinerár si zo-
staví každý cestujúci sám a navyše to ani 
nemusí urobiť hneď pri objednávke zájazdu 
(fakultatívne výlety je možné doobjednať 
do 31.8.2022).

V prípade, že niektorému cestovateľovi ne-
vyhovuje nami navrhnutý program v jed-
notlivých destináciách, sme pripravení mu 
itinerár pobytu individuálne upraviť pod-
ľa jeho osobných predstáv a požiadaviek 
(napr. iný typ izby alebo aj iný hotel, privát-
ne transfery a výlety a pod.). 

Pre nadšencov golfu ponúkame alterna-
tívny golfový program v deviatich zastáv-
kach. Poznávaco-golfová Cesta okolo sve-
ta, to znie dosť zaujímavo!
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KOMFORT SEDENIE

VITAJTE NA PALUBE

NA PALUBE Vybavovanie cestujúcich pred každým od-
letom bude zjednodušené a urýchlené, ke-
ďže nebude treba riešiť seating / sedenie 
v lietadle. Od prvého až po posledný let 
na Ceste okolo sveta bude mať každý ces-
tujúci „svoje“ miesto v lietadle, ktoré si vy-
berie už pri kúpe zájazdu.

Keďže sa jedná o špeciálny privátny let 
v komfort / business triede len pre menší 
počet cestujúcich, na letisko sa stačí dosta-
viť 60 minút pred odletom.

Po prílete do jednotlivých destinácií bude 
cestovná batožina dopravená priamo z le-
tiska do hotelovej izby za osobnej asisten-
cie jedného člena obslužného tímu – zá-
jazdového portiera. Taktiež pri odlete bude 
batožina dopravená priamo z hotelovej izby 
až na letisko. Maximálna hmotnosť cestov-
nej batožiny na osobu je 30 kg + 8 kg prí-
ručnej, čo je dostatočný limit na bezprob-
lémové pobalenie sa na celú Cestu oko-
lo sveta. A pre golfistov navyše i cestovný 
golfový bag.

DOPRAVA PRIVÁTNYM 
LIETADLOM

Leteckú dopravu Cesty okolo sveta – Dom 
Pérignon edícia 2022 s odletom z Prahy 
a následne z Bratislavy zabezpečí letecká 
spoločnosť Smartwings, s ktorou úspeš-
ne spolupracujeme na tomto projekte už 
od jeho začiatku v roku 2012. 

Moderné lietadlo Boeing 737–800 NG 
bude špeciálne upravené z klasickej 
189-miestnej verzie na 64-miestnu kom-
fortnú „LEONARDO“ konfiguráciu so služ-
bami v duchu „Private jet“. Štandardné 
sedadlá (trojsedačky) budú nahradené 
komfortnými a pohodlnými koženými 
kreslami (dvojsedačky), ktoré sa dajú sklo-
piť do 120°. Vzdialenosť medzi dvoma rad-
mi sedačiek je zväčšená zo 76 na 110 cm. 

O komfort a bezpečnosť letu a pohodlie 
na palube sa postarajú traja skúsení piloti 
(z toho dvaja sú kapitáni) a šarmantný slo-
vensko-český palubný personál (stewardky 
i stewardi). Priemerná dĺžka denného letu 
z jednej destinácie do druhej bude približne 
4,5 hodiny. Odlet je väčšinou naplánovaný 
na dopoludnie, aby prílet do nasledujúcej 
zastávky bol popoludní miestneho času.

Na LEONARDO letoch bude servírované 
chutné občerstvenie / catering v kvalite, 
rôznorodosti a množstve business triedy 
(prípitok, snacky / kanapky, čerstvé ovo-
cie, 3-chodové obedové menu s možnos-
ťou výberu hlavného jedla z 2 denných po-
núk, značkové nealkoholické i alkoholické 
nápoje vrátane niekoľkých dobrých vín, 
Campari, Prosecca, koňaku, vodky, rumu, 
ginu, whisky, Becherovky, Fernetu, Baileys, 
piva Plzeň, kávy / čaju s dezertom a prí-
ležitostne i francúzskeho šampanského). 
Vaše cestovné pohodlie spríjemní osob-
ná prikrývka, vankúšik, praktický skladací 
podnožník, „palubné ponožky“ a centrálny 
informačný systém o trase letu. 
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a konzultácii ponúkne i vlastné skúsenosti 
a rady ako prekonávať prípadné problémy 
s cestovaním a k tomu plne vybavenú pro-
fesionálnu cestovateľskú lekárničku. Bude 
tiež pripravený asistovať pri prípadnom 
testovaní na Covid-19 počas zájazdu (ak 
sa bude oficiál ne vyžadovať).

Čo sa týka nutnosti očkovania pred Ces-
tou okolo sveta, do žiadnej z navštívených 
krajín nie je povinné očkovanie proti „kla-
sickým“ cudzokrajným chorobám. Ku dňu 
31.3.2022 je však účasť na tomto zájazde 
podmienená zaočkovaním proti Covid-19 
(min. 2 dávkami), keďže je to podmienka 
pre vstup do niektorých destinácií po trase 
Cesty. Je dosť pravdepodobné, že na jeseň 
2022 budú podmienky pre vstup do jednot-
livých krajín miernejšie alebo žiadne.

Taktiež odporúčame overiť si platnosť vak-
cinácií Tetanus, Hepatitída A a B, ktoré by 
každý správny cestovateľ mal mať. 

Informácie a praktické rady poskytne 
MUDr. Ivan Bakoš z Inštitútu očkovania 
a cestovnej medicíny: www.inocem.sk

SKÚSENÍ  
SPRIEVODCOVIA

V miestach pobytu od príletu až po od-
let z danej krajiny budú na všetky služby 
(transfery, ubytovanie, stravovanie) dohlia-
dať a osobne pri nich asistovať traja skúse-
ní slovenskí a českí sprievodcovia. Taktiež 
budú spolu s domácimi sprievodcami spre-
vádzať všetky naplánované výlety a pre-
hliadky. Cestujúci budú vždy po prílete roz-
delení do menších skupín tak, aby v jednom 
transferovom / výletnom autobuse nebolo 
viac ako 22 osôb, ktorým bude k dispozí-
cii jeden náš a jeden miestny sprievodca.

LUXUSNÉ 
A ZÁŽITKOVÉ 
UBYTOVANIE

V každej destinácii / zastávke po trase 
Cesty okolo sveta zabezpečuje kvalitné 
aranžmán pobytu renomovaná a spoľahli-
vá partnerská cestovná kancelária a samo-
zrejme starostlivo vybraný 5H luxusný ho-
tel, resp. najlepší vhodný hotel v destinácií. 
Nami vybrané ubytovanie nie je len o kvalit-
ných službách, ale i o výbornej polohe hote-
la a jeho unikátnosti, ktoré sú samé o sebe 
neopakovateľným zážitkom.

LEKÁR  
NA PALUBE

Cestujúcim bude k dispozícii počas ce-
lého zájazdu (na palube lietadla i počas 
pobytov) profesionálny slovenský lekár. 
Okrem základných lekárskych služieb 

VANUATU

AUCKLAND

MELBOURNE
Omán / Nizwa:  
5H hotel Anantara Al Jabal Al Akhdar 
(premier canyon view izby) 

Laos / Luang Prabang:  
5H hotel The Luang Say Residence  
(suity)

Mikronézia / Palau:  
5H plážový hotel Palau Pacific  
Resort (ocean view izby)

Vanuatu / Efate:  
5H plážový hotel The Havannah (vily) 
a 5H plážový Tamanu on the beach 
resort (vily)

Nový Zéland / Auckland: 
5H hotel Sofitel Auckland Viaduct 
Harbour (superior a luxury marina 
view izby)

Tasmánia / Hobart:  
5H hotel MACq 01  
(superior waterfront izby)

Austrália / Melbourne:  
5H  hotel Crowne Towers Melbourne 
(premier izby)

Indonézia / Bali:  
5H plážový hotel St. Regis Bali 
(suity)

Singapur:  
5H hotel The Ritz Carlton, Millenia 
Singapore (deluxe marina izby)

Azerbajdžan / Baku:  
5H hotel Fairmont Flame Towers  
(deluxe izby)

KTORÉ SME PRE VÁS REZERVOVALI
Hotely,

(zmena hotela je možná)
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LUANG PRABANG

VÝLETY A GOLF

Už základný program Cesty zahŕňa nie-
koľko zaujímavých výletov, prehliadok 
a degustácii: poldenná prehliadka Macaa, 
poldenná prehliadka Aucklandu, poldenná 
prehliadka Hobartu vrátane ochutnávky pív 
s občerstvením, poldenná prehliadka Mel-
bourne vrátane obeda s ochutnávkou vín, 
orientačná prehliadka Singapuru, polden-
ná prehliadka Baku vrátane obeda. Okrem 
toho si je možné doobjednať i ďalšie atrak-
tívne fakultatívne výlety, ktoré sú podrob-
ne popísané v programe zájazdu a v cen-
níkovej časti.

 
 
Pre milovníkov golfu sme i tentokrát pripra-
vili alternatívny golfový program až v de-
viatich zastávkach po trase Cesty okolo 
sveta – Dom Pérignon edícia 2022 (pod-
robnejšie golfové informácie a ceny ihrísk 
poskytneme na požiadanie). Vďaka našim 
dlhoročným skúsenostiam a osobným kon-
taktom dokážeme ponúknuť našim golfis-
tom unikátnu možnosť zahrať si aj na pre 
verejnosť nedostupných, či uzavretých člen-
ských golfových kluboch z kategórie Top 
100 ihrísk sveta.

OMÁN

GOLF

Laos / Luang Prabang: Luang Prabang Golf Club  
(cca 20 min. jazdy z hotela)

Vanuatu / Efate: Port Vila Golf Club (cca 30 min. jazdy z hotela)

Nový Zéland / Auckland: Titirangi Golf Club  
(cca 30 min. jazdy z hotela) 

Tasmánia / Hobart: Tasmania Golf Club (cca 20 min. jazdy autom  
z hotela) alebo Barnbougle Dunes Golf Links (letecky z Hobartu)

Austrália / Melbourne: Victoria Golf Club alebo Kingston Heath Golf Club  
(oba cca 30 min. jazdy autom z hotela)

Indonézia / Bali: Bukit Pandwana Golf Club (cca 20 min. jazdy z hotela) 
alebo Bali National Golf Club (vedľa hotela)

Singapur: Marina Bay Golf Course (10 min. jazdy autom)  
alebo Sentosa Golf Club (cca 20 min. jazdy autom z hotela)

Azerbajdžan / Baku: Dreamland Golf Club  
(cca 30 min. jazdy z hotela)

KTORÉ ODPORÚČAME 
V JEDNOTLIVÝCH DESTINÁCIÁCH

Golfové ihriská,
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TASMÁNIA

b) tehotenstva poisteného alebo spoluces-
tujúceho, ktoré v čase zakúpenia alebo 
záväzného rezervovania cestovnej služ-
by nebolo ani nemohlo byť známe, 

c) smrti poisteného alebo jeho blízkej oso-
by alebo spolucestujúceho, 

d) značnej škody na majetku poistené-
ho alebo spolucestujúceho vzniknutej 
na území SR počas trvania poistenia, 
ktorá bola spôsobená následkom ži-
velnej udalosti či trestného činu tretej 
osoby, ak poistený preukáže, že z toh-
to dôvodu nemôže nastúpiť na poiste-
nú cestu, 

e) doručenie predvolania poistenému alebo 
spolucestujúcemu na súdne konanie, ak 
termín súdneho konania pripadá na čas 
trvania poistenej cesty a nie je možné 
ho zmeniť.

POISTENIE STORNA 
ZÁJAZDU

Keďže zájazd Cesta okolo sveta sa nedá na-
plánovať ani objednať na poslednú chvíľu 
a je nutné sa naň včas pripraviť, vzniká urči-
tá obava, či budeme môcť aj o rok bez prob-
lémov a v poriadku vycestovať. Preto fakul-
tatívne ponúkame poistenie storna zájazdu 
Európskej cestovnej poisťovne (na plnú 
cenu zájazdu s 10% spoluúčasťou), ktoré 
v prípade nepredvídaných situácií zabra-
ňujúcich vycestovať na Cestu okolo sveta 
vo veľkej miere pokryje požadovaný stor-
no poplatok. 

Poistnou udalosťou je zrušenie poistenej 
cesty a to z dôvodu: 
a) vážneho akútneho ochorenia alebo úra-

zu, ktoré utrpel poistený, jeho blízka oso-
ba alebo spolucestujúci a ktoré si vyžia-
dali lekárom odporúčané pripútanie 
na lôžko alebo hospitalizáciu,

Zájazd Cesty okolo sveta – Dom Pérignon edícia 2022 si je možné zakúpiť v ces-
tovnej kancelárii LEONARDO – OSCAR v Bratislave (tel.: 02 / 63530291-2) alebo 
u niekoľkých vybraných autorizovaných predajcov na Slovensku a v Čechách.

Pri objednávke zájazdu sa platí iba 25% záloha (ak je zájazd objednaný 
do 30.4.2022), doplatok do celej sumy do 31.8.2022. 

Pri objednaní zájazdu nie je nutné uviesť mená cestujúcich, stačí ich nahlásiť 
do 31.8.2022. 

Pred samotným podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu si je možné túto zmluvu 
preštudovať, na čo slúži 7-dňová lehota odo dňa rezervácie. 

Organizátor zájazdu Cesty okolo sveta – Dom Pérignon edícia 2022: cestovná kancelária 
LEONARDO – OSCAR s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v prípade jeho nízkej obsadenosti (menej 
ako 46 cestujúcich), a to však najneskôr do 31.8.2022. V tomto prípade okamžite vráti klientom uhradenú  
zálohu v plnej výške.

ZÁJAZDU
Predaj

BALI

BAKU
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Omán láka z roka na rok stále viac návštev-
níkov. Krajina akoby vystrihnutá z rozprávky 
Tisíc a jednej noci bola kedysi námornou 
a obchodnou mocnosťou, ktorá sa formo-
vala pod vplyvom okupácií rôznych nábo-
ženstiev a kultúr. Krajina je preto poznače-
ná vzťahmi s Ďalekým východom, Indiou či 
s východnou Afrikou. Všetky tieto vzťahy 
sa dnes prejavujú tak v kultúre ako aj v ku-
chyni, štýle obliekania a v živote súčasných 
obyvateľov. No asi najvýraznejšie poznači-
li architektúru. Veľa stavieb 
pochádza zo 16. storočia, 
kedy krajinu sčasti ovládali 
Portugalci. Krajine nechýba 
kvalitná cestná sieť a bez-
problémové značenie, ktoré 
nerobí ťažkosti ani turistom 
zo západného sveta. A tak 
ako rastie infraštruktúra, 
pokračuje tiež výstavba hotelov, luxusných 
rezortov alebo moderných biznis štvrtí. Pre-
to je Omán moderným štátom, ktorý záro-
veň rešpektuje všetko historické. 

Omán je krajina ležiaca na juhovýchodnej 
časti Arabského polostrova, na pobreží 
Arabského mora. Na Strednom východe 
má najviac rôznych prostredí v rámci jed-
nej krajiny. 

Oplýva množstvom turistických atrakcií a je 
obľúbenou destináciou pre kultúrnu turisti-
ku a spoznávanie arabského sveta. Možno 
tu obdivovať desiatky pamiatok zapísaných 
v zozname svetového dedičstva UNESCO.

Nizwa leží uprostred oázy a kedysi ňou pre-
chádzali ománske obchodné cesty z juhu 
aj zo severu, vďaka čomu moc a bohatstvo 
mesta rástli.  V šiestom a siedmom storo-
čí mala preto Nizwa pozíciu hlavného mes-

ta. Kroky takmer každého 
návštevníka povedú naj-
prv do rozľahlej pevnosti 
zo 17. storočia s úžasným 
výhľadom na mesto, blízke 
hory a datľové háje. Palmy 
rastúce okolo pevnosti sú 
napájané unikátnym rieč-
nym akvaduktom, ktorý 

sem privádza vlhkosť z hôr. Ománske ak-
vadukty sa volajú falaj a Falaj Daris v Nizwe 
a jej okolí je najväčším falajom v celom sul-
tanáte. Ak by ste chceli získať na Nizwu 
ešte lepšiu perspektívu, môžete si vystúpať 
aj na priľahlú Zelenú horu, Jebel Akhdar. 

Omán
  NIZWA  

Krajina 
ako vystrihnutá 

z rozprávky 
Tisíc a jednej 

noci

+2 hodiny 
oproti letnému 

SEČ

arabský 
a anglický

jazyk

ománsky 
rial 

(OMR)

Na konci októbra je vo vnútrozemí krajiny,  
v oblasti Nizwa, príjemné počasie, denná teplota 

vzduchu okolo do 30°C, v noci 20°C.

Ománsky  zá l i v

A r a b s k é  m o r e

MUSKAT

NIZWA

A R Á B I A
S A U D S K Á

J E M E N

Jebel Akhdar
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Program
(zmena programu vyhradená)

1. DEŇ Dušičkové sviatky už klopú 
na dvere, ale my sme sa tento rok rozhodli 
ich stráviť trochu inak, a to na veľkej Ces-
te okolo sveta. Dnes skoro ráno sa začína 
26-dňové komfortno-dobrodružné spozná-
vanie našej planéty. Čaká nás 10 atraktív-
nych zastávok, každá bude iná a nevšed-
ná. Náš prvý let potrvá len 6 hodín, ale ne-
predbiehajme! Cesta sa práve začína! 

Formálny check-in na letiskách Praha a Bra-
tislava a nastupujeme do „nášho privátne-
ho“ Boeingu 737–800. Usmievavé slo-
venské a české stewardky nás usádzajú 
na „našich“ miestach a o chvíľu už štartu-
jeme. Po oficiálnom privítaní a predstave-
ní sa nášho tímu sprievodcov, lekára, foto-
grafa / portiera a šéfa zájazdu si spoločne 
pripíjame šampanským (Dom Pérignon?) 
na šťastnú a zážitkovo bohatú cestu. Jedál-
ny a nápojový lístok na palube je bohatý, po-
čas dnešného letu do Ománu si dáme dob-
ré raňajky i skorý obed. 

Na letisku Muscat pristávame okolo polud-
nia. Po pasovej, vízovej a colnej kontrole na-
sadáme do pristavených terénnych džípov 
a naša kolóna sa vydáva na dvojhodinový 
transfer do vnútrozemia Ománu, do poho-
ria Jebel Akhdar / Zelená hora pri mes-
te Nizwa. Po vystúpaní dvoch tisícok výš-
kových metrov sa ocitáme v unikátnom 
5H luxusnom rezorte Anantara Al Jabal 
Al Akhdar Resort s dramatickým výhľadom 
na hlboký kaňon pod ním.

Napriek tomu, že je október a sme v ománskej 
púšti, tak v nadmorskej výške 2 000 m n. m. 
je teplota vzduchu veľmi príjemná. Popolud-
nie trávime relaxom a spoznávaním tohto je-
dinečného miesta s dych vyrážajúcimi pano-
ramatickými výhľadmi. A to nielen na kraji-
nu, ale večer i na hviezdy na jasnej oblohe.

Spoločná uvítacia luxusná večera poteší 
každého. 

2. DEŇ Aj keď časový ani klimatic-
ký posun nie sú veľké a všetci sú ráno čer-
ství, nie každému sa chce opustiť nádher-
ný rezort a vydať sa spoznávať okolie. Pár 
krátkych prechádzok, pre odvážnejších 
i ľahkých skalolezení, sa dá absolvovať aj 
priamo z hotela.

Fakultatívny výlet  
GRAND CANYON TOUR

Hneď po raňajkách nastupujeme do džípov 
(po dvoch až troch do jedného) a čaká nás 
približne sedem – osem hodín cestovania 
cestou i necestou, hore a dole. Prvou za-
stávkou je historické mesto Nizwa s tra-
dičným farmársko-remeselným trhom 
a stredovekou pevnosťou. Ďalšou zastáv-
kou je údolie Wadi Nakher na spodu naj-
hlbšieho kaňonu. Nasleduje pekná hor-
ská dedina Mishaf s kamennými obydliami 
a 1 600-ročnou históriou. Cieľom dnešné-
ho dňa je najvyšší vrch pohoria Hajar, a to 
3 900 metrov vysoký Jebel Shams (odpo-
rúčame mikinu / pulóver a športovú obuv) 
so spektulárnym kilometer vysokým kol-
mým kaňonom. Čo tak obed s výhľadom? 
Cestou do hotela, kde budeme okolo štvrtej 
popoludní, sa ešte zastavíme v terasovitej 
farmárskej dedinke Wadi Ghul.

Dobrá večera v hoteli na konci pekného 
dňa.
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Laos, presnejšie Laoská ľudovodemokratic-
ká republika, ležiaca v juhovýchodnej Ázii, 
nemá na rozdiel od svojich susedov (Thaj-
ska, Vietnamu, Kambodže, Barmy a Číny) 
prístup k moru. Vyše 70 % krajiny pokrývajú 
hory a náhorné plošiny, z čoho asi 50 % tvo-
ria lesné porasty. Väčšina zo 6 miliónov oby-
vateľov žije v údoliach popri riekach. Najväč-
šia z nich Mekong pretína celú krajinu. Je 
dôležitou dopravnou tepnou a z jej povodňo-
vých oblastí má úžitok najmä poľnohospo-
dárstvo. Hustota obyvateľov 
je zhruba 20 na km², čo je 
jedna z najnižších v juhový-
chodnej Ázii. Úradný jazyk je 
laoština, ktorá sa však pou-
žíva najmä v hlavnom mes-
te Vientian. Prevažná väčši-
na obyvateľov v nížinných 
oblastiach vyznáva budhis-
tické vyznanie Theravada.

História Laosu siaha ku kráľovstvu Lan 
Xang založenom v 14. storočí, ktoré pre-
trvalo až do 18. storočia, neskôr v roku 
1893 bol začlenený do Francúzskej Indo-
číny. Po krátkej japonskej okupácii v prie-
behu druhej svetovej vojny vyhlásila krajina 
v 1945 nezávislosť, avšak Francúzi si chce-
li udržať nadvládu a oficiálna nezávislosť 
Kráľovstva Laos sa oddialila na rok 1949, 

resp. až 1954. Politické dianie v susednom 
Vietname vtiahlo Laos aj do druhej indočín-
skej vojny, čo neskôr viedlo ku krvavej ob-
čianskej vojne v krajine. V roku 1975 porazil 
komunistický vodca Pathet Lao dosadený 
Sovietskym zväzom a vietnamskými komu-
nistami rojalistickú vládu podporovanú USA 
a Francúzskom a kráľ abdikoval. V súčas-
nosti je Laos jeden z posledných socialistic-
kých štátov s vedúcou úlohou jednej strany.

Luang Prabang – bývalé 
hlavné mesto Laosu so svo-
jimi 25 tisícami obyvateľov 
patrí medzi najpríjemnej-
šie mestá v Ázii. Starobylé 
mesto na rieke Mekong je 
pretkané magickou niťou 
koloniálnej histórie. Ulice 
sú lemované francúzskymi 

domami z 19. storočia, niektoré z nich sú 
krásne upravené a zdobené farebnými fasá-
dami. V priebehu dňa je mesto ospalé a po-
malé ako celá krajina, ale večer sa objaví 
na farebnom trhu a žije s dobrým jedlom 
a nápojmi až do nočných hodín. Nad všet-
kým dohliadajú kamenní Budhovia v desiat-
kach budhistických chrámov a pagod. Jed-
nou z hlavných atrakcií pre návštevníkov je 
zber milodarov budhistickými mníchmi.

Chuť  
koloniálnej éry
v starobylom  

meste na rieke 
Mekong.

Laos
  PRABANG  

LUANG

+5 hodín 
 oproti letnému 

SEČ

laoský 
jazyk

laoský  
kip

(LAK)

V polovici apríla bude v centrálnom Laose  
veľmi teplo, až 35°C, s vlhkosťou  

vzduchu 90%.
VIENTIAN

LUANG 
PRABANG

THAJSKO

Kuang Si

Pak Ou

L A O S
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Program
(zmena programu vyhradená)

3. DEŇ Skoré raňajky a už sa naša 
kolóna terénnych džípov presúva na letis-
ko Muscat, odkiaľ  letíme o desiatej ráno 
smerom ďalej na východ.  Po pár drinkoch 
a dobrom obede na palube nášho lietadla 
pristávame okolo siedmej večer miestneho 
času v laoskom vnútrozemí, v historickom 
mestečku Luang Prabang ležiacom nad rie-
kou Mekong. 

Rýchle letiskové formality a ani nie za 15 mi-
nút sa dovezieme do butikového 5H hote-
la The Luang Say Residence. Po ubytovaní 
v priestranných suitách nás čaká chutná la-
oská večera v hotelovej reštaurácii.

4. DEŇ Máme na výber niekoľko 
možností ako čo najpríjemnejšie stráviť 
dva celé dni v tropickom severnom Laose.

Buď budeme relaxovať na hoteli pri bazéne, 
dáme si nejaké masáže a sami sa potúlame 
uličkami bývalé kráľovského mesta Luang 
Prabang (budhistické chrámy, stupy, ob-
chodíky, butiky, reštaurácie, Nočný trh, rie-
ka Mekong, ...), prípadne pozorovať typickú 
skorú rannú procesiu zbierania milodarov, 
či meditovať spolu s budhistickými mníchmi 
alebo si pôjdeme zahrať golf na 18-jamko-
vé ihrisko Luang Prabang Golf Club (10 km 
od hotela) alebo sa spolu s našimi sprie-
vodcami vydáme spoznať Luang Prabang 
a blízke okolie. 

Fakultatívny výlet  
LUANG PRABANG

Aby spoznávanie Lunag Prabang a jeho 
okolia napriek vysokej teplote vzdu-
chu a vlhkosti bolo čo najpohodovej-
šie, rozdelili sme výlet na dva dni, tak 
aby bol popoludní a večer voľný čas 
aj na relax a prechádzky mestečkom.  
Po raňajkách nás čaká prechádzka 

mestom s návštevou dvoch najzaujímavej-
ších budhistických chrámov v meste. Ulič-
kami sa dostaneme až do známej miestnej 
reštaurácie, kde si dáme dobrý obed. A po-
poludní jedna z top atrakcií Luangu – foto-
genické vodopády Kuang Si (cca 45 minút 
autobusom od centra). Treba si zobrať aj 
plavky a uterák, osvieženie v týchto vodo-
pádoch príde určite vhod. 

Návrat na hotel okolo 16:00 hodiny, voľný 
program.

5. DEŇ Tí, čo si objednali fakulta-
tívny výlet LUANG PRABANG rozdelený 
na dva dni sa po raňajkách budú plaviť 
po rieke Mekong asi dve hodiny proti jej 
prúdu k posvätnému jaskynnému systému 
Pak Ou s desiatkami sôch Budhu vo vnútri 
(vedú k nemu schody. Tí, čo si netrúfajú, 
navštívia len prvú jaskyňu, tí zdatnejší aj 
druhú, oveľa vyššie položenú). Plavba na-
späť je dva krát rýchlejšia, keďže sa plaví-
me po prúde rieky Mekong. Po „náročnej“ 
návšteve jaskýň si zaslúžime dobre vychla-
dené miestne pivko. Krátko popoludní sa 
vylodíme v centre Luang Prabang a buď sa 
vrátime oddýchnuť si na hotel alebo zosta-
neme v mestečku. Voľný program.

Dnes je konečne čas aj pre golfistov. Dopo-
ludňajší tee time v LUANG PRABANG GOLF 
CLUB (18 jamiek) je najrozumnejšia voľba 
v tomto tropickom počasí.

Pobyt v Laose ukončíme bohatou večerou 
v hoteli.
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Na svete je len málo miest, ktoré ešte cel-
kom „nepodľahli“ masovému turizmu. Ne-
nápadné súostrovie v Mikronézii Palau je 
jedným z nich. Miništát s rozlohou nece-
lých 500 km² leží v Tichom oceáne v juho-
západnej Mikronézii, asi osemsto kilomet-
rov na východ od Filipín. Mikronézia je turis-
tickým rajom a to hlavne kvôli tomu, že sa tu 
nerozlišuje vysoká a nízka turistická sezó-
na. Priemerná teplota sa tu udržuje na sta-
bilnej hodnote 27°C, zrážky sú častejšie iba 
v období júl – október, ostro-
vy ležia mimo pásma tajfú-
nov. Mikronézia je tvorená 
reťazcom drobných ostrov-
čekov v strednom a severo-
západnom Tichom oceáne 
a má celkovú rozlohu pri-
bližne 2 700 km². Okrem 
Palau sú hlavnými ostrov-
mi oblasti Mariany, Karolíny, Marshallové 
ostrovy a Gilbertove ostrovy. 

Samotné Palauské ostrovy tvorí 16 miništá-
tikov. Skladajú sa z 26 ostrovov a 300 ma-
lých neobývateľných ostrovčekov, nazýva-
ných Rock Islands. Najväčšími obývateľný-
mi ostrovmi sú Babelthuap, Koror, Angaur 
a Peleliu. Ostrovy ležia v rozsiahlej lagú-
ne obklopenej bariérovým útesom, sú so-
pečného pôvodu a niektoré boli dokonca 

vybudované z koralov. Ostrovy Palau získali 
v roku 1994 nezávislosť od USA a v súčas-
nosti sú k nim len voľne pridružené a po-
užívajú ich menu. Tieto industrializáciou 
málo dotknuté malebné sopečné a koralo-
vé ostrovčeky s množstvom podmorských 
tunelov a vrakov lodí pomaly, ale sebavedo-
me otvárajú brány turistom z celého sveta. 

Palau obmýva azúrové more, kde žije viac 
ako 1 500 tropických druhov rýb, žralo-

kov, delfínov, mánt, kroko-
dílov a veľa druhov koralov. 
Nie nadarmo sa Palau nazý-
va „božské akvárium“. Mno-
hé ostrovy majú svoj vlast-
ný ekosystém, uprostred 
niektorých nájdete jazerá. 
Najslanšie je Medúzové 
/ Jellyfish lake a skutočne 

v ňom plávajú tisíce veľkých medúz, ktoré 
však časom stratili schopnosť ublížiť. More 
je v Palau čisté dokonca aj okolo hlavného 
mesta a najnáročnejší turisti považujú túto 
oblasť za jednu z troch najlepších svetových 
destinácii na potápanie (viditeľnosť je až 
do hĺbky neuveriteľných 40 metrov). V ob-
lasti sú niektoré svetoznáme potápačské 
miesta, napríklad Blue Corner alebo Nge-
melis Wall, kde z veľmi plytkej vody náhle 
padá kolmá stena do tristo metrovej hĺbky.

Mikronézia
  PALAU  

Absolútny 
raj na zemi,

ktorý odoláva 
masovému 

turizmu

+8 hodín 
oproti zimnému 

SEČ

anglický, 
palauský

jazyk

americký 
dolár 
(USD)

Na konci októbra je cez deň okolo 31°C,  
v noci 23°C, more má 27°C,  

možnosť prehánok.

F i l i p í n s k e  m o r e

P A L A U

KOROR

Jellyfish lake

Rock Islands
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Program
(zmena programu vyhradená)

6. DEŇ Po dobrých raňajkách opäť 
nastupujeme do nášho Boeingu a ponad 
Juhočínske a Filipínske more letíme len 
niečo viac ako 5 hodín do prvej plážovej 
zastávky na tohtoročnej Ceste okolo sve-
ta (už nám ju treba!). Obed na palube 
a v podvečerných hodinách pristávame 
v tichomorskom miništátiku Palau v Mikro-
nézii. Po rýchlom letiskovom vybavení sme 
za pol hodinu v najlepšom ostrovnom plá-
žovom 5H rezorte Palau Pacific Resort., 
kde na nás čaká prvá mikronézska večera.

7. – 8. DEŇ Dilema – relax a nič-
nerobenie na exotickej pláži a pod hladinou 
mora s polpenziou (raňajky a večera) alebo 
chceme aj niečo vidieť v tomto prírodnom 
morskom raji v Mikronézii? Pripravené sú 
pre nás dva lodné výlety, výber je na nás.

Poldenný fakultatívny výlet  
JELLYFISH LAKE

Sme po raňajkách a kompletná výbava 
na šnorchlovanie je už pre nás pripravená 
na lodi. Šnorchlujeme a plávame v dvoch 
krásnych lokalitách vrátane vychýrenej 
Jellyfish lake. Po návrate z výletu ešte vy-
skúšame pláž a more priamo pred hotelom.

 

Celodenný fakultatívny výlet  
ROCK ISLANDS

Dva krát tak dlhý scenár ako poldenný lod-
ný výlet s dvomi atraktívnymi šnorchlova-
cími miestami navyše (Milkyway namiesto 
Jellyfish lake) + piknik obed na opustenom 
ostrove.
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Tichomorská ostrovná republika Vanuatu 
získala nezávislosť v roku 1980. Dovtedy 
sa toto územie, ktoré bolo od 17. storočia 
obsadené európskymi kolonizátormi, nazý-
valo Nové Hebridy. Osídľovanie Európanmi 
hovoriacimi rôznymi jazykmi sa podpísa-
lo na kolorite súostrovia. Jeho ostrovy sú 
väčšinou hornaté a vulkanického pôvodu. 
Smerom k pobrežiu sa zvažujú do nížin. Ho-
vorí sa im aj ostrovy šťastia. Vanuatu je prvé 
na zozname 194 krajín sveta zoradených 
podľa indexu šťastia. Rebrí-
ček sa zostavuje na základe 
dĺžky života, ľudskej pohody 
a toho, do akej miery krajina 
poškodzuje alebo nepoško-
dzuje životné prostredie. Ľu-
dia tu žijú vo vlastnom, stre-
som nepoznačenom svete. 
Čas neriešia, čo turistom 
niekedy dosť komplikuje život. Najobľúbe-
nejšou činnosťou miestnych je ničnerobe-
nie alebo tanec. Mnohí nemajú elektrinu 
alebo vodu, nemajú klasické domy s kú-
peľňou a kuchyňou. Žijú jednoducho a pri-
tom šťastne. Vanuatu je aj divoké, pozostat-
ky kanibalizmu a čiernej mágie sú tu čias-
točne patrné dodnes. Mnoho ľudí v našich 
končinách o ňom nikdy ani nepočulo. 

Zhruba 83 ostrovov a ostrovčekov je zo-
skupených do tvaru písmena Y, 65 je obý-
vaných. Najväčšími sú Espiritu Santo, Ma-
lakula, Eromanga Island a Efate, kde je aj 
hlavné mesto Port Vila (prístavné mesto 
s 50 tisíc obyvateľmi). Pobrežie veľkej 
časti ostrovov, ktoré sú sopečného pôvo-
du (niektoré sopky sú stále aktívne), tvo-
ria koralové útesy. Vo vnútrozemí dominujú 
dažďové pralesy. Hospodárstvo Vanuatu je 
založené predovšetkým na poľnohospodár-

stve, rybolove, cestovnom 
ruchu a offshore bankov-
níctve. Medzi najdôležitej-
šie plodiny patria kokoso-
vé palmy, arašidy, banány, 
kukurica, ktoré sa pestujú 
najmä pre domáce potreby. 
Reliéf ostrovov je na obrá-
banie pôdy miestami príliš 

členitý. Vanuatu je typickým homogénnym 
štátom, žije tu 280 tisíc obyvateľov, z kto-
rých je až 98 % Vanuaťanov. Krajina dosa-
huje so svojimi 108 materinskými jazykmi 
najvyššiu hustotu jazykov na svete. 

Ostrovy sa nachádzajú v oblasti, kde vládne 
vlhké tropické a rovníkové podnebie s mier-
nymi juhovýchodnými pasátmi od mája 
do októbra a miernymi zrážkami od no-
vembra do apríla.

Vanuatu
  EFATE  

Bez stresu,
toto je 

najšťastnejšia 
krajina na
zemeguli

+10 hodín 
oproti zimnému 

SEČ

anglický, 
francúzsky 
a bislama

vanuatský 
vatu 

(VUV)

Na prelome októbra a novembra  
je cez deň okolo 28°C, more 27°C,  

možnosť prehánok.

P a c i f i c k ý  o c e á n

PORT VILA

V A N U A T U

E F A T E  
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Program
(zmena programu vyhradená)

9. DEŇ Čas plynie veľmi rýchlo  
a prvú tretinu Cesty okolo sveta máme 
za sebou a tešíme sa na ďalšie zážitky. 
Jednu tropickú ostrovnú lokalitu vymeníme 
za druhú. Všetci sme zvedaví na to exotické 
Vanuatu. V lietadle trochu pospíme, naobe-
dujeme sa i pripijeme si na prelet rovníka. 
Sme na južnej pologuli, kde strávime nasle-
dujúce dva týždne.

Plážové 5H rezorty The Havannah a Tama-
nu on the beach sú od letiska Port Vila 
na ostrove Efate vzdialené iba pol hodiny. 
Po ubytovaní a krátkom osviežení si dáme 
pre zmenu melanézsku večeru.

10. DEŇ Žeby sme dnes ostali len 
tak „voľne pohodení“ v plážovom rezorte 
a oddychovali medzi raňajkami, obedom 
a večerou? Alebo sa aspoň na pol dňa ide-
me niekam pozrieť (je tu aj možnosť výletu 
helikoptérou), či zahrať si golf na takomto 
netradičnom mieste?

Poldenný fakultatívny výlet  
ISLAND TOUR

Počas nenáročného výletu sa zastaví-
me pri najväčších vodopádoch Vanuatu 
– Evergreen / Mele Cascades v džungli, 
na najkrajšej pláži ostrova – Eton beach 
i v jej susednej Modrej lagúne. Nezabudni-
te si plavky, budeme sa kúpať.
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Vďaka nádhernej prírode je Nový Zéland 
úžasným lákadlom pre turistov, ktorí hľa-
dajú neprebádané a divoké územia v inak 
civilizovanej a bezpečnej krajine. Nový 
Zéland leží v Tichomorí, asi 2 000 kilo-
metrov východne od brehov Austrálie. Po-
brežie obmýva Tichý oceán a Tasmánske 
more. Je to členitá a hornatá krajina, ktorá 
sa rozprestiera na dvoch hlavných ostro-
voch: Južný a Severný. Okrem nich patria 
k Novému Zélandu aj menšie ostrovy ako 
Stewartov ostrov, Tokelau, 
Niue a Cookove ostrovy.

Hlavným mestom štátu je 
Wellington, najväčším je 
však Auckland. Väčšina 
obyvateľstva Nového Zé-
landu pochádza z Európy. 
Asi desatinu tvoria Maoro-
via a necelé 4% predstavujú Polynézania. 
Zastúpenie tu však majú aj prisťahovalci 
z iných krajín. Nábožensky je obyvateľstvo 
Nového Zélandu skutočne rôznorodé. Veľ-
ké zastúpenie tu má anglikánske, presby-
teriánske a rímsko-katolícke náboženstvo. 
Prvými obyvateľmi boli polynézski Morio-
ri, maorská imigrácia nastala v 8. storočí. 
V polovici 17. storočia Južný ostrov obja-
vil holandský moreplavec Tasman. V roku 
1840 sa Nový Zéland dostal pod nadvládu 

Angličanov, stal sa britskou kolóniou. 
Od začiatku 90. rokov 20. storočia silne-
li snahy o premenu monarchie na republi-
ku, v roku 1995 bola podpísaná dohoda 
s Maormi o navrátení časti pôdy pôvodné-
mu obyvateľstvu a o finančnej kompenzácii. 

Dnes je Nový Zéland konštitučnou monar-
chiou, pričom hlavou štátu je formálne brit-
ská kráľovná. Prakticky ju však zastupuje 
generálny guvernér.

Na severe Severného ostro-
va sa rozkladá Auckland. 
Multikultúrne mesto je 
so svojimi 1,5 milióna oby-
vateľmi finančným centrom 
krajiny,  domovom najväč-
šej polynézskej populácie 
na svete i jedným z najlep-

ších a zároveň najdrahších miest na život 
na Zemi. Centru Aucklandu dominuje iko-
nická, 328 metrov vysoká Sky Tower, naj-
väčšia voľne stojaca stavba južnej pologuli. 
Z jej vyhliadkovej plošiny je krásny pano-
ramatický výhľad na more a prístav lemo-
vaný barmi, kaviarňami, hotelmi a luxus-
nými jachtami – nie nadarmo sa Aucklan-
du často hovorí „Mesto plachiet“. Jedným 
zo symbolov mesta je viac ako kilometer 
dlhý Prístavný most. 

Nový Zéland
  AUCKLAND  

Monarchia 
s najväčšou 
polynézkou 
populácou

na svete

+12 hodín 
oproti zimnému 

SEČ

anglický, 
maorský

jazyk

novozélandský 
dolár 
(NZD)

Na začiatku novembra je v Aucklande  
výborné jarné počasie, cez deň viac ako 20°C, 

málo zrážok.

T a s m a n o v o

m o r e

WELLINGTON

AUCKLAND 
Matamata

Waiheke

Rotorua
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Program
(zmena programu vyhradená)

11. DEŇ Po dvoch plážových zastáv-
kach sme zrelaxovaní a opäť sa môžeme 
pustiť do klasickej „poznávačky“. Trojhodi-
nový let ubehne ako nič a krátko po obe-
de pristávame v najvzdialenejšom bode 
na tohtoročnej Ceste okolo sveta, v novo-
zélandskom Aucklande. Po absolvovaní for-
malít na letisku (pozor na colníkov a prevá-
žanie potravín!) mierime priamo do centra 
mesta, kde ešte pred príchodom do hotela 
absolvujeme orientačnú prehliadku mesta 
ukončenú výstupom (samozrejme rýchlo-
výťahom) na ikonu Aucklandu, najvyššiu 
stavbu krajiny, 328 m vysokú vežu Sky 
Tower s dych vyrážajúcim 360o výhľadom 
na blízke i vzdialené okolie. 

Náš 5H hotel Sofitel Auckland Viaduct 
Harbour leží priamo v prístave, odkiaľ 
máme všade blízko. Do slávneho jachtár-
skeho prístavu a množstva reštaurácií a ba-
rov v jeho okolí je to fakt iba pár krokov. 

12. - 13. DEŇ Ideme poznávať 
najväčšie mesto Nového Zélandu na vlast-
nú päsť alebo sa vydáme s našou sku-
pinou na jeden, či dva výlety do okolia 
Aucklandu? Je tu aj alternatíva svetového 
golfu na krásnom lokálnom ihrisku Titirangi 
alebo zaletieť helikoptérou na 37. ihrisko 
sveta Kauri Cliffs.

Fakultatívny výlet  
BIG TOUR

Po skorých raňajkách naberá náš autobus 
južný smer do Matamata, kde za dve a pol 
hodiny dorazíme do jednej z nových top 
atrakcií severného ostrova – Hobbiton Mo-
vie Set. Kto by nepoznal slávnu rozprávkovú 
trilógiu Pán prsteňov? Toto je to miesto, kde 
sa film natáčal. Počas dvojhodinovej pre-
hliadky krásnou novozélandskou krajinou 
si pozrieme tie najatraktívnejšie a najzná-
mejšie miesta, obydlia, farmu, ktoré sme 
videli vo filme. A teraz si v ňom môžeme aj 
zahrať! Okolo poludnia sa asi hodinu presú-
vame ďalej na juhovýchod do slávnej prírod-
nej lokality Rotorua, ktorá je zároveň i cen-
trom domorodej kultúry Maorov. Dáme si 
chutný obed s pohárom výborného sauvig-
nonu a neskôr v Te Puia si objasníme do-
morodé zvyky, spoznáme maorské tance 
a vyplazovanie jazykov pri rituálnom tanci 
haka. Nesmieme vynechať ani známe gejzí-
ry, termálne polia, horúce bublajúce bahno 
a nezabudneme ani na vtáka kiwi, symbol 
Nového Zélandu. Návrat na hotel až vo ve-
černých hodinách.

Fakultatívny výlet  
WAIHEKE

Tento pohodový výlet začneme po raňaj-
kách peším presunom do približne kilo-
meter vzdialeného prístavného móla 2, 
odkiaľ premávajú trajekty na okolité ostro-
vy. 40-minútová plavba cez záliv Hauraki 
nás dovedie do prístavu Matiatia Wharf 
na Waiheke. Autobusom sa budeme potu-
lovať po tomto malom ostrove, zastavíme sa 
v troch miestnych vinárstvach, kde ochut-
náme dobré vínka i olivový olej, a dáme si 
samozrejme aj fajný obed. Počas dňa sa 
nám naskytnú zaujímavé panoramatické 
výhľady. Okolo tretej popoludní návrat tra-
jektom do Aucklandu.
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Tasmánia je pre našinca relatívne menej 
známy ostrov niekde na kraji sveta, ale 
pre Austrálčanov je symbolom outdooro-
vých aktivít spojených s kúpaním, adre-
nalínovými výzvami, ale i dobrým jedlom 
a skvelým vínom. „Tassie“, ako Austrálča-
nia ostrov prezývajú (rozlohu má asi ako 
Česko), má čo ponúknuť hlavne obdivova-
teľom prírodných krás. Asi 40% tohto ze-
leného ostrova tvoria rezervácie a národné 
parky. Dokonca práve tu vznikla prvá strana 
zelených na svete. Aj sami 
Tasmánčania prezentujú 
svoj kúsok zeme ako prí-
rodný štát. Na rozhraní Pa-
cifiku a Indického oceánu, 
Bassovým prielivom odde-
lený od Austrálie, si ostrov 
slastne vychutnáva svoj po-
koj. Husté lesy, monumen-
tálne stometrové eukalyptové stromy, li-
gotavé jazerá, divoká príroda a snehobie-
le nedotknuté pláže s priezračnou vodou 
znova a znova očarúvajú dobrodruhov i ro-
mantikov. Proste taká romantická divočina 
vzdialená 240 km od kontinentálnej Austrá-
lie. Ostrov sa často spája aj s pomenovaním 
Tasmánsky diabol alebo čert. Ide o chráne-
ný druh jediného mäsožravého vačkovca 
na svete, ktorý žije už iba v Tasmánii a stal 
sa jej ikonou.

Počas britskej  kolonizácie bola Tasmá-
nia vyhnanstvom pre trestancov, kde boli 
eskortovaní najhorší zločinci. Transporty 
zločincov skončili v roku 1852 a od tej doby 
sa veci začali vyvíjať k lepšiemu. Najmä vďa-
ka mnohým slobodným osadníkom, ktorí tu 
zapustili korene slobodného životného štý-
lu. Ten tu pretrváva dodnes.

V hlavné mesto Tasmánie Hobart s 230 ti-
síc obyvateľmi je druhé najstaršie mesto 

u Protinožcov. Vyznačuje 
sa peknou zachovanou ar-
chitektúrou z čias britskej 
nadvlády, ktoré sa snúbia 
s novým štýlom. Známa 
premenlivosť počasia do-
dáva mestu stále inú nála-
du. Niektorí tvrdia, že poča-
sie je veľmi podobné tomu 

anglickému hlavne množstvom upršaných 
dní. Miestny prístav má nádhernú polohu 
a môže sa pochváliť neuveriteľne širokou 
škálou lodí, ktoré tu kotvia. Známa je aj kaž-
doročná regata zo Sydney do Hobartu, kto-
rá je považovaná za najťažšie jachtárske 
preteky na svete.

Austrália
  TASMÁNIA  

Romantická
a zároveň 

divoká krajina 
s jedinečnými

obyvateľmi

+10 hodín 
oproti zimnému 

SEČ

anglický
jazyk

austrálsky 
dolár 
(AUD)

Začiatok novembra je v Hobarte  
veľmi príjemný, cez deň aj 20°C,  

v noci nie pod 10°C.

B a s s o v
p r i e l i v

TA S M Á N I A

Mt. Field park

ostrov BrunyBathurts
HOBART

A U S T R Á L I A
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Program
(zmena programu vyhradená)

14. DEŇ Raňajky, polhodinový 
transfer na letisko a odo dnes, v druhej 
polovičke Cesty, letíme smerom na zá-
pad. A keďže časový posun hrá už v náš 
prospech, tak na austrálskom ostrove Tas-
mánia sme na poludnie (obed sme stihli 
ešte v lietadle). Batožinu posielame priamo 
na hotel a my hneď z letiska začíname spo-
znávať hlavné mesto najmenšieho austrál-
skeho štátu – Hobart. Z letiska netrvá dlho 
a cez Tasmánsky most prechádzame po-
nad rieku Derwent do centra mesta: park 
Sv. Davida, historické kasárne Anglesea, 
známy trh Salamanca na nábreží. Najkraj-
šie fotky mesta, prístavu, zálivov a okolia 
urobíme z vrcholu Mt. Wellington, ktorý sa 
vypína nad Hobartom. A pred príchodom 
do nášho 5H moderného hotela MACq 1 
v centre mesta s výhľadom na jachtársky 
prístav ešte stihneme ochutnať niekoľko 
druhov miestneho piva v historickom pivo-
vare Cascade.

15. – 16. DEŇ Máme pred sebou 
dva dni v Tasmánii a na výber sú až tri roz-
ličné výlety, ale aj celodenný letecký výlet 
na dve top 100 ihriská sveta Barnbougle 
v severnej časti ostrova.

Fakultatívny výlet  
OKOLIE HOBARTU

Spoznáme najstarší tasmánsky národ-
ný park Mt. Field. Nenáročná prechádzka 
k najfotogenickejším vodopádom Austrá-
lie – Russell Falls. 1,5-hodinovou jazdou 
sa presunieme do pekného vinárstva Frog-
more Creek Winery, kde nie len ochutná-
me tasmánske vína a syry, ale budeme mať 
aj dobrý obed. Príjemný deň pokračuje za-
stávkou v neďalekom historickom mesteč-
ku Richmond. Návrat do Hobartu je pláno-
vaný pred piatou.

Fakultatívny výlet  
BRUNY ISLAND

Počas výletu nás čaká prieskum jedineč-
ného ostrova Bruny južne od Hobartu (ho-
dinová jazda autobusom + 20-minútový 
trajekt). Dva ostrovy (severný a južný) sú 
prepojené úzkou šijou, ich ospalé dedinky, 
dramatické scenérie pláží a skál spolu s ne-
dotknutou prírodou uchvátia každého. Veľ-
ká časť ostrova je súčasťou národného par-
ku. Na južnom cípe budeme môcť pozorovať 
Južný / Antarktický oceán z historického 
majáka. Nezabudneme ani na „seafood“ 
obed a čerešničkou na torte bude jedineč-
ná a fascinujúca 2,5-hodinová plavba loďou 
popri dramatickom pobreží divokého ostro-
va. Uvidíme delfíny, tulene, orly a ďalšiu fau-
nu! Jedna z najkrajších pobrežných plavieb 
v Austrálii. Podvečerný návrat do hotela.

Letecký fakultatívny výlet  
DIVOČINA JUHU

Preskúmame vzdialené a drsné južné po-
brežie a vodné cesty tejto divokej a krás-
nej oblasti Tasmánie. Krátky transfer na lo-
kálne letisko Cambridge Aerodrome, od-
kiaľ malým lietadlom poletíme ponad rieku 
Derwent, Bruny Island, juhovýchodné po-
brežie a najjužnejší bod ostrova South East 
Cape na odľahlé letisko Melaleuca v Ju-
hozápadnom národnom parku. V prístave 
Bathurts sa nalodíme na loďku a poplaví-
me sa nedotknutými vodami morskej re-
zervácie The Port Davey Marine Reserve 
k vodopádom Bay a ostrovom Breaksea Is-
lands. Po dobrom obede si pozrieme Nee-
wonnee Walk – monument pripomínajúci 
bohatú históriu Aboridžínov. Spiatočný let 
nad pohorím Arthur Range, Mount Picton, 
údolím The Huon Valley i Mount Wellington 
nad Hobartom. Návrat na hotel pred piatou.
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Melbourne je hlavné mesto austrálskeho 
štátu Viktória a s počtom obyvateľov pri-
bližne 4,3 milióna je druhým najväčším 
mestom v Austrálii. Je to najjužnejšie mesto 
sveta, v ktorom žije viac ako milión obyva-
teľov. Toto záhradné mesto leží na brehoch 
zálivu Port Phillip, preteká ním rieka Yarra. 
Od polovice 19. storočia, keď bolo vo Vik-
tórii objavené zlato, sa Melbourne rýchlo 
rozrastalo a získavalo na dôležitosti ako vý-
znamný prístav a centrum služieb. V Mel-
bourne je dodnes druhý 
najväčší počet viktorián-
skych stavieb (po Londý-
ne) na svete.

V rokoch 1901 až 1927 
bolo Melbourne hlavným 
mestom Austrálie. Až 
do sedemdesiatych rokov 
20. storočia však Melbourne ostalo naj-
väčším obchodným a finančným centrom 
Austrálie, potom stratilo tento primát v pro-
spech Sydney. Dve tretiny obyvateľov Mel-
bourne sa narodili v Austrálii, zvyšok pochá-
dza zo zahraničia. 

Melbourne je považované za austrálske 
hlavné mesto športu. Vznikol tu austrál-
sky futbal, každoročne sa tu koná tenisový 
Australian Open, Veľká cena F1 a dostihový 

Melbournský pohár. V roku 1956 sa v mes-
te konali Olympijské hry, prvé na južnej 
pologuli.

Veľká oceánska cesta, asi 200 km južne 
od mesta, patrí medzi najromantickejšie 
a najkrajšie cesty na svete. Táto 243 km 
dlhá panoramatická cesta lemujúca po-
brežie austrálskej Viktórie, je známa pros-
tredím, cez ktoré sa kľukatí. Prechádza po-
pri plážach, vápencových a pieskovcových 

útesoch, buši a dažďovom 
pralese. Asi najväčšou zau-
jímavosťou je 12 Apoštolov 
– 45 metrov vysoké skal-
né stĺpy trčiace z vĺn prí-
boja, nádherný prejav prí-
rodnej erózie, pri ktorej sa 
oceán zarezáva stále viac 
do pevniny. 

Menej ako hodinu cesty autom z Melbour-
ne sa nachádza jedna z najlepších sveto-
vých vinárskych oblastí – Yarra Valley. Viac 
ako 80 úžasných pivníc, vynikajúce reštau-
rácie preferujúce čerstvé lokálne produk-
ty, luxusné ubytovanie a ikonické scenérie. 
Údolie Yarra má relatívne chladné podne-
bie, ktoré je obzvlášť vhodné na výrobu 
vysoko kvalitného Chardonnay, Pinot Noir 
a šumivého vína.

Austrália
  MELBOURNE  

Austrálske 
mesto športu 

s buketom 
vynikajúceho 

vína

+10 hodín 
oproti zimnému 

SEČ

anglický
jazyk

austrálsky 
dolár 
(AUD)

V prvej polovici novembra je v Melbourne  
„premenlivé“ jarné počasie,  

denná teplota osciluje od 20 do 30°C. J u ž n ý  o c e á n

CANBERRA

MELBOURNE

Sydney

Sheerbrook
12 Apoštolov

T A S M Á N I A
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(zmena programu vyhradená)

17. DEŇ Ráno sa lúčime s divokou 
Tasmániou a už za hodinu sme na austrál-
skej pevnine, v druhom najväčšom meste 
Melbourne. Je kozmopolitným, kultivova-
ným, konzervatívnym, ale aj avantgardným 
nebom na zemi. Návštevníci sem chodia na-
kupovať, pre vynikajúce reštaurácie, nočný 
život, alebo svetové športové podujatia. 
Je považované za jedno z najživších miest 
na svete. 

Keďže vybavenie na letisku je rýchle (pri-
leteli sme ako vnútroštátny let a batožina 
nám ide priamo do hotela), už pred obe-
dom začíname s prehliadkou tohto veľmi 
príjemného a sofistikovaného mesta. Prej-
deme cez centrum mesta, ktoré predeľuje 
rieka Yarra, uvidíme najznámejšie miesta 
a budovy vrátane historickej železničnej 
stanice i športových komplexov. Chutný 
obed v jednej z mnohých dobrých reštau-
rácii poteší! A keď naše poldňové spoznáva-
nie Melbourne pred príchodom do výborne 
lokalizovaného 5H hotela Crowne Towers 
zakončíme ochutnávkou výborných austrál-
skych vín, nemá to chybu!

18. – 19. DEŇ Ideme sa túlať 
pokojným Melbourne, posedávať v jeho 
reštauráciách, baroch, parkoch, niečo po-
nakupovať alebo vyrazíme na výlety do jeho 
okolia? A golfisti sú ako v tranze, Melbour-
ne je ich rajom!

Fakultatívny výlet  
12 APOŠTOLOV

Hneď po raňajkách smerujeme na juh 
do Torquay, kde sa napojíme na Veľkú oce-
ánsku cestu, ktorá patrí medzi najroman-
tickejšie a najkrajšie cesty na svete. „Great 
Ocean Road“ je známa prostredím, cez kto-
ré sa kľukatí. Prechádza popri plážach, vá-
pencových a pieskovcových útesoch, buši 
a dažďovom pralese. Asi najväčšou zaují-
mavosťou lokality je „12 Apoštolov“. Jedná 
sa o 45-metrov vysoké skalné stĺpy trčia-
ce z vĺn príboja. Je to nádherný prejav prí-
rodnej erózie, pri ktorej sa oceán zarezáva 
stále viac do pevniny. Aby sme mali úplne 
jasnú predstavu o nich, tak sa na ne pozrie-
me aj z vtáčej perspektívy počas krátkeho 
10-minútového letu helikoptérou. Štýlový 
obed a v miestnom pivovare aj ochutnáv-
ka niekoľkých pív. Podarí sa nám v priebe-
hu dňa stretnúť typickú austrálsku kengu-
ru alebo koalu? Návrat do hotela vo večer-
ných hodinách.

Fakultatívny výlet  
YARRA

Pohodové putovanie okolím Melbourne za-
čneme v dažďovom pralese Sheerbrook 
s množstvom exotického vtáctva vrátane 
kakadu a papagájov. Malé skryté dedinky 
a za nimi obrysy Melbourne. Povezieme sa 
ikonickou krajinou zrenovovaným parným 
vláčikom Puffing Billy. Navštívime známe vi-
nárstvo Rochford v pitoresknom kraji údolia 
Yarra, kde ochutnáme typické miestne vína 
a syry. Dobrý obed s pohárom vína je tiež 
súčasťou programu. Zastávka v najlepšej 
austrálskej rezervácii divých zvierat Heale-
sville Sanctuary s jej najznámejšími „pred-
staviteľmi“: kengura, koala, pštros emu, 
dingo, vtákopysk i tasmánsky diabol. Ná-
vrat do Melbourne okolo piatej.
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Indonézia, najväčšia ostrovná ríša, kto-
rá sa tiahne viac ako päť tisíc kilometrov 
od východu na západ, od Indického oceá-
nu k Pacifiku, ukrýva množstvo pokladov. 
Medzi nimi je aj ostrov bohov a démonov, 
Bali. Nájdete tu bujnú a neporušenú prí-
rodu, prívetivých domorodcov a obrovské 
kultúrne bohatstvo, o ktorom sa môže iným 
krajinám len snívať. Paláce, chrámy, horské 
údolia, terasovité ryžové polia, vulkány, plá-
že a hlavne mystickosť lokality robí z ostro-
va ideálne miesto pre dob-
rodruhov a vyznávačov 
netradičných dovoleniek. 

Bali zastupuje jedinú hin-
duistickú oblasť mimo In-
die, ale okrem hinduizmu 
na ostrove prekvitá aj ani-
mistické náboženstvo, čo 
znamená, že miestni uznávajú malých bô-
žikov od výmyslu sveta. Kto rád spoznáva 
prírodné krásy, je pre neho na Bali pripra-
vená rada zaujímavých turistických trás. Ur-
čite najpopulárnejšou je vulkán Gunung Ba-
tur. Pri výletoch po Bali sa ale nezabudnite 
pripraviť na veselú a niekedy otravnú spo-
ločnosť. Tú vám budú robiť zvedavé opice. 
Dávajte si ale dobrý pozor, veľmi ľahko mô-
žete prísť o svoje okuliare alebo dokonca 
fotoaparáty.

Na ostrove nájdete veľa rôznorodých pláží, 
od zlatistých piesočnatých na juhu ostro-
va, cez čierne s vulkanickým pieskom 
až po kamenisté pláže. Každý si tu nájde 
niečo pre seba. Voda je príjemnej teploty 
(priemerne 27°C), pozor si však treba dá-
vať na značný odliv a príliv i morské prúdy, 
ktoré sú tu dosť silné, preto Bali vyhľadá-
vajú najmä surferi. Nusa Dua patrí medzi 
najluxusnejšie letoviská na juhu ostrova, na-
chádza sa na polostrove Bukit, piesok je tu 

jemný, zlatistej farby a všet-
ky pláže sú tu verejné. 

Podnebie je tropické, s prie-
mernými dennými teplotami 
okolo 30°C. Obdobie daž-
ďov s vysokou vlhkosťou 
vzduchu trvá od októbra 
do marca, obdobie sucha 

od apríla až septembra je slnečné, s niž-
šou vlhkosťou, ale pršať môže kedykoľvek.

Indonézia
  BALI  

Mystický
hinduistický

poklad 
v najväčšej ríši 

ostrovov

+7 hodín 
oproti zimnému 

SEČ

indonézsky
jazyk

indonézska 
rupia 
(IDR)

V novembri je na ostrove  
cez deň 30°C, more má 28°C,  

vlhko, možnosť prehánok. I n d i c k ý  o c e á n

B A L I

DENPASAR

Nusa Dua

Ubud
Mas

Kintamani
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(zmena programu vyhradená)

20. DEŇ Po troch intenzívnych po-
znávacích zastávkach už potrebujeme tro-
chu oddych, najlepšie v luxusnom a kom-
fortnom plážovom rezorte s teplým mo-
rom. Preto našou deviatou zastávkou je 
indonézsky ostrov Bali. Raňajky v Melbo-
urne a i napriek skoro 6-hodinovému letu 
krížom cez Austráliu už popoludní vystupu-
jeme z lietadla na letisku Denpasar. Krát-
ky transfer do nášho 5H plážového hotela 
St. Regis v stredisku Nusa Dua a môžeme 
začať relaxovať a neskôr si vychutnať lahod-
nú večeru.

21. DEŇ Po raňajkách opäť tá di-
lema – luxusný hotelový areál, piesočna-
tá pláž, golf alebo poznávanie mýtického 
ostrova?

Fakultatívny výlet  
ISLAND TOUR

Po raňajkách a nie dlhej ceste do vnútroze-
mia ostrova navštívime Batubulan – miesto 
známe fotogenickým tanečným predstave-
ním Barong (súboj dobra a zla). Ďalej nás 
čaká centrum balijských výtvarných ume-
ní – Ubud, kde sa zastavíme na známom 
trhu s umeleckými predmetmi. Okolo typic-
kých terasovitých ryžových polí dorazíme 
do dediny Tampaksiring, kde navštívime je-
den z najdôležitejších očistných chrámov 
na ostrove – Tirta Empul. V Penulisan se 
naskytne veľkolepý pohľad z okraja bývalé-
ho vulkánu Kintamani (má priemer 12 km) 
na kráterové jazero a činný vulkán Batur 
(1 717 m) a lávové pole. Na spiatočnej 
ceste navštívime umelo vytesanú „sloniu“ 
jaskyňu Goa Gajah. Pred návratom ešte na-
zrieme do niektorej zo svetovo uznávaných 
drevorezbárskych dielní v dedine Mas, kde 
uvidíme rezbárov pri práci a spoznáme roz-
diely medzi santalovým, ebenovým, či ”kro-
kodílym” drevom, kde sa už nákup dreve-
ných suvenírov odporučiť určite dá. Cestou 
nezabudneme ani na chutný obed. Na hotel 
dorazíme pred piatou.

Delikátna večera dá peknú bodku za krát-
kym pobytom na Bali.
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Singapur je moderný ostrovný mestský 
štát v juhovýchodnej Ázii s rozlohou približ-
ne 30 x 23 kilometrov. Leží na ostrove, kto-
rý sa nachádza na konci Malajského polo-
strova, 137 km severne od rovníka. Názov 
Singapur znamená „Mesto leva“ a je kom-
bináciou slov Singha (lev) a Pura (mesto). 
Prvé známe osídlenie na území dnešné-
ho Singapuru bolo Temasek z 2. storo-
čia. V roku 1819 tu Sir Thomas Stamford 
Raffles po podpísaní zmluvy so sultánom 
o rozvoji južného cípu ostrova ako britskej 
obchodnej základne zalo-
žil pobočku Východoindic-
kej obchodnej spoločnosti. 
V roku 1824 táto spoloč-
nosť od sultána zakúpila 
celý ostrov. Počas druhej 
svetovej vojny japonské voj-
ská vpochodovali do Ma-
lajzie a dobili i Singapur. 
Japonci ostrov premenovali na Shōnan-tō 
a udržali ho až do kapitulácie Japonska 
v roku 1945. V roku 1963 sa Singapur stal 
členom Malajskej federácie. O dva roky ne-
skôr, v roku 1965, z federácie prostredníc-
tvom referenda vystúpil a stal sa nezávis-
lým štátom. Následne sa Singapur stal jed-
nou z najprosperujúcejších krajín so silným 
medzinárodno-obchodným prepojením. 

V súčasnosti je jedným z najdôležitejších 
obchodných centier na svete, štvrtým naj-
väčším finančným centrom sveta a jeho 
prístav je najvyťaženejší a druhý najväčší 
na svete. Singapur sa nachádza vysoko 
v medzinárodných rebríčkoch, pokiaľ ide 
o životnú úroveň, vzdelanie, zdravotnú sta-
rostlivosť a ekonomickú konkurencieschop-
nosť. Krajina má jeden z najvyšších príjmov 
na osobu a je to jedna z najlepších krajín 
sveta, čo sa týka celkovej dĺžky života oby-
vateľov. Z päť a pol milióna obyvateľov je 

až jedna tretina cudzincov. 

Singapur priťahuje návštev-
níkov z celého sveta mno-
hými lákadlami, patria me-
dzi ne krásne koloniálne 
stavby, malebný Chinatown 
s jeho úzkymi uličkami, pes-
trofarebná Little India s cha-

rakteristickou vôňou korenia, Arab Street 
so Sultánovou mešitou, moderný a ruš-
ný Orchard Road s nákupnými centrami, 
Prezidentským palácom Istana a hinduis-
tickým chrámom Chettiar, ale tiež svojimi 
krásnymi parkami a záhradami. Obľúbené 
sú aj plavby po rieke Singapur, či návšteva 
ostrova Sentosa s plážami a zábavnými par-
kami. A samozrejme supermoderné stavby 
a mrakodrapy v časti Marina Bay. Lákadlom 
je i pestrá kozmopolitná gastronómia.

SINGAPUR  

Kozmopolitné 
centrum 
biznisu 

a perfektného 
jedla

+3 hodiny 
oproti zimnému 

SEČ

anglický, 
malajský, 

mandarínsky 
a tamilský

singapursky 
dolár 
(SGD)

V polovici novembra je denná teplota 31°C, 
vlhko, popoludňajšie prehánky. S i n g a p u r s k ý  z á l i v

SINGAPUR

Gardens by The Bay
Singapore Flyer

Sentosa

M A L A J Z I A
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Program
(zmena programu vyhradená)

22. DEŇ Raňajky v plážovom ho-
teli, krátky transfer na letisko a už naberá-
me západný kurz, aby sme za niečo viac 
ako dve hodiny pristáli vo svetovej metro-
pole Singapur. Ale ešte pred tým stihneme 
preletieť rovník a dať si obed i pár drinkov. 
Cestu z letiska do hotela využijeme na zo-
znamovaciu prehliadku tohto atraktívneho 
veľkomesta. Chinatown, Little India, rušná 
Orchard Road, ultramoderné mrakodrapy 
v Marina Bay, kde sa nachádza aj náš lu-
xusný 5H hotel The Ritz Carlton Millenia, 
z izby ktorého sa budeme kochať neopa-
kovateľnou panorámou. Celý večer máme 
pred sebou, tak vyrážame do ulíc a obcho-
dov, všade máme blízko.

23. DEŇ Pre tých, ktorým včerajšia 
orientačná prehliadka nestačila, máme pri-
pravenú druhú časť poznávania Singapuru. 
Alebo si radšej zahráte golf na 79. ihrisku 
sveta Sentosu s atraktívnou scenériou mes-
ta a prístavu v pozadí?

Fakultatívny výlet  
CITY TOUR

Po raňajkách zamierime do obrovských kli-
matizovaných skleníkov – Gardens by The 
Bay, najnovšej ikony mesta, kde sa popre-
chádzame dažďovým pralesom i stredo-
morskou flórou. Polhodinová plavba riekou 
nám odhalí zaujímavé pohľady na starý 
i nový Singapur. Prestávku si urobíme po-
čas čínskeho obeda. Nazrieme aj na malý 
ostrov Sentosa so zábavnými parkami, plá-
žami a golfovými ihriskami. Na záver si 
mesto prehliadneme aj z vtáčej perspek-
tívy, a to z najväčšieho vyhliadkového kola 
na svete – 165 metrov vysokého Singapore 
Flyer, ktoré je len kúsok od nášho hotela.
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Azerbajdžan je neveľká krajina (raz tak 
veľká ako Slovensko) ležiaca na hranici 
Európy a Ázie, obmýva ju Kaspické more 
(vlastne to nie je more, ale najväčšie slané 
jazero na svete). Bývalá sovietska repub-
lika dnes patrí medzi tie úspešnejšie prí-
behy rozpadu tejto imperiálnej moci. Azer-
bajdžan za svoj ekonomický úspech vďačí 
najmä nerastným surovinám, a to predo-
všetkým rope a plynu. Darí sa aj poľnohos-
podárstvu a vývozu ovocia (svetoznáme sú 
granátové jablká). 

Krajina bola po veľkú časť 
svojej histórie v područí 
Perzskej ríše. V roku 1918 
však získala nezávislosť. 
Vznikol tak moslimský, ale 
sekulárny štát. Azerbaj-
džan bol po Egypte iba dru-
hou moslimskou krajinou, v ktorej fungo-
vali univerzity, či divadlá. Formálne vstúpil 
do Sovietskeho zväzu v roku 1920. Kraji-
na zostala v tomto spolku až do roku 1991. 
Azerbajdžan vyhlásil nezávislosť od So-
vietskeho zväzu ešte pred jeho oficiálnym 
rozpustením. 

Veľká väčšina z približne 10 miliónov oby-
vateľov sa hlási k islamu, ktorý však nie je 
oficiálnym štátnym náboženstvom.

Hlavným mestom je 2,3 miliónové Baku. 
Mesto tradícii, super moderného sveta, 
luxusných značiek, priateľských ľudí, vy-
nikajúcej kuchyne a bezpečného sveta. 
Baku je nový Dubaj, ale lacnejší. Staré 
mesto, od roku 2000 zapísané do zozna-
mu UNESCO, a jeho úzke uličky majú prá-
ve tú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorú Eu-
rópania obľubujú v arabských krajinách. 
Hradby starého mesta, bazár, historická 
veža Maiden, či Palác Širvánšáhov. Ultra-

moderné kultúrne centrum 
Heyder Aliev, bulvár Nizami 
so storočnými domami, ka-
viarňami a obchodmi i ruš-
ná promenáda na brehu Ka-
spického mora. Z centra ve-
die zubačka do Náhorného 
parku, s krásnym výhľadom 
na mesto a na druhú najväč-

šiu vlajku na svete. Práve na tomto mieste 
každý pochopí, prečo je Azerbajdžan prezý-
vaný krajinou vetra. Moderné prvky mesta 
sú neprehliadnuteľné, lebo Plamenné veže, 
ktoré sú symbolom Baku, sa jednoducho 
prehliadnuť nedajú. Baku je zvláštnym 
miestom. Akoby tu boli dva rozdielne sve-
ty, ktoré niekto vzal a prilepil k sebe do jed-
ného pulzujúceho celku. Je to spleť paríž-
skeho šarmu a dubajského prepychu oko-
renená sovietskym nádychom minulosti.

Azerbajdžan
  BAKU  

Miesto, kde 
dávne tradície 
harmonizujú 

moderný život 
obyvateľov

+3 hodín 
oproti zimnému 

SEČ

azerbaj-
džanský

jazyk

azerbajdžanský 
manat 
(AZM)

V polovici novembra je v Baku  
cez deň príjemných 15°C.

K a s p i c k é

m o r e

BAKU
AZERBAJDŽAN

R U S K O

ARMÉNSKO

GRUZÍNSKO

I R Á N



C
E

S
T

Y
 O

K
O

LO
 S

V
E

TA
   

   
   

D
O

M
 P

É
R

IG
N

O
N

 E
D

ÍC
IA

   
2

6
.1

0
. –

 2
0

.1
1.

2
0

2
2

30

Program
(zmena programu vyhradená)

24. DEŇ V jednej českej pesničke 
sa spieva: „Tak už jdeme do finále ...!“. Áno, 
je to tak, dnes nás čaká prelet už do finálnej 
zastávky na Ceste okolo sveta, ktorý bude 
i jej najdlhším letom (s jedným technickým 
medzipristátím). V lietadle sa stihneme na-
obedovať i navečerať, aby sme ešte za den-
ného svetla pristáli v hlavnom meste Azer-
bajdžanu. Transfer z ultramoderného letis-
ka do centra Baku netrvá ani hodinu a pred 
nami sú najznámejšie stavby nového Baku 
– Plamenné veže, v ktorých sa nachádza 
i náš 5H luxusný hotel Fairmont Baku.

25. DEŇ Po raňajkách si spolu po-
zrieme staré i nové časti Baku a na obed 
ochutnáme niečo dobré domáce. Popolud-
nie si užijeme individuálnymi prechádzkami 
týmto zaujímavým mestom.

Bohatá rozlúčková večera s kaviárom, vod-
kou a inými miestnymi špecialitami. Máte 
lepší nápad na záver Cesty?

26. DEŇ Niektorí ešte dospávajú 
včerajšiu rozlúčku, iní si užívajú voľné dopo-
ludnie a neskoré raňajky. Na poludnie trans-
fer na letisko a okolo druhej odlet do Euró-
py. Stačilo cestovania alebo by sme si ešte 
niečo vo svete pozreli?

Naša 26-dňová Cesta okolo sveta – Dom 
Pérignon edícia 2022 sa končí. Mix zážit-
kov, spomienok, emócií, nových priateľ-
stiev i stovky fotografií. Srdečne sa lúčime 
so známymi i s posádkou. Prílet do Brati-
slavy a následne do Prahy je naplánovaný 
na neskoré popoludnie, aby sme už večer 
mohli byť opäť doma!

Počas ani nie štvorhodinového 
letu domov vyžrebujeme  

troch cestujúcich, 
ktorým hneď po prílete 

do Bratislavy odovzdáme 
exkluzívne sety šampanských 

Dom Pérignon P2. 

Na zdravie!
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MELBOURNE

BALI

BONUS PRE STÁLYCH KLIENTOV 

Ak si zájazd CESTA OKOLO SVETA – Dom Pérignon edícia 2022 objedná cestovateľ, 
ktorý sa už zúčastnil na niektorej z predchádzajúcich šiestich Ciest, získa bonus 1 000 € 
na izbu za každú absolvovanú Cestu okolo sveta s CK LEONARDO  
(napr. ak bol už na troch Cestách, tak jeho bonus je 3 000 € za izbu!).

Každý účastník CESTY OKOLO SVETA – Dom Pérignon edícia 2022, ktorý si objedná 
tento zájazd do 31.12.2021, bude zaradený do žrebovania o jeden z troch exkluzívnych 
setov šampanských Dom Pérignon P2!

Žrebovanie o tento atraktívny bonus pre 3 cestujúcich sa uskutoční priamo na palube lietadla v posledný 
deň Cesty na lete z Baku do Bratislavy. Dohľad nad absolútnou objektivitou žrebovanie budú mať všetci 
cestujúci, „šťastena“ bude v rukách kapitána lietadla!

OKREM KRÁSNYCH ZÁŽITKOV 
SI Z CESTY PRINESTE AJ

exkluzívny set šampanských
Dom Pérignon P2

CENA ZÁJAZDU

osoba v 2-lôžkovej izbe 38 950 € / komplet 

osoba v 1-lôžkovej izbe 44 950 € / komplet

• trojlôžkové izby, resp. izby 
 s prístelkou sú na vyžiadanie 
• počet jednolôžkových izieb 
 je limitovaný
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GOLF

NOVÝ ZÉLAND

DOPRAVA  
A TRANSFERY
• leteckú dopravu na trase Praha  Bratislava 
  Muscat   Luang Prabang   Koror  
  Port Villa   Auckland   Hobart   
Melbourne  Denpasar  Singapur  Baku 
 Bratislava  Praha v KOMFORT triede 

• prepravu 30 kg cestovnej a 8 kg príručnej 
batožiny 

• letiskové a bezpečnostné poplatky (platné 
a známe k 15.9.2021) 

• autobusové transfery z letiska do hotela a späť 
(max. 22 cestujúcich v autobuse)

UBYTOVANIE  
A STRAVOVANIE
• 18x ubytovanie v 5H hoteloch s raňajkami
• 2x ubytovanie v 5H plážovom hoteli s plnou 

penziou (Vanuatu)
• 5x ubytovanie v 5H plážovom hoteli s polpen-

ziou (Palau a Bali)
• 1x spoločnú uvítaciu večeru vrátane nápojov 

(Nizwa)
• 1x spoločnú rozlúčkovú večeru vrátane 

nápojov (Baku)

• 2x večeru (Nizwa a Luang Prabang)
• catering / občerstvenie na palube lietadla 

v kvalite business triedy (jedlá i nápoje): 1x ra-
ňajky + 10x obed + 4x večera

VÝLETY
• orientačnú prehliadku Aucklandu
• poldennú prehliadku Hobartu vrátane ochut-

návky pív s občerstvením
• poldennú prehliadku Melbourne vrátane obe-

da s ochutnávkou vín
• orientačnú prehliadku Singapuru
• poldennú prehliadku Baku vrátane obeda

ĎAĽŠIE SLUŽBY
• sprievodcovské, informačné a asistenčné 

služby slovenských a českých sprievodcov 
počas celého zájazdu 

• základné lekárske služby a konzultácie 
profesionálneho slovenského lekára počas 
celého zájazdu 

• náklady spojené s prípadným povinným  
RT-PCR testom počas priebehu zájazdu 
(ak ho bude vyžadovať niektorá krajina  
počas Cesty)

• handlingové služby cestovnej batožiny  
za asistencie člena obslužného tímu  
– zájazdového portiera 

• vízové poplatky do Ománu, Laosu a Azerbaj-
džanu (pre držiteľov biometrických pasov 
SR a ČR s platnosťou minimálne 6 mesia-
cov po návrate zo zájazdu a min. 10 voľnými 
stranami)

• miestne dane a poplatky, vstupy do národ-
ných parkov

• štandardné prepitné / bakšišné pre miest-
nych šoférov, sprievodcov, nosičov batožiny 
/ portierov

POISTENIE
• komplexné cestovné poistenie Plus Európskej 

cestovnej poisťovne vrátane zdravotného a úra-
zového poistenia + krytie liečebných nákladov 
v zahraničí v prípade ochorenia na Covid-19

• povinné zmluvné poistenie pre prípad úpadku CK 

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA

• OMÁN – GRAND CANYON (celodenný  
offroad výlet vrátane obeda) = 180 € / os.

• LAOS – LUANG PRABANG 
(2x poldenný výlet vrátane obeda) = 120 € / os.

• PALAU – JELLYFISH LAKE  
(poldenný lodný výlet) = 165 € / os.

• PALAU – ROCK ISLANDS  
(celodenný lodný výlet s obedom) = 165 € / os.

• VANUATU – ISLAND TOUR  
(poldenný výlet) = 45 € / os.

• AUCKLAND – BIG TOUR  
(celodenný výlet vrátane obeda) = 275 € / os.

• AUCKLAND – WAIHEKE (celodenný výlet  
vrátane obeda  a ochutnávky vín) = 145 € / os.

• TASMÁNIA – OKOLIE HOBARTU (celodenný 
výlet s obedom a ochutnávky vín) = 195 € / os.

• TASMÁNIA – BRUNY ISLAND  
(celodenný výlet vrátane obeda) = 295 € / os.

• TASMÁNIA – DIVOČINA JUHU  
(celodenný letecký výlet s obedom) = 475 € / os.

• MELBOURNE – YARRA  
(celodenný výlet vrátane obeda  
a ochutnávky vín) = 175 € / os.

• MELBOURNE – 12 APOŠTOLOV  
(celodenný výlet vrátane helikoptéry,  
obeda a ochutnávky pív)  = 275 € / os.

• BALI – ISLAND TOUR  
(celodenný výlet vrátane obeda) = 75 € / os.

• SINGAPUR – CITY TOUR  
(celodenný výlet vrátane obeda) = 225 € / os.

• GOLF (green fee + doplnkové služby) = info v CK

POISTENIE STORNA  
A INÉ PRÍPLATKY

• fakultatívny doplatok na poistenie storna  
zájazdu Európskej cestovnej poisťovne  
(na plnú cenu zájazdu s 10% spoluúčasťou) = 
1 550 € / osoba v 2-lôžkovej izbe, resp. 1 850 € 
/ osoba v 1-lôžkovej izbe (možné dojednať iba 
s konkrétnymi menami cestujúcich!)

• služby neuvedené v programe zájazdu 
• nápoje k jedlám (okrem raňajok v hoteloch 

a obedov na palube lietadla, resp. ak nie je uve-
dené inak)

• ubytovanie v hotelových izbách vyššej kategórie 
(suity, vily a pod.)

• individuálnu úpravu programu podľa vlastného 
želania (na požiadanie)

• palivový príplatok (v prípade, že svetová cena  
leteckého paliva k 31.8.2022 bude vyššia  
o viac ako 15% oproti kalkulovanej cene 
leteckého paliva zo dňa 31.8.2021)

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA

Fakultatívne výlety v jednotlivých pobytových miestach (s našim 
i miestnym sprievodcom – tieto služby možno doobjednať aj doda-
točne po objednaní zájazdu, a to najneskôr do 31.8.2022) 

FAKULTATÍVNE 
VÝLETY A GOLF
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SINGAPUR

PLATOBNÉ A STORNO 
PODMIENKY
• pri objednávke zájazdu sa platí 25% záloha (ak je zájazd objednaný do 30.4.2022), resp. 50% (pri ob-

jednávke od 1.5.2022), doplatok do celej sumy do 31.8.2022

• každý zákazník má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu zrušiť s cestovnou kanceláriou zmluvný vzťah, 
t. j. odstúpiť od zmluvy / stornovať zájazd. CK má v tomto prípade právo účtovať za každú prihlásenú osobu 
storno poplatok:

 - 25% z celkovej ceny zájazdu v prípade storna / zrušenia zájazdu do 30.4.2022 
- 50% z celkovej ceny zájazdu v prípade storna / zrušenia zájazdu od 1.5.2022 do 31.8.2022  
- 95% v prípade storna / zrušenia zájazdu od 1.9.2022 do začiatku zájazdu

Upozornenia: 

• pre tento zájazd neplatia žiadne ďalšie zľavy ani vernostné bonusy

• cestovná kancelária LEONARDO – OSCAR je iba sprostredkovateľom turistických víz,  
preto nemôže garantovať ich udelenie príslušnými úradmi

• fotografie použité v katalógu sú z archívu LEONARDO – OSCAR a z fotobanky Shutterstock

• organizátorom zájazdu Cesty okolo sveta – Dom Pérignon edícia 2022 je cestovná kancelária  
LEONARDO – OSCAR s.r.o., Zadunajská 12, Bratislava, Slovensko, IČO 36203190, zapísaná v OR SR OS Bratislava I,  
oddiel: Sro, vložka č. 25041/B

NA PALUBE

PALAU

Praha  Bratislava 50 min.

Bratislava  Muscat  6 hod. 5 min.

Muscat  Luang Prabang   6 hod. 15 min.

Luang Prabang  Koror   5 hod. 15 min.

Koror  Port Villa   7 hod. 

Port Villa  Auckland   3 hod. 10 min. 

Auckland  Hobart  3 hod. 45 min.

Hobart  Melbourne  1 hod. 15 min.

Melbourne  Denpasar  6 hod. 15 min.

Denpasar  Singapur  2 hod. 35 min.

Singapur  Baku    10 hod. 55 min.  

Baku  Bratislava   4 hod. 15 min. 

Bratislava  Praha  50 min.

 čas letu vrátane technického medzipristátia na dotankovanie

JEDNOTLIVÝCH 
LETOV

Orientačné dĺžky


