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S nami máte o nezabudnuteľné zážitky postarané

Prečo si vybrať Cestovnú kanceláriu DAKA?
S NAMI VŽDY PRESNE VIETE, ČO KUPUJETE:

  poznáte hotel, v ktorom budete ubytovaní a môžete si prezrieť fotografie daného hotela
  pri autobusových zájazdoch viete akým autobusom pôjdete a môžete si zvoliť presné miesto sedenia
  pri leteckých zájazdoch poznáte leteckú spoločnosť ktorou poletíte a presné odletové časy

K dispozícii máte vždy kompletné informácie a fotografie.

NAŠE ĎALŠIE SKVELÉ VÝHODY PRI AUTOBUSOVÝCH ZÁJAZDOCH:
  ponúkame nástupné miesta z veľkej časti Slovenska
  zadarmo welcome drink počas cesty v autobuse
  na viacdňových zájazdoch zadarmo cestovateľská sada - vankúšik, kryt na oči a štuple do uší
  bezplatné zapožičanie dáždnika pre každého počas zájazdu

Spolupracujeme len s profesionálnymi a overenými sprievodcami, ktorí spĺňajú náročné kritéria a ktorí sú členmi Slo-
venskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu.

VÝHODNÁ CENA:
  zájazdy sú nielen zaujímavé, profesionálne, ale aj cenovo výhodné a dostupné pre každého

NAŠI DODÁVATELIA SÚ PRE NÁS KĽÚČOVÍ:
  hotel, autobus a sprievodca je to, čo tvorí našu kvalitu
  svojich partnerov si starostlivo vyberáme a našim cieľom je dlhodobá spolupráca
  za ich služby im zaplatíme vždy PRED zájazdom, čo im dáva istotu v nás ako ich obchodného partnera a ISTOTU VÁM, že sa 
    zájazd určite uskutoční

VYSKÚŠAJTE NAŠE SLUŽBY A SAMI SA PRESVEDČÍTE O NAŠICH VÝHODÁCH.

Darčekové poukážky

SKUPINOVÁ ZĽAVA 10+
(Platí pre skupinu objednávateľov 

objednávajúcich zájazd pre minimálne 
10 platiacich osôb)

SKUPINOVÁ ZĽAVA 20+
(Platí pre skupinu objednávateľov 

objednávajúcich zájazd pre minimálne 
20 platiacich osôb)

SENIORI A DETI DO 12 ROK.
(Paušálna jednorazová zľava pre 
klienta 65+ rokov a menej ako 12 

rokov)

Zľavy nie sú kumulovateľné a vzťahujú sa len na cenu zájazdu (nie sumu príplatkov).

-3% -4% -5%

Možnosť zakúpiť na www.daka.sk
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Vážení klienti,
ani sme sa nenazdali a prešiel ďalší rok. Rok, 

v ktorom ste s nami navštívili nové destinácie - Du-
baj, Lisabon, Marakéš či Izrael, ktorý sa okamži-
te stal jednou z najobľúbenejších destinácií. Rok, 
v  ktorom sme jeden z našich najobľúbenejších 
zájazdov, Paríž letecky, predĺžili o  jeden deň za 
nezmenenú cenu. Rok, v ktorom sa počet klien-
tov, ktorí využili naše služby, navýšil už na 35 000. 
A rok, v ktorom sme sa stali členom najväčšieho 
združenia cestovných kancelárií na Slovensku - 
SACKA.

Pozorne sledujeme Vaše ohlasy, aby sme vám 
aj v roku 2019 vedeli ponúknuť tie najkrajšie a naj-
zaujímavejšie destinácie. Práve preto vraciame do 
ponuky Normandiu a Bretónsko, Paríž a zámky na 
Loire i Medžugorie. Veľkou novinkou je pobytový 
zájazd do tureckej Antalye. Taktiež sa nám termíny 
na chorvátskom Pagu podarilo rozšíriť na celú se-
zónu a pribudol aj zájazd pre mladých klientov do 
obľúbeného letoviska Zrće. Celkovo sa naša ponu-
ka na rok 2019 rozšírila na viac ako 550 termínov!

V našej ponuke na rok 2019 nájdete aj obľú-
bené autobusové zájazdy do Ríma, Benátok, 
Prahy či Budapešti. CK Daka organizuje aj letec-
ké zájazdy do Londýna, Paríža, Barcelony, Atén 
a veľa ďalších. Máme pre vás prichystané okružné 

poznávacie zájazdy po Kampánii, Provensálsku, 
Ligúrii, Beneluxe a alpských krajinách. Vybrať 
sa môžete i na návštevu zoologických záhrad 
v  Norimbergu, Budapešti, či Viedni. A určite si 
vyberiete z množstva relaxačných zájazdov v Ma-
ďarsku alebo sa vyberiete za zábavou do poľskej 
Energylandie, talianskeho Gardalandu alebo ra- 
kúskeho Family parku. 

V rámci skvalitnenia našich služieb, a aby sme 
Vám na cestách dopriali viac pohodlia, sme rozšírili 
vlastný vozový park už na 4 nové moderné auto-
busy MAN a 2 mikrobusy Opel. Samozrejme, flo-
tilu našich vozidiel plánujeme i naďalej rozširovať.

V prípade záujmu Vám vieme na mieru pripra-
viť zájazd pre celú skupinu, firemný kolektív, ško-
lu, či klub dôchodcov. Sme otvorení akejkoľvek 
spolupráci. Stačí nás iba kontaktovať a veríme, že 
spolu nájdeme riešenie realizovania Vašich cesto-
vateľských snov.

Vážení klienti, dovoľte nám sa na záver poďa-
kovať za prejavenú priazeň v už ôsmej, úspešnej 
sezóne a veríme, že sa i naďalej budeme spolu 
stretávať na cestách za poznávaním.

DAvid Gavaľa a KAtarína Gavaľová
riaditelia Cestovnej kancelárie DAKA
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 Cyprus, letecky, 5 dní ...............................................................................103

EURÓPA

 Dánsko a Švédsko, letecky, 3 dni ...........................................................105

 Petrohrad, letecky, 5 dní ..........................................................................106

 Kyjev a Černobyľ, letecky, 4 dni ..............................................................107

 Krásy Pobaltia, autobusom, 5 dní ...........................................................108

 Transylvánia, autobusom, 5 dní ..............................................................109

 Benelux, autobusom, 5 dní ......................................................................110

 Kvety a Holandsko, autobusom, 5 dní ....................................................111

 Štyri krajiny, autobusom, 5 dní ................................................................112

 Švajčiarske naj..., autobusom, 5 dní .......................................................113

 Medžugorie, autobusom, 5 dní ................................................................114

 Krásy Slovinska, autobusom, 2 dni .........................................................115

 Oktoberfest, Mníchov, autobusom, 3 dni  ..............................................116

 Autosalón v Ženeve, autobusom, 3 dni ..................................................117
10



AFRIKA A ÁZIA

 Izrael, letecky, 4 dni ..................................................................................119

 Istanbul, letecky, 4 dni .............................................................................120

 Alanya, letecky, 8 dní ................................................................................121

 Marakéš, letecky, 4 dni ............................................................................122

 Jordánsko, letecky, 4 dni  ........................................................................123

 Dubaj, letecky, 5 dní .................................................................................124

Praktické rady .................................................................................................125

LYŽOVAČKY

 Francúzske Alpy, autobusom, 5 dní ........................................................127

 Talianske Dolomity, autobusom, 5 dní ...................................................128

 Lyžovačka na Stuhlecku, autobusom, 1 deň .........................................129

ADVENT A SILVESTER

 Advent v Paríži, autobusom, 5 dní...........................................................131

 Vianošné trhy v Miláne, autobusom, 3 dni .............................................132

 Advent na zámkoch, autobusom, 2 dni ..................................................133

 Adventná Praha, autobusom, 2 dni .........................................................134

 Advent v Prahe, autobusom, 1 deň .........................................................135

 Advent v Budapešti, autobusom, 2 dni ...................................................136

 Budapešti cez advent, autobusom, 1 deň ..............................................137

 Trhy vo Viedni, čokoládovňa, autobusom, 1 deň ...................................138

 Advent v Krakove, autobusom, 1 deň .....................................................139

 Adventný Graz s betlehemom, autobusom, 1 deň ................................140

 Mariazell a beh čertov, autobusom, 1 deň .............................................141

 Perníkové chalúpky Grafenegg, autobusom, 1 deň ..............................142

 Silvester v Monaku, autobusom, 5 dní ...................................................144

 Silvester v Paríži, autobusom, 5 dní ........................................................145

 Silvester v Ríme, autobusom, 5 dní ........................................................146

 Silvester v Amsterdame, autobusom, 5 dní ...........................................147

Všobecné obchodné podmienky...................................................................148

Ochrana osobných údajov GDPR .................................................................153

Naši partneri ...................................................................................................154

Ponuka pre skupiny ........................................................................................160

5
DNÍ

  letecké zájazdy

  autobusové viacdňové zájazdy 

  autobusové jednodňové zájazdy

  lyžiarske zájazdy

  advent a silvester 11

počet dní

letecky

autobusom

ubytovanie

raňajky

sprievodca



FRANCÚZSKO
Krajina revolúcií, Napoleona, Ľudovítov, ale i množstva nádherných hradov, zámkov a ka-

tedrál. Na zozname Svetového dedičstva UNESCO má Francúzsko zapísaných 39 miest. Kul-
túra a umenie neodmysliteľne patria k francúzskemu spôsobu života. Samotný Louvre, ktorý je 
jedným z najväčších múzeí sveta, ročne navštívia milióny turistov. 

Kto hľadá relax, nájde ho na francúzskom Azúrovom pobreží. Francúzsku riviéru pri Stredo-
zemnom mori preslávili i žandári zo Saint Tropez. A určite aj Nice, Cannes, Maseille či susedné 
Monako. Pre dobrodruhov odporúčame Alpy. Disponujú krásnymi miestami na túry, horskú cy-
klistiku i perfektnými podmienkami pre lyžovačku.

Francúzska gastronómia je svetovo vyhľadávaná. Nehľadajte v nej francúzske zemiaky, ani 
parížsky šalát. Ochutnajte miestne vína a syry. A samozrejme, slimáky.

Francúzska republika
 Hlava štátu: Emmanuel Macron 
 Hlavné mesto: Paríž
 Úradný jazyk: francúzština
 Mena: Euro
 Obyvateľov: 64 860 000
 Rozloha: 668 763 km2

 Telefónna predvoľba: +33
 Zastupiteľstvo SR: +33 388355701
 Núdzová linka: 17, 15, 112



Termíny
 12. 12. - 16. 12. 2018
 13. 03. - 17. 03. 2019
 10. 04. - 14. 04. 2019
 24. 04. - 28. 04. 2019
 08. 05. - 12. 05. 2019
 15. 05. - 19. 05. 2019
 22. 05. - 26. 05. 2019
 05. 06. - 09. 06. 2019
 19. 06. - 23. 06. 2019
 20. 07. - 24. 07. 2019
 17. 08. - 21. 08. 2019
 04. 09. - 08. 09. 2019
 11. 09. - 15. 09. 2019
 18. 09. - 22. 09. 2019
 25. 09. - 29. 09. 2019
 09. 10. - 13. 10. 2019
 23. 10. - 27. 10. 2019
 20. 11. - 24. 11. 2019

Program zájazdu:
1. deň:

Do Paríža priletíte z Viedne v popoludňajších hodinách. Po 
ubytovaní sa začnete prehliadku mesta večerným výstupom na 
Eiffelovu vežu, pýchou Paríža. Budete mať možnosť oddychu či 
pikniku na Champs des Mars hneď pod vežou. 

2. deň:
Po raňajkách sa presuniete na l´Ile de la Cité. Prejdete okolo 

mestskej radnice, pokračovať budete k Centre Georges Pompi-
dou, kultúrnemu centru mesta. Po nábreží rieky Seiny sa dosta-
nete až k najväčšiemu múzeu na svete, Louvru. Po prehliadke 
sa presuniete k starej Opere Garnier, na Place Vendôme, aj do 
prvých verejných záhrad Tuillerilles. Prehliadku ukončíte na ná-
mestí Place de la Concorde s Luxorským obeliskom.

3. deň:
Po raňajkách bude nasledovať výlet do kráľovského zámku vo 

Versailles, sídla kráľa Ľudovíta XIV. Môžete sa vybrať na individuál-
nu prehliadku zámku, zámockých záhrad, prípadne sa rozhodnete 
pre cestu vláčikom po parku a záhradách až k Veľkému a Malému 
Trianonu. Podvečer navštívite modernú štvrť La Défense s Veľkou 
Archou.

4. deň:
Uvidíte Invalidovňu, najväčšie vojenské múzeum vo Francúz-

sku, kaplnku sv. Ľudovíta a Dóm s hrobom Napoleona I a jeho 
syna Orlíka. Cez most Alexandra III prídete na Champs Elysées. 
Presuniete sa metrom na Montmartre, prezriete si baziliku Sacré 
Coeur, posedíte na námestí umelcov Place du Tertre, prejdete 
sa po slávnej triede Pigalle s ešte slávnejším kabaretom Moulin 
Rouge, kde sa zrodil i nemenej slávny tanec kankán. Vo večer-
ných hodinách vás bude čakať plavba loďou po Seine.

5. deň:
Po raňajkách pôjdete k Víťaznému oblúku, kde budete mať 

možnosť výstupu na vyhliadku. Počas individuálneho voľna bu-
dete môcť navštíviť výstavné priestory svetových automobilo-
vých značiek alebo v kaviarni sledovať čulý ruch veľkomesta. 

Po návrate na hotel pre batožinu sa presuniete na letisko Orly. 
Prílet do Viedne je plánovaný vo večerných hodinách.

• spiatočná letenka Viedeň - Paríž

• 1x príručná batožina

• 4x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením, 
sprchou 

• 4x kontinentálne raňajky

699 €

399 €

PARÍŽ

BRATISLAVAPARÍŽ

135
DNÍ

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/151-5-dnovy-letecky-zajazd-do-pariza


Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Nitra, Zvolen, Banská 
Bystrica

Termíny
 13. 02. - 17. 02. 2019
 06. 03. - 10. 03. 2019
 20. 03. - 24. 03. 2019
 03. 04. - 07. 04. 2019
 17. 04. - 21. 04. 2019
 01. 05. - 05. 05. 2019
 08. 05. - 12. 05. 2019
 22. 05. - 26. 05. 2019
 05. 06. - 09. 06. 2019
 19. 06. - 23. 06. 2019
 03. 07. - 07. 07. 2019
 17. 07. - 21. 07. 2019
 31. 07. - 04. 08. 2019
 14. 08. - 18. 08. 2019
 28. 08. - 01. 09. 2019
 11. 09. - 15. 09. 2019
 18. 09. - 22. 09. 2019
 25. 09. - 29. 09. 2019
 09. 10. - 13. 10. 2019
 23. 10. - 27. 10. 2019
 13. 11. - 17. 11. 2019

14

265 €

159 €

5
DNÍ

Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska bude v popoludňajších hodinách.

2. deň
Ráno začnete prehliadkou najstaršej časti mesta, ostrovom 

Île de la Cité. Uvidíte Consiergerie, kde bol väznený aj kráľ Lu-
dovít XVI. a Mária Antoinetta. Prejdete k Sainte Chapelle, go-
tickej kaplnke z  13. storočia a Justičný palác, najstaršie sídlo 
francúzskych kráľov, dnes komplex súdnych budov. Nenecháte 
si ujsť ani katedrálu Notre Dame, v ktorej sa konali kráľovské ko-
runovácie, svadby i pohreby. Victor Hugo sem zasadil dej romá-
nu Chrám matky Božej v Paríži. Uvidíte Hôtel de Ville, mestskú 
radnicu, sídlo parížskej správy od roku 1357. Prejdete sa popri 
rieke Seine k Louvre, kráľovskému zámku, najväčšiemu múzeu 
na svete s vyše 35 000 exponátmi.

3. deň
Po raňajkách sa vyberiete do Versailles na individuálnu preh-

liadku kráľovského zámku. Poobede vás čaká prehliadka umelec-
kej štvrti Montmartre, ktorej dominuje chrám Sacré Coeur. Po vy-
šliapaní 234 schodov sa vám naskytne nádherný výhľad na mesto. 

Uvidíte aj Moulin Rouge, najznámejší kabaret svetového 
mena, stojaci v uličke lásky a Pont d´Alma, tunel, v ktorom zahy-
nula princezná Diana. Podvečer je pripravená romantická plavba 
loďou po Seine.

4. deň
Po raňajkách vás bude čakať prechádzka pozdĺž rieky Seiny 

okolo Múzea d´Orsay, Múzeua impresionizmu. Pokračovať bu-
dete okolo Bourbonského paláca, sídla parlamentu, Hotel des 
Invalides, komplexu budov, ktoré dal vystavať kráľ Ľudovít XIV. 
pre 6 000 vojnových veteránov. V krypte sa nachádzajú hrobky 
cisára Napoleona Bonaparteho, jeho brata a syna Orlika. Dosta-
nete sa až k symbolu Paríža, Eiffelovej veži, 324 metrov vysokej 
stavby postavenej pri príležitosti Svetovej výstavy v roku 1889. 
Individuálne budete mať možnosť pozrieť si Paríž z 2. alebo 3. 
poschodia. Odchod z Paríža bude vo večerných hodinách.

5. deň
Príchod na Slovensko do Bratislavy v popoludňajších hodinách.

•  doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

•  2x noc v hoteli s WC, sprchou 
a raňajkami

PARÍŽ

BRATISLAVA

PARÍŽ

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/7-5-dnovy-zajazd-do-pariza


Program zájazdu:

1. deň:
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách. Do Fran-

cúzska pocestujete cez Nemecko s pravidelnými prestávkami.

 2. deň
Príchod do Paríža je plánovaný v ranných hodinách. Začnete 

prehliadkou ostrova Île de la Cité. Uvidíte Consiergerie, budovu 
väznice, v ktorej bol väznený aj kráľ Ludovít XVI. a Mária Anto-
inetta. Na väzenskom múre sa nachádza stredoveký orloj. Prejde-
te k Sainte Chapelle z 13. storočia, uvidíte Justičný palác, nene-
cháte si ujsť skvost gotickej architektúry, katedrálu Notre Dame. 
Sem Victor Hugo situoval dej románu Chrám matky Božej v Paríži. 
Uvidíte Hôtel de Ville, mestskú radnicu, dejisko mnohých povstaní 
a revolúcií. Prejdete sa popri rieke Seine k Louvre, kráľovskému 
zámku, ktoré je dnes s vyše 35 000 exponátmi najväčšie múzeum 
na svete.

3. deň
Po raňajkách vás čaká prechádzka okolo Múzea d´Orsay, 

budovy bývalej železnice, dnes Múzeua impresionizmu. Pokra-
čovať budete okolo Bourbonského paláca, sídla parlamentu, 
Hotel des Invalides, ktorý dal vybudovať kráľ Ľudovít XIV. pre 
vojnových veteránov. Dnes tu sídli Múzeum armády, vojenská 
nemocnica a Domov pre vojnových veteránov. Nachádza sa tu 
aj Dóm, v ktorého krypte sa nachádzajú hrobky cisára Napoleo-
na Bonaparteho, jeho brata a syna Orlika. Prejdete k symbolu 
Paríža, Eiffelovej veži, 324 metrov vysokej stavby z roku 1889. 
V rámci osobného voľna budete mať možnosť pozrieť si Paríž 
z 2. (115 metrov) alebo 3. poschodia (276 metrov).

4. deň
 Po raňajkách vás bude čakať presun do zábavného parku 

Disneyland. V parku budete mať individuálne voľno a užijete si 
atrakcie podľa vlastného výberu. 

Odchod z Paríža cez Nemecko na Slovensko je plánovaný 
vo večerných hodinách.

5. deň
Príchod na Slovensko do Bratislavy bude v popoludňajších 

hodinách, následne podľa nástupných miest.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

15

265 €

159 €

5
DNÍ

PARÍŽ - DISNEYLAND

Termíny
 10. 07. - 14. 07. 2019
 24. 07. - 28. 07. 2019
 07. 08. - 11. 08. 2019
 21. 08. - 25. 08. 2019

Nástupné miesta
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica, Zvolen

Možné vstupy:
• Eiffelova veža 

• Louvre

• Víťazný oblúk

• Invalidovňa

• Zábavný park Disneyland

BRATISLAVA

PARÍŽ

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/13-5-dnovy-zajazd-do-disneylandu-v-parizi


Termín
 16. 07. - 21. 07. 2019

16

315 €

199 €

Možné výdavky na vstupy
• Eiffelova veža 

• Louvre

• Víťazný oblúk

• Invalidovňa

• Plavba po Seine 

• Lístok na zubačku vedúcu 
k Sacre Coeu

• Chateau de Chambord

• Chateau de Blois

• Chateau de Beauregard

• Mini chateaux park

6
DNÍ

Popis zájazdu:

1. deň
Zo Slovenska budete cestovať cez Rakúsko a Nemecko.

2. deň
Ráno, po príchode do Paríža začnete prehliadku mesta na Ná-

mestí Concorde, uprostred ktorého sa týči 22 m vysoký egyptský 
obelisk. Cez záhrady Tuileries prejdete k Musée du Louvre, naj-
väčšiemu múzeu na svete. Popri Seine sa dostanete do najstaršej 
časti mesta, na ostrov Ile de la Cité. Očaria vás zámoček Con- 
siergerie, ktorý sa stal neskôr väznicou, Justičný palác a kráľovská 
kaplnka La Chapelle. Deň zakončíte pri katedrále Notre Dame.

 3. deň
V ranných hodinách sa pozriete na Paríž z Eiffelovej veže, 

potom sa presuniete k Pont d´Alma, tunelu, v ktorom zahynula 
princezná Diana. Nasledovať bude plavba loďou po Seine, z kto-
rej uvidíte najznámejšie parížske pamiatky. Popoludní zájdete na 
Montmartre, ktorej dominuje bazilika Sacré Coeur. Večer sa na 
chvíľu zastavíme v najmodernejšej štvrti mesta La Défense.

4. deň
Dopoludnia navštívite Chenonceau, Zámok šiestich žien, 

pretože patril do majetku šiestich žien, najznámejšie z nich boli 
Katarína Medicejská a jej sokyňa Diana de Poitiers. Okolo po-
ludnia prídete do parku Mini Chateaux, v ktorom sa nachádza 
44 modelov zámkov na Loire v miniatúrach. Poobede vás bude 
čakať prehliadka zámku Beauregard. 

 5. deň
Dopoludnia bude na programe prehliadka najväčšieho zám-

ku na Loire, Chambordu. Zámok je dielom výstredného panov-
níka Františka I., ktorý ho začal budovať začiatkom 16. storočia, 
no dokončil až v roku 1685 kráľ Ľudovít  XIV.  Popoludní pôjdete 
do historického mestečka Blois, v centre ktorého stojí Chateau 
de Blois, ktorý bol do roku 1598 hlavným kráľovským sídlom. 

6. deň
Prejazdom cez Nemecko a Rakúsko prídete vo večerných 

hodinách Slovensko.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 3x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 3x raňajky v hoteli

PARÍŽ A ZÁMKY NA LOIRE

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica, Zvolen

BRATISLAVA

PARÍŽ

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/10-6-dnovy-zajazd-do-pariza-a-zamkov-na-rieke-loire


Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska bude v popoludňajších hodinách. 

2. deň 
V  ranných hodinách prídete do  Paríža, nasledovať bude  

prehliadka mesta: ostrov Île de la Cité, Consiergeriej, Sainte Cha-
pelle, Justičný palác, katedrála Notre Dame, Hôtel de Ville a Lou-
vre. Večer vás bude čakať romantická plavba loďou po Seine. 

3. deň
Navštívite Chantilly, jeden z  najkrajších zámkov vo Francúz-

sku. Prehliadnete si rozsiahle záhrady s altánkami, jazierkami, le-
síkmi, kanálmi, fontánami a vodopádmi, ktoré sú súčasťou zámku 
a majú rozlohu takmer 8 000 hektárov. Budete si tu môcť urobiť 
piknik, previesť sa na  loďke alebo posedieť si v  reštaurácii. Po-
poludní vás bude čakať Rouen, návšteva katedrály Notre Dame 
a kostola Saint Maclou. Absolvujete prechádzku námestím Place 
du Vieux-Marché, kde upálili Johanku z Arku. Autobusom sa pre-
suniete do Étretat, starobylého mestečka a preveziete sa cez Pont 
de Normandie, obrovský futuristický most zavesený na lanách. 

4. deň
Po  prehliadke Caen, navštívite Arromanches s  vojnovým 

múzeom Dňa-D. Prejdete na  pláž Omaha, dejisko najkrvavejších 
bojov počas vylodenia. Navštívite aj americký vojnový cintorín 
a pláž Utah. Presuniete sa do Bretónska ku kláštoru Le Mont Saint-
-Michel, ktorý je zapísaný na zozname UNESCO a navštívite jednu 
z najkrajších krás Bretónska, smaragdové pobrežie Cap Fréhel. 

5. deň
Prezriete si Saint Malo, známe rybárske a korzárske opev-

nené mesto, presuniete sa do Rennes s katedrálou Saint Pierre 
a  veľmi zaujímavým Musée de Bretagne, kde sa nachádzajú 
expozície o  keltských megalitických civilizáciách. Popoludní 
budete mať individuálne voľno s možnosťou nákupov suvenírov 
a večere. Po nej bude návrat na Slovensko.

6. deň
Príchod do  Bratislavy predpokladáme v  neskorých popo-

ludňajších hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 3x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 3x raňajky v hoteli

17

295 €

229 €

6
DNÍ

NORMANDIA A BRETÓNSKO

Termín
 02. 07. - 07. 07. 2019

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica, Zvolen

BRATISLAVAPARÍŽ

? Pri vylodení v Normandii stá-
li proti Nemecku (380 000 

mužov) spojenecké vojská USA, 
Spojeného kráľovstva, Kanady, 
Slobodného Francúzska, Poľska, 
Austrálie, Belgicka, Nového Zélan-
du, Holandska, Nórska a Českoslo-
venska (1 452 000 vojakov). Stra-
ty Nemecka boli zdrvujúce, 200 
000 mŕtvych, rovnako zranených, 
voči 53 700 zabitým spojencom, 
18 000 nezvestným a 155 000 ra-
neným.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/51-6-dnovy-zajazd-za-pokladmi-normandie-a-legendami-opradeneho-bretonska


Možné vstupy:
Monte Carlo

• Kniežací palác, Napoleonovo 
múzeum, Múzeum oceánografie 

• Vláčik pre skupinu

Marseille

• Lístok na loď 

• vstup na ostrov

Termíny
 02. 07. - 07. 07. 2019
 16. 07. - 21. 07. 2019

18

295 €

239 €

6
DNÍ

Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska bude v popoludňajších hodinách.

2. deň
V ranných hodinách prídete do jedného z najmenších štátov 

sveta, Monaka. Prezriete si Kniežací palác a Napoleonove múze-
um. Turistickým vláčikom sa odvezieme do Monte Carla a späť 
k Múzeu oceánografie a katedrále Notre Dame, kde sú uložené te-
lesné pozostatky príslušníkov rodiny Grimaldiovcov. Popoludní vás 
čaká kúpanie sa na najznámejšej monackej pláži Larvotto.

3. deň
Po raňajkách sa presuniete do Avignonu. Najznámejšou pa-

miatkou je most, Pont Saint-Bénezet na rieke Rhône. Prejdete sa 
okolo Kaplnky svätého Mikuláša a Pápežského paláca. Potom bu-
dete mať príležitosť na nákup suvenírov, voňavých levanduľových 
vrecúšok, mydiel či provensálskej keramiky. V popoludňajších hodi-
nách si prezriete rímsky most Pont du Gard. Tento 49 metrov vyso-
ký akvadukt privádzal vodu do Nîmes. Navštívite aj najzachovalejší 
rímsky amfiteáter, dnes slúžiaci hlavne na koncerty a býčie zápasy. 

4. deň
Na programe bude prehliadka najväčšieho prístavného 

mesta, Marseille. Uvidíte baziliku čiernej Madonny Notre Dame 
de la Garde, Novú katedrálu, Botanickú záhradu. Prejdete sa 
po obchodnej ulici La Canabière. Loďou sa preplavíte na ostrov 
grófa Monte Crista, Château d´If. Návštívite pevnosť, kde sa Ed-
mond Dantes v románe Alexandra Dumasa zoznámil s abbé Fa-
riou a zosnoval svoj plán úteku. Okúpete sa na pláži Le Pradet.

5. deň
Presuniete sa na prehliadku Nice so svetoznámou Anglic-

kou promenádou v Zátoke anjelov. Prejdete sa po Promenade 
des Anglais, na ktorej sa nachádzajú najkrajšie hotely a galérie. 
Popoludní budete mať priestor pre oddych, opaľovanie a kúpa-
nie sa v mori na plážach Anglickej promenády. V neskorých ve-
černých hodinách je plánovaný odchod na Slovensko. 

6. deň
Príchod do Bratislavy bude v popoludňajších hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 3x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 3x raňajky v hoteli

PROVENSÁLSKO

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica, Zvolen

BRATISLAVA

MARSEILLE

NICE
MONAKO

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/15-6-dnovy-zajazd-do-provensalska


Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska bude v popoludňajších hodinách.

2. deň
V ranných hodinách prídete do Nice, najvyhľadávanejšieho 

a  najpopulárnejšieho mesta na Azúrovom pobreží. Nasledovať 
bude prechádzka po Promenade des Anglais, palmami lemova-
nej promenáde, s hotelmi a galériami. Historické centrum mesta je 
zmesou úzkych uličiek, reštaurácií, kaviarní a obchodíkov. V rám-
ci voľna bude možnosť výstupu na pahorok, kde sa nachádzajú 
zrúcaniny hradu z 11. storočia a je odtiaľ nádherný výhľad. Bude-
te mať aj dostatok času okúpať sa v priezračno-azúrovom mori.

3. deň
Po raňajkách vás bude čakať návšteva malebného mesteč-

ka Grasse, ktoré bolo už v 16. storočí centrom kozmetiky. Je 
obklopeného záhonmi ruží, levandúl a jazmínu. Navštívite Med-
zinárodné múzeum parfumov, v ktorom vznikol aj svetoznámy 
parfum Channel Nr. 5. V múzeu sa nachádzajú rôzne aparatúry, 
flakóny i zobrazené techniky výroby parfumov.

Okolo poludnia prídete do Cannes, v ktorom sa každo-
ročne koná Medzinárodný filmový festival. V meste uvidíte aj 
zachovalú časť starých mestských hradieb, strážnu vežu z 11. 
storočia, luxusný bulvár Croisette a aj príjemné piesočné pláže.

4. deň
Po raňajkách bude nasledovať odchod do Monackého knie-

žatstva. Od roku 1297 je majetkom Grimaldiovcov, ktorý je naj-
starším vládnucim rodom na svete. Monako vďačí za svoju slávu 
najmä kasínu, ktoré založil roku 1856 Karol III. Je daňovým rajom, 
pýši sa najvyšším príjmom na obyvateľa vo svete. Každoročne 
sem chodia fanúšikovia Veľkej ceny Monaka a Ralley Monte Carlo. 

V Monaku si pozriete Záhrady svätého Martina, Katedrá-
lu svätého Mikuláša, Oceánografické múzeum, Kniežací palác. 
V rámci osobného voľna budete mať možnosť prejsť sa ku kasí-
nu do štvrti Monte Carlo alebo sa ísť okúpať. Odchod z Monaka 
bude v podvečerných hodinách.

5. deň
Príchod na Slovensko je predpokladaný okolo obeda.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

Možné vstupy:
• Medzinárodné múzeum par-

fumov v Grasse

• Kniežací palác Monako

• Oceánografické múzeum 
Monako
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285 €

189 €

5
DNÍ

FRANCÚZSKA RIVIÉRA

Termíny
 19. 06. - 23. 06. 2019
 24. 07. - 28. 07. 2019
 14. 08. - 18. 08. 2019
 11. 09. - 15. 09. 2019

BRATISLAVA

CANNES

NICE
MONAKO

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica, Zvolen

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/12-5-dnovy-zajazd-na-francuzsku-rivieru


T A L I A N S K O
Taliansko je krajina pizze, vína, futbalu, ale hlavne pamiatok. Nájdete tu viac ako 3 000 múzeí 

a 60 % svetového umeleckého bohatstva. Viac ako 40 miest patriacich do svetového dedičstva 
UNESCO a 40 miliónov turistov ročne, zaradilo Taliansko na 4. priečku najnavštevovanejších krajín.

Talianska kultúra a história je pretkaná zvučnými menami ako Michelangelo Buonarroti, Giuse-
ppe Verdi, Gaius Julius Caesar, Leonardo da Vinci, Giacomo Puccini, Marcus Tullius Cicero, Lu- 
ciano Pavarotti, Umberto Eco, Giordano Bruno, Sophia Loren, Galileo Galilei, Marcello Mastroian-
ni, Federico Fellini, Giovanni Melchior Bosco, Ornella Muti,...

Je to krajina športu, a to nielen vďaka futbalu, ale i lyžovaniu či cyklistike. Určite poznáte Al-
berta Tombu, Roberta Baggia, Rockyho Marciana, Marca Pantaniho, Gianluigiho Buffona alebo 
Francesca Tottiho. A Taliansko musíme spomenúť aj ako krajinu, kde automobilové a motocyklové 
preteky zastávajú popredné miesta vo všetkých historických štatistikách. Určite sem patria Giuse-
ppe Farina, Tazio Nuvolari, Vincenzo Lancia, Alberto Ascari, Giancarlo Fisichella, Michel Alboreto, 
Valentino Rossi, Enzo Ferrari, Max Biaggi, Loris Capirossi, Giacomo Agostini... ale i značky Alfa 
Romeo, Piaggio, Maserati, Lancia, Cagiva, Aprilia, Lamborghini, Moto Guzzi, Fiat, Ducati...

Talianska republika
 Hlava štátu: Sergio Mattarella
 Hlavné mesto: Rím
 Úradný jazyk: taliančina
 Mena: Euro
 Obyvateľov: 65 548 000
 Rozloha: 770 650 km2

 Telefónna predvoľba: +39
 Zastupiteľstvo SR: +39 636715200 
 Núdzová linka: 113, 118



Program zájazdu:

1. deň
Odlet letom z  Bratislavy bude v  poludňajších hodinách. 

Po ubytovaní sa v Ríme vás bude čakať prvé poznávanie mes-
ta, kde uvidíte pomník Victora Emanuela a Kapitol, kde sa na-
chádza socha vlčice, ktorá vychovala Romula a Réma, zakla-
dateľov Ríma. Prejdete na  Benátske námestie, odkiaľ uvidíte 
večerne vysvietený Rím aj s jeho dominantou Koloseom, kde sa 
v dávnej minulosti odohrávali gladiátorské zápasy. 

2. deň:
Po  raňajkách navštívite najväčší amfiteáter antického sve-

ta - Koloseum a tiež Forum Romanum. V popoludňajších hodi-
nách budete mať možnosť hodiť si svoju mincu do najznámej-
šej fontány v Taliansku, do Fontány di Trevi. Prehliadku mesta 
zakončíte na Španielskom námestí pri Španielských schodoch, 
kde uvidíte pravých Talianov, pretože je to ich obľubené miesto 
na stretávanie. Budete mať možnosť nákupov na Via del Corso.

3. deň:
Po  kontinentálnych raňajkách sa vyberiete na Vatikánske 

námestie a do baziliky Svätého Petra, kde sa údajne nachádza 
hrob apoštola Petra. Navštívite vatikánske múzeá, kde sa na-
chádza známa Sixtínska kaplnka, ktorú maľoval Michelangelo 
ako v stoji, tak aj v  leže. Prejdete okolo Anjelského hradu cez 
Anjelský most a dostanete sa na nádherné barokové námestie 
Piazza Navona, za ním budete pokračovať úzkymi uličkami až 
k Pantheonu, antického chrámu, ktorý bol venovaný božstvám. 

4. deň:
Po raňajkách sa presuniete na letisko

a spoločnosťou Ryanair poletíte 
do Bratislavy.

• spiatočná letenka Ryanair: Bra-
tislava - Rím vrátane poplatkov

• 1x príručná batožina

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

21

669 €

399 €

4
DNI

RÍM A VATIKÁN

Termíny
 08. 12. - 11. 12. 2018
 16. 03. - 19. 03. 2019
 05. 04. - 08. 04. 2019
 19. 04. - 22. 04. 2019
 03. 05. - 06. 05. 2019
 10. 05. - 13. 05. 2019
 17. 05. - 20. 05. 2019
 24. 05. - 27. 05. 2019
 31. 05. - 03. 06. 2019
 14. 06. - 17. 06. 2019
 28. 06. - 01. 07. 2019
 19. 07. - 22. 07. 2019
 02. 08. - 05. 08. 2019
 23. 08. - 26. 08. 2019
 06. 09. - 09. 09. 2019
 20. 09. - 23. 09. 2019
 04. 10. - 07. 10. 2019
 18. 10. - 21. 10. 2019
 01. 11. - 04. 11. 2019
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Priemerné ročné teploty pre oblasť RÍM

Priemerné ročné zrážky pre oblasť RÍM
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 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

BRATISLAVA

RÍM VATIKÁN

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/37-letecky-zajazd-do-rima


Termíny
 21. 06. - 24. 06. 2019
 27. 09. - 30. 09. 2019
 25. 10. - 28. 10. 2019

22

669 €

399 €

Možné vstupy:
• Vatikánske múzeá

• Koloseum

• Rímske fórum

• Bazilika sv. Petra

4
DNI

Program zájazdu:

1. deň:
Odletíte z Bratislavy na letisko Ciampino v Ríme. Ubytujete 

sa v hoteli a vyberiete sa na večernú návštevu Ríma. Prejdete sa 
po PIazza Venezia, rušnej Via del Corso s obchodíkmi, kde v ro-
koch 1786-1788 počas svojej cesty po Apeninskom polostrove 
býval aj spisovateľ Johann Wolfgang von Goethe. Uvidíte Piazza 
del Popolo s kostolom Santa Maria del Popolo s Cavaragiovými 
maľbami, prejdete parkom vily Borghese na Španielske schody 
s fontánou v tvare loďky od Berniniho, odfotíte si Fontánu di Tre-
vi, preslávenú filmom Federica Felliniho La Dolce Vita, navštívite 
tradičnú štvrť Trastavere s kostolíkom Santa Maria di Trastavere.

2. deň: 
Po raňajkách pocestujete vlakom do Florencie, mesta Dan-

teho Alighieriho, kde navštívime známe Duomo, nebude chýbať 
ani palác Vecchio s mostom, prejdeme sa okolo známej galérie 
Uffizi a vrátite sa do Ríma.

3. deň:
Deň začnete na Vatikánskom námestí s Bazilikou svätého Pe-

tra a vatikánskymi múzeami. Okolo poludnia prejdete cez Anjelský 
most a okolo Anjelského hradu, niekdajšou Hadriánovou hrobkou. 
Obednú prestávku strávite na námesti Piazza Navona, baroko-
vom námestí s Fontánou štyroch riek. Prejdete na Námestie della 
Rotunda s Panteónom, kde je pochovaný prvý kráľ zjednoteného 
Talianska, Viktor Emanuel II. Pôjdete ku Koloseu a navštívite Fórum 
Románum a Cisárske fóra. Západ slnka uvidíte z Kapitolu, kde sa 
nachádza aj socha vlčice, ktorá vychovala Romula a Réma.

Podľa povesti Rím založili kráľ Romulus s bratom Remom, 
na siedmich pahorkoch na ľavom brehu rieky Tiber. Ich mat-
kou bola Rea Silva, ktorú kráľ Amulius donútil stať sa kňažnou, 
aby nemohla na svet priviesť žiadneho potomka, ktorý by ohro-
zil jeho moc. Reu však znásilnil boh vojny Mars a ona porodila 
dvoch chlapcov. Hoci ich kráľ Amulius nechal hodiť do rieky Ti-
ber, Boh rieky Tiberin ich ochránil. Bratov sa potom ujala vlčica, 
ktorá žila v jaskyni Lupercum. 

4. deň:
Po raňajkách presun na letisko. Odlet na Slovensko.

• letenka Ryanair: Bratislava - Rím 
- Bratislava vrátane všetkých 
poplatkov

• 1x príručná batožina

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

RÍM A FLORENCIA

BRATISLAVA

RÍM
VATIKÁN

FLORENCIA

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/137-letecky-zajazd-do-rima-a-florencie


BRATISLAVA

TIVOLIRÍM

VATIKÁN

Program zájazdu:

1. deň:
Na rímske letisko Ciampino odletíte z Bratislavy. Ubytujete 

sa v hoteli a vydáte sa na návštevu večerného Ríma. Prejdete 
námestím PIazza Venezia, cez rušnú Via del Corso s  obcho-
díkmi, kde istý čas žil aj spisovateľ Johann Wolfgang Goethe. 
Pokračovať budete cez Piazza del Popolo, kde je kostol San-
ta Maria del Popolo s Cavaragiovými maľbami. Navštívite park 
vily Borghese a prejdete ku Španielskym schodom s fontánou 
v tvare loďky od Berniniho, uvidíte Fontánu di Trevi preslávenú 
filmom La Dolce Vita a tradičnú štvrť Trastavere s kostolíkom 
Santa Maria di Trastavere.

2. deň: 
Po raňajkách pocestujete vlakom do Tivoli. Tu si prezriete 

mestečko a navštívite vilu d´Este, ktorá je nádherným umením 
záhradnej architektúry. Do Ríma sa vrátite v čase poludnia, pre-
zriete si Koloseum, Fórum Románum a Cisárske fóra. Západ 
slnka uvidíte z Kapitolu, kde sa nachádza aj socha vlčice, ktorá 
vychovala Romula a Réma.

3. deň:
Deň začnete na Vatikánskom námestí s Bazilikou svätého 

Petra a Vatikánskymi múzeami. Okolo poludnia prejdete cez 
Anjelský most okolo Anjelského hradu, ktorý bol kedysi Hadriá-
novou hrobkou. Obednú prestávku strávite na námesti Piazza 
Navona, najznámejšom barokovom námestí s Fontánou štyroch 
riek a na Námestí della Rotunda s Panteónom, kde je pochova-
ný aj prvý kráľ zjednoteného Talianska, Viktor Emanuel II.

4. deň:
Po raňajkách budete mať individuláne voľno na návštevu 

pamiatok alebo nákupy, po ňom sa presuniete na letisko a od-
letíte do Bratislavy.

• letenka Ryanair: Bratisla-
va - Rím - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov

• 1x príručná batožina

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

23

669 €

399 €

4
DNI

RÍM A TIVOLI

Termíny
 05. 06. - 08. 06. 2019
 13. 09. - 16. 09. 2019
 11. 10. - 14. 10. 2019

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

! Pri leteckých zájazdoch sú le-
tenky kupované na konkrétne 
meno. Letecké spoločnos-

ti nepovoľujú dodatočnú zmenu 
mena. Po zadaní objednávky na 
www.daka.sk už nie je možná 
zmena mena, alebo osoby za inú. 
Zákazník je tiež zodpovedný za za-
danie správneho mena, tak, ako ho 
má uvedené na cestovnom doklade.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/139-rim-a-tivoli-letecky


Termíny
 19. 05. - 22. 05. 2019
 22 .09. - 25. 09. 2019

24

599 €

399 €

4
DNI

Program zájazdu:

1. deň:
Odlet na zájazd bude z bratislavského letiska Milana Rasti-

slava Štefánika. Po prílete do Bologne sa pôjdete ubytovať do 
hotela. V podvečerných hodinách budete mať možnosť návšte-
vy starého mesta a zažiť jeho večernú atmosféru.

2. deň: 
Po raňajkách sa vydáte do mesta hudby. Aj tak je nazývaná 

Červená Bologna, pretože je prevažne postavaná z červených 
tehál. Spoznáte mesto, ktoré sa nepreslávilo len boloňskými špa- 
getami, prejdete sa okolo dominanty mesta, dvoch veží Due 
Torri, navštívite typický trh na Piazza San Stefano. Neskôr si 
prezriete kostoly Madona di San Luca, San Stefano a tiež San 
Giocomo Maggiore z 13. až 14. storočia. Uvidíte aj známu Bo-
loňskú univerzitu. 

3. deň:
Po raňajkách sa vlakom presuniete do Florencie, presláve-

ného rodom Medici a tiež spisovateľom Dante Alighierim. Prej- 
dete sa od Mosta mäsiarov, kde kedysi bývali mäsiari a neskôr 
zlatníci, ku galérii Uffizi, ktorá je jedna z najväčších v  Európe. 
Uvidíte Katedrálu Santa Maria del Fiore, ktorá je typickou tos- 
kánskou katedrálou. Most Ponte Vecchio, či starý stredoveký 
palác Palazzo Vecchio a Santa Croce tiež určite patria k Florencii.

Večer sa vrátite do Bologne.

4. deň:
Po raňajkách je plánované individuálne voľno, neskôr pre-

sun na letisko a odlet na Slovensko.

• letenka Ryanair: Bratislava - 
Bologna - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov

• 1x príručná batožina

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

BOLOGNA A FLORENCIA 
BRATISLAVA

BOLOGNA

FLORENCIA

! Pozor! Pri leteckých zá-
jazdoch sú letenky kupované 
na konkrétne meno. Letecké 

spoločnosti nepovoľujú dodatočnú 
zmenu mena. Po zadaní objed-
návky na www.daka.sk už nie je 
možná zmena mena, alebo osoby 
za inú. Zákazník je tiež zodpovedný 
za zadanie správneho mena, tak, 
ako ho má uvedené na cestovnom 
doklade.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/138-letecky-zajazd-do-bologne-a-florencie


Program zájazdu:

1. deň:
Do Neapolu odletíte z viedenského letiska. Po prílete sa 

ubytujete a vyberiete sa na prehliadku večerného Neapolu. Pre-
jdete od hradu Castel Nuovo okolo divadla San Carlo a galé-
riu Umberta I., odkiaľ prejdete na Piazza del Plebiscito až po 
takzvaný Vaječný hrad, kde si údajne básnik Vergilius ukryl svoje 
vajíčko. Budete mať čas ochutnať i pravú taliansku pizzu Mar-
gherita, ktorú pripravili práve v Neapole na počesť kráľovnej 
Margherity Savojskej. Pizza jej veľmi zachutila a preto sa dodnes  
pýši pomenovaním práve podľa kráľovnej.

2. deň: 
Po raňajkách vás čaká plavba trajektom na malebný ostrov 

Capri, perlu Tyrhénského mora. Podľa mytológie tu žili sirény, 
ktoré lákali svojim spevom moreplavcov k zradným útesom, 
o ktoré sa potom ich lode rozbili. Budete mať možnosť prejsť sa 
po krásnych Augustových záhradách odkiaľ je nádherný výhľad 
na Faragliony a Koziu cestu. Absolvujete okružnú plavbu loďou 
okolo ostrova, aby ste si najlepšie mohli obzrieť celý ostrov. Plav-
ba vám poskytne krásne scenérie a zahliadnete aj rezidenciu 
Sofie Lorenovej. 

3. deň:
Po raňajkách navštívite sopku Vezuv a po poludní obrov-

ské archeologické nálezisko Pompeje. Zabudnuté mesto, ukryté 
pod úrodnou pôdou, objavil D. Fontana, ktorý pracoval na vzni-
ku riečneho kanála koncom 16. storočia. Aktuálne je turistom 
sprístupnená asi tretina antických Pompejí. Prechádzkou po Po-
mpejách nasajete atmosféru histórie a piety. Prekvitajúce mesto 
bolo totiž zničené pri výbuchu neďalekej sopky Vezuv  24. au-
gusta 79. Popol a pemza sa do mesta valila takocu rýchlosťou, 
že mnohých obyvateľov nešťastie zastihlo pri činosti, ktorú práve 
vykonávali. Prechádzkou po uliciach mestečka budete môcť ob-
divovať zachovalú výzdobu domov, architektúru, pozrieť si staré 
rímske kúpele, či arénu a divadla.

4. deň:
V hoteli dostanete balíčkové raňajky, do Viedne totiž odletíte 

v ranných hodinách.

• letenka EasyJet: Viedeň - Nea-
pol - Viedeň

• 1x príručná batožina

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x raňajky
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699 €

399 €

Možné vstupy
• Národné archeologické 

múzeum v Neapole

• Operný dom Teatro di San 
Carlo

• Trajekt Capri

• Trajekt Ischia

• Okružná plavba ostrov Capri

• Preprava po ostrove Capri, 
lanovka / mikrobus

• Kabínková lanovka na vrch 
Monte Solaro

4
DNI

KRÁSY KAMPÁNIE 

Termíny
 09. 05. - 12. 05. 2019
 06. 06. - 09. 06. 2019
 12. 09. - 15. 09. 2019

NEAPOL

VIEDEŇ

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/154-letecky-zajazd-do-slnecnej-kampanie


Termíny
 17. 04. - 21. 04. 2019
 26. 06. - 30. 06. 2019
 28. 08. - 01. 09. 2019
 09. 10. - 13. 10. 2019
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265 €

165 €

5
DNÍ

Preneste sa do života antického Ríma, prechádzajte sa 
dobou renesancie a baroka a spoznajte miesta, ktoré nie sú 
v bežnej ponuke zájazdov! 

Program zájazdu:

1. deň:
Odchod zo Slovenska bude okolo poludnia.

2. deň:
Príchod je predpokladaný ráno. Navštívite Koloseum, Palatín 

a Rímske fórum. Individuálne môžete navštíviť Domus Aurea alebo 
Baziliku svätého Petra v reťaziach, na vrchu Oppio. Uvidíte Cisár-
ske fóra a obrovskú Trajánovú tržnicu, prejdete cez Benátske ná-
mestie s palácmi, odfotíte si pomník Viktora Emanuela II., prvého 
kráľa zjednoteného Talianska. Navštívime Kapitol, prejdete okolo 
divadla Marcello a mramorovej masky Bocca della Verità, pozriete 
si kostol Santa Maria in Cosmedin. V štvrti Trastavere si dáte vyni-
kajúcu zmrzlinu alebo navštívite kostol Santa Maria di Trastavere. 

3. deň:
Po raňajkách pôjdete k vatikánskym múzeám, kde navštívi-

te Sixtínsku kaplnku, ktorú vymaľoval Michelangelo. Pozriete si 
baziliku svätého Petra, prejdete sa okolo Anjelského hradu cez 
známy Anjelský most až k námestiu Piazza Navona. Navštívite 
Campo dei Fiori so známym trhom. Na Piazza della Rotunda uvi-
díte dielo architekta Agripu, Panteón a pokračovať budete na Via 
del Corso, až smerom na námestie Piazza del Popolo, kde sa 
nachádza kostol Santa Maria del Popolo s dielami Cavaraggiho. 

4. deň:
Po raňajkách vás autobus odvezie na vyhliadku k Pincio. Prej- 

dete sa cez park Vily Borghese až k Vile Medici. Uvidíte Španielske 
schody, Fontánu di Trevi, preslávenej vďaka filmu La Dolce Vita. 
Ochutnáte miestne likéry, prejdete k Palazzo Quirinalle a  k Palazzo 
Barberini, k Fontáne Tritone. Pokračovať budete na Chiesa Santa Ma-
ria della Vittoriai so sochou sv. Terezy. Voľno budete mať pri kúpeľoch 
cisára Diokleziána, v prípade záujmu bude možnosť návštevy kostola 
Santa Maria Maggiore. Podvečer sa budete vracať na Slovensko.

5. deň:
Príchod na Slovensko je plánovaný okolo poludnia.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným  
sociálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

Možné vstupy 
• Vatikánske múzeá

• Koloseum a Rímske fórum

• Bazilika sv. Petra

RÍM A VATIKÁN

? Taliani sú jedni z najstarších vi-
nárov na svete a ročne v prie-

mere vypijú 100 litrov vína.

BRATISLAVA

RÍM VATIKÁN

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra, Pieš-

ťany, Trenčín, Žilina, Martin, 
Ružomberok, Banská Bystrica, 
Zvolen

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/87-5-dnovy-zajazd-do-rima-a-vatikanu


Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska prebehne podľa nástupných miest. 

2. deň
Príchod do Florencie je plánovaný na ráno. Do mesta, 

presláveného rodom Medici a  spisovateľom Dante Alighierim. 
Prejdete sa po Ponte Vecchio, Moste mäsiarov, kde kedysi pre-
dávali svoj tovar mäsiari a neskôr zlatníci. Zamierite ku galérii 
Uffizi, ktorá je jedna z najväčších galérií v Európe a ku katedrále 
Santa Maria del Fiore. Navštívite aj starý stredoveký palác Pa-
lazzo Vecchio a Santa Croce, ktoré tiež určite patria k Florencii.

3. deň
Po raňajkách vás čaká návšteva hippodromu Circo Massi-

mo, známeho Kolosea či Fóra cisárov a Rimanov. Po poludní 
vás čaká Kostol sv. Petra v okovách. Môžete sa však rozhodnúť 
i pre individuálne návštevy Santa Maria Maggiore, známej vďaka 
krásnym mozaikám. Neskôr uvidíte Kapitol, Piazza Venezia aj 
divadlo Marcello. Večer sa po Via del Corso dostanete k fontáne 
di Trevi a na Španielske námestie s vyhliadkou na Piazza del 
Popollo a Rím. A to všetko len kúsok od vily Borghese. 

4. deň
Po raňajkách začnete prehliadku vo Vatikáne, v Bazilike 

svätého Petra a tiež v honosných Vatikánskych múzeách. Na-
sledovať bude presun okolo Anjelského hradu, bývalou hrobkou 
Hadriána. Cez Anjelský most sa dostanete na barokové námes-
tie Piazza Navona k Pantheónu, odkiaľ je len na skok k ostrovu 
na rieke Tiber a do typickej časti Ríma, Trastavere.

Vo večerných hodinách vás bude čakať odchod na Slovensko.

5. deň
Príchod do Bratislavy je predpokladaný v popoludňajších 

hodinách, následne podľa nástupných miest.
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265 €

165 €

5
DNÍ

RÍM A FLORENCIA

Možné vstupy 
• Vatikánske múzeá

• Koloseum 

• Rímske fórum

• Bazilika sv. Petra

Termíny
 01. 05. - 05. 05. 2019
 21. 08. - 25. 08. 2019
 02. 10. - 06. 10. 2019

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným  
sociálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

BRATISLAVA

FLORENCIA

RÍM VATIKÁN

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 
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Priemerné ročné teploty pre oblasť FLORENCIA

Priemerné ročné zrážky pre oblasť FLORENCIA

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra, Pieš-

ťany, Trenčín, Žilina, Martin, 
Ružomberok, Banská Bystrica, 
Zvolen

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/136-zajazd-do-florencie-a-rima


Termíny
 17. 04. - 21. 04. 2019
 15. 05. - 19. 05. 2019
 12. 06. - 16. 06. 2019
 25. 09. - 29. 09. 2019
 16. 10. - 20. 10. 2019

28

249 €

165 €

5
DNÍ

Program zájazdu:

1. deň
Odchod z Bratislavy bude vo večerných hodinách.

2. deň
Ráno pricestujete do  Pisy, známej najmä vďaka šikmej 

58 metrov vysokej veži Torre Pendente, ktorá je jedným zo sym-
bolov celého Talianska. Počas prehliadky mesta uvidíte: Piazza 
dei Miracoli, na ktorom sa nachádza šikmá veža, zaradeného 
medzi pamiatky UNESCO a Baptistérium, krstiteľnica svätého 
Jána, ktorá je svojou výškou viac ako 50 m najväčšou krstiteľ-
nicou v Taliansku. Popoludní sa môžete zúčastniť ochutnávky 
miestnych vín, alebo v prípade priaznivého počasia sa budete 
mať možnosť okúpať v mori

3. deň
Po raňajkách vás čaká návšteva prekrásneho stredoveké-

ho mestečka San Gimignano, ktoré je postavené na kopci na 
mieste bývalého etruského osídlenia. Prehliadku centra mesta 
začnete Bazilikou di Santa Maria Assunta, pikračovať budete 
Dómom, Palazzo del Popolo, námesím Piazza della Cisterna. 
Neskôr sa presuniete do historickej  Sieny, jedného z najpoe-
tickejších talianskych miest. Prezriete si Palazzo Publico, vežu 
Torre del Mangia a námestie Piazza del Campo. 

4. deň
Ráno sa váš bude čakať Florencia. Prechádzka mestom zahr-

nie Piazza Signoria s palácom Palazzo Vecchio, Dómske námes-
tie s katedrálou Duomo, 4. najväčšou katedrálou na svete, Galeriu 
Uffizi so zbierkami Botticelliho, Leonarda da Vinci, Michelangela, 
Raffaela, Giotta, Caravaggia a ďalších. Uvidíte kostol Santa Cro-
ce so známymi kostolnými freskami, katedrálu Santa Maria del 
Fiore, Most Ponte Vecchio, najstarší a najužší most ponad rieku 
Arno. Večer sa prejdete na Michelangelovo námestie, odkiaľ si 
vychutnáte nádhernú vyhliadku na toto mesto, kolísku talianskej 
renesancie. Odchod z Florencie bude vo večerných hodinách.

5. deň
Príchod na Slovensko v ranných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným  
sociálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

TOSKÁNSKO
BRATISLAVA

FLORENCIA
PISA

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra, Pieš-

ťany, Trenčín, Žilina, Martin, 
Ružomberok, Banská Bystrica, 
Zvolen

Navštívite
• Pisa

• St. Gimignano

• Siena

• Florencia 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/106-autobusovy-zajazd-do-toskanska


Rimini ďakuje za svoju slávu takmer 20 km dlhej sústave 
piesočnatých pláží, ktoré dostali aj priliehavé meno Slnečná 
riviéra. Pláže s pozvoľným vstupom do mora sú vhodné aj 
pre rodiny s malými deťmi. Pokojné Jadranské more a veľké 
množstvo plavčíkov robí z tohto letoviska jedno z najbezpeč-
nejších a najobľúbenejších miest na kúpanie. 

Program zájazdu:

1. deň
Vo večerných hodinách bude odchod z Bratislavy, predtým 

z ostatných nástupných miest.

2. deň
Do Rimini, časti Bellaria, prídete ráno a oboznámite sa s lo-

kalitou. Budete sa môcť okúpať alebo v prípade záujmu bude-
te môcť navštíviť so sprievodcom mesto. Popoludní, približne 
o 14.00 hod. sa budete môcť ubytovať v hoteli. Hotel je situova-
ný priamo na pláži v prvej línii. Nasledovať bude voľný program.

3. deň
Po  raňajkách sa budete môcť vybrať na výlet do  20 km 

vzdialeného San Marina, 3. najmenšieho štátu v Európe. Popre-
chádzate sa po meste, ktoré sa nachádza na hore Monte Titano, 
pokocháte sa skvelým panoramatickým výhľadom. Popoludní, po 
návrate do Rimini, sa budete môcť ísť kúpať alebo využijete mož-
nosť návštevy niektorých zo zábavných parkov - Delfinárium, Italia 
v miniatúre alebo sa zúčastníte ochutnávky vín v starovekej pivnici.

4. deň
Do 10.00 hod. bude nutné uvoľniť izby, svoju batožinu si bu-

dete môcť nechať v autobuse a zvyšok dňa využiť individuálne 
k pobytu na pláži alebo si dohodnete program so sprievodcom. 
Večer je plánovaný odchod na Slovensko.

5. deň
Príchod na Slovensko je predpokladaný v ranných hodinách.

• Doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli, štandard 2 - 
posteľové izby, vlastné sociálne 
zariadenie, 2x raňajky v hoteli

• Poloha hotela priamo pri pláži
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260 €

169 €

5
DNÍ

LETO V RIMINI

Termíny
 03. 07. - 07. 07. 2019
 10. 07. - 14. 07. 2019
 17. 07. - 21. 07. 2019
 24. 07. - 28. 07. 2019
 31. 07. - 04. 08. 2019
 07. 08. - 11. 08. 2019
 21. 08. - 25. 08. 2019
 28. 08. - 01. 09. 2019

Možné vstupy:
• Akvárium v Cattolica

• Aquafan - aquapark

• Italia in Miniatura

• Oltremare - náučno-zábavný 
park, akvárium, delfínia show

• Výlet do San Marina

BRATISLAVA

RIMINI

SAN MARINO

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra, Pieš-

ťany, Trenčín, Žilina, Martin, 
Ružomberok, Banská Bystrica, 
Zvolen

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/65-leto-pri-mori-v-rimini


BRATISLAVA

PALMOVÁ RIVIÉRA

Termíny
 10. 07. - 14. 07. 2019
 14. 08. - 18. 08. 2019

30

260 €

169 €

Palmová riviéra leží na pobreží talianskeho Jadranu. Vy-
baví sa vám v myslí vždy, keď si spomeniete na Taliansko, 
more, slnko a pláže. Preto nie je výnimkou, že na Palmovú 
riviéru jazdí väčšina plážových dovolenkárov, ktorí si chcú uží-
vať leto v plnom prúde a odpočinúť si vo vlnách mora.

Program zájazdu:

1. deň
Vo večerných hodinách bude odchod z Bratislavy, predtým 

z ostatných nástupných miest.

2. deň
Dopoludnia prídete na Palmovú riviéru. V rámci osobného 

voľna sa budete môcť kúpať v niektorom z letovísk San Be-
nedetto Del Tronto, Martinsicuro a Alba Adriatica. Ubytovať sa 
v  hoteli budete môcť popoludní. Batožinu si budete môcť ale 
nechať v hoteli už pri príchode do letoviska.

Palmová riviéra si svoje meno určite zaslúži pre veľký počet 
nádherných paliem a dlhých piesočnatých pláží s čistou vodou 
a pozvoľným vstupom do mora. Nájdete tu dostatok možností 
oddychu pre všetkých. Od preliezok a rôznych atrakcií pre deti, 
športových centier pre aktívnu dovolenku až po nočný život 
v reštauráciách, baroch a diskotékach. 

3. deň
Po raňajkách budete mať možnosť sa v rámci individuálne-

ho voľna vybrať dopravou do niektorého zo susedných letovísk. 

4. deň
Budete mať opäť voľný program, môžete využiť možnosť 

nákupov v niektorom z nespočetných obchodov s  talianskou 
módou. Vo večerných hodinách bude nasledovať odchod smer 
Slovensko.

5. deň
Príchod na Slovensko bude v ranných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli, štandard 2-pos- 
teľové izby, vlastné sociálne 
zariadenie

• 2x raňajky v hoteli

PALMOVÁ RIVIÉRA

5
DNÍ
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Priemerné ročné teploty pre oblasť ALBA ADRIATICA

Priemerné ročné zrážky pre oblasť ALBA ADRIATICA

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra, Pieš-

ťany, Trenčín, Žilina, Martin, 
Ružomberok, Banská Bystrica, 
Zvolen

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/175-palmova-riviera-perla-talianskeho-jadranu


Navštívte krásnu Kampániu počas 5-dňového zájazdu! 
Navštívite Neapol, ostrovy Capri a Ischiu. 

Program zájazdu:

1. deň
Odchod z Bratislavy bude v poobedňajších hodinách.

2. deň
Ráno pricestujete do Neapola zapísaného do zoznamu kul-

túrneho dedičstva UNESCO. Nachádza sa tu najviac sakrálnych 
pamiatok na svete. Režisér Vittorio de Sica ho vo svojom filme 
Neapolský záliv nazval Zvodným mestom. Neapol je aj mestom 
pravej talianskej pizze, futbalu a keksíkov - napolitánok. Prechádz- 
kou popri mori prídete k stredovekému hradu Castel dell‘Ovo. 
Prezriete si aj hrad Castel Nuovo, prejdete sa popri galérii Umber-
ta I., uvidíte slávny operný dom Teatro di San Carlo na Piazza dell 
Plebiscito, kde sa nachádza Palazzo Reale. Od tejto kráľovskej 
rezidencie sa vydáte nákupnou triedou Via Toledo k archeologic-
kému múzeu Museo Archeologico Nazionale. Plánované je i voľno 
na nákupy prípadne individuálnu návštevu múzeí.

3. deň
Po raňajkách vyplávate z prístavu na malebný ostrov Capri,  

perlu Tyrhénského mora. Ten si pozriete individuálne, môžete sa 
prejsť po krásnych Augustových záhradách odkiaľ nádherne vid-
no Faragliony a Koziu cestu. Môžete navštíviť vilu Axela Munthe-
ho alebo sa vyviesť lanovkou na najvyšší vrch ostrova Monte 
Solaro. Budete mať príležitosť využiť fakultatívneho výletu, plavbu 
loďkou okolo ostrova a návšteva Modrej jaskyne, Blue Grotto.

4. deň
Trajektom sa preplavíte na večne zelený ostrov Ischia, ktorý je 

sopečného pôvodu a je najväčším ostrovom v Neapolskom zálive. 
Tento ostrov si získal značnú obľubu medzi turistami vďaka svoj-
mu miernemu podnebiu, prírodným krásam, no najmä pre viac 
než 100 teplých a studených liečivých prameňov. Budete mať 
príležitosť kúpať sa, prípadne sa zúčastniť niektorého z fakultatív-
nych výletov. Vo večerných hodinách bude odchod na Slovensko.

5. deň
Príchod na Slovensko v obedňajších hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 2 noci s raňaj-
kami

31

284 €

195 €

Možné vstupy:
• Národné archeologické 

múzeum v Neapole

• Operný dom Teatro di San 
Carlo

• Trajekt Capri

• Trajekt Ischia

• Okružná plavba ostrov Capri

• Preprava po ostrove Capri 
lanovka / mikrobus

• Kabínková lanovka na vrch 
Monte Solaro

• Okružná jazda ostrovom Ischia

5
DNÍ

KRÁSY KAMPÁNIE 

Termíny
 24. 07. - 28. 07. 2019

BRATISLAVA

NEAPOL

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra, Pieš-

ťany, Trenčín, Žilina, Martin, 
Ružomberok, Banská Bystrica, 
Zvolen

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/108-krasy-kampanie-a-ostrovy


Termíny
 27. 06. - 30. 06. 2019
 19. 09. - 22. 09. 2019

32

200 €

139 €

4
DNI

Štvordňový autobusový poznávací zájazd do troch sve-
toznámych miest Talianska - Pisy, Milana a Verony.

Program zájazdu:

1. deň
Odchod z Bratislavy bude večer.

2. deň
Do Pisy prídeme v raňajších hodinách, nasledovať bude pre- 

hliadka Campo Di Mirracoli, Námestia zázrakov, na ktorom sa na-
chádzajú najznámejšie pamiatky mesta. Uvidíte Dóm s kazeteľni-
cou Giovanniho Pisana a pozláteným renesančným stropom, bron-
zovými dverami hlavného portálu, Camposanto, sväté pole s prsťou 
pôdy zo Svätej zeme a unikátnymi freskami Gazzoliho a sochami 
z doby Etruskov a Rímanov. Stredobodom pozornosti je Torre Pen-
dente, známa pisanská Šikmá veža z roku 1173. Navštívite histo-
rické centrum s Námestím Garibaldiho a zachovanou zástavbou zo 
stredoveku. Po krátkej zastávke v estečku Carrara, známom vďaka 
lomu, kde sa ťaží mramor vás čaká cesta na ubytovanie.

3. deň
Po raňajkách sa presuniete do Milána, hlavného centra Lombar-

die. Pri prehliadke mesta, pri ktorej nevynecháte návštevu milánske-
ho Dómu, jedného z najväčších a najkrajších chrámov na svete. Na 
námestí Piazza de la Scala budete mať možnosť nazrieť do najsláv-
nejšej opernej scény na svete. Rušné ulice Corso Vittora Emanuela 
a Corso Venetia poskytnú príležitosť na nákupy a občerstvenie. Mi-
lovníci umenia si prídu na svoje návštevou Pinacoteci Brera. V kosto-
le Santa Maria delle Grazie uvidíte Poslednú večeru Leonarda da 
Vinciho. Poslednou zastávkou bude Musei del Castello Sforzesco. 

Pri ceste na Slovensko sa zastavíme vo Verone, aby sme 
navštívili dom, ktorý slúžil na inšpiráciu Wiliamovi Shakesperovi 
k jeho tragickej poéme večnej lásky, Romeo a Júlia. Ale tiež rím-
sky amfiteáter a atmosféru večernej Verony.

Verona je rodiskom aj Antonia Salieriho (1750 – 1825), hu-
dobného skladateľa, pedagóga, dirigenta a Mozartovho soka na 
cisárskom dvore.

4. deň
Príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 1 noc s raňajkami

Možné vstupy:
• Miláno - Dom

• Pinacoteca Brera, Múzeá vo 
Sforzo Castle

PISA, MILÁNO A VERONA

BRATISLAVA

VERONA

PISA

MILANO

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica, Zvolen

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/98-talianske-sperky-pisa-milano-a-verona


Romantický štvordňový zájazd pre zamilované páry do 
nádherných Benátok s výberom medzi Veronou, ktorá sa ozna-
čuje mestom večnej lásky a aquaparkom Lido di Jesolo.

Program zájazdu:

1. deň
Odchod z Bratislavy bude vo večerných hodinách.

2. deň
Ráno prídete do Benátok, mesta kanálov a palácov, mesta 

najväčšieho milovníka Giacoma Casanovu. Venezia patrí k naj- 
romantickejším mestám sveta. Výnimočná atmosféra mesta 
s nádhernými palácmi, kanálmi, gondolami a mostami, úzkymi 
uličkami, príjemnými kaviarničkami, vynikajúcim talianskym jed-
lom a vínom. Benátky sú proste ako stvorené na najromantickej-
šie prejavy lásky.

V podvečerných hodinách sa presuniete do hotela.

3. deň
Alternatíva A - Verona

Po raňajkách pocestujete do ďalšieho romantického mesta 
Talianska, Verony, mesta Rómea a Júlie. Práve sem situoval dej 
svojej tragédie anglický dramatik William Shakespeare. 

Dráma o piatich dejstvách je o dvoch mladých ľuďoch, 
ktorých rodiny bojujú proti sebe. Dej sa odohráva vo Verone 
a v Mantove.

Pri prechádzke ulicami mesta nemôžete minúť najväčší am-
fiteáter sveta Arena di Verona, ktorý sa nachádza na námestí 
Piazza Bra. Ak sa rozhodnete pre návštevu mesta, vydáte sa 
so sprievodcom historickými uličkami za spoznávaním. Ak sa 
chcete ísť kúpať, budete pokračovať v ceste autobusom. 

Alternatíva - aquapark Lido di Jesolo
Návšteva úžasného aquaparku Aqualandia Lido di Jesolo, 

ktorý je najväčší v Taliansku, je obrovsým zážitkom. Aqualandia 
je veľkým svetom plným zábavy, letnej nálady, extrémnych špor-
tov, vodných hier a zábavných šou (www.aqualandia.it). 

Po príjemne strávenom dni sa večer vyberiete na Slovensko.

4. deň
Príchod na Slovensko je plánovaný v skorých ranných hodinách.

33

179 €

105 €

4
DNI

BENÁTKY, VERONA/DI JESOLO

BRATISLAVA

VERONA

BENÁTKY
LIDO di JESOLO

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 1 noc s raňajkami

Termíny
 08. 08. - 11. 08. 2019

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

? V Lido di Jesolo je najväčší 
aquapark v Taliansku. Je vybu-

dovaný v karibskom štýle a ponúka 
zábavu pre všetky vekové kategó-
rie. Nájdete tu aj najvyššiu, 42 m, 
šmykľavku na svete. Ponúka i di-
vokú rieku a bungee jumping.

Zájazdy z tohto katalógu 
objednávajte na 

www.daka.sk 
alebo sa informujte na 

02/44 555 000

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/158-romanticke-benatky-a-verona-ci-lido-di-jesolo


Termíny
 01. 08. - 04. 08. 2019

34

199 €

129 €

4
DNI

BRATISLAVA

JANOV

Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska bude v poradí podľa nástupných 

miest. Cesta do Talianska povedie cez Rakúsko.

2. deň
Po príchode do Janova, rodného mesta Garibaldiho, bojov-

níka za zjednotenie Talianska, navštívite námestie Piazza della 
Vittoria, Ulicu 20. septembra a vyhliadku na mesto budete mať 
v okolí záhrad, ktoré miestny nazývajú U  troch prasiatok. Tak 
sa dostanete až do janovského prístavu, druhého najväčšieho 
v Európe. Kotví tu aj replika pirátskej galeóny Neptun zo 17. sto-
ročia a v prístave sa nachádza i aquarium. Popoludní sa presu-
nieme navštíviť skvosty sakrálnej architektúry, katedrály San Siro 
a San Lorenzo. Počas individuálneho voľna budete mať priestor 
na ochutnávku cestovín s typickým janovským pestom.  

Podvečer sa ubytujete v hoteli.

3. deň
Po raňajkách sa presuniete do mestečka La Spezia, od-

kiaľ pocestujete vlakom do Cinque Terre. Päť zemí je nádherný 
skvost architektúry, zapísaný do zoznamu kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Nachádza v Ligúrskom zálive medzi mestami La Spe-
zia a Levanto, je známy vďaka farebným domčekom budova-
nými terasovito na skalách. Vo večerných hodinách vás bude 
čakať odchod na Slovensko.

4. deň
Príchod na Slovensko do Bratislavy bude v ranných hodi-

nách, následne podľa nástupných miest.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 1x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 1x raňajky v hoteli

JANOV A LIGURSKÝ ZÁLIV

Možné výdavky:
• vstup na loď Neptún

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra, Pieš-

ťany, Trenčín, Žilina, Martin, 
Ružomberok, Banská Bystrica, 
Zvolen

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/135-janov-a-ligursky-zaliv


Vydajte sa s nami do Benátok - do jedného z najroman-
tickejších miest sveta a zúčastnite sa nezabudnuteľného be-
nátskeho karnevalu, ktorý sa pre jeho rozmanitosť a jedineč-
nosť stáva z roka na rok lákavejší!

Program zájazdu:

1. deň:
Odchod zo Slovenska bude vo večerných hodinách.

2. deň:
Po príchode do Punta Sabionni sa preplavíte vaporettom do 

Benátok. Tu si budete môcť užiť atmosféru karnevalu, ktorý sa 
každoročne koná počas desiatich dní pred Popolcovou stredou. 

História karnevalu siaha až do 11. storočia. Všetci ľudia, bez 
rodielu spoločenského postavenia, mali na sebe kostýmy a mas-
ky. Obľúbené boli hlavne postavy z barokovej talianskej Comme-
dia dell´arte – Harlekýn, morový doktor, ale aj masky kurtizán. 

Počas karnevalu sú ulice mesta plné ľudí s najrozličnejšími 
maskami a maškarnými kostýmami. Atmosféru dotvárajú hýria-
ce sa farby, smiech a krik. Môžete sa poprechádzať po uličkách 
plných turistov, ktorí si tiež užívajú túto nevšednú atmosféru ale-
bo si sadnete do preslávenej kaviarne Florian na Námestí svä-
tého Marka. Spleťou uličiek sa neskôr dostanete až k mostu 
Rialto, z  ktorého je nádherný výhľad na Canal Grande s jeho 
rušnou dopravou. V prípade záujmu sa môžete nechať previesť 
na gondole úzkymi kanálmi popod mosty a mostíky mesta.

3. deň:
Tento deň bude venovaný malebným ostrovom v Benátskej 

lagúne - Murano, Burano a Torcello. Ako prvý navštívite rybársky 
ostrov Burano. Je typický živými farbami fasád domov a výrobou 
čipky. Umelecky a architektonicky zaujímavý je aj ostrov Torcello, 
ktorý bol prvou usadlosťou v lagúne. 

Posledným z navštívených ostrovov severnej časti lagúny 
bude Murano. Je to ostrov preslávený výrobou nádherného mu-
ránskeho skla. S jeho výrobou sa oboznámite v jednej z tovární, 
kde detailnejšie uvidíte každodennú prácu fúkačov skla. 

Vo večerných hodinách bude odchod na Slovensko.

4. deň:
Príchod na Slovensko je plánovaný v ranných hodinách.
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170 €

109 €

4
DNI

BENÁTSKY KARNEVAL

Termíny
 21. 02. - 24. 02. 2019

BRATISLAVA

BENÁTKY

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 1x noc v hoteli s raňajkami 
a vlastným sociálnym zaria-
dením

Možné výdavky:
• lodný lístok

• vstup do mesta a na ostrovy 
Murano a Burano

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

? Karnevalom každoročne žije 
celé mesto. Ulice sú plné fa-

rebných masiek, hudby a dobrej 
nálady. Schádzajú sa sem turisti 
z celého sveta, niektorí len ako di-
váci, iní aj ako herci a účinkujúci. 
Na karneval sa samozrejme tešia aj 
samotní Benátčania.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/156-slavny-benatsky-karneval-aj-s-ubytovanim


Termíny
 15. 02. - 17. 02. 2019
 22. 02. - 24. 02. 2019
 01. 03. - 03. 03. 2019

36

85 €

57 €

3
DNI

Spoznajte Benátky aj vy, a užite si atmosféru prekrásneho 
karnevalu počas 3-dňového autobusového zájazdu. Benát-
ky sú jedno z najromantickejších miest sveta a presláveným 
benátskym karnevalom, lákajú do mesta tisíce návštevníkov.

Pestrofarebné masky, úzke uličky, gondoly, bohatá histó-
ria a taliansky šarm je to, čo vás počas zájazdu určite nadchne 
a toto mesto si zamilujete.

Program zájazdu:
1. deň:

Odchod zo Slovenska do mestečka Punta Sabbioni bude 
vo večerných hodinách podľa nástupných miest.

2. deň:
V ranných hodinách pricestujete do prístavu Punta Sabbio-

ni, odkiaľ sa krátkou plavbou dostanete do Benátok. Kto bude 
mať záujem, prehliadne si mesto s naším sprievodcom, ktorý vás 
oboznámi s históriou mesta a jeho najvýznamnejšími pamiatkami 
- Dóžov palác, Most Rialto, Námestie sv. Marka s katedrálou,... 
A veľa sa dozviete o slávnom milovníkovi žien, Casanovi.

Určite sa vám zapáčia typické úzke uličky, gondoly, mosty 
a kaviarne. A navštíviť Benátky počas karnevalu je dvojnásobný 
zážitok. Je to jedinečná príležitosť, ako precítiť atmosféru tohto 
romantického a zároveň temperamentného mesta na vlastnej 
koži. Pestrofarebné masky, rôzne vystúpenia a temperamentní 
Taliani vás vtiahnu do víru karnevalovej zábavy.

V prípade záujmu budete môcť počas dňa navštíviť aj sklár-
sky ostrov Murano, kam vás zoberie náš sprievodca. Budú tam 
na vás čakať nádherné výrobky zo skla a  dozviete sa niečo 
i  o  tajomstve benátskych zrkadiel. Ak ste už na Murane boli, 
môžete sa vybrať na čipkársky ostrov Burano. Uvidíte tam pred 
domami sedieť ženy, ktoré vyrábajú krajku naozaj vysokej hod-
noty. Malebný ostrov Burano je známy aj ako ostrov kľudu a po-
hody. Je plný domčekov s maľovanými okenicami. 

Odchod z Benátok loďkou do Punta Sabbioni bude vo ve-
černých hodinách. Odtiaľ sa autobusom vrátite na Slovensko.

3. deň:
Príchod na Slovenko bude v ranných hodinách podľa ná-

stupných miest.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

BENÁTSKY KARNEVAL 
BRATISLAVA

BENÁTKY

Možné výdavky:
• lodný lístok

• vstup do mesta a na ostrovy 
Murano a Burano

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

? Benátčania sa predháňajú vo 
výrobe tradičných masiek a vy-

mýšľaní rôznych akcií, spojených 
s  karnevalom. Priebeh karnevalu 
totiž nie je nikdy vopred známy a na 
jeho organizácii sa podieľa nielen 
mesto, ale aj súkromní podnika-
telia, miestne divadelné a  tanečné 
spolky.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/11-slavny-benatsky-karneval-pocas-3-dnoveho-zajazdu


Trojdňový zájazd do mesta módy. Užite si novoročné vý-
predaje, nakúpte za najlepšie ceny a užite si pamiatky sve-
toznámeho Milána.

Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska smer Miláno bude vo večerných ho-

dinách. 

2. deň
Navštívite známe mesto módy a sídla talianskej burzy. Pre-

jdete sa okolo hradu Sforza. Patril významnej šľachtickej rodine, 
ktorá bývala v Miláne. Navštívite známu obchodnú galériu Vik-
tora Emanuela II., aj Dom morí, kde sú výstavy umenia. Prejdete 
okolo známej opery La Scala k majestátnej katedrále Duomo, 
ktorá sa stala symbolom mesta. 

Po prechádzkach mestom budete mať dostatočne dlhé 
osobné voľno na nákupy za tie najlepšie ceny v novoročných 
výpredajoch. Večer vás čaká odchod na Slovensko.

3. deň
Príchod na Slovensko bude v ranných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom
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129 €

79 €

3
DNI

VÝPREDAJE V MILÁNE

Termín
 11. 01. - 13. 01. 2019

BRATISLAVA

MILÁNO

Zájazdy z tohto katalógu 
objednávajte na 

www.daka.sk 
alebo sa informujte na 

02/44 555 000

? Raj pre všetky ženy sveta, kde 
sa to len tak hemží svetovými 

značkami, známymi butikmi a ex-
travaganciou.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/159-novorocne-vypredaje-v-milane


38

86 €

57 €

3
DNI

Užite si teplú vodu Jadranského mora v jednom z najz-
námejších európskych letovísk, v talianskom Rimini! Rimin-
ská riviéra patrí medzi jednu z najvyhľadávanejších oblastí 
západného pobrežia Jadranu. 

Rimini ďakuje za svoju slávu takmer 20 km dlhej sústave 
piesočnatých pláží, ktoré dostali aj priliehavé meno Slnečná 
riviéra. Pláže s pozvoľným vstupom do mora sú vhodné aj 
pre rodiny s malými deťmi. Pokojné Jadranské more a veľké 
množstvo plavčíkov robí z tohto letoviska jedno z najbezpeč-
nejších a najobľúbenejších miest na kúpanie. 

Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska bude v piatok vo večerných hodi-

nách. Nočným prejazdom cez Rakúsko sa dostanete na vý-
chodnú stranu Apeninského polostrova, ktoré je známe plážami 
v okolí Bibione, Benátkami, Pescarou, Bari a hlavne Rimini, kam 
pricestujete v sobotu ráno. 

Tu vás čaká celodenný pobyt pri mori - kúpanie, opaľovanie, 
relax, ... A k vám bude na krásnych plážach dlho, môžete sa ísť 
prejsť do mestečka, posedieť v niektorých z reštaurácií alebo 
kaviarní, ochutnať pravú taliansku pizzu, víno alebo kávu.

Odchod na Slovensko bude vo večerných hodinách, prí-
chod na Slovensko predpokladáme v nedeľu ráno, následne 
podľa nástupných miest.

VÍKENDOVÉ RIMINI

• Doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

Termíny
 28. 06. - 30. 06. 2019
 05. 07. - 07. 07. 2019
 12. 07. - 14. 07. 2019
 19. 07. - 21. 07. 2019
 26. 07. - 28. 07.  2019
 02. 08. - 04. 08. 2019
 09. 08. - 11. 08. 2019
 16. 08. - 18. 08. 2019
 23. 08. - 25. 08. 2019
 30. 08. - 01. 09. 2019

Možné vstupy:
• Akvárium v Cattolica

• Aquafan - aquapark

• Italia in Miniatura - talianske 
stavby v miniatúrach

• Oltremare - náučno-zábavný 
park, akvárium, delfínia show, 
vtáčia show, 3D film (angličtina),

BRATISLAVA

RIMINI

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/185-vikendove-kupanie-v-rimini


Gardaland je zábavný park, ktorý leží v Taliansku na bre-
hu Gardského jazera, Lago di Garda, a ponúka množstvo 
zábavy pre malých aj veľkých.

Lago di Garda je najväčšie a najnavštevovanejšie talians-
ke jazero. Má najteplejšiu klímu spomedzi alpských jazier. Na 
polostrove na jazere Lago di Garda stojí stredoveké mestečko 
Sirmione a hrad Scaliger z 13. storočia, ktorá priťahuje množ-
stvo turistov. 

Na brehu jazera Lago di Garda, medzi mestami Lazise 
a  Peschiera del Garda, sa nachádza Gardaland, známy obľú-
bený zábavný park.

Je jedným z prvých a zároveň najväčších zábavných par-
kov v Taliansku a Európe, ponúka viac ako 70 atrakcií pre deti 
a dospelých, prídu si tu na svoje adrenalínoví nadšenci aj rodiny 
s deťmi. Gardaland má rozprávkovú alpskú atmosféru spojenú 
so stredomorskou klímou.

Program zájazdu:

1. deň:
Odchod zo Slovenska v podvečerných a večerných hodi-

nách, cesta cez Rakúsko a Taliansko.

2. deň:
Ráno príchod do južnej časti Lago di Garda. Krátka preh-

liadka kúpeľného mestečka Sirmione, kde si pozriete prístav, 
hrad, a vychádzajúce slnko nad jazerom budete pozorovať z vy-
hliadkovej terasy z rímskeho obdobia. Presuniete sa do blízkeho 
Castelnuovo del Garda a strávite celý deň v zábavnom parku 
Gardaland, ktorý sa otvára o 9.30 hod. Svoj voľný čas môžete 
však tráviť i pri jazere a prechádzkou po okolí.

3. deň:
Príchod na Slovensko v ranných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• vstupenka do Gardalandu

39

139 €

79 €

3
DNI

ZÁBAVNÝ PARK GARDALAND 

Termín
 02. 08. - 04. 08. 2019

BRATISLAVA

GARDALAND

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/40-zajazd-do-zabavneho-parku-gardaland


VEĽKÁ BRITÁNIA
ÍRSKO

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa rozkladá prevažne na ostrove Veľká 
Británia a zaberá aj malú časť susedného Írska. Kráľovstvo dnes tvoria konštituentné krajiny 
Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko.

Juh Veľkej Británie je priemyselnou oblasťou, sever je tvorená Škótskou vysočinou s pasien-
kami vhodnými pre chov oviec a hovädzieho dobytka. Vhodné klimatické podmienky umožňujú 
pestovanie jačmeňa a výrobu svetoznámej Škótskej whisky.

Británia dala svetu nielen množstvo výborných spisovateľov a dramatikov - William Shake-
speare, Charles Dickens, George Orwell, hercov - Sean Connery, Hugh Grant, Michael Cane, 
ale sa hlavne nezmazateľne zapísala do dejín motoršportu. Pri značkách Caterham, Lotus, 
McLaren vynikajú mená ako Jackie Stewart, David Coulthart, Jimi Clark, Eddie Irvine a ďalší.

Severné Írsko zaberá prevažnú časť provincie Ulster. Hlavné mesto je Belfast s rozlohou 
115  km² a žije v ňom vyše 286-tisíc obyvateľov, v metropolitnej oblasti Veľký Belfast žije až 
580-tisíc obyvateľov. Je tradičným priemyselným mestom, v ktorého lodeniciach bol v roku 
1911 dokončený RMS Titanic.

Severné Írsko sa niekoľko desaťročí zmietalo v politickom boji o nezávislosť od Veľkej Britá-
nie, ktorý bol ukončený až v roku 1998. V konflikte zahynulo viac ako 3 500 ľudí.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska

 Hlava štátu: kráľovná Alžbeta II.
 Hlavné mesto: Londýn
 Úradný jazyk: angličtina
 Mena: Britská libra
 Obyvateľov: 66 040 229
 Rozloha: 242 495 km2

 Telefónna predvoľba: +44
 Zastupiteľstvo SR: +44 2073136470
 Núdzová linka: 112, 999

Írska republika
 Hlava štátu: Michael D. Higgins
 Hlavné mesto: Dublin
 Úradný jazyk: írčina, angličtina
 Mena: Euro
 Obyvateľov: 4 761 865
 Rozloha: 70 273 km2

 Telefónna predvoľba: +353
 Zastupiteľstvo SR: +353 16619594
 Núdzová linka: 112, 999



41

669 €

399 €

4
DNI

LONDÝN

Termíny
 07. 12. - 10. 12. 2018 
 15. 03. - 18. 03. 2019
 12. 04. - 15. 04. 2019
 18. 01. - 21. 01. 2019
 15. 02. - 18. 02. 2019
 22. 03. - 25. 03. 2019
 11. 04. - 14. 04. 2019
 25. 04. - 28. 04. 2019
 09. 05. - 12. 05. 2019
 23. 05. - 26. 05. 2019
 06. 06. - 09. 06. 2019
 20. 06. - 23. 06. 2019
 04. 07. - 07. 07. 2019
 18. 07. - 21. 07. 2019
 01. 08. - 04. 08. 2019
 15. 08. - 18. 08. 2019
 05. 09. - 08. 09. 2019
 26. 09. - 29. 09. 2019
 10. 10. - 13. 10. 2019
 24. 10. - 17. 10. 2019

LONDÝN

BRATISLAVA

Program zájazdu:

1. deň
Po prílete sa ubytujete v hoteli a presuniete sa do blízkeho 

mestečka Windsor, kde uvidíte druhý najväčší hradný areál na sve-
te. Budete mať možnosť návštevy hradu, prípadne prechádzky 
po mestečku, zámockom parku či po malej tržnici. 

2. deň
Po raňajkách sa presuniete do centra Londýna, kde uvidíte 

ukážku výmeny stráží pred Buckinghamským palácom, v ktorom 
býva britská kráľovná. Pokračovať budete širokou ulicou The Mall 
až na Trafalgarské námestie, kde sa týči socha generála Nelsona.

Môžete využiť možnosť bezplatnej návštevy Národnej galé-
rie alebo sa prejsť cez štvrť Whitehall, kde sa nachádza známa 
Downing street, ktorá je sídlom britských premiérov. Odtiaľ sa 
dostanete až k hodinovej veži Big Ben. Prejdete okolo parlamen-
tu k Westminister Abbey, ktoré je miestom korunovácií. 

Večerné mesto si budete môcť pozrieť z Londýnskeho oka.

3. deň
Po raňajkách začnete prehliadku v Towery, ktorý slúžil ako 

sídlo, väzenie a klenotnica. Hneď vedľa sa nachádza most 
Tower Bridge, ktorý sa v súčasnosti otvára len výnimočne, ak 
pláve nadrozmerná loď. Nasledovať bude návšteva mestských 
častí Southwark a City, prejdete okolo Shakespearovho divadlu 
Globe, dostanete sa k  Millenium Bridge, mostu postavenému 
k Roku 2000, až ku katedrále St. Paul. Po obedňajšej pres-
távke budete mať možnosť nákupov na Piccadally Cicuis, Ox-
fordstreet, prípadne možnosť návštevy najstaršieho múzea na 
svete, British muzeum, či možnosť návštevy múzea Madamme 
Taussaud. 

4. deň
Po raňajkách budete mať voľný program, po ňom bude na-

sledovať odlet.

• letenka Ryanair: Bratislava - Lon-
dýn - Bratislava vrátane poplatkov

• 1x príručná batožina
• 3x ubytovanie v hoteli s WC 

a sprchou
•  3x kontinentálne raňajky

Priemerné ročné zrážky pre oblasť LONDÝN

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC
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Priemerné ročné teploty pre oblasť LONDÝN

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/35-letecky-zajazd-do-londyna


Možné vstupy:
• Lochness 

• vstup na hrad

• pálac Hollyrood

• Múzeum whisky

Termíny
 11. 04. - 14. 04. 2019
 16. 05. - 19. 05. 2019
 06. 06. - 09. 06. 2019
 13. 06. - 16. 06. 2019
 05. 09. - 08. 09. 2019
 26. 09. - 29. 09. 2019
 10. 10. - 13. 10. 2019
 17. 10. - 20. 10. 2019

EDINBURGH

42

699 €

399 €

4
DNI

BRATISLAVA

Edinburgh, po Glasgowe druhé najväčšie škótske mes-
to, je hlavným mestom Škótska. Sídlia tu mnohé kultúrne 
a umelecké inštitúcie, národná galéria, Škótska kráľovská 
akadémia, Škótske kráľovské múzeum, múzeum moderné-
ho umenia… Edinburgh je mesto škótskej whisky, mužov 
v  kiltoch a škótskych gajdošov. Navštívte s CK DAKA sta-
robylé centrum s hradom, katedrálou a presláveným bulvá-
rom Kráľovská míľa, kde sa skrýva veľa klasických krčmičiek 
s malomestskou atmosférou!

Program zájazdu:

1. deň:
Z Bratislavy do Edinburgu poletíle s Ryanair, prílet bude vo 

večerných hodinách. Po ubytovaní sa v hoteli budete mať mož-
nosť prechádzky so sprievodcom v centre mesta po Royal mille.

2. deň:
Po raňajkách sa vyberiete na hrad, kde bude možnosť ná-

vštevy zbrojnice a Múzea zbraní, klenotnice, kde sa nachádzajú 
korunovačné klenoty, a kaplnky Sv. Margaréty, ktorá je najstar-
šou časťou hradu. Ten je postavený na bývalej sopke, a láva, 
ktorá z nej vytekala, vytvorila dnešnú Kráľovskú míľu. Po náv- 
števe hradu budete môcť spoznať škótsku whisky. O jej výrobe 
a chutiach sa dozviete v Múzeu whisky.

V popoludňajších hodinách navštívite sídlo škótskych kráľov 
Hollyrood palace, ktoré vzniklo na mieste bývalého opátstva. Nasle-
dovať bude prechádzka cez Princess street s možnosťou nákupov.

3. deň:
Budete mať možnosť zúčastniť sa fakultatívneho zájazdu 

na jazero Loch, škótsky Lochness, presláveného legendou 
o  Lochnesskej príšere Nessy. Počas výletu spoznáte krásnu 
škótsku vysočinu a na spiatočnej ceste uvidíte známy červený 
železničný most cez rieku Forth. Ak sa rozhodnete stráviť deň 
v Edinburghu, môžete navštíviť Škótske národné múzeum alebo 
sa vyberiete na návštevu blízkeho mestečka Roslyn, v ktorom 
sa nachádza kaplnka, preslávenej vďaka knihe Da Vinciho kód.

4. deň:
Po raňajkách sa miestnou dopravou presuniete na letisko 

a odletíte na Slovensko.

• letenka Ryanair: Bratislava - 
Edinburgh - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov

• 1x príručná batožina

• 3x ubytovanie v hoteli s WC 
a sprchou

•  3x kontinentálne raňajky

ŠKÓTSKO

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/43-letecky-zajazd-do-skotska


Program zájazdu:

1. deň
Z Bratislavy do Dublinu poletíte spoločnosťou Ryanair. Po 

prílete sa ubytujete v hoteli a pôjdete na spoločnú podvečer-
nú prechádzka po moste Ha´penny bridge, ktorý sa nachádza 
nad riekou Liffey. Individuálne voľno v obchodnej zóne O‘Connell 
Street.

2. deň:
Po raňajkách sa presuniete ku kostolu Svätej Cirkve Kristo-

vej až k dublinskému hradu. Popoludní uvidíte známu dublinskú 
univerzitu Trinity College. Prejdete sa okolo Grafton House, uvi-
díte sídla poslaneckej snemovne a senátu Leinster, dom známe-
ho spisovateľa Oscara Wilda, tržnicu Loft a celý výlet ukončíte 
v kostole Svätého Patrika, patróna Írov. Nasledovať bude indivi-
duálne voľno s návratom na hotel.

3. deň:
Po raňajkách odlet letom 

Ryanair do Bratislavy. 

• letenka Ryanair: Bratislava - 
Dublin - Bratislava

• 1x príručná batožina

• 2x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 2x kontinentálne raňajky

DUBLIN

43

600 €

299 €

3
DNI

DUBLIN

BRATISLAVA

Termíny
 10. 05. - 12. 05. 2019
 13. 09. - 16. 09. 2019
 11. 10. - 13. 10. 2019

! Pozor! Pri leteckých zá-
jazdoch sú letenky kupované 
na konkrétne meno. Letecké 

spoločnosti nepovoľujú dodatočnú 
zmenu mena. Po zadaní objed-
návky na www.daka.sk už nie je 
možná zmena mena, alebo osoby 
za inú. Zákazník je tiež zodpovedný 
za zadanie správneho mena, tak, 
ako ho má uvedené na cestovnom 
doklade.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/50-letecky-zajazd-do-dublinu


Š P A N I E L S K O
Španielsko je turistický raj. Množstvo historických pamiatok, 8 000 kilometrov pláží, nádher-

né Pyreneje. To všetko pomáha Španielskemu kráľovstvu zaradiť sa na piate miesto v rebríčku 
najnavštevova nejších krajín sveta. Ročne sa sem vyberie takmer 58 miliónov ľudí. 

Španieli radi žijú nočným životom. Miešané nápoje a tapas nájdete v baroch po celej krajine. 
Je ich tu najviac v Európskej únii. A o vychýrených diskotékach v letoviskách medzi európskou 
mládežou tiež kolujú chýry.

Španielsko. To sú aj korida, futbal, hymna bez slov. To sú svetoznámi maliari Dali, Picasso, 
Gaudi, el Greco a Goya, spisovateľ Cervantes, kolonizátori Ameriky Pizzaro a Cortéz, spevák 
Plácido Domingo, herec Antonio Banderas, športovci Jorge Lorenzo, Rafael Nadal, Fernando 
Alonzo, Alberto Contador, Dani Pedrosa, Arantxa Sánchezová Vicariová či Diego Costa.

Španielske kráľovstvo
 Hlava štátu: Filip VI.
 Hlavné mesto: Madrid
 Úradný jazyk: rôzne
 Mena: Euro
 Obyvateľov: 46 549 045
 Rozloha: 505 990 km2

 Telefónna predvoľba: +34
 Zastupiteľstvo SR: +34 915903861
 Núdzová linka: 091, 112



Program zájazdu

1. deň:
Po prílete do Girony sa autobusom odveziete do hotela. Po 

ubytovaní sa v hoteli začnete so sprievodcom prehliadku mesta 
na Katalánskom námestí, kde sa môžete napiť z fontány. Údaj-
ne, si potom Barcelonu navždy zamilujete. Po rušnej La Ramble 
sa dostanete až k prístavu a stĺpu so sochou Krištofa Kolomba. 
Cestou budete mať možnosť navštíviť barcelonskú tržnicu, kde 
sa predáva od korenín, orieškov, ovocia, rýb a paelli asi všetko. 
V prístave budete môcť navštíviť nákupné centrum alebo jedno 
z najväčších aquárii v Európe. 

2. deň:
Po raňajkách sa vyberiete do gotickej štvrte, kde uvidíte 

Kráľovské námestie, katedrálu venovanú patrónke mesta sv. Eu-
lálie, námestie St. Jaume, prípadne Santa Maria de Pi. Popoludní 
na vás čaká návšteva niektorého z múzeí, napríklad múzeum Pi-
casso, pri parku Ciutadella. V parku sa nachádza zoo a víťazný 
oblúk v maurskom štýle. Podvečer sa vydáte na vrch Monjuic, 
kde sa nachádza olympíjsky štadión a botanická záhrada. Vy-
vrcholením dňa bude predstavenie magickej hudobnej fontány. 

3. deň:
Tretí deň bude venovaný Gaudímu. Výhľad na Barcelonu si 

užijete z parku Guel, neskôr navštívite Sagradu Familliu, ktorá 
ešte nie je dokončená. Vonkajšie priečelia katedrály vyobrazujú 
narodenie, utrpenie a slávu Krista. Pod záštitou UNESCO sú aj 
Gaudího dva najvýznamnejšie domy, ktoré navrhoval, a to Cása 
Batlò a La Pedrera. Fanúšikovia FC Barcelony môžu popoludní 
zájsť na Camp Nou a v podvečerných hodinách na vás čaká 
časť Barceloneta, kde sa nachádzajú mestské pláže a Port Vell.

4. deň
V skorých ranných hodinách vás bude čakať odchod na le-

tisko a odlet do Bratislavy.

• letenka Ryanair: Bratislava - 
Girona - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov

• 1x príručná batožina 

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

GIRONA

BARCELONA

45

669

399 €

4
DNI

BARCELONA

BRATISLAVA

Termíny
 07. 12. - 10. 12. 2018
 15. 03. - 18. 03. 2019
 12. 04. - 15. 04. 2019
  03. 05. - 06. 05. 2019
 17. 05. - 20. 05. 2019
 31. 05. - 03. 06. 2019
 21. 06. - 24. 06. 2019
 26. 07. - 29. 07. 2019
 23. 08. - 26. 08. 2019
 06. 09. - 09. 09. 2019
 20. 09. - 23. 09. 2019 
 04. 10. - 07. 10. 2019
 18. 10. - 21. 10. 2019

0

5

10

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

Priemerné ročné teploty pre oblasť BARCELONA

Priemerné ročné zrážky pre oblasť BARCELONA

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

Možné vstupy 
• vstupné do aquária

• Park Guell 

• Sagrada Familia

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/38-letecky-zajazd-do-barcelony


Termíny
 14. 06. - 17. 06. 2019
 13. 09. - 16. 09. 2019
 25. 10. - 28. 10. 2019

46

699 €

399 €

4
DNI

Program zájazdu:

1. deň:
Z Bratislavy poletíte spoločnosťou Ryanair do Girony a au-

tobusom sa odveziete do hotela. Po ubytovaní vás bude čakať 
návšteva podvečerného mesta. Začnete na Katalánskom ná-
mestí s fontánami, prejdete sa cez známu La Ramblu, rušnú uli-
cu kde sa nachádza aj známa barcelonská tržnica s rozmanitým 
tovarom. Prejdete až k prístavu a obchodnému centru, v blíz-
kosti ktorého sa nachádza stĺp so sochou Krištofa Kolomba, 
ktorý ukazuje smerom na Ameriku.

2. deň: 
Po raňajkách sa vydáte na návštevu Sagrady Famílie, neo-

písateľného diela Antoniho Gaudího. Prejdete sa aj okolo ďalších 
jeho architektonických diel, domov Cása Millá a Cása Battló. Po-
poludní sa vydáte do barcolenskej gotickej štvrti, kde sa nachádza 
kráľovský palác, chrám sv. Eulálie a navštívite park Citadella. Bu-
dete mať možnosť individuálnej návštevy futbalového štadiónu 
Camp Nou a západ slnka si môžete vychutnať z parku Guell.

3. deň:
Po raňajkách vás bude čakať presun do kláštora Mont-

serrat, ktorý patrí k najvýznamnejším náboženským pamiatkam 
v celom Katalánsku. Je preslávený aj vďaka čiernej soške Ma-
dony. Súčasťou opátstva je múzeum, kde nájdete diela Moneta, 
Degasa, Picassa aj Dalího. Stará tradícia vraví, že každý veriaci 
musí aspoň raz za život vystúpiť na Montserrat v noci, aby od-
tiaľto mohol ráno sledovať nádherný východ slnka. 

Po návrate do Barcelony sa vydáte na Španielske námes-
tie, navštívite pohorie Monjuic, Olympijský štadión, vo večerných 
hodinách si vychutnáte nezabudnuteľné Magické fontány.

4. deň:
Po raňajkách sa autobusom presuniete do Girony a odletíte 

do Bratislavy.

• letenka Ryanair: Bratislava - 
Girona - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov a transféru 
do Barcelony

• 1x príručná batožina 

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

 BARCELONA, MONTSERRAT

GIRONA
MONTSERRAT

BARCELONA

BRATISLAVA

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

! Pri leteckých zájazdoch sú le-
tenky kupované na konkrétne 
meno. Letecké spoločnos-

ti nepovoľujú dodatočnú zmenu 
mena. Po zadaní objednávky na 
www.daka.sk už nie je možná 
zmena mena, alebo osoby za inú. 
Zákazník je tiež zodpovedný za za-
danie správneho mena, tak, ako ho 
má uvedené na cestovnom doklade.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/142-letecky-zajazd-do-barcelony-a-na-montserrat


Zaleťte si s nami do Madridu, pulzujúcej metropoly, v kto-
rej sa elegantná architektúra stretáva so španielskym tem-
peramentom. Do mesta múzeí a  galérií. Navštívte kláštor El 
Escorial, posledné miesto odpočinku slávneho milovníka 
Dona Chuana. Vychutnajte si temperamentnú flamenco show 
a strávte večer v jednom z nespočetných tapas barov. 

Program zájazdu:

1. deň:
Do Madridu poletíte z Bratislavy, po príchode sa ubytuje-

te v hoteli, a hneď vás bude čakať prvá ochutnávka Madridu. 
So sprievodcom si pozriete námestie Slnečnej brány Puerta del 
Sol, nazývaného aj srdce Španielska. Prejdete od Kráľovského 
divadla až k pompéznemu námestiu Plaza Mayor s domami 
tmavočervenej farby s vežičkami a romantickými balkónmi. Deň 
zakončíte v niektorom z nespočetných barov, ochutnáte špa- 
nielske jednohubky tapas a samozrejme národný nápoj sangria.

2. deň:
Po raňajkách sa vyberiete na úpätie pohoria Sierra de Gu-

adarrama na prehliadku monumentálneho paláca a kláštora 
Filipa II., El Escorial, zapísaného do zoznamu UNESCO. Po ná-
vrate do Madridu navštívite slávnu ulicu Pase del Prado a mú- 
zeum s galériou Prado, kde nájdete diela umelcov ako Ve-
lásquez, El Greco, Murillo, ale najmä slávny obraz Pabla Picassa 
Guernica. Vo večerných hodinách budete mať možnosť ná-
vštevy temperamentnej flamenco show.

3. deň:
Po raňajkách bude možný fakultatívny výlet do Toleda, mesta 

zapísaného do zoznamu UNESCO, ktoré pripomína stáročia spo-
lužitia troch miestnych kultúr – kresťanskej, moslimskej a židov-
skej. Navštívite námestie Zocodover, dominantu mesta Alcázar, 
monumentálnu katedrálu a radnicu, kde je vystavené jedno z naj-
slávnejších diel El Greca. Zastavíte sa pri dvoch miestnych syna-
gógach a prechádzku ukončíte pri kláštore San Juan de los Reyes.

4. deň:
Po raňajkách si pozriete Kráľovský palác s katedrálou Almu-

dena, výstavnú ulicu Calle Alcalá, námestie Plaza Cibeles s par-
kom Retiro. V popoludňajších hodinách odletíte do Bratislavy.

• letenka Ryanair: Bratislava - 
Madrid - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov

• 1x príručná batožina 

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky
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669 €

399 €

4
DNI

MADRID

Termíny
 12. 04. - 15. 04. 2019
 24. 05. - 27. 05. 2019
 21. 06. - 24. 06. 2019
 06. 09. - 09. 09. 2019
 04. 10. - 07. 10. 2019
 18. 10. - 21. 10. 2019

Možné výdavky: 
• múzeum Prado s galériou

• flamenco show 

• výlet do Toleda

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA mô-
žete uzatvoriť aj cez CK DAKA 

za zvýhodnených podmienok: 
1,80 € / deň do 70 rokov, 2,20 € / 
deň nad 70 rokov) pri kúpe zájazdu.

MADRID

BRATISLAVA

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/45-letecky-zajazd-do-madridu


Termíny
 10. 05. - 13. 05. 2019
 27. 09. - 30. 09. 2019
 18. 10. - 21. 10. 2019
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669 €

399 €

4
DNI

Máte chuť na slnko, teplo a poznávanie cudzích krajín? 
Poďte s nami do slnkom zaliateho Španielska! Malaga je mes-
to dýchajúce históriou, ale zároveň nikdy nekončiacim noč-
ným životom a nespočetným množstvom tapas barov, kde si 
pri večernom nápoji môžete vychutnať miestne špeciality.

1. deň
Odlet z Bratislavy do Malagy bude v dopoludňajších hodi-

nách, po prílete sa ubytujete v hoteli. V neskorých popoludňaj-
ších hodinách sa vydáte na krátku prechádzku do historického 
centra Malagy. V prípade záujmu budete mať možnosť navštíviť 
historické turecké kúpele Hammam Al Ándalus s  nádherným 
mramorovým interiérom osvetleného sviečkami. 

2. deň:
Po  raňajkách navštívite miestnu štvrť umelecov nazývanú 

španielske Soho, ktorá bola premenená na pouličnú galériu. Ty-
pickú atmosféru štvrte si vychutnáte v niektorej z nespočetných 
kaviarní. Pokračovať budete po  mramorom vydláždenej ob-
chodnej ulici Marqués de Larios, kde počas obedovej prestávky 
ochutnáte španielsku špecialitu paellu, ktorú zapijeme lahodnou 
ovocnou sangriou. Navštívite miestnu katedrálu, skvost baroko-
vej architektúry 16. storočia. Vašou ďalšou zastávkou bude Pi-
cassovo múzeum. Malaga je totiž maliarovým rodným mestom.

3. deň:
Po raňajkách sa vyberiete obdivovať pevnosť Alcazaba odkiaľ 

sa nám naskytne nádherný výhľad na okolie. Nájdete tu aj zvyšky 
rímskeho divadla. V popoludňajších hodinách navštívite podmor-
ské akvárium Benalmádena. Vo večerných hodinách si budete 
mať možnosť posedieť v jednom z nespočetných tapas barov.

4. deň:
Po  raňajkách navštívite ruiny hradu Gibralfaro. Budete mať 

možnosť navštíviť aj zábavný park Tivoli World plný kolotočov 
a rôznych atrakcií, prípadne osobné voľno strávite v centre Malagy.

• letenka Ryanair: Bratislava - 
Malaga - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov

• 1x príručná batožina

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

MALAGA

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

Priemerné ročné teploty pre oblasť MALAGA

Priemerné ročné zrážky pre oblasť MALAGA
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Možné vstupy 
• turecké kúpele Hammam

• Picassovo múzeum 

• podmorské akvárium Benal-
mádena

MALAGA

BRATISLAVA

? Španielčina je druhý najrozšíre-
nejší jazyk na svete, ako úrad-

ný jazyk sa používa v 44 krajinách 
sve ta.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/173-malaga-mesto-ktore-nikdy-nespi


Program zájazdu:

1. deň:
Po prílete z Viedne do Lisabonu v ranných hodinách budete 

mať po ubytovaní sa voľný program a možnosť návštevy Ocena-
ria v Lisabone, ktoré je obľúbenou turistickou atrakciou.

2. deň:
Po raňajkách sa vydáte do centra Lisabonu. Prehliadku 

začnete na námesti Rossio, prejdete sa štvrťou Baixa až po 
námestie Praca do Comercio a uvidíte aj Arco Triuntal da Rua 
Augusta. Po poludní sa vydáte na vyhliadku Miradouro da Gra-
ca, odkiaľ budete mať nádherný výhľad na samotné mesto, aj 
na hrad svatého Juraja. Večer zakončíte v najstaršej štvrte mes-
ta, s krivoľakými uličkami a domami stojacimi tesne vedľa seba, 
v Alfame. Počas panovania Arabov bola najdôležitejšou časťou 
mesta a unikátnu atmosféru si zachovala dodnes. Budete mať 
aj možnosť navštíviť kostol Igreja de Sao Rouge zo 16. storočia, 
zložený z niekoľkých kaplniek. Najextravagantnejšou je kaplnka 
Jána Krstiteľa. Bola postavená v Ríme s využitím najdrahších 
materiálov ako ametyst, alabaster, achát, lapis lazuli a carrarský 
mramor. Po vysvätení pápežom Benediktom bola kaplnka roz-
montovaná a odvezená do Lisabonu. 

3. deň:
Bude venovaný moreplavcovi Vascovi de Gama. Ráno navští-

vite kláštor v manuelínskom slohu zo 16. storočia, Mosterio dos 
Jeronimos, ktorý je postavený na mieste, kde Vasco de Gama 
strávil poslednú noc. Prejdete sa k veži Torre de Belém, ktorá je 
jedným z pokladov štvrte Belém a pamiatka chránená UNESCO. 
Je to netradičná stavba postavená ako pobrežný maják na ochra-
nu mestského prístavu. V popoludňajších hodinách sa môžete 
vydať do múzeií, ako napríklad Museu do Palácio Nacional da 
Ajuda či Museu Nacional do Teatro. Prekrásna zbierka múzea po-
zostáva z 300 000 kusov kostýmov, scénických modelov, kulís, 
plagátov, programov, pohľadníc a fotiek. Večer sa budete môcť 
prejsť pozdĺž rieky Tejo, kde uvidíte aj sochu Ježiša Krista - Cristo 
Rei, ktorá je podobná tej v Brazílii. 

4. deň:
Po raňajkách vás bude čakať presun na letisko a odlet do 

Viedne.

• letenka Wizzair: Viedeň - Lisa-
bon - Viedeň vrátane všetkých 
poplatkov

• 1x príručná batožina

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

! Pozor! Pri leteckých zá-
jazdoch sú letenky kupované 
na konkrétne meno. Letecké 

spoločnosti nepovoľujú dodatočnú 
zmenu mena. Po zadaní objed-
návky na www.daka.sk už nie je 
možná zmena mena, alebo osoby 
za inú. Zákazník je tiež zodpovedný 
za zadanie správneho mena, tak, 
ako ho má uvedené na cestovnom 
doklade.

LISABON
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899 €

499 €

4
DNI

LISABON

Termíny
 24. 05. - 27. 05. 2019
 20. 09. - 23. 09. 2019

VIEDEŇ

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/149-letecky-zajazd-do-lisabonu


Republika Poľska
 Hlava štátu: Andrzej Duda
 Hlavné mesto: Varšava
 Úradný jazyk: poľština
 Mena: Poľský zlotý
 Obyvateľov: 38 634 007
 Rozloha: 312 679 km2

 Telefónna predvoľba: +48
 Zastupiteľstvo SR: +48 124254970
 Núdzová linka: 997, 999

P O Ľ S K O
Poľsko je deviatym najväčším štátom v Európe. Väčšiu časť svojej histórie bola Poľská repub-

lika nezávislým a mnohonárodnostným štátom s mnohými vierovyznaniami, prevažne rímsko-ka-
tolíckeho (90 %). Za rok založenia Poľska je považovaný rok 966, kedy Mešek I. prijal kresťanstvo.

Je prevažne rovinaté, len na juhu zdieľa pohoria svojich susedov - Tatry, Krkonoše, Beskydy. 
Jeho priemerná nadmorská výška je 173 m. n. m. Preteká ním niekoľko veľkých riek - Odra, Vis-
la, Varta, Pilica a má vyše 3 500 jazier. K najnázmejším patria Mazurské jazerá a jazero Śniardwy.

K poľskej kultúre neodmysliteľne patrí Zbigniew Nienacki, autor príbehov o Pánovi Tragáči-
kovi, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz, slávni rodáci sú astronóm Mikołaj 
Kopernik, chemička Maria Curie-Skłodowska, skladateľ Fryderyk Chopin, horolezec Jerzy Kuku-
czka, pilot F1 Robert Kubica, no asi najznámejším Poliakom je Svätý otec Ján Pavol II.



Program zájazdu:

1. deň
Odchod z Bratislavy bude v ranných hodinách. Do Poľska 

pôjdete podľa nástupných miest, po príchode ako prvú navští-
vite najstaršiu soľnú baňu v Poľsku, baňu Bochnia, vzdialenú 
40  km od Krakova. Súčasťou prehliadky je kilometrová jazda 
vláčikom, možná je aj plavba loďou po soľnom jazierku v tuneli 
v  dĺžke 230  m. Nachádza sa tu i najväčší podzemný priestor 
v  Európe, aký človek vôbec vytvoril. V bani uvidíte unikátne 
parné stroje, ktoré pomáhali pri ťažbe soli. Stála teplota v bani 
je 14-16 °C, vlhkosť vzduchu 70 %. Keďže na vás čaká 700 
schodov, doporučujeme mať obutú pevnú obuv. 

Po prehliadke soľnej bane bude nasledovať prehliadka zám-
ku Wiśnicz, ktorého história sa začala písať v 14. storočí. Je 
obostretý legendami o duchoch, krvilačnej kráľovnej Bone Sfor-
ze, ktorú prirovnávajú k našej Alžbete Báthoryovej. V blízkosti 
zámku je Opátstvo bosonohých karmelitánov. Vo večerných ho-
dinách je plánovaný príchod do Krakowa a ubytovanie sa. 

2. deň
Po raňajkách začnete prehliadkou centra Krakova. Uvidíte 

pamätný kríž Katyň, kostol sv. Ondreja, nádvorie Jagelovskej 
univerzity, podzemné múzeum Sukiennice na Hlavnom námestí 
v Krakove.

Visí tam obraz tisícročnej histórie Krakova, ktoré odkryli päť 
rokov trvajúce archeologické vykopávky. V stredoveku bola výš-
ka námestia 2 metre pod dnešnou úrovňou námestia. Všetky 
artefakty, ktoré sa pri vykopávkach našli, boli ponechané na 
pôvodnom mieste nálezu. Nachádzajú sa tu aj obrovské dre-
vené trámy ohorené stredovekým požiarom, hradby a upírske 
hroby. Budete prechádzať miestnosťami, v ktorých je projekcia 
o jednotlivých historických obdobiach Krakova. 

Po osobnom voľne bude nasledovať návšteva podzemia 
Radničnej veže z 13. storočia, nazývaná aj poľská šikmá veža 
a je jedinou zachovanou budovou z radnice, ktorú zrútila víchrica 
v 17. storočí. Jedna z pivníc, ktoré sa tu nachádzajú, bola známa 
v celom Krakove vďaka svojej zlej povesti. Nazývali ju Swidnic-
ka. V ďalšej pivnici bola mučiareň, žalár a katova pracovňa.

Odchod na Slovensko je plánovanýpodvečer, príchod do 
Bratislavy v neskorších večerných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 1 noc s raňajkami

Nástupné miesta
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Dolný Kubín

Možné vstupy:
• Bania Bochnia

• Zámok Nowy Wisnicz

• Podzemné múzeum Rynku (pod 
Sukiennicami)

• Wawel katedrála, krypty,  
Žigmundova veža zvon
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119 €

59 €

2
DNI

KRAKOV, BOCHNIA, WIŚNICZ

Termín
 25. 05. - 26. 05. 2019

BRATISLAVA

KRAKOV
BOCHNIA

WIŚNICZ

Zájazdy z tohto katalógu 
objednávajte na 

www.daka.sk 
alebo sa informujte na 

02/44 555 000

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/179-zajazd-krakow-solna-bana-bochnia-a-zamok-wisnicz


Možné vstupy
• vstup do Osvienčimu

• vstup do Vieličky

Nástupné miesta
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina

Termíny
 09. 02. - 10. 02. 2019
 09. 03. - 10. 03. 2019
 06. 04. - 07. 04. 2019
 04. 05. - 05. 05. 2019
 15. 06. - 16. 06. 2019
 13. 07. - 14. 07. 2019
 10. 08. - 11. 08. 2019
 07. 09. - 08. 09. 2019
 05. 10. - 06. 10. 2019
 02. 11. - 03. 11. 2019
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150 €

59 €

2
DNI

Program zájazdu:

1. deň
Odchod z Bratislavy do Poľska podľa nástupných miest 

bude skoro ráno. Príchod do vyhladzovacieho tábora Osvienči-
mu je plánovaný v ranných hodinách. Nasledovať bude 3-hodi-
nová prehliadka koncentračného tábora so miestnym sprievod-
com hovoriacim v slovenskom alebo českom jazkyku. 

Počas druhej svetovej vojny bol v meste Osvienčim v areáli 
bývalých kasární vybudovaný koncentračný tábor Auschwitz I. 
Vedľa neho postavili komplex Auschwitz II - Birkenau. Dnes sú 
zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO.

Odchod z Osvienčimu do Krakowa bude v podvečerných 
hodinách. Po ubytovaní sa v hoteli bude nasledovať návšteva 
Hlavného námestia alebo sa rozhodnete pre individuálne voľno.

2. deň
Prehliadka mesta začne na hrade Wawel, kde uvidíte ka-

tedrálu svätého Stanislava, v ktorej sa nachádza zvon Zigmund. 
V hrade sa nachádza nádherná tapiséria. Z Wawelu prejdete 
Kráľovskou cestou na Hlavné námestie, Rynek Glowny, ktoré je 
rozlohou najväčším stredovekým námestím strednej Európy. Je 
lemované peknými stredovekými domami bohatých mešťanov, 
ktoré vznikli aj vďaka ťažbe soli vo Vieličke. Uprostred námestia 
sa nachádza renesančná budova Sukienice, ktorá plnila funkciu 
tržnice so súknom. Za ňou sa nachádza budova Radničnej veže, 
o ktorej písomná zmienka bola už v 14. storočí. Na východnom 
rohu námestia sa nachádza gotický Mariánsky kostol s impo-
zantným interiérom. Po Floriánskej ulici sa dostanete k Florián- 
skej bráne, ktorá bola súčasťou mestských hradieb a k Barba-
kanu, nádhernej stredovekej pevnosti.

V poludňajších hodinách je plánovaný presun do Vieličky 
a  prehliadka 700-ročných soľných baní s miestnym sprievod-
com. Soľné bane sú zapísané v zozname UNESCO, patria 
medzi najväčšie na svete. V soli sú vytesané nádherné kaplnky, 
sochy, sály, fresky, nachádzajú sa tu podzemné soľné jazerá. 

Odchod na Slovensko je plánovaný vo večerných hodinách, 
podľa nástupných miest.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• miestny sprievodca v Osvien-
čime

OSVIENČIM, KRAKOV, VIELIČKA

BRATISLAVA

KRAKOVOSVIENČIM
VIELIČKA

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/19-2-dnovy-poznavaci-zajazd-do-osviencimu-a-krakowa


Program zájazdu:

Odchod z Bratislavy v noci, nočný prejazd do Poľska. V ran-
ných hodinách je predpokladaný príchod do vyhladzovacieho 
tábora Osvienčimu. Nasledovať bude 3-hodinová prehliadka 
koncentračného tábora so sprievodcom v slovenskom alebo 
českom jazkyku. 

Počas druhej svetovej vojny bol 
v  meste Osvienčim v areáli bývalých 
kasární vybudovaný koncentračný tá-
bor Auschwitz I. Vedľa neho neskôr 
postavili rozsiahlejší komplex, ktorý 
nazvali Auschwitz II - Birkenau. Podľa 
odhadov v tábore zomrelo asi 1,1 mili-
óna mužov, žien a detí z rôznych kútov 
Európy. Dnes je koncentračný tábor 
Osvienčim - Brzezinka zapísaný na zozname svetového de-
dičstva UNESCO.

Presun z Osvienčimu do Krakova bude okolo poludnia. Tu 
začnete prehliadkou na krakowskom hrade Waveli a uvidíte ka-
tedrálu sv. Stanislava, kde sa nachádza zvon Zigmund. Nevy-
necháte prehliadku exteriéru kráľovského zámku, v ktorom sa 
písala história poľského národa. 

Z Wawelu prejdete „Kráľovskou cestou“ na Hlavné námes-
tie, Rynek Glowny, ktoré je rozlohou najväčším stredovekým 
námestím strednej Európy. Je lemované peknými stredovekými 
domami bohatých mešťanov, ktoré vznikli najmä vďaka ťažbe 
soli v neďalekej Vieličke. Uprostred námestia sa nachádza re-
nesančná budova Sukienice, ktorá plnila funkciu tržnice so súk-
nom. Dnes sa v interiéri tejto stavby nachádzajú rozmanité stán-
ky a obchody. Za Sukienicovou sa nachádza budova Radničnej 
veže, o ktorej písomná zmienka bola už v 14. storočí. Na rohu 
námestia sa nachádza gotický Mariánsky kostol s impozant-
ným interiérom a jedinečným vyrezávaným dreveným oltárom 
od Víta Stossa. Po Floriánskej ulici sa dostanete k Floriánskej 
bráne, ktorá bola súčasťou mestských hradieb a k Barbakanu 
- nádhernej stredovekej pevnosti, jedinečnej stavbe vojenského 
inžinierstva, postavenej v arabskom štýle.

Odchod na Slovensko podľa nástupných miest bude v noč-
ných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• miestny sprievodca v Osvien- 
čime

53

55 €

21,99 €

1
DEŇ

OSVIENČIM A KRAKOV

Nástupné miesta
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina

Termíny
 02. 02. - 02. 02. 2019
 16. 02. - 16. 02. 2019
 02. 03. - 02. 03. 2019
 16. 03. - 16. 03. 2019
 30. 03. - 30. 03. 2019
 13. 04. - 13. 04. 2019
 27. 04. - 27. 04. 2019
 11. 05. - 11. 05. 2019
 25. 05. - 25. 05. 2019
 08. 06. - 08. 06. 2019
 22. 06. - 22. 06. 2019
 06. 07. - 06. 07. 2019
 20. 07. - 20. 07. 2019
 03. 08. - 03. 08. 2019
 17. 08. - 17. 08. 2019
 31. 08. - 31. 08. 2019
 14. 09. - 14. 09. 2019
 28. 09. - 28. 09. 2019
 12. 10. - 12. 10. 2019
 26. 10. - 26. 10. 2019
 09. 11. - 09. 11. 2019
 23. 11. - 23. 11. 2019

OSVIENČIM

BRATISLAVA

KRAKOW

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/8-poznavaci-zajazd-do-osviencimu-a-krakowa


Možné vstupy
• vstup do bane Vielička

Nástupné miesta
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina

Termíny
 13. 04. - 14. 04. 2019
 18. 05. - 19. 05. 2019
 29. 06. - 30. 06. 2019
 14. 09. - 15. 09. 2019
 19. 10. - 20. 10. 2019

54

119 €

59 €

2
DNI

Poznávací zájazd po južnom Poľsku. V priebehu dvoch 
dní navštívite Krakov, Vieličku aj Zakopane.

Program zájazdu:

1. deň
Odchod z Bratislavy bude v ranných hodinách. Príchod do 

podtatranského mesta Zakopane bude predpoludním. Bude-
te mať možnosť vyviesť sa lanovkou na Gubalowku alebo na 
Kasprow Vrch, môžete sa nechať odviesť kočom k Morskému 
oku, či do tatranských dolín. Neujde vám ani prehliadka mesteč-
ka, nákupnej ulice Krupowka. 

Presuniete sa do Krakova, kde vás bude čakať prehliadka 
kráľovského hradu Wawel s katedrálou svätého Stanislava, v kto-
rej sa nachádza zvon Zigmund. Nevynecháte obhliadku exteriéru 
kráľovského zámku, v ktorom sa písala história poľského národa. 
V  hrade sa nachádza nádherná tapiséria. Dozviete sa príbehy 
a legendy o poľských kráľoch a kráľovnách. 

2. deň 
Prejdete sa najkrajšími uličkami mesta až na hlavné námestie 

Krakova, Rynek glowny. Tu uvidíte mestskú tržnicu Sukienicu, Co-
legium Maius, Kostol Mariacki. Sprievodca vám poradí, kde ochut-
nať miestne gastronomické špeciality a kde nakúpiť suveníry. 

Popoludní je plánovaný odchod do Vieličky. Tu vás bude 
čakať návšteva soľnej bane s miestnym sprievodcom. Do bane 
budete schádzať šachtou po drevených schodoch, na povrch 
sa vyveziete banským výťahom. 700 - ročné soľné bane sú za-
písané v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO a patria medzi najväčšie na svete. V soli sú vytesané 
nádherné kaplnky, sochy, sály, fresky, nachádzajú sa tu pod-
zemné soľné jazerá. Baňa, v ktorej ťažba soli už dnes neprebie-
ha, je jedinečnou turistickou atrakciou.

Podvečer sa budete vracať na Slovensko. Príchod do Bra-
tislavy cez nástupné miesta sa predpokladá v neskorších večer-
ných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 1 noc s raňajkami

KRAKOV, VIELIČKA, ZAKOPANÉ

BRATISLAVA

KRAKOV

ZAKOPANE
VIELIČKA

? Najväčší stredoveký hrad po-
stavený z tehál je v Poľsku. 

Hrad Malbork leží v severnej časti 
krajiny a postavili ho koncom 13. 
storočia nemeckí rytieri. 

! Nezabúdajte, že osoba mlad-
šia ako 15 rokov je povinná 
mať pri sebe na ceste do za-

hraničia platný cestovný pas!

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/101-zajazd-krakow-wieliczka-a-zakopane


Spoznajte dve najznámejšie miesta južného Poľska - 
soľnú baňu Vielička a korunovačné mesto Krakov s nami aj vy!

Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy bude nadránom, prejazd nástupnými 

miestami do Poľska.
V ranných hodinách je predpokladaný príchod do Vielič-

ky, kde vás bude čakať prehliadka soľných baní s miestnym 
sprievodcom. 700 - ročné soľné bane sú zapísané v zozname 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a patria 
medzi najväčšie na svete. V soli sú vytesané nádherné kaplnky, 
sochy, sály, fresky, nachádzajú sa tu podzemné soľné jazerá. 

Odchod z Vieličky do Krakowa bude okolo obeda. S naším 
sprievodcom budete pokračovať prehliadkou kráľovského hradu 
Wawel. Uvidíte katedrálu svätého Stanislava, kde sa nachádza 
zvon Zigmund a exteriér kráľovského zámku, v ktorom sa písala 
história poľského národa. V hrade sa nachádza nádherná ta-
piséria. Z Wawelu vás čaká prechádzka Kráľovskou cestou na 
Hlavné námestie, Rynek Glowny, ktoré je rozlohou najväčším 
stredovekým námestím strednej Európy. Je lemované peknými 
stredovekými domami bohatých mešťanov, ktoré vznikli aj vďaka 
ťažbe soli v neďalekej Vieličke. Uprostred námestia sa nachádza 
renesančná budova Sukienice, ktorá plnila funkciu tržnice so 
súknom. Dnes sa v interiéri tejto stavby farbami hemžia rozma-
nité stánky a obchody. Za Sukienicovou sa nachádza budova 
Radničnej veže, o ktorej písomná zmienka bola už v 14. storočí.

Na východnom rohu námestia sa nachádza gotický Marián-
sky kostol s impozantným interiérom a jedinečným vyrezávaným 
dreveným oltárom od Víta Stossa. Po ulici Floriánska sa dosta-
neme k Floriánskej bráne, ktorá bola súčasťou mestských hra-
dieb a k Barbakanu, nádhernej stredovekej pevnosti, jedinečnej 
stavbe vojenského inžinierstva, postavenej v arabskom štýle.

Odchod z Krakova bude podvečer, príchod do Bratislavy sa 
predpokladá v nočných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• prehliadka soľnej bane Vielička 
a Krakova s miestnym i našim 
sprievodcom

Nástupné miesta
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina

Možné výdavky:
• vstup do bane Vielička

55

55 €

21,99 €

1
DEŇ

KRAKOV A VIELIČKA

Termíny
 18. 05. - 18. 05. 2019
 07. 09. - 07. 09. 2019
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Priemerné ročné teploty pre oblasť KRAKOV

Priemerné ročné zrážky pre oblasť KRAKOV

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

BRATISLAVA

KRAKOV

VIELIČKA

? Poliaci vypijú priemerne 92 lit-
rov piva ročne, čo Poľsko radí 

na 3. miesto za Nemeckom a Čes-
kou republikou.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/44-zajazd-do-wieliczky-a-krakowa


Termín
 01. 06. - 02. 06. 2019

56

160 €

69 €

2
DNI

Dvojdňový relaxačno-poznávací zájazd do najväčšieho 
zábavného parku v Poľsku, spojený s návštevou kráľovského 
mesta Krakov.

Program zájazdu:

1. deň:
Odchod zo Slovenska bude v skorých ranných hodinách. 

Príchod do Energylandie je predpokladaný v čase poludnia. Na-
sledovať bude individuálny program, v podvečerných hodinách 
odchod do hotela.

Energylandia 
je najväčší zábavný park v krásnom malebnom okolí, 

v obci Zator, na hranici dvoch najväčších južných aglomerá-
cii Sliezska a Małopolska, necelú pol hodinu cesty z Katovíc 
a Krakova. Stále sa rozrastá. Na ploche 26 hektárov tu nájde-
te 70 atrakcií, 11 horských dráh, 16 obchodov, 7D kino, 40 
reštaurácií a bufetov, 20 interaktívnych hier a zábav, 4 scény 
na vystúpenia, strediská – Bajkolandia, Rodinné, Extrémne 
a Vodný park, Cirkus, Švajčiarska a Vikingská dedina.

Môžete si zaplávať v bazéne alebo poležať na pláži, deti 
sa môžu odviesť vláčikom. K dispozícii je dostatok toaliet 
a  stánkov s občerstvením. Prostredie je veľmi pekne upra-
vené, čisto, všade plno kvetov. Platiť môžete kartou alebo 
zlotými. Park je držiteľom certifikátu ISO 9001.

2. deň:
Po raňajkách bude nasledovať presun autobusom do Kra-

kova. Prehliadka mesta začne na hrade Wavel, kde uvidíte ka-
tedrálu svätého Stanislava, v ktorej sa nachádza zvon Zigmund. 
Nevynecháte prehliadku exteriéru kráľovského zámku, v ktorom 
sa písala história poľského národa. Dozviete sa príbehy a legendy 
o poľských kráľoch a kráľovnách, i to, prečo sa sem chodia mod-
liť hinduisti, ale tiež príbeh najväčšieho Žigmundovho zvona a ta-
jomného čierneho kríža. Prejdete sa na hlavné námestie Krakova, 
Rynek glowny. Vypočujete si príbehy o krutých Tatároch, uvidíte 
700- ročné kostoly, šikmú poľskú vežu a oltár, ktorý má viac ako 
200 drevených sôch. Sprievodca vám poradí, kde ochutnať mie-
stne gastronomické špeciality a kde nakúpiť suveníry. V popolud-
ňajších hodinách je plánovaný odchod na Slovensko. 

• doprava pohodlným klimatizo-
vaným autobusom

• 1x noc v hoteli s vlastným so-
ciálnym zariadením a sprchou, 
raňajky

ENERGYLANDIA A KRAKOV

Možné vstupy:
• Energylandia (v cene vstupenky 

je mnohonásobné využitie 
všetkých dostupných atrakcií 
v parku, zábavných predstavení, 
vodný park, 7D kino, toalety 
a podobne, pokiaľ neopustíte 
areál zábavného parku) Vstu-
penka nezahŕňa konzumáciu 
v reštauráciách, počítačové 
hry na automatoch, maľovanie 
na tvár, fotenie vo fotobúdke, 
nákupy v obchodoch a iné extra 
služby)

Nástupné miesta
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina

BRATISLAVA

ENERGYLANDIA
KRAKOV

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/181-2-dnovy-zajazd-do-energylandie-a-krakowa


Najpoužívanejším dokladom na sve-
te je cestovný pas.  Občanom Slovenskej 
republiky stačí vďaka Schengenskej do-

hode na vstup do niektorých krajín ako cestovný 
doklad Občiansky preukaz (Identifikačná karta). 
Osoba mladšia ako 15 rokov preukazuje totožnosť 
cestovným pasom.

Od 15. januára 2008 sa vydávajú cestovné 
pasy s biometriou. Prvým biometrickým údajom je 
podoba tváre, druhým, ktorým sú odtlačky prstov, 
bol zavedený 22. júna 2009.

Od 26. júna 2012 nie je možné vykonať zápis 
údajov o deťoch mladších ako 5 rokov do cestov-
ného pasu rodiča. 

Ako si vybaviť pas
Občania musia byť pri podaní žiadosti o vyda-

nie cestovného pasu osobne prítomní. Pracovníci 
oddelení dokladov nasnímajú podobu tváre a pod-
pis v elektronickej forme priamo pri podaní žiados-
ti, preto nie je potrebné priniesť si fotografiu.

Občan starší ako 16 rokov (platnosť 10 rokov) 
zaplatí za vydanie cestovného pasu do  30 dní 33 €, 
do 10 pracovných dní dvojnásobok, do 2 pracovných 

dní trojnásobok. Deti od 6 do 16 rokov (platnosť 5 ro-
kov) zaplatia za pas do 30 dní 13 €, pri skorších termí-
noch sú dvoj a trojnásobok. Rodičov dieťaťa mladších 
ako 6 rokov (platnosť 2 roky) bude stáť jeho pas do 
30 dní 8 €, za skoršie vybavenie dvoj a trojnásobok.

Pri cestách na územie štátov, kde je potrebný 
cestovný pas, musí byť platný minimálne 6 mesia-
cov od predpokladaného ukončenia pobytu.

Kam s občianskym:
Občania Slovenskej republiky môžu s cestov-

ným dokladom alebo ID kartou cestovať na úze-
mie členských 
štátov EÚ: Bel-

gicko, Luxem-
bursko, Bulharsko, 

Maďarsko, Chorvát-
sko, Malta, Cyprus, Ne-

mecko, Česká republika, 
Poľsko, Dánsko, Portu-

galsko, Estónsko, Rakúsko, Fínsko, Rumunsko, 
Francúzsko, Grécko, Slovinsko, Holandsko, Spo-
jené kráľovstvo, Írsko, Španielsko, Litva, Švédsko, 
Lotyšsko, Taliansko, ďalej na Island, do Lichten-
štajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny 
a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska, 
Albánska, Gruzínska, Moldavska a na Gibraltár. 

Pred cestou lietadlom si overte, či letecká 
spoločnosť nevyžaduje podmienku predloženia 
cestovného pasu.

Víza
Vízum je povole-

nie od daného štátu 
na vstup cudzinca na 

jeho územie na isté 
obdobie. Obvykle má 
formu pečiatky, resp. 
nálepky v cestovnom 
doklade alebo zriedka-

vejšie je vydávané ako 
samostatný dokument. 

Kam víza nepotrebujete:
Krajiny Schengenskej dohody, Albánsko, An-

dorra, Argentína, Bahamy, Bosna a Hercegovina, 
Brazília, Čierna Hora, Hongkong, Izrael, Island, 
Japonsko, Kanada, Kórejská republika, Lichten-
štajnsko, Macedónsko, Malajzia, Mexiko, Monako, 
Nový Zéland, Nórsko, Peru, San Maríno, Singapur, 
Spojené arabské emiráty, Srbsko, Švajčiarsko, 
Ukrajina, Uruguaj, USA, Vatikán, Venezuela.

Do niektorých krajín (Kanada, USA, Nový 
Zéland,..) je nutné žiadať elektronickú registráciu 
vstupu, resp. elektronické víza.

Cestovné doklady



Rakúska republika
 Hlava štátu: Alex Van der Bellen
 Hlavné mesto: Viedeň
 Úradný jazyk: nemčina
 Mena: Euro
 Obyvateľov: 8 823 054
 Rozloha: 83 879 km2

 Telefónna predvoľba: +43
 Zastupiteľstvo SR: +43 13189055200 
 Núdzová linka: 112

R A K Ú S K O
Rakúsko je spolková republika západne od Slovenska, ktorého 60 % povrchu tvoria hory, 

Alpy. A práve preto je Rakúsko známe ako turistická destinácia, kde sú ideálne podmienky na 
horskú turistiku, cyklistiku, rafting, paragliding ale hlavne lyžovanie vo všetkých formách. Rakúski 
lyžiari a skokani sa dlhodobo nachádzajú na popredných priečkach šampionátov.

Rakúsko dalo svetu najznámejšieho hudobného génia, Wolfganga Amadea Mozarta, 
i nemenej známych skladateľov Johana Straussa, Josepha Haydna, Franza Lehára, Gustava 
Mahlera a ďalších. V Grazi sa narodil František Ferdinand d’Este, ktorého násilná smrť viedla 
k vzniku Veľkej vojny, v neďalekom Braunau Klára Hitlerová priviedla na svet Adolfa Hitlera, ktorý 
rozpútal 2. svetovú vojnu. No nemožno nespomenúť Máriu Teréziu a cisárovnú Sissi.

Rakúsko vo svete úspešne reprezentovali i majstri sveta F1 Niki Lauda a Jochen Rindt (in 
memorian), lyžiari Hermann Maier, Michaela Dorfmeisterová či tenista Thomas Muster.



Hallstaat je jedno z najromantickejších miest, aké je možno 
v Rakúsku nájsť. Tu, na brehu Hallstätterského jazera, v kraji 
preslávenom ťažbou soli, vyrástlo mestečko ako z rozprávky. 
Ešte v 19. storočí sa sem dalo dostať len horskou cestičkou 
alebo drevenou loďkou. Na hranici mesta si príchodzí určite 
všimne pahorok, na ktorý vedie pozemná lanovka. 

Soľné bane patria na celom svete k najväčším turistickým 
atrakciám, a tá nad Hallstattom nie je výnimkou. Hovorí sa o nej, že 
je to nastaršia soľná baňa na svete a to ju robí ešte atraktívnejšou. 
Skrýva kilometre chodieb a miestni sprievodcovia vám porozprá-
vajú množstvo príbehov týkajúcich sa bieleho zlata. 

Program zájazdu:

Odchod zo Slovenska je plánovaný v skorých ranných ho-
dinách. Cestou na Hallstätterské jazero sa zastavíte na dych 
vyrážajúcej vyhliadke na rakúsku časť Álp, Dachstein. Z výšky 
2 108 m. n. m. budeme mať okolitú krajinu ako na dlani.

Odtiaľ sa presuniete do najfotogenickejšieho mestečka 
Rakúska, Hallstattu. Mestečko je natoľko malebné a krásne, že 
jeho verná kópia bola vybudovaná v  Číne. Poprechádzate sa 
uličkami mesta, navštívite miestnu kostnicu, ochutnáte najlepšiu 
štrúdľu v meste, budete si môcť kúpiť výrobky zo soli, ktorá sa 
tu ťaží už po celé stáročia. Popoludní sa presuniete do mesta 
Bad Ischl, kde navštívite Kaiservillu, sídlo Habsburgovcov, a kde 
sa cisárovná Sisi zoznámila s Františkom Jozefom. Ten sa mal 
pôvodne oženiť s jej staršou sestrou Helenou, ale...

Vo večerných hodinách vás čaká návrat smer Slovensko.

59

75 €

45 €

1
DEŇ

SISSI A HALLSTATT

Termíny
 06. 04. - 06. 04. 2019
 28. 04. - 28. 04. 2019
 26. 05. - 26. 05. 2019
 22. 06. - 22. 06. 2019
 27. 07. - 27. 07. 2019
 24. 08. - 24. 08. 2019
 21. 09. - 21. 09. 2019
 13. 10. - 13. 10. 2019

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

Možné vstupy:
• lanovka na vyhliadku Päť prstov 

• vstup do zámku Kaiservilla

HALLSTATT

BRATISLAVA

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/167-cisarovna-sissi-a-carovny-halstatt


Termíny
 02. 06. - 02. 06. 2019

60

99 €

49 €

1
DEŇ

Vydajte sa s nami na prechádzku po Soľnohradsku, 
navštívte 2. najnavštevovanejšie mesto Rakúska, Salzburg, 
a plavte sa po Wolfgangsee počas 1-dňového zájazdu do 
Rakúska!

Salzburg, slovensky historicky Soľnohrad, je mesto v severo-
západnom Rakúsku. Je štvrtým najväčším mestom Rakúska, 
má 148 256 obyvateľov a je hlavným mestom spolkovej krajiny 
Salzbursko. Leží na rieke Salzach na úpätí Salzburských Álp. 
V meste sa nachádza univerzita, založená v roku 1622, a znovu-
založená v roku 1964.

Je rodiskom hudobného génia Wolfganga Amadea Moza-
rta. Preto sa stalo strediskom hudby, každoročne je dejiskom 
Salzburského festivalu. Mesto je tiež známe jedinečným histo-
rickým centrom s historickými pamiatkami zo 17.-18. storočia. 
Staré mesto, historické mestské jadro, bolo v roku 1996 zapísa-
né do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Mozart sa narodil 27. januára 1756, zomrel ako 35-ročný, 
5. decembra 1791 vo Viedni. Je autorom 626 diel - opier, kon-
certov, symfónií, chrámovej a komornej hudby. Keby sa hrali jed-
na za druhou, zneli by nepretržite 9 dní.

Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy bude v skorých ranných hodinách. Po 

príchode do Salzburgu sa so sprievodcom vydáte na prehliadku 
štvrtého najväčšieho mesta Rakúska a centra spolkovej krajiny 
Soľnohradsko. Prejdete sa cez Mozartovo námestie okolo sídla 
arcibiskupa, Palác Rezident, prehliadnete si Dóm z 15 storočia 
v ktorom bol krstený Mozart, uvidíte fontánu so sochami koní 
i pevnosť Hohensalzburg z 11. storočia a prejdete sa po rušnej 
obchodnej ulici Getreidgasse s množstvom vývesných štítov. Tu 
budete mať voľno na nákup suvenírov a občerstvenie.

Po prehliadke mesta sa presuniete k jazeru Wolfgangsee. 
Odpočiniete si v tomto malebnom mestečku, v ktorom sa na-
chádza jeden z najvzácnejších gotických oltárov, Oltár Michaela 
Pachera. Budete mať príležitosť sa individuálne plaviť po jazere.

Odchod na Slovensko je plánovaný podvečer, s príchodom 
do Bratislavy sa počíta vo večerných hodinách a následne podľa 
nástupných miest.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

SALZBURG A WOLFGANGSEE

Možné vstupy:
• Plavba po Wolfagangsee

• Mozartov rodný dom 

• pevnosť Hohensalzburg 
a lanovka

SALZBURG

BRATISLAVA

? Pevnosť Hohensalzburg, je naj- 
väčší pôvodne zachovalý hrad 

v  strednej Európe. Návštevníci tu 
môžu vidieť stredoveké kniežacie 
izby a hradné múzeum. Na hrad sa 
môžete nechať vyviesť pozemnou 
lanovkou, ktorá funguje už 100 ro-
kov. Z hradieb je nádherný výhľad 
na celý Salzburg.

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/113-prechadzka-po-solnohradsku-salzburg-a-wolfgangsee


Zájazd, počas ktorého navštívite Franzenburg, záhrady 
v Laxenburgu, či jedinečné banské priestory v Seegrotte. Zá-
verečným spestrením programu bude exkurzia v čokoládovni 
Hauswirth v Kittsee.

Program zájazdu:
Zámok postavený na ostrove jazera Schlossteich v rytier-

skom duchu v rokoch 1799 - 1835 predstavuje históriu rodu 
Habsburgov. Môžete sa k nemu dostať krátkou plavbou kom-
pou alebo od juhovýchodu po mostoch. Rozsiahle územie zá-
mockého parku Laxenburg so Starým zámkom, zámkom Modrý 
dvor a romantickým hradom Franzensburg je považované za 
jednu z najvýznamnejších pamiatok historického krajinárskeho 
umenia. Turistický vláčik zabezpečuje nielen dopravu z parkovis-
ka ku kompe, ale aj prehliadku Zámockého parku, ktorý pred-
stavuje vrchol záhradnej architektúry 19. storočia.

Z Laxenburgu sa presuniete do Seegrotte. Je to bývalá 
baňa, v ktorej sa ťažil šedý a červený vápenec. V roku 1912 pri 
ťažbe nechtiac narazili na zdroj podzemnej vody a najspodnej-
šie podlažie zaplavila voda. Tak sa vytvorilo najvačšie podzem-
né jazero v Európe. Počas druhej svetovej vojny sa baňa stala 
predmetom záujmu nacistov, ktorí priestory využívali na výrobu 
trupov lietadla Heinkel He-162. Po 2. svetovej vojne tieto pries-
tory využívali aj hollywoodskí filmári pri natáčaní dobrodužných 
filmov. Dnes ho navštevujú tisícky turistov. Prehliadku bane za-
končíte krátkou plavbou po krištáľovo čistom jazere.

Jednodennú návštevu Rakúska spestrí exurzia po známej 
rakúskej výrobni čokolády firmy Hauswirth v Kitsee s možnosťou 
ochutnávky jej výrobkov a nákupu čokoládových výrobkov za 
výrobne ceny.

61

19 €

39 €

3
DNI

LAXENBURG A SEEGROTTE

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

Možné vstupy:
• Seegrotte

• Franzensburg a Laxenburg

Termíny
 13. 04. - 13. 04. 2019
 11. 05. - 11. 05. 2019
 08. 06. - 08.  06. 2019
 06. 07. - 06. 07. 2019
 03. 08. - 03. 08. 2019

! teplota vzduchu v bani je celo-
ročne 9 °C. Ak nebudete mať 
náhodou so sebou vhodné 

oblečenie, je možnosť zapožičať si 
deku za 50 centov.

SEEGROTTE

LAXENBURG KITTSEE

BRATISLAVA

61

39 €

19,99 €

1
DEŇ

? V Laxenburgu trávili medové 
týždne cisár František Jozef 

s  cisárovnou Alžbetou, legendár-
nou Sissi, a tu sa narodil aj ich syn 
korunný princ Rudolf.

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/97-zamok-v-laxenburgu-s-plavbou-a-cokoladovna


Termíny
 25. 05. - 25. 05. 2019
 22. 06. - 22. 06. 2019
 20. 07. - 20. 07. 2019
 31. 08. - 31. 08. 2019

62

29 €

16,90 €

1
DEŇ

Strávte príjemný deň vo Viedni na zámku Schonbrunn 
a v krásnej zoo, ktorá je najstaršia v Európe. Cestou domov 
navštívite aj čokoládovňu Hauswirth.

Program zájazdu:
V raňajších hodinách je plánovaný odchod zo Slovenska. 

Po príchode do Viedne pôjdete najprv na zámok Schonbrunn, 
kde absolvujete jeho prehliadku. Bol postavený za vlády Márie 
Terézie podľa vzoru francúzkeho zámku Ľudovíta XIV vo Ver-
saille. Počas prehliadky Imperial tour uvidíte cisárske apartmány 
a reprezentačné salóny. Oboznámite sa s históriou Habsburgov, 
ich denným životom a zvykmi.

Nasledovať bude prehliadka záhrad, kde budete mať mož-
nosť vidieť obelisk Jozefa II, Rímske rozvaliny, Neptúnovu fon-
tánu. Po nej môžete navštíviť botanickú záhradu so skleníkom. 
Krátko po obede je plánovaná návšteva najstaršej zoologickej 
záhrady v Európe s dažďovým pralesom a exihibíciou stovky 
tučniakov, teráriom, pavilónmi s opicami, slonmi. Unikátmi v tejto 
zoo sú aj medvede panda a koala. 

Návštevu Rakúska zakončíte v pohraničnom Kittsee v čo-
koládovni Hauswirth, s ochutnávkou a nákupom čokoládových 
výrobkov tejto firmy.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

Možné vstupy
• zoo

• zámok Schönbrunn

SCHONBRUNN A ZOO 

BRATISLAVA

VIEDEŇ

? Viedenská katedrála Stephan-
sdom bola postavená v 12. 

storočí. Predtým na jej mieste stál 
románsky kostol, ktorý bol neskôr 
prestavaný v gotickom štýle.

Katedrála bola počas II. sveto-
vej vojny zničená, no do siedmich 
rokov obnovená. V Dóme svätého 
Štefana sa ženil aj hudobný génuis 
Wolfgang Amadeus Mozart. 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/96-jeden-den-v-schonbrunne-s-navstevou-zoo


Vychutnajte si prekrásnu výstavu orchideí, ktorá je naj- 
väčšou výstavou orchideí v Rakúsku a chodia ju obdivovať 
ľudia z rôznych krajín. Pokochajte sa pohľadom na najkrajšie 
orchidey a spoznajte nádherný kláštor Klosterneuburg!

Navštívte s nami medzinárodnu výstavu orchideí, kde bude-
te môcť obdivovať orchidey z celého sveta! A nenechajte si ujsť 
prehliadku augustiánskeho kláštora.

Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy bude v raňajších hodinách.
Po príchode do Klosterneuburgu bude nasledovať prehliad-

ka augustiánskeho kláštora, ktorý pripomína 900-ročnú históriu 
augustiánov. Je to aj zároveň miesto, v ktorom sa rodila budúca 
štátnosť Rakúska. Rezidencia príslušníkov rodu Babenbergov tu 
stála skôr ako ich rezidencia v srdci Viedne. V kostole sa na-
chádza unikátna zlatnícka práca, Verdunský oltár. Návštevníci 
si môžu zakúpiť celodenný lístok oprávňujúci vstup na všetky 
ponúkané trasy (Imperial, Sacral, Monaster, Wine), alebo si vy-
berú trasu podľa svojho záujmu. V tomto termíne je Klosterne-
uburg aj miestom výstavy orchideí a všetkého čo súvisí s pes-
tovaním tohto vzácneho a  krásneho kvetu. Práve preto našu 
návštevu ukončíme na tejto výstave.

V podvečerných hodinách je plánovaný odchod na Sloven-
sko. Príchod do Bratislavy bude vo večerných hodinách.

Orchidey
sú čeľaď krytosemenných rastlín, ktorá zahrňuje vyše 800–

1 000 opísaných rodov a 25 000 – 30 000 druhov. Názov čeľade 
vznikol z gréckeho orchis na základe podobnosti dvoch ovál-
nych pahľúz vstavača vojenského so samčími semenníkmi. Vie-
ra v afrodiziakálne účinky hľuznatých orchideí pretrváva dodnes. 
Terestrické orchidey rastú v miernom pásmi na zemi, epifytické 
orchidey sa koreňmi prichytávajú ku kmeňu alebo konárom stro-
mu, no neparazitujú na ňom, vyskytujú sa v tropickom pásme.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

Orientačné vstupy
• vstupné do kláštora 

• vstupné na výstavu orchideí

63

30 €

17,50 €

1
DEŇ

ORCHIDEY, KLOSTERNEUBURG

BRATISLAVA

KLOSTERNEUBURG

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

Termíny
 09. 03. - 09. 03. 2019
 16. 03. - 16. 03. 2019
 23. 03. - 23. 03. 2019

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/111-vystava-orchidei-klosterneuburg-a-klastor


Termín
 31. 08. - 31. 08. 2019

64

30 €

18,50 €

1
DEŇ

Užite si skvelý zájazd na nádhernú výstavu kvetov v Tul-
lne. Navštívte s nami najväčšiu medzinárodnú výstavu kvetov 
a záhrad v rakúskom mestečku kvetov Tulln a majte ozajstnú 
radosť z kvetín! 

Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy je plánovaný približne na ráno. Po prí-

chode do Tullnu, mesta známeho rímskym dunajským prístavom 
v ktorom sa sústreďovali bojovníci odchádzajúci na krížiacke vý-
pravy si prezriete mesto, ktoré  je dnes známe svojou výstavou 
kvetín, záhradnej architektúry, techniky a poradenstva, ktorá sa 
považuje za najvýznamnejšiu výstavu svojho druhu v  strednej 
Europe.

Prehliadku mesta so sprievodcom začnete Kostolom svä-
tého Štefana. Pokračovať budete Radničným námestím, na 
nábreží Dunaja Námestím Nibelungov so súsoším pripomínajú-
cim ságu Nibelungov, ktorá dodnes fascinuje nemecky hovoria-
ce národy. V blízkosti je socha šialeného maliara Egona Schiele-
ho, ktorý sa v Tullne narodil.

Po prehliadke mesta budete mať individuálne voľno na ná-
vštevu výstavy, občerstvenie a nákupy kvetín a suvenírov.

Odchod na Slovensko bude v podvečerných hodinách, 
príchod do Bratislavy večer, následne podľa nástupných miest.

Záhrada Tulln
Die Garten Tulln je v Európe prvá ekologická výstavná zá-

hrada. Nájdete v nej viac ako 65 vzorových záhrad presne podľa 
predpisov a foriem záhrady.

Pri prehliadke záhrady sa určite v mnohom inšpirujete, od-
počinie te si a na vaše prípadné otázky radi odpovedia špecia-
listi, záhradníci.

Návštevníkov tu čakajú atrakcie, všetky sú optimalizované 
pre rodiny. Môžete sa pohojdať v hojdacej sieti alebo sa vybe- 
riete na prechádzku náučným chodníkom až do korún stromov 
vo výške 30 metrov.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• prehliadka mesta Tulln s návšte-
vou výstavy kvetov

VÝSTAVA KVETOV TULLN

Možné vstupy
• vstupné na výstavu

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

TULLN BRATISLAVA

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Zájazdy z tohto katalógu 
objednávajte na 

www.daka.sk 
alebo sa informujte na 

02/44 555 000

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/112-vystava-kvetov-tulln


Mesto zaplavia obyvatelia v krojoch a lákať vás budú 
rôzne špecialitky z marhúľ a nebude chýbať ani 50 metrový 
marhuľových koláč.

Program zájazdu:
V ranných hodinách odcestujete zo Slovenska do Rakúska. 

Po príchod do mesta Klosterneuburg bude pre vás pripravená 
návšteva nádherného barokového kláštora z 12. storočia kde, 
ako sa vraví, sa stretáva nebo so zemou. Po prehliadke sa pre-
suniete do kláštorného vinárstva na ochutnávku miestnych vín.

Vaša ďalšia cesta povedie do malebného mesta Krems, 
chráneného ako historické dedičstvo UNESCO, kde sa konajú 
tradičné slávnosti marhúľ.

Koláče, knedlíky, lekváre, pálenky, likéry to všetko je tradič-
ne vyrobené z miestnych marhúľ. A aby vám viac chutilo, na 
slávnostiach býva pripravený bohatý sprievodný program vo 
forme vystúpenia hudobných skupín a divadelných predstavení.

Plní dojmov a zážitkou sa večerných hodinách budete vra-
cať na Slovensko.

Kláštor Sift Klosterneuburg
Región Donau Niederöstereich je miesto, kde sa obrazne 

povedané, stretáva nebo so zemou. A môžete tu zažiť mno-
horaký program. Jednou z možností je návšteva kláštora Stift 
Klosterneuburg, ktorý so svojou 900 ročnou históriou ponúka 
pre návštevníkov aktuálne a zaujímavé tipy.

Návšteva kláštora začína v miestnosti Sala terrena, kto-
rá je  pôvodne záhradnou sálou s veľkými atlasmi od Lorenza 
Mattielliho. Vstup pre návštevníkov vybudovali v roku 2006 
a  jeho koncept dostal cenu Európskej únie, keďže jeho autori 
prihliadali na to, že kláštor je z doby baroka, z roku 1740.

Prehliadky kláštora ponúkajú niekoľko tématických okruhov, 
vďaka ktorým máte možmosť vidieť viacero jeho podôb. Naprí-
klad Sakrálna prehliadka vám predstaví najmä spirituálnu tradí-
ciu kláštora, Imperiálna vás zasa zavedie do obdobia rakúskych 
kostolov, a tá na tému vína zasa priblíži hodnotnú minulosť i prí-
tomnosť najväčšieho a najstaršieho vinárskeho umenia v  Ra- 
kúsku vôbec. Od 1. mája až do 9. októbra si môžete prezrieť aj 
vďaka prehliadke po záhrade kláštora celú jej krásu.

Od  1. mája  2011 je tu ešte jedna zaujímavosť: po prvý raz 
je sprístupnená aj izba pokladov.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• Slávnosť marhúľ a kláštor Klos-
terneuburg s vínnou pivnicou so 
sprievodcom

KLOSTERNEUBURG

KREMS

65

30 €

21,50 €

Možné výdavky:
• kláštor Klosterneuburg, 

 prehliadka so sprievodcom

• ochutnávka miestnych vín

SLÁVNOSŤ MARHÚĽ

BRATISLAVA

Termín
 13. 07. - 13. 07. 2019

1
DEŇ

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

? Marhule obsahujú 80 % vody, 
12 % sacharidov, vitamín C, 

aminokyseliny, vitamíny skupiny B, 
betakarotén, vápnik, horčík, fosfor, 
draslík, železo, síru, kremík, man-
gán a meď.

! Pozor! Maloleté osoby (do 15 
rokov) potrebujú na cestu do 
zahraničia platný cestovný pas! 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/174-slavnost-marhul-a-klastor-klosterneuburg


66

Retz v týchto dňoch žije kulinárnymi špecialitami z miest-
nej tekvice, ktorú budete mať možnosť ochutnať v domácich 
produktoch od tekvicovej polievky až po tekvicové koláče.

Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska bude v skorých ranných hodinách. 

Príchod do mestečka Retz, ktoré je centrom vinohradníckej 
oblasti. V tento deň celé mesto žije kulinárskymi špecialitami 
z miestnej tekvice. Budete mať možnosť ochutnať čokoľvek te-
kvicové, od polievky až po koláče. Užijete si atmosféru mesta 
vyzdobeného tisíckami osvetlených tekvíc a figúrok či masiek.

Zúčastníte sa aj bohatého sprievodného programu plného 
hier, hudby, zábavy pre deti aj dospelákov. V mestečku sa na-
chádza aj jediný funkčný veterný mlyn v Rakúsku.

Plní zážitkov sa vo večerných hodinách vyberiete na cestu 
späť na Slovensko.

• doprava luxusným klimatizovaným 
autobusom

• návšteva tekvicových slávností 
v mestečku Retz

TEKVICOVÉ SLÁVNOSTI RETZ

RETZ

BRATISLAVA

1
DEŇ

39 €

18,50 €

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Tekvicový koláč
• 1 - 2 šálky tekvice hokaido dusenej s cuk-

rom a citrónovou šťavou, 1 šálka medu, 
1 šálka oleja, 4 vajcia, 3 šálky hladkej 
múky, 1 prášok do pečiva, 1 dl rumu, 1 - 
2 ČL škorice, štipka muškátového kvetu, 
1 šálka sparených hrozienok, 1 šálka seka-
ných vlašských orechov

•  Vyšľahajte med, olej a vajcia. Potom pri-
miešajte tekvicu, rum, múku zmiešanou 
s práškom do pečiva, škoricu, muškátový 
kvet, hrozienka a orechy. Všetko dobre pre-
miešajte. Plochý pekáč vytrite maslom, vy-
sypte hrubou múkou a roztiahnite v ňom 
zmes. Pečte najskôr pri vyššej teplote, 
neskôr ju trochu znížte. Celé pečenie by 
nemalo presiahnuť hodinu.

Termín
 26. 10. - 26. 10. 2019

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/168-tekvicove-slavnosti-s-ochutnavkou-vina


Jednodňový zájazd na krásny renesančný zámok ruží 
Rosenburg a na jedinečné makové slávnosti v Armschlagu.

Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy bude v ranných hodinách. Po prícho-

de k renesančnému zámku ruží, Rosenburgu, bude nasledovať 
prehliadka interiéru zámku so sprievodcom. 

Rosenburg
Vysoko nad mohutnou skalou, nad Kamptalom, je už zďa-

leka vidno renesančný zámok Rosenburg. Pôsobivý hrad posta-
vený v roku 1175, útočisko s veľmi osobitnou atmosférou, s viac 
ako 65 000 návštevami ročne, je Rosenburg jednou z najnavšte-
vovanejších atrakcií v Dolnom Rakúsku. 

Rosenburg je známy svojimi záhradami. Súčasťou zámocké-
ho areálu je aj najväčší dodnes zachovalý turnajový dvor v Európe, 
takmer 100 metrov dlhá stena ruží, ružová záhrada s anglickými 
ružami Davida Austina, ružový pavilón a leknová záhrada.

Zámok Rosenburg patrí španielsko-rakúskemu rodu 
Hoyos, ktorý má dlhdobú tradíciu v chove a výcviku dravých 
vtákov, čomu je venovaná časť expozície. Po návšteve zámku je 
plánované hodinové predstavenie sokoliarov, ktoré zaujme deti 
aj dospelých. 

V poludňajších hodinách bude nasledovať presun do Ma-
kovej dediny Armschlag v ktorej sa konajú Makové slávnosti. 
Všetko sa tu točí okolo maku. Príjemná atmosféra s hudbou, 
krojmi ale predovšetkým s výbornými makovými šúlancami, 
a inými dobrotami. A nebude chýbať ani dobrý kvalitný burčiak.

Návrat do Bratislavy je plánovaný okolo 20.00 hod.

Mohndorf, maková dedina.
Armschlag je makom doslova posadnutý. Organizujú sa tu 

kurzy varenia makových jedál, organizujú sa makové kreatívne 
workshopy, premietajú filmy o maku. A ak by sa vám málilo, mô-
žete si svoje znalosti overiť v makovom kvíze na smartfóne.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

Možné vstupy:
• Rosenburg - zámok a okolie

Aplikácia Rosenburg
Na krátky čas máte možnosť 

bezplatne si stiahnuť novú Ro-
senburg APP na svoj smartfón 
alebo tablet, aby ste sa mohli 
ponoriť do virtuálneho sveta Ro-
senburgu.

67

39 €

23,99 €

MAKOVÉ SLÁVNOSTI ARMSCHLAG

Termíny
 14. 09. - 14. 09. 2019

1
DEŇ

ROSENBURG

ARMSCHLAG BRATISLAVA

? 100 gramov maku má energe-
tickú hodnotu až 525 cal, a ob-

sahuje až 19,5 gramu vlákniny. Je  
zdrojom vápnika, fosforu, draslíka 
a horčíka a minerálov ako sú žele-
zo, mangán, meď, zinok, či selén. 
Rovnako je zdrojom vitamínov E 
a C, antioxidantov ako 
je niacín, tiamín, ribo-
flavín a folátov.

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/94-makove-slavnosti-a-zamok-rosenburg


Termín
 05. 10. - 05. 10. 2019

68

30 €

17,50 €

Na Viedenskom pivnom festivale sa pravidelne prezen-
tujú nielen domáce pivovary so svojimi pivnými inováciami 
a najnovšími špecialitami, ale návštevníci sa zabavia aj pri 
hudobnom programe, či kuchárskych exhibíciach. 

Viedenské slávnosti piva sú obľúbeným miestom stretáva-
nia mladých ľudí.

Program zájazdu:
V ranných hodinách odchod zo Slovenska. Po krátkej ceste 

prídete do hlavného mesta Rakúska, Viedne, ktorá sa na pár dní 
stáva hlavným mestom piva.

Ponoríte sa do atmosféry pivného festivalu s ochutnávkou 
miestnych pív a lokálnych kulinárskych špecialít. Atmosféru do-
tvorí sprievodný program miestnych hudobných kapiel. Budete 
mať aj možnosť navštíviť najväčší zábavný park v Rakúsku, Prá-
ter, s vyše 250 atrakciami. Sú to rôzne kolotoče, Dom hrôzy, 
bludisko, Múzeum voskových figurín, húsenková dráhu, ale aj 
slávne Ruské kolo.

Vo večerných hodinách je plánovaný návrat na Slovensko.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• pivný festival vo Viedni so sprie-
vodcom

PIVNÝ FESTIVAL VO VIEDNI

1
DEŇ

BRATISLAVA

VIEDEŇ

? V rebríčku spotreby piva na 
osobu vedie Česká republika 

so 148,6 l pred druhým Rakúskom  
so 107,8 l a tretím Nemeckom so 
106,1 litra. Na 4. mieste sa umiest- 
nilo Estónsko so 102,4 litra, na pi-
atom Poľsko s 98,3 litra, šiesti sú 
Íri s  98,3 litra. Prvú osmičku uza-
tvárajú 7. Chorvátsko s 85,9 litra 
a 8. Venezuela s 85,5 litra. Fínsko 
so ročnou spotrebou 84,2 litra piva 
na osobu je deviate a Rumunsko 
s 83,2 litra desiate.

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Možné výdaje:
• vstup do zábavného parku je 

zadarmo, platí sa za jednotlivé 
atrakcie

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/172-pivny-festival-vo-viedni


Zažite Rakúske klenoty v tomto skvelom jednodňovom 
autobusovom zájazde. 

Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy bude v ranných hodinách. Po príchode 

do Melku bude nasledovať prehliadka najväčšieho benediktín-
skeho kláštota v Európe. Duchovný odkaz benediktínov s tie-
ňom Melkského kríža, unikátneho zlatníckeho diela, ktoré ukrý-
va tŕň z  Kristovej koruny, sa prekrýva s vrcholovým svetským 
umením, ktoré predstavujú maliarske práce flámskeho maliara 
Jorga Breua s biblickými motívmi. Fresky na stenách knižnice 
pochádzajú od viedenského maliara Trogera.

Už stavba kláštora predstavuje umelecké architektonické 
dielo, ktoré vytvoril začiatkom 18. storočia Jakob Prandtauer 
na objednávku osvieteného opáta  Bertheda Dietmayera a je 
zakončená novým barokovým kostolom, ktorý predstavuje 
vrcholné dielo tohto staviteľského obdobia. Kláštorná záhrada 
s množstvom stromov, kvetín a byliniek dotvára atmosféru spo-
jenia benediktínskych mníchov s dnešným svetom. 

Po prehliadke sa presuniete autobusom do Kremsu, kde 
vás čaká krátka prechádzka historickým centrom mesta a voľno 
na občerstvenie alebo na pravý viedenský rezeň, ktorý je cenovo 
vzdialený cenám Viedne. Po približne hodinovej ceste sa ocitne-
te v mestečku Tulln. 

Tu bude na programe krátka prehliadka v centre mesta a na 
nábreží Dunaja, kde stojí obľúbené miesto nemeckých turistov, 
súsošie venované povestiam o Nibelungoch a neďaleko sa na-
chádzajúca socha pripomínajúca rodné mesto šialeného maliara 
Egona Schielho.

Po osviežení v podobe dobrej zmrzliny alebo kávy vás čaká 
odchod na Slovensko. Príchod do Bratislavy je plánovaný vo 
večerných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

69

30 €

19,99 €

Možné vstupy:

• Melk kláštor

• Melk záhrada

MELK, KREMS, TULLN

Termíny
 27. 04. - 27. 04. 2019
 14. 09. - 14. 09. 2019

1
DEŇ

BRATISLAVA

MELK

KREMS

TULLN

? V povesti o Nibelungoch sa ho-
vorí, že to boli trpaslíci, strážco-

via Sigfriedovho pokladu. Tvorili ho 
zlato, meč a neviditeľný plášť. Tomu, 
kto poklad získa, prinesie slávu, ale 
aj záhubu. Hlavným hrdinom povesti 
je nesmrteľný Siegfried. Túto vzácnu 
vlastnosť získal, keď sa okúpal v krvi 
draka. Pri kúpaní mu však na chrbát 
padol zo stromu list a tak mu medzi 
lopatkami vzniklo jediné zraniteľné 
miesto. Siegfrieda však zradil priateľ. 
Zabil ho pri studničke, keď si ľahol na 
brucho, aby sa z nej napil. Do chrb-
ta mu vrazil oštep. Poklad sa stratil 
a odvtedy ho nikto viac nevidel.  

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/95-zajazd-do-rakuska-melk-krems-a-tulln


Termíny
 17. 08. - 17. 08. 2019

70

35 €

16,90 €

Program zájazdu:
Z Bratislavy pocestujete autobusom do Viedne. Tam naj-

prv navštívite slávnu zoo v Schönbrunne, kde spoznáte pandie 
dvojičky, ľadového medveďa, lamy i levy, no uvidíte aj veľkých 
spachtošov, koaly. Zámok Schönbrunn a jeho areál ponúka rôz-
ne možnosti zábavy aj v prípade, že ste zoo už niekedy navští-
vili. V rámci individuálneho voľna budete mať možnosť zúčastniť 
sa niektorej z prehliadok zámku s audiosprievodcom, prípadne 
navštívite detské múzeum, kde sa z každého dieťaťa na chvíľu 
stane princ alebo princezná. 

Váš viedenský program bude pokračovať v Dome motýľov, 
kde budete mať možnosť naozaj zblízka pozorovať tieto krásne 
tvory. Najväčší exemplár má rozpätie krídel až 30 cm! Uvidíte 
aj motýlie kukly, no oveľa zaujímavejšia bude návšteva sklení-
ka, kde tieto krásne jedince voľne poletujú, sajú z kvetov nektár 
a možno si sadnú práve na vaše plecia.  

Zájazd ukončíte podmorským svetom v Dome morí, kde 
budete mať príležitosť vidieť okrem iného i nádhernú a obrovskú 
morskú korytnačku menom Pupi. Nevynecháte ani žraloky, raje, 
mravce, koraly, morské koníky a iné živočíchy. A verte, že medzi 
nimi nájdete aj Nema!

 V podvečerných hodinách sa vrátite na Slovensko. 

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

Možné vstupy 
• Dom motýľov 

• Detské múzeum

• ZOO

• Dom morí

VIEDEŇ OČAMI DETÍ

1
DEŇ

BRATISLAVA

VIEDEŇ

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

? Nemčina patrí do západnej 
skupiny germánskych jazykov 

a v Európe je po ruštine druhým naj- 
rozšírenejším jazykom. Ako úradný 
jazyk ho používajú Nemecko, Rak-
úsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko 
a Luxembursko. Ako regionálny 
jazyk ju nájdeme v Poľsku, Dánsku, 
Taliansku a Belgicku. V USA i v Eu-
rópe je tretím najvyučovanejším 
cudzím jazykom.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/80-vieden-ocami-deti


Zábava pre všetkých, malých i veľkých, princezné, pirá-
tov i dobrodruhov s množstvom atrakcií, kolotočov, divadiel, 
rozprávkových predstavení a smiechu.

V prekrásnom prostredí v tesnej blízkosti Neziderského jaze-
ra leží najväčší zábavný park v Rakúsku, Familypark Neusiedler-
see. Na rozsiahlej ploche tu na veľkých aj malých návštevníkov 
čaká veľa zábavy. Všetky hlavné atrakcie sú v cene vstupenky.

Príležitostí zabaviť sa je veľa, a tú svoju si tu určite nájde dieťa 
každého veku. Niektoré vás vynesú tak vysoko, že budete mať 
výhľad na plochu Neziderského jazera. Veľkej obľube sa teší aj 
niekoľko šmykľaviek, kde sa môžete v člnoch preháňať vo vodnej 
dráhe alebo parádna horská dráha. Nechýba strašidelná jaskyňa 
a veľké pieskovisko s množstvom preliezok a šmykľaviek. Celý 
park je na každom kroku vyzdobený rozprávkovými postavičkami.

Program zájazdu:

Odchod z Bratislavy smerom na Neziderské jazero bude 
v ranných hodinách.

Po príchode do Familyparku, ktorý sa nachádza kúsok od 
západného brehu jazera pri mestečku Rust, vás bude čakať ce-
lodenná návšteva tohto zábavného parku. Počas celého poby-
tu budete mať individuálne voľno na skúšanie si atrakcií podľa 
vlastného uváženia a chuti.

Návrat autobusom na Slovensko je plánovaný v podvečer-
ných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

71

28 €

16,50 €

Možné vstupy:
• vstupné do parku

FAMILYPARK

Termíny
 08. 06. - 08. 06. 2019
 14. 09. - 14. 09. 2019

1
DEŇ

BRATISLAVA

FAMILYPARK

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Zájazdy z tohto katalógu 
objednávajte na 

www.daka.sk 
alebo sa informujte na 

02/44 555 000

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/162-zajazd-do-familyparku


N E M E C K O
Nemci sú známi svojou precíznosťou, pracovitosťou a disciplínou. Napriek dvom prehratým voj-

nám v minulom storočí, po ktorých sa nemecký priemysel ocitol na samom dne, už koncom 20. sto-
ročia patrili medzi svetovú hospodársku špičku. A to vďaka najmä ťažkému, chemickému a auto-
mobilovému priemyslu. Veď kto by nepoznal BMW, Audi, Volkswagen, Porsche alebo Mercedes? 

História nemeckej kultúry si pamätá mená ako Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe, 
Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach a Johannes Brahms. V Nemecku sa narodili 
i Albert Einstein, Michael Schumacher, Claudia Schiffer, Bruce Willis, Charles Bukowski, Ferdi-
nand von Zeppelin, Leni Riefenstahl, Boris Becker, Karl Marx, Rudolf Diesel i Wilhelm Röntgen.

Ešte v jednej oblasti patrí Nemecko medzi svetovú špičku. Je to pivovarníctvo. Asi v má-
loktorej krajine nájdete tak veľa značiek, tak skvelého piva. Najznámejšie pivné slávnosti sveta, 
Oktoberfest v Mníchove, sa prvý krát konali v roku 1810.

Spolková republika Nemecko
 Hlava štátu: F. W. Steinmeier
 Hlavné mesto: Berlín
 Úradný jazyk: nemčina
 Mena: Euro
 Obyvateľov: 82 670 000
 Rozloha: 357 386 km2

 Telefónna predvoľba: +49
 Zastupiteľstvo SR: +49 308 892 6200
 Núdzová linka: 110, 112



Spoznajte s nami preslávnené a rozprávkovo krásne 
zámky v Bavorsku! A určite vás očarí aj prekrásna alpská 
príroda.

Program zájazdu:

1. deň
Odchod z Bratislavy bude v skorých ranných hodinách, pri-

bližne o 3.00 hod. Príchod do Schwangau je predpokladaný asi 
o 11.00 hod. Tu budete mať dostatok času na návštevy a preh-
liadky zámkov Hohenschwangau a Neuschwanstein, dvoch 
najznámejších a najnavštevovanejších bavorských stredovekých 
stavieb. Kráľovské apartmány, sály, trónia sála, kaplnka a diva-
dlo vám priblížia život a obdobie bavorských panovníkov, no na-
jmä jedného z posledných, Ludwiga II. Jeho tajomný život s ešte 
tajomnejšou smrťou.

V podvečerných hodinách sa presuniete do hotela.

2. deň
Po raňajkách bude nasledovať prehliadka „malého Ver-

sailles“, zámockého komplexu Linderhof, ktorý dal vybudovať 
bavorský panovník Ludwig II. Uvidíte i krásnu záhradu s tera-
sami, fontánami, dekoratívnymi stavbami a umelou jaskyňou, 
venovanou bohyni Venuši.

Po približne 4-hodinovom pobyte v Linderhofe sa presu- 
niete k jazeru Chimsee. Tu vás bude čakať výlet loďou na ostrov 
Herrennchimsee a návšteva ďalšieho klenotu bavorskej doby, 
kráľovského paláca. Aj v tomto prípade, autora tejto stavby Lud-
wiga II, inšpiroval Versailles. Apartmány, interiér zámku i záhrady 

sa približujú k versaillskemu vzoru.
Príchod do Bratislavy je pláno-

vaný v neskorých 
večerných ho-
dinách. 

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 1 noc s raňajkami

73

179 €

109 €

Možné vstupy:
• Neuschwanstein

• Hohenschwangau a Neu-
schwansstein

• Kombi – 3 zámky Ludwiga II

• Linderhof - zámok a záhrada

• park so záhradnými objektami

2
DNI

BAVORSKÉ ZÁMKY

BRATISLAVA
BAVORSKÉ

ZÁMKY

Termíny
 25. 05. - 26. 05. 2019
 24. 08. - 25. 08. 2019
 05. 10. - 06. 10. 2019

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/116-nadherne-bavorske-zamky


Termín
 11. 05. - 12. 05. 2019
 15. 06. - 16. 06. 2019
 20. 07. - 21. 07. 2019
 24. 08. - 25. 08. 2019
 21. 09. - 22. 09. 2019

74

169 €

99 €

Orlie hniezdo, Kehlsteinhaus, je neslávne známa horská 
chata krásnom prostredí nemeckých Álp. Postavili ju na prezen-
tovanie nemeckej sily a precíznosti ako darček pre Führera k jeho 
50. narodeninám. Počas 2. svetovej vojny bol miestom, kde sa 
stretávali nacisti a kde vznikli ich plány na ovládnutie sveta. 

Orie hniezdo
Kehlstainhaus sa vypína vo výške 1 834 metrov na hrani- 

ciach Nemecka s Rakúskom. Nacistický vodca však toto horské 
útočisko príliš často nevyužíval a po vojne začalo slúžiť turistom. 
Orlie hniezdo postavili nad Obersalzbergom v rokoch 1937 až 
1938. Mal to byť symbol nemeckého umu, vytrvalosti a vôle pre-
konávať prekážky.

Južne od mesta sa nachádza Königssee, turistické stredis-
ko, ktorému dominuje veľké rovnomenné jazero. Priamo z vôd 
jazera sa dvíhajú strmé skalné steny do dvojtisícových výšok. 
Scenériu dlhého a úzkeho Königssee si vychutnáte z paluby loď-
ky, ktoré z prístavu denne vyplávajú v pravidelných intervaloch. 

Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska smer Salzburg bude v ranných ho-

dinách. Prvou zastávkou bude najstaršia solná baňa v Európe 
Salzbergwerk, kde uvidíte nielen úžasnú laserovú show, ale sa 
i povozíte vláčikom a poplavíte sa loďkou po podzemnom jazi-
erku. Po návšteve bane budete mať možnosť si zakúpiť suveníry 
alebo si posedieť v miestnej reštauracií. Po obede budete môcť 
ochutnať niektorý z alpských likérov Grassl. Prejdete sa centrom 
horského mestečka Berchtesgaden, ktoré je vsadené do roz-
právkovo krásnej prírody. 

2. deň
Po raňajkách navštivite Kehlsteinhaus, Orlie hniezdo, kam 

sa vyveziete lokálným autobusom k výťahu a odtiaľ do Orlieho 
Hniezda. V popoludňajších hodinách navštivíte nádherné jazero 
Königsee, kde sa loďkou preplavíte na ostrov svätého Bartolo-
meja. Tu sa nachádza múzeum, kaplnka a najlepšia rybarská 
reštaurácia v okolí. 

V popoludňajších hodinách sa vydáte na spiatočnú cestu 
smerom na Slovensko.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 1 noc s raňajkami

Možné výdavky na vstupy:
• Orlie hniezdo

• Plavba po Königssee 

• Soľná baňa Salzbergwerk

ORLIE HNIEZDO S UBYTOVANÍM

2
DNI

BRATISLAVA

KEHLSTEINHAUS

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/147-2-dnovy-zajazd-na-orlie-hniezdo-a-konigssee


Zájazd do nemeckého národného parku Berchtesgaden 
s návštevou Orlieho hniezda, jazera Königssee a najstaršej 
soľnej bane v Európe Salzbergwerk. 

Program zájazdu:
Odchod do Nemecka bude podľa nástupných miest 

v skorých ranných hodinách s prejazdom cez Rakúsko.
Po príjazde do Obersalzbergu prestúpite do miestnych mi-

nibusov, ktoré vás odvezú k výťahu na Orlie hniezdo, Kehlstein-
haus. Zhora budete mať nádherný panoramatický výhľad na 
okolie Berchestgadenu. V prípade pekného počasia môžete 
dovidieť do Salzburgu alebo na Königssee. Prezriete si budo-
vu, ktorá dnes funguje ako reštaurácia s múzejnou časťou, kde 
budete okrem iného môcť obdivovať majestátny mramorový ko-
zub, ktorý daroval Hitlerovi Mussolini.

Autobusom sa prepravíte ku Königssee, kde budete mať 
možnosť nakúpiť si suveníry, oddýchnuť si v niektorej z kaviarní 
alebo využijete možnosť plavby na Kráľovskom jazere.

Na záver programu navštívite Salzbergwerk, najstaršie soľ-
né bane v Európe. Prehliadka s miestnym sprievodcom trvá pri-
bližne hodinu. Do bane vojdete malým vláčikom.

Návrat na Slovensko je plánovaný vo večerných hodinách 
podľa nástupných miest.

Upozornenie:
Cestovná kancelária vám zabezpečuje rezerváciu dopravy 

z Obersalzbergu na parkovisko pod Kehlstein, prepravu výťa-
hom na Orlie hniezdo a vstup do Soľnej bane v Berchtesgade-
ne. Výlet loďou po jazere Konigsee si zabezpečujú klienti sami, 
sprievodca cestovnej kancelárie im je nápomocný. V prípade 
väčšieho záujmu o predĺženie si pobytu na jazere Konigsee (na-
jmenej 10 záujemcov), títo môžu rozhodnúť o zrušenie vstupu 
do soľnej bane a zotrvaní pri jazere. Tu bude možnosť absolvo-
vať výlet loďou na ostrov sv. Bartolomeja. Zvýšené náklady na 
dopravu predstavujú 5 €, ktoré na mieste uhradia sprievodcovi. 

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

75

69 €

39 €

ORLIE HNIEZDO A KÖNIGSSE

Možné výdavky:
• Orlie hniezdo

• Plavba po Königssee, Soľná 
baňa Salzbergwerk 

Termíny
 04. 05. - 04. 05. 2019
 25. 05. - 25. 05. 2019
 01. 06. - 01. 06. 2019
 22. 06. - 22. 06. 2019
 27. 07. - 27. 07. 2019
 17. 08. - 17. 08. 2019
 07. 09. - 07. 09. 2019
 28. 09. - 28. 09. 2019

1
DEŇ

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

BRATISLAVA

KEHLSTEINHAUS

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

! Pozor! Maloleté osoby (do 15 
rokov) potrebujú na cestu do 
zahraničia platný cestovný pas! 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/34-orlie-hniezdo-a-jazero-konigsse


Termíny
 28. 03. - 31. 03. 2019
 31. 10. - 03. 11. 2019

76

219 €

129 €

Štvordňový autobusový poznávací zájazd do nemecké-
ho Berlína a Drážďan aj s návštevou najväčšieho európskeho 
vodného sveta.

Program zájazdu:

1. deň
Odchod z Bratislavy bude neskoro večer.

2. deň
Do Berlína prídete v ranných hodinách. Nasledovať bude 

prehliadka centra mesta so sprievodcom, na Alexander plat-
zi budete mať možnosť vyviesť sa výťahom na televíznu vežu, 
Fernsehturm. Jej výška je 368 m, vyhliadka je vo výške 207 m. 

 Navštívite Museuminsel, komplex piatich múzeí, v ktorých 
sa nachádzajú pamiatky pripomínajúce zaniknuté vyspelé kul-
túry, od egyptskej až po antickú. Prejdete sa triedou Unter den 
Linden, na ktorej sa nachádzajú Opera i Humboltova univerzita, 
a pripomienkou nedávnej minulosti, Pamätníkom pálenia kníh. 
Osobné voľno môžete využiť na návštevy múzeí a pamiatok 
podľa vlastného uváženia.

Po obedňajšej prestávke zájdete k Brandeburskej bráne 
a Reichstagu. Odtiaľ sa presuniete autobusom na Kurfürsten-
damm k pamätníku 2. svetovej vojny, ruinám kostola Keiser Wi-
lem Gedächtnis Kirche. V blízkosti je veľké moderné nákupné 
centrum KaDeWe, ale budete si môcť zvoliť nákupy v lacnejších 
obchodoch alebo sa ísť občerstviť. Absolvujete aj autobusovú 
prehliadku časti berlínskeho múru známeho z čias studenej voj-
ny, ktorý oddeľoval Západný Berlín od zvyšku NDR.

3. deň
Po raňajkách pôjdete do najväčšieho európského well- 

nessu, Tropical Islands. Čaká vás približne 6-hodinový pobyt 
s množstvom vodných atrakcií na umelých plážach, v tropickom 
pralese, saunách. Vyskúšať si môžete let balónom alebo využiť 
množstvo možností na dobré občerstvenie. Vo večerných ho-
dinách bude odchod na Slovensko s dvojhodinovou zastávkou 
v  Drážďanoch.  Tam vás bude čakať krátka prehliadka centra 
večerného mesta. 

4. deň
Príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 1 noc s raňajkami

Možné vstupy:
• Tropical Island

BERLÍN A DRÁŽĎANY

4
DNI

BRATISLAVA

DRÁŽĎANY

BERLÍN

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

? V noci, 13. augusta 1961, ve-
denie Nemeckej domokratickej 

republiky nechalo okolo západné-
ho Berlína natiahnuť ostnatý plot, 
z ktorého v nasledujúcich dňoch 
vznikol Berlínsky múr. Oddeľoval 
americkú, britskú a francúzsku 
okupačnú zónu od ruskej. Múr 
mal zabrániť masovej emigrácii 
obyvateľstva NDR do Západného 
Berlína. Za prvých sedem mesia-
cov roku ho odišla takmer šestina. 
Prechádzať z jednej zóny do druhej 
sa dalo len cez kontrolné body. 
Najznámejší bol Check Point Char-
lie na križovatke Friedrichstraße 
a Kochstraße.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/103-nemecko-berlin-drazdany-a-tropical-islands


Zažite nezabudnuteľnú show s delfínmi a prekrásnu zoo 
v Norimbergu počas tohto skvelého zájazdu.

Program zájazdu:
Z Bratislavy bude odchod do Norimbergu v neskorých noč-

ných hodinách. Po príchode v ranných hodinách sa vyberiete na 
návštevu zoologickej záhrady, ktorú založili v roku 1912.

Zoo sa nachádza v skalnom lesoparku s vodnými plochami 
a lúkami, prehliadku absolvujete v príjemnom tieni veľkých stro-
mov. Nájdete tu viac ako tritisíc zvierat z celého sveta, z čoho je 
592 cicavcov, 459 vtákov, 78 plazov, 336 obojživelníkov, 694 rýb 
a 1 137 bezstavovcov. K tým najatraktívnejším zvieratám určite 
patria ľadové  medvede, nosorožce, ťavy, hady, levy, tigre, koryt-
načky, gorily, a žirafy.

Po areáli zoo jazdí malý vláčik, ak sa budete cítiť unavení, 
môžte sa zvyšok trasy zviesť. V areáli sa nachádza veľká jedáleň, 
takže návštevníci majú možnosť dostatočne sa posilniť počas pre-
chádzky po záhrade. Zaujímavosťou je zálohovaný riad a príbor ;)

Delfinárium a delfinia lagúna sú najväčšími v Nemecku a aj 
preto sú veľkým lákadlom norimberskej zoo. Je to sústava šies- 
tich bazénov, v ktorých tulene a tučniaky predvádzajú svoju šou 
v niekoľkých 20-minútových predstaveniach denne.

V zoo nechýba ani detský svet, ktorého súčasťou je veľké 
detské ihrisko, kde sa vaše deti môžu zabavit a vyblázniť do sý-
tosti. Vy si zatiaľ môžete posedieť na pive alebo pri dobrej káve.

V zoo a delfináriu ostanete do podvečerných hodín, po kto-
rom bude nasledovať osobné voľno v Norimbergu na prípadnú 
večeru alebo krátku prehliadku mesta. Odchod na Slovensko 
bude neskoro večer, príchod na Slovensko v skorých ranných 
hodinách.

Norimberg, nemecky Nürnberg, je známy najmä vďaka pro-
cesu s nacistickými zločincami, ktorý sa konal po skončení dru-
hej svetovej vojny od 14. novembra 1945 do 1. októbra 1946. 
Na trest smrti bolo odsúdených 12 pohlavárov vrátane Joachi-
ma von Ribbentrop, Wilhelma Keitela, Alfreda Jodla a Hermanna 
Göringa, ktorý však pred popravou stihol spáchať samovraždu.

Proces sa konal v takmer nepoškodenej budove Justičné-
ho paláca, hoci mesto bolo z veľkej časti zničené spojeneckým 
bomardovaním.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

77

90 €

55 €

ZOO NORIMBERG A DELFÍNY

Možné vstupy:
• zoo

Termín
 31. 05. - 02. 06. 2019

3
DNI

BRATISLAVA

NORIMBERG

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/109-show-delfinov-a-zoo-v-norimbergu


M A Ď A R S K O
Dnešné Maďarsko je pozostatok centrálnej časti mnohonárodného Uhorského kráľovstva, 

ktoré vzniklo zánikom Uhorského kniežatstva v r. 1001. Počas svojej existencie prechádzalo 
mnohými zmenami, bolo pod nadvládou Turkov i Rakúšanov. Zaniklo po Veľkej vojne v roku 
1918 a definitívnu podobu jeho hraníc dala Trianonská dohoda v roku 1920.

Maďarsko je každému známe ako rovinatá krajina, v ktorej dominuje poľnohospodárska 
výroba. Slnečnica, kukurica, pšenica sú komodity, ktoré dominujú maďarskému exportu. V se-
verovýchodnej oblasti je rozšírené vinárstvo. Cestovný ruch je rozšírený aj vďaka viacerým ter-
málnym prameňom. 

Maďarská republika
 Hlava štátu: János Áder 
 Hlavné mesto: Budapešť
 Úradný jazyk: maďarčina
 Mena: Forint
 Obyvateľov: 9 938 000
 Rozloha: 93 030 km2

 Telefónna predvoľba: +36
 Zastupiteľstvo SR: +36 6644 5094
 Núdzová linka: 107, 104, 112



2-dňový wellness pobyt, počas ktorého navštívite ter-
málne a turecké kúpele v Jágri a jedinečné jaskynné kúpele 
v Miskolctapolca.

Program zájazdu:

1. deň: 
V doobedných hodinách je plánovaná návšteva Jágerskej 

baziliky, hradu a prehliadka mesta so sprievodcom. Okolo po-
ludnia sa vyberiete na návšteva zážitkového bazénu a turec-
kých kúpeľov. Podvečer vás čaká presun do Údolia pekných 
žien s možnosťou večere alebo posedenia v pivnici pri dobrom 
egerskom Bikavéry, alebo Merlote. Vo večerných hodinách bude 
nasledovať presun na ubytovanie.

2. deň: 
Po raňajkách sa vyberiete do jaskynných kúpeľov Miskol-

ctapolca Barlangfürdő. Po kúpeľoch vás bude čakať prehliad-
ka centra Miskolca s možnosťou návštevy nákupného centra, 
občerstvenia alebo prehliadky po hlavnej triede. Na Slovensko 
prídete vo večerných hodinách.

Jaskynné kúpele Miskolctapolca****
Kúpele sú v Európe ojedinelé. Je to neporovnateľný zážitok, 

kúpať sa v bazéne v prírodnej jaskyni, ktorá má navyše vďaka 
termálnej vode vyvierajúcej v hĺbke hory príjemnú teplotu. Voda 
má zároveň veľmi nízke množstvo soli, takže v nej môžete stráviť 
pokojne aj celý deň. Vďaka jaskyni si môžte zároveň užiť čistý, 
jemný vzduch. Kúpele zahŕňajú aj ďalšie bazény, rôzne možnosti 
aquaterapie, či saunový svet.

Termálne kúpele a turecké kúpele Jáger
Severná časť kúpaliska časti je skôr tichšou kúpeľnou čas-

ťou s termálnou vodou, kým na južnej časti získalo svoje miesto 
kúpanie pre deti a mladšiu generáciu. Vodný komplex očakáva 
hostí túžiacich po odpočinku a relaxom svojimi so siedmimi ba-
zénmi, Wellness domom, Welness Ház a 5,3 ha parku.

V severnej časti termálnych kúpeľov a kúpaliska bol rozšírený 
pôvodný Turecký bazén z rokov 1 600, s originálnou zlatou kupo-
lou, o ďalších päť bazénov, sauny, masáže, parné kúpele a hamam, 
klasický turecký parný kúpeľ a masáž. V Tureckých kúpeľoch môžu 
návštevníci využívať aj služby liečebného charakteru.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 1 noc s raňajkami

79

120 €

59 €

2
DNI

WELLNESS POBYT

Termíny
 16. 02. - 17. 02. 2019
 16. 03. - 17. 03. 2019
 13. 04. - 14. 04. 2019
 18. 05. - 19. 05. 2019
 14. 09. - 15. 09. 2019
 26. 10. - 27. 10. 2019
 23. 11. - 24. 11. 2019

Možné výdavky na vstupy:
• Jaskynné kúpele Miskoltapolca

• Saunový svet Miskoltapolca

• Termálne kúpele Jáger 

• Turecké kúpele Jáger 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra, Zvolen, 

Lučenec

BRATISLAVA MIŠKOVEC

JÁGER

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/77-zazitkovy-wellness-pobyt-v-madarsku


Termín
 22. 06. - 23. 06. 2019

80

120 €

79 €

2
DNI

Program zájazdu:

1. deň
V skorých ranných hodinách odchod zo Slovenska. Príchod 

do mesta Tápolca.
Tu sa zúčastníte plavby po jazere v podzemnej jaskyni pod 

mestom s nádhernými svetelnými efektmi, z ktorej budete mať 
neopakovateľný zážitok. Presuniete sa do mestečka Balaton-
füred, najstaršieho a najmódnejšieho letoviska na brehu Blaten-
ského jazera. Oboznámite sa s úžasnou architektúrou 18.-19.
storočia, prezriete si jachtársky prístav a kilometre piesočných 
pláží, na ktorých budete môcť relaxovať. Budete mať možnosť 
využitia športových aktivít a šmykľavky. Vo večerných hodinách 
pôjdete na ochutnávku miestnych vín v tradičnej vínnej pivnici. 

2. deň
Po raňajkách vás čaká relax na nádherných plážach Balato-

nu s možnosťou návštevy jedinečného levanduľového festivalu 
v mestečku Tihány. Mydlá, voňavky, džemy, koláče a dokonca aj 
zmrzlina, všetko s vôňou levandule. Budete mať možnosť ochut-
nať tradičné maďarské špeciality – rybaciu polievku halászlé, 
guláš, oškvarky, nakladanú zeleninu... Vo večerných hodinách 
odchod smer Slovensko.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 1 noc s raňajkami

Možné výdavky na vstupy:
• plavba po podzemnej jaskyni

• samozber levandule na levan-
duľovom poli

• múzeum bábik

TIHANY S UBYTOVANÍM 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

BRATISLAVA

TIHANY

Zájazdy z tohto katalógu 
objednávajte na 

www.daka.sk 
alebo sa informujte na 

02/44 555 000

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/177-kupanie-na-balatone-levandula-a-vino


Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy bude v ranných hodinách. Po prícho-

de do Tihany pôjdete na prehliadku benediktínskeho kláštora. 
Oboznámite sa s miestnou typickou architektúrou vidieckych 
domčekov a malebného centra dedinky.

Počas osobného voľna budete mať možnosť navštíviť le-
vanduľový dom, polia a nakúpiť sirozamnité výrobky z levandule 
na trhoch.

Návrat na Slovensko bude vo večerných hodinách podľa 
nástupných miest.

Tihany 
je malebná dedinka čupiaca sa na jedinom kopci inak úplne 

rovinatého kraja, na najväčšom poloostrove Blatenského jazera. 
Tihanský poloostrov tohto najväčšieho stredoeurópskeho jazera 
je taký veľký, že vzdialenosť od mesta Szántód na protiľahlom 
brehu je len 1,2 km. A obe pevniny spája kompa. 

Najväčšou historickou pamiatkou okrem typickej architektú-
ry je Opátstvo Tihany, ktorého zakladacia listina je najstaršia 
v Maďarsku.

Levanduľa
Už starí Gréci poznali blahodárne účinky levandule (lat. La-

vandula). V Tihany začali s jej pestovaním už na začiatku 20. 
storočia. Tento rok sa koná už 11. ročník levanduľového festiva-

lu, na ktorom sa môžete pokochať fialovými lánmi a 
nadýchať sa jej relaxačnej vône. Na levan-

duľových trhoch v centre dedinky 
si môžete nakúpiť rôzne domáce 
výrobky z tejto fialovej rastlinky.

Počas voľna môžete navštíviť 
Levanduľový dom, ktorý doku-

mentuje vznik Tihanského po-
loostrova. V roku 2011 vyhral 

cenu Ekoturistické návštevnícke 
centrum roka.

Ak by ste už mali fialovej farby dosť, 
môžete si zakúpiť aj typickú maďarskú 

koreninu, sýtočervenú mletú papriku. Alebo 
sa vyberiete navštíviť nádherné súkromné 
múzeum bábik.

Termín
 22. 06. - 22. 06. 2019
 23. 06. - 23. 06. 2019

81

35 €

18,50 €

LEVANDULE V TIHANY

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

Možné vstupy:
• Samozber levandule na levan-

duľovom poli 

• Múzeum bábik

1
DEŇ

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

? Krásna s levanduľou? Levan-
duľa v rôznych formách má aj 

skvelé vonkajšie použitie. Tri kvapky 
levanduľovej silice zmiešané s 1 dcl 
vody vytvoria domácu pleťovú 
vodu proti akné. Stačí ju naniesť 
vatovým tampónom na tvár.

BRATISLAVA

TIHANY

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/49-levandulove-tyzdne-v-tihany


Možné vstupy:
• Tropicarium

• zoo

Termíny
 06. 04. - 07. 04. 2019
 04. 05. - 05. 05. 2019
 01. 06. - 02. 06. 2019
 13. 07. - 14. 07. 2019
 10. 08. - 11. 08. 2019
 14. 09. - 15. 09. 2019
 19. 10. - 20. 10. 2019
 23. 11. - 24. 11. 2019

82

140 €

55 €

2
DNI

Program zájazdu:

1. deň
Odchod z Bratislavy bude ráno. Doobeda vás čaká návšteva 

Tropicaria a Oceanaria spojená s nákupmi v obchodnom cent-
re Campona. Poobede bude na programe autobusová a pešia 
prehliadka centra Budapešti. Navštívite staršiu, budínsku časť, 
s  fantazijnou Rybárskou baštou a Matyasovým kostolom. Prej- 
dete k Budínskemu hradu a cez Szechenyiho most, prvý v Bu-
dapešti, sa dostanete na modernejšiu peštiansku stranu. Prídete 
ku kostolu sv. Štefana s najposvätnejšou maďarskou relikviou. Tu 
budte mať osobné voľno s možnosťou nákupov na Vackej ulici.

2. deň
Doobeda vás bude čakať prehliadka Námestia hrdinov a ná-

všteva budapeštianskej zoo. Poobede sa vyberiete na prehliadku 
Gellertovho vrchu s citadelou. V osobnom voľne sa môžete plaviť 
po Dunaji. Odchod na Slovensko bude v poobedných hodinách.

Zoo Budapešť:
Takmer 150-ročná zoologická záhrada bola založená v 19. 

storočí. Vlastní popri maďarských druhoch zvierat niekoľko 
vzácnych druhov opíc, papagájov a kengúr. V areáli sa nachádza 
nádrž s tuleňmi, s ktorými skúsení cvičitelia predvádzajú skvelú 
šou i ľadový medveď, ktorý baví návštevníkov svojou obrovskou 
červenou loptou. Napriek mnohým finančným problémom i na-
priek tomu, že počas II. svetovej vojny bola takmer zrovnaná so 
zemou, je dnes jednou z najkrajších zoologických záhrad.

Historické centrum Budapešti 
 Maďarská metropola sa už pred sto rokmi prezývala ako 

Paríž východu. Budínska časť Budapešti ponúka nádherný 
výhľad na Dunaj a nezaostáva ani množstvom historických pa- 
miatok, ako napríklad rozprávková Rybárska bašta, Matyášov 
kostol, Maďarský biely dom alebo Budínsky hrad, ktorý bol za 
takmer 800 rokov svedkom mnohých historických udalostí. Cez 
prvý most cez Dunaj, Széchenyiho most, sa dostaneme na 
mladšiu a  modernejšiu Peštiansku stranu so Svätoštefanskou 
bazilikou s najkontroverznejšou maďarskou relikviou a na Vácku 
ulicu, najslávnejšiu nákupnú ulicu.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• noc v hoteli s vlastným sociál-
nym zariadením a sprchou

• raňajky v hoteli 

BUDAPEŠŤ S UBYTOVANÍM

BRATISLAVA

BUDAPEŠŤ

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/55-2-dnovy-zajazd-do-budapesti


Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska bude v skorých ranných hodinách 

podľa nástupných miest. Prehliadku Budapešti začnete návšte-
vou obchodného centra Campona, kde je situované Tropicarium 
a Oceanarium. Budete ich môcť navštíviť v rámci individuálneho 
voľna v obchodnom centre.

Obedovať môžete v jednom so stánkov s občerstvením 
priamo v obchodnom centre. Na výber je široké množstvo lokál-
nych i svetových jedál.

V popoludňajších hodinách bude program zájazdu pokra-
čovať autobusovou prehliadkou najzaujímavejších miest Bu-
dapešti. Uvidíte Parlament, najväčšiu stavbu krajiny, Reťazový 
most, prvý most ktorý spojil Pešť s Budou a Kráľovský palác, 
700 ročné sídlo maďarských kráľov. Nebude chýbať ani pešia 
prehliadka centra mesta so sprievodcom.

Návrat na Slovensko bude vo večerných hodinách podľa 
nástupných miest.

Tropicarium a Oceanarium:
Hlavnou atrakciou Tropicaria je 1,4 milióna litrové žraločie 

akvárium s 11 metrov dlhým skleneným tunelom. Steny akvária 
sú zhotovené zo špeciálneho 16 cm hrubého nerozbitného skla.
Návštevníci tak môžu bez obáv obdivovať až dvojmetrových ti-
grovaných či hnedých žralokov pochádzajúcich z Floridy, ktoré 
patria medzi 10 najnebezpečnejších druhov žralokov.

Ďalšou mimoriadnou atrakciou je prales, v ktorom návštev-
níci zažijú skutočnú tropickú klímu. Medzi obrovskými porasta-
mi sa náhle zotmie, zablýska sa a zahrmí. Na chrbty aligátorov 
začne počas dvoch minút padať tropický vlažný dážď, počas 
ktorého všetci obyvatelia pralesa akoby ožijú. Pre všetkých ná-
vštevníkov je to skutočne vzrušujúci zážitok.

V Tropicariu uvidíte: tropické a oceánske živočíchy, exotic-
ké vtáctvo, najmenšie opice sveta (15 - 20 cm, tzv. hodvábne 
opice), aligátory, žraloky, hady, jaštery, pavúky a ďalšie živočíšne 
druhy.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

Možné vstupy:
• Tropicarium

83

35 €

18,50 €

BUDAPEŠŤ A TROPICARIUM

Termíny
 09. 02. - 09. 02. 2019
 23. 02. - 23. 02. 2019
 09. 03. - 09. 03. 2019
 23. 03. - 23. 03. 2019
 13. 04. - 13. 04. 2019
 27. 04. - 27. 04. 2019
 11. 05. - 11. 05. 2019
 25. 05. - 25. 05. 2019
 08. 06. - 08. 06. 2019
 22. 06. - 22. 06. 2019
 06. 07. - 06. 07. 2019
 20. 07. - 20. 07. 2019
 03. 08. - 03. 08. 2019
 17. 08. - 17. 08. 2019
 31. 08. - 31. 08. 2019
 14. 09. - 14. 09. 2019
 28. 09. - 28. 09. 2019
 12. 10. - 12. 10. 2019
 26. 10. - 26. 10. 2019
 09. 11. - 09. 11. 2019

1
DEŇ

BRATISLAVA

BUDAPEŠŤ

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/23-zajazd-do-budapesti-s-navstevou-tropicaria-oceanaria


BRATISLAVA

• doprava luxusným klimatizovaným 
autobusom

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Možné výdavky:
• zoo

Termín
 10. 08. - 10. 08. 2019

84

35 €

18,50 €

1
DEŇ

Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy bude v skorých ranných hodinách. Po 

príchode do Budapešti, vás bude čakať prehliadka námestia Hr-
dinov a návšteva budapeštianskej zoologickej záhrady, v ktorej 
budete mať individuálne voľno.

Po prehliadke zoo bude pre vás pripravená autobusová 
prehliadka Budapešti a prehliadka hlavných pamätihodností so 
sprievodcom. Návrat na Slovensko je plánovaný vo večerných 
hodinách podľa nástupných miest

Zoo Budapešť:
Takmer 150 ročná zoologická záhrada bola založená 

v 19. storočí a vlastní popri domácich druhoch zvierat aj niekoľko 
vzácnych druhov opíc, papagájov a kengúr.

Napriek mnohým problémom i napriek tomu, že počas II. 
svetovej vojny bola takmer zrovnaná so zemou, je dnes jednou 
z najkrajších zoologických záhrad v Európe.

V areáli sa nachádza aj bazén s tuleňmi, s ktorými skúse-
ný cvičitelia predvádzajú skvelú šou. Tiež ľadový medveď, ktorý 
baví návštevníkov svojou obrovskou červenou loptou.

Keď už budete z obdivovania zvierat unavení, môžete sa 
občerstviť v niektorom z viacerých bufetov alebo reštaurácii.

Budapešť
Historické centrum Budapešti, maďarskej metropoly, sa už 

pred sto rokmi prezývala ako Paríž východu. Najstaršia časť, Bu-
dínska, ponúka nádherný výhľad na Dunaj a nechýbajú ani histo-
rické pamiatky ako napríklad rozprávková Rybárska bašta, Matyá- 
šov kostol, Maďarský biely dom alebo Budínsky hrad, ktorý bol 
za takmer 800 rokov svedkom mnohých historických udalostí. 
Cez prvý most cez Dunaj, Széchenyiho most, sa dostaneme na 
mladšiu a modernejšiu peštiansku stranu so Svätoštefanskou 

bazilikou s najkontroverznejšou 
Maďarskou relikviou a Vácku uli-
cu, najslávnejšiu nákupnú zónu.

BUDAPEŠŤ A NÁVŠTEVA ZOO 

BUDAPEŠŤ

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/48-kralovna-na-dunaji-budapest-a-navsteva-zoo


PANNONHALMA

HEREND

1
DEŇ

BRATISLAVA

• doprava luxusným klimatizovaným 
autobusom

Termíny
 15. 06. - 15. 06. 2019
 14. 09. - 14. 09. 2019

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Pannonhalma je benediktinské opátstvo neďaleko rovno-
menného mesta v Maďarsku na 282 m vysokom rovnomennom 
vrchu. Je to jedna z najstarších historických pamiatok v Maďarsku.

Manufaktúra Herendi v Maďarsku dodávala porcelán pre 
rakúskeho cisára Františka Jozefa I. a jeho manželku Sissi, ang-
lickú kráľovnú Viktóriu, ale aj bohatú šľachtu v celej Európe. Už 
od svojho vzniku v roku 1826 pripravuje svoje majstrovské diela 
pridržiavajúc sa svojich tradícií a zvykov. V minulosti vlastniť por-
celán bolo výsadou a statusom. Bol veľmi vzácnym a žiadúcim 
výrobkom.

Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska bude v ranných hodinách.
Vaša prvá zastávka bude v benediktínskom kláštore v mes-

te Pannonhalma, ktorý nepretržite funguje už od 10. storočia. 
Absolvujete zaujímavú prehliadku kláštora s bazilikou a kryptou 
spestrenú zaujímavým výkladom sprievodcu.

Váš deň bude ešte krajší, pretože budete pokračovať náv- 
števou kláštorného vinárstva, keďže benediktínski mnísi produ-
kujú jedno z najlepších vín tejto oblasti už od nepamäti. Sprie-
vodca vás zasvätí do tajov výroby vína a  na záver ochutnáte 
5 druhov kláštorných vín.

Z Pannonhalmy sa presuniete sa do mesta porcelánu, He-
rendu. Tam vás miestny sprievodca zoznámi s históriou manu-
faktúry a ručnou výrobou toho najkvalitnejšieho porcelánu. V prí-
pade záujmu si môžete nejaký kúsok tejto jemnej krásy odniesť 
aj domov. Na záver si vychutnáte šálku kávy v miestnej kaviarni.

85

30 €

19,50 €

PANNONHALMA A HEREND

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

Zájazdy z tohto katalógu 
objednávajte na 

www.daka.sk 
alebo sa informujte na 

02/44 555 000

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/171-klastor-v-pannonhalme-a-porcelan-v-herende


Termíny
 23. 03. - 23. 03. 2019
 11. 05. - 11. 05. 2019
 06. 07. - 06. 07. 2019
 24. 08. - 24. 08. 2019
 27. 10. - 27. 10. 2019

86

35 €

18,50 €

1
DEŇ

Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy bude v skorých ranných hodinách. Au-

tobus pôjde na trase Héviz, Blatenské jazero - mesto Keszthely, 
a znovu cez Hévíz smer Slovensko, kam príde vo večerných ho-
dinách. V Hévíze a pri jazere budete mať osobné voľno.

Jazero Hévíz 
je najväčším biologicky aktívnym prírodným jazerom s lieči-

vou termálnou vodou na svete. Je obkolesené lesom s rozlohou 
50 hektárov, ktorý zaručuje nezvyčajnú, jedinečnú mikroklímu. 
Teplota vody jazera je výsledkom zmiešania studených a teplých 
prameňov vyvierajúcich z hĺbky zeme. V lete dosahuje teplotu 
33-35 °C, v zime 26-28 °C, v závislosti od počasia. Teplota vody 
klesne pod 22° C len ojedinele, len keď teplota vzduchu klesne 
pod -20 °C. Výdatnosť prameňa s teplotou vody 40 °C, vyvieraj-
úceho z podvodnej jaskyne, je 410 l za sekundu, vďaka čomu sa 
voda v jazere vymení každé 3,5 dňa. Voda je stále čerstvá a čistá.

Vplyv liečebných procedúr v Hévízi je komplexný, nakoľko 
dôležitú úlohu tu zohráva teplota vody a jej chemické zloženie, 
bahno, vzduch, rádioaktívne žiarenie a podnebie. Voda je vodí-
kovo-karbonátová, sírová a obsahuje vápnik a horčík.

Jazero Hévíz je geologická rarita. Kým všetky termálne ja-
zerá s teplou vodou vo svete ležia vo vulkanickej výstelke, kory-
to jazera Hévíz má rašelinové dno. Vápnikovo-horčíková liečivá 
voda je bohatá na anióny bikarbonátu. Voda pôsobí blahodar-
ne aj na hladinu estrogénov, čím je účinná pri liečbe ženských 
chorôb. Hydrostatický tlak a rôznorodé pohyby počas kúpania 
sú ideálne pre obehový systém a príjemná teplota vody umož-
ňuje dlhé kúpanie sa.

Blatenské jazero 
je najväčšie v strednej Európe. Nachádza sa v Maďarsku. 

Jeho hladina sa nachádza 104 metrov nad morom. Najväčšia 
hĺbka je 11 metrov. Napriek stále rastúcemu turistickému ruchu 
je voda jazera mimoriadne čistá. Svedčí o tom nielen množstvo 
rýb, ale i pravidelná kontrola kvality vody, ktorú monitoruje aj 
jeden z najväčších automotoklubov, nemecký ADAC. Teplota 
vody sa pohybuje v lete medzi 20 až 26 °C, ráno a večer prekra-
čuje teplotu vzduchu.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

HÉVÍZ ALEBO BALATON 

! Blatenské jazero je navštevo-
vané iba v mesiacoch júl a au-
gust, v ostatných mesiacoch 

sa navštevuje iba Hévíz.

BRATISLAVA

HÉVÍZ

Babgulyás – fazuľový guláš
• 250 g strakatej fazule, bobkový list, rajči-

nový pretlak, 6 strúčikov cesnaku, mletá 
rasca, mleté čierne korenie, soľ, majorán-
ku, 1 ks zemiak, PL červenej papriky

• Fazuľu namočíme na 8 hodín, pridáme bob-
kový list, soľ, korenie a 2 strúčiky cesnaku. 
Keď fazuľa zmäkne, pridáme rajčinový 
pretlak, majoránku, roztlačený cesnak, 
rascu a zemiak postrúhame na zahustenie.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/75-termalne-jazero-heviz-alebo-kupanie-na-balatone


Jednodňový zájazd do termálnych kúpeľov Bük s mož-
nosťou posedenia pri občerstvení alebo pri večeri a dobrých 
maďarských vínach.

Program zájazdu:
V ranných hodinách bude odchod z Bratislavy. Príchod 

do kúpeľov bude dopoludnia. Hneď po príchode budete mať 
osobné voľno, môžete sa vrhnúť do bazénov naplnených tep-
lou vodou z termálnych prameňov a kúpať sa. Čaká vás totiž 
približne 5 hodinový pobyt v kúpeľoch. Budete mať aj možnosť 
nákupu tradičných domácich produktov a neskôr aj možnosť 
spoločného či individuálneho posedenia pri večeri a pri dobrých 
maďarských vínach.

V podvečerných hodinách bude odchod na Slovensko a vo 
večerných hodinách je predpokladaný príchod do Bratislavy.

Bükfürdő sú jedny z najväčších a najkrajších kúpeľov v Ma-
ďarsku. Čaká tu na vás liečba termálnou vodou v spojení so 
zábavou, množstvo športovísk a kulinárske potešenie z kuchýň 
ubytovacích zariadení.

Prečo je vhodný pobyt v termálnej vode?
Plávanie môžeme právo zaradiť medzi jeden z najzdravších 

a najlepších športov, ktoré majú priaznivý účinok pre naše zdra-
vie. Nepreťažuje kĺby a väzy, je nápomocné pri správnom posil-
ňovaní a má blahodarný vplyv aj na ľudské srdce. 

Liečivé a relaxačné účinky termálnej vody využívá ľudstvo 
od nepamäti. Voda nadnáša aj ukľudňuje, poskytuje úľavu, tíši 
bolesť. Rovnako je obrovským zdrojom energie.

Pri plávaní nepreťažujete niektoré časti pohybového apará-
tu na úkor iných, prirodzene posilňujete svaly a zároveň ich aj 
naťahujete. Jednoducho povedané, plávanie patrí medzi skvelé 
rehabilitačné aktivity, pretože pomáhá nenásilne zvýšiť hybnosť 
kĺbov, šetrne posilňuje srdcový sval a ochabnuté svaly pozdĺž 
chrbtice, odstraňuje kŕče v svaloch a upravuje termoreguláciu. 
V neposlednom rade prispieva k zvýšeniu vitálnej kapacity pľúc.

Termálna voda býva spravidla mineralizovaná a jej zloženie 
má rôzne liečivé a upokojujúce účinky. Napríklad sírna voda má 
pre ľudský organizmus ideálne preventívne účinky veľkého množ-
stva ochorení. Iné minerálne vody dokonca aj liečia, pomáhajú 
odstrániť pohybové, neurologické či dermatologické problémy. 

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

87

25 €

16,90 €

Možné výdavky na vstupy:
• Termálne kúpele 

KÚPANIE V KÚPEĽOCH BÜK 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Termíny
 30. 03. - 30. 03. 2019
 09. 11. - 09. 11 .2019

1
DEŇ

? Termálne kúpele a kúpalisko 
Bükfürdő sú druhými najväčší-

mi kúpelmi v Maďarsku, slúžia pre 
všetky generácie k dokonalému 
odpočinku.

BRATISLAVA

BÜKFÜRDŐ

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/85-kupanie-v-termalnych-kupeloch-buk


88

59 €

39 €

1
DEŇ

Zájazd na výnimočný klobásový festival v maďarskej Bé-
késcsabe. Je to tradičné a najväčšie gastropodujatie v Ma-
ďarsku aj v celej Strednej Európe.

V roku 2019 sa v Békéscsabe bude konať už 21. ročník 
klobásového festivalu. Je to najväčšie gastropodujatie nielen 
v Maďarsku, ale aj v celej Strednej Európe. Čakať tu bude na vás 
hudba, tanec, a samozrejme množstvo klobások od význam-
ných kuchárov. Nebudú samozrejme chýbať ani iné rozmanité 
špeciality a nápoje. Festival má mnoho sprievodných progra-
mov: ukážka tradičnej zabíjačky, súťaže vo výrobe klobás, prí-
prava rôzných jedál, ochutnávky, tomboly, aukcie vína i klobás. 

Čaká vás bohatý sprievodný program, koncerty, programy pre 
detí... O zábavu máte zaručene postarané počas celého dňa.

Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska bude v ranných hodinách. Prejdete na-

prieč celým Maďarsko až do jeho juhovýchodnej časti, k rumun-
ským hraniciam. Po príchode budete mať na festivale osobné 
voľno, tak si svoj program budete môcť zorganizovať, ako vám to 
bude najlepšie vyhovovať. Podvečer sa vydáte na cestu domov, 
príchod na Slovensko je predpokladaný vo večerných hodinách.

Békešská Čaba
Práve v roku 2018 slávila Békescsaba 300 rokov od svojho 

založenia. Na jar roku 1718 prišla do Čaby prvá veľká skupi-
na Slovákov. Boli medzi nimi rodiny zo Seliec, Rimavskej Bane, 
Rimavského Brezova, Čerenčian, Vyšnej Pokoradze a z Lehoty 
nad Rimavicou. 22 rodín, 111 ľudí založilo osadu, ktorá sa v na-
sledujúcich rokoch rozrastala, až v roku 1919 získala štatút mes-
ta. Dovtedy bola najväčšou dedinou v Európe. V tom čase tvorili 
Slováci 52 % väčšinu obyvateľstva, 64 % z nich boli evanjelici.
Silné pomaďarčenie spôsobilo, že v roku 2001 sa k slovenskej 
národnosti hlásilo už len 6 % obyvateľstva. 

Slováci si so sebou priviezli svoje zvyklosti a tradície, z ktorých 
mnohé pretrvávajú dodnes. Jednou z nich bola aj výroba klobás, 
a práve békeščabský klobásový fetival sa v Maďarsku teší veľkej 
popularite. Nečudo, veď Békešská Čaba dala svetu obľúbenú 
čabajskú klobásu, Čabajku.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• celodenný pobyt na klobáso-
vom festivale

FESTIVAL V BÉKEŠSKEJ ČABE 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

BRATISLAVA

BÉKEŠSKÁ ČABA

Domáce klobásky
• Bravčové mäso pomelieme na mäsovom 

mlynčeku. Polovičku nahrubo a zvyšnú 
polovičku najemno. Hovädzie mäso nakrá-
jame na malé kocky. Mäso nasolíme a odlo-
žíme na dva dni do chladničky.

• Cesnak olúpeme a prelisujeme. Hovädzie 
mäso najemno pomelieme, zmiešame s troš-
kou vody a s bravčovým mäsom. Pridáme ko-
reniny, zvyšnú vodu a všetko premiešame.

• Zmes plníme do čriev a potom údime pri 
teplote 60°C cca 6 hodín.

Zájazdy z tohto katalógu 
objednávajte na 

www.daka.sk 
alebo sa informujte na 

02/44 555 000

Termín
 19. 10. - 19. 10. 2019

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/148-klobasovy-festival-v-bekescsabe


Chcete zažiť atmosféru pretekov F1? Poďte s CK DAKA 
na zájazd na fantastické preteky Hungarian F1 Grand Prix 
2019 s General Admission lístkami na státie!

Ponúkame vám zájazd na fantastické preteky kráľovskej 
kategórie s General Admission lístkami, čo znamená lístky na 
státie, a pre tých šikovnejších na sedenie v tieni niektorého 
z košatých stromov. 

Garantujeme vám zábavu, napriek tomu, že trať patrí med-
zi tie najstaršie a najpomalšie v súčasnej F1, je stále atraktívna 
a u fanúšikov mimoriadne obľúbená. Prvé preteky sa konali ešte 
za socializmu, v roku 1988, a vyhral ich Nelson Piquet z Williamsu.

Program zájazdu:
Odchod na Veľkú cenu F1 bude v poradí Nitra, Trnava 

a Bratislava v skorých ranných hodinách. Dopoludnia je predpo-
kladaný príchod na okruh Hungaroring. Tu si účastníci zájazdu 
budú môcť nájsť miesta na sedenie alebo státie podľa vlastného 
výberu.

Program:
11.45 hod. - 12.20 hod. Porsche Supercup Race (14 kôl)
12.30 hod. Formula One Drivers‘ parade
12.45 hod. - 13.15 hod. Formula One Grid Presentation
13.30 hod. Formula One Pit lane open
13.45 hod. Formula One Pit lane closed
14.00 hod. Formula One Grand Prix of Hungary (70 kôl)
15.50 hod. Formula One Winners ceremony
Asi hodinu po pretekoch sa všetci stretnete pri autobuse 

a vydáte sa na cestu na Slovensko.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• vstupenka na F1 (kategória 
General Admission)

Víťazi na Hungaroringu
• Lewis Hamilton 2018, 2016  

 2013, 2012, 2009, 2007
• Sebastian Vettel 2017, 2015, 
• Daniel Ricciardo 2014
• Jenson Button 2011, 2006
• Mark Webber 2010
• Heikki Kovalainen 2008 
• Kimi Räikkönen 2005
• Michael Schumacher 2004  

 2001, 1998, 1994
• Fernando Alonso  2003
• Rubens Barrichello  2002
• Mika Häkkinen  2000, 1999
• Jacques Villeneuve  1997, 1996
• Damon Hill 1995, 1993
• Ayrton Senna 1992, 1991 

 1988
• Thierry Boutsen 1990
• Nigel Mansell 1989
•  Nelson Piquet 1987, 1986

89

240 €

129 €

1
DEŇ

ZÁJAZD NA HUNGARORING 

Termín
 04. 08. - 04. 08. 2019

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

BRATISLAVA

HUNGARORING

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/39-zajazd-na-f1-hungaroring


Česká republika
 Hlava štátu: Miloš Zeman
 Hlavné mesto: Praha
 Úradný jazyk: čeština, slovenčina
 Mena: Česká koruna
 Obyvateľov: 10 578 820
 Rozloha: 78 866 km2

 Telefónna predvoľba: +420
 Zastupiteľstvo SR: +420 224948135
 Núdzová linka: 158, 155, 150

ČESKÁ REPUBLIKA
Pár dní pred skončením Veľkej vojny, 28. októbra 1918, vznikol v strednej Európe nový štát, 

Československo. Prešiel mnohými historickými udalosťami, zmenou názvu, zmenou hraníc, dele-
ním, zlúčením, aby v roku 1993 vznikla samostatná Česká republika s hlavným mestom Prahou.

Dejiny Čiech a Moravy boli celé stáročia plné vojen, povstaní, úpadku i rozkvetu. Z tohto 
obdobia sa zachovalo obrovské množstvo pamiatok, historických centier miest, z ktorých sú 
mnohé zapísané v UNESCO. Telč, České Budějovice, Praha, Český Krumlov, Olomouc, chodia 
ročne obdivovať tisíce turistov z celého sveta.

Slávni českí rodáci sú brankár Dominik Hašek, tenisti Ivan Lendl a Martina Navrátilová, at-
létka Helena Fibingerová, režiséri Miloš Forman, Jiří Menzel a Věra Chytilová, spevák Karel Gott, 
fotograf Jan Saudek,... Do análov histórie sa zapísali i Tomáš Garrigue Masaryk, Eliška Junková,  
Jan Janský, František Křižík, Tomáš Baťa, Emil Zátopek aj Klement Gottwald.



Program zájazdu:

1. deň
Odchod z Bratislavy bude v ranných hodinách. Prvú zastáv-

ku absolvujeme v meste husitov, v Tábore. V roku 1437 sa stal 
Tábor kráľovským mestom a od 18. storočia symbolom husit-
ského odboja. V centre mesta sa zachovala pôvodná stredo-
veká zástavba, nájdete tu i pomník Jána Žižku, starú radnicu 
a Múzeum Husitov. Program prvého dňa ukončí návšteva vodnej 
pevnosti, zámku Červená Lhota. Gotická stavba bola v 16. sto-
ročí prestavaná v renesančnom štýle s barokovou dostavbou 
zo 17. storočia. Vtedy bol už zámok majetkom šľachtického 
rodu Slavatovcov, ktorého člen sa stal obeťou druhej pražskej 
defenestrácie. Zámok vyniká škridlou z jasnej červenej farby. Zá-
mok je zariadený cenným a vzácnym nábytkom. Po prehliadke 
Červenej Lhoty bude nasledovať ubytovanie sa v hoteli.

2. deň
Po raňajkách sa presuniete do Hlubokej nad Vltavou. Čaká 

tu na vás prehliadka najkrajšieho juhočeského zámku. Miesto je 
známe hlavne z českých rozprávkových filmov, zaujme svojou 
krásou, ale aj vyberaným interiérom. Popoludní je na programe 
návšteva pivovaru v Českých Budejoviciach a degustácia sve-
toznámeho piva Budweiser. Budete mať možnosť večerať v sve-
toznámej reštaurácii Mastné Krámy.

3. deň
Po raňajkách vás bude čakať presun do Českého Krum-

lova. Tu si prezriete druhý najväčší hradný komplex v Čechách 
a záhradu, v ktorej sa nachádza svetový unikát, divadlo s otáča-
cím hľadiskom. Návšteva mesta je nevšedný zážitok zdieľaný 
s tisíckami turistov z celého sveta. Prehliadkou mesta Telč a zá-
mockej záhrady, s možnosťou dobrého občerstvenia, ukončíte 
prehliadku pamiatok zapísaných na zoznam svetového kultúr-
neho dedičstva UNESCO. Príchod do Bratislavy bude vo večer-
ných hodinách a následne podľa nástupných miest. 
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159 €

99 €

3
DNI

PAMIATKY JUŽNÝCH ČIECH

Termíny
 31. 05. - 02. 06. 2019
 06. 09. - 08. 09. 2019

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 2 noci s raňaj-
kami

Možné vstupy:
• České hrady a múzeá

BRATISLAVA

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

TÁBOR TELČ

ČESKÝ 
KRUMLOV

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/99-unesco-pamiatky-juznych-ciech


Termíny
 13. 04. - 14. 04. 2019
 18. 05. - 19. 05. 2019
 15. 06. - 16. 06. 2019
 10. 08. - 11. 08. 2019
 14. 09. - 15. 09. 2019
 19. 10. - 20. 10. 2019
 16. 11. - 17. 11. 2019

92

100 €

55 €

2
DNI

Navštívte s nami českú metropolu svojimi pamiatkami, 
atmosférou a atrakciami preslávenú po celom svete! Histo-
rické centrum hlavného mesta s panorámou Pražského hra-
du je pamiatkovou rezerváciou UNESCO.

V roku 1971 bola na ploche 8,22 km² zriadená Mestská pa-
miatková rezervácia Prahy. Patria do nej Staré Město, židovská 
štvrť Josefov, Malá Strana, Hradčany s Pražským hradom, Nové 
Město a Vyšehrad. Je to najrozsiahlejšia mestská pamiatková 
rezervácia v Európe. 

Program zájazdu:

1. deň: 
Odchod zo Slovenska je plánovaný v ranných hodinách 

a príchod do Prahy v dopoludňajších hodinách. 
Prehliadku mesta začnete nádherným komplexom Praž-

ského hradu, sídla prezidenta Českejt republiky a najznámejšej 
a  najcharakteristickejšej dominanty mesta. Nachádza sa na 
miernej vyvýšenine v mestskej štvrti Hradčany. Súčasťou hradné-
ho komplexu je neodmysliteľná Zlatá ulička. Od jej vzniku ju spo-
čiatku obývali zamestnanci hradu – vrátnici, strážcovia, zvonári,.. 

Neskôr budete pokračovať v prechádzke po Malej strane 
cez Karlov most do Starého mesta, kde si môžete pozrieť Múze-
um čokolády.

2. deň: 
Po raňajkách sa loďou po Vltave dopravíte z centra Prahy 

do unikátnej pražskej ZOO. Budete v nej mať osobné voľno, prí-
padne ako alternatívu budete môcť navštíviť botanickú záhradu. 

V popoludňajších hodinách bude odchod na Slovensko.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 1 noc s raňajkami

Možné vystupy:
• zoo

• loď do zoo

PRAHA

PRAHA

BRATISLAVA

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/70-2-dnovy-zajazd-do-prahy


1
DEŇ

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

Termíny
 15. 06. - 15. 06. 2019
 14. 09. - 14. 09. 2019

Jednodňový zájazd k našim susedom na Moravu. Spo-
znajte moravské mestá Kroměříž a Luhačovice týmto auto-
busovým zájazdom.

Program zájazdu:
V ranných hodinách odcestujete z Bratislavy do kupeľného 

mestečka Luhačovice. Tu so sprievodcom absolvujete spoločnú 
prechádzku kúpeľným parkov, kde uvidíte niektoré z prameňov, 
ako je Jozefov, Ottovka, či Nový Jubilejní. V centre kúpeľného 
areálu, pri prameni známej Vincentky, budete mať voľno na 
občerstvenie alebo nákup známych luhačovických kúpeľných 
oblátok. 

V popoludňajších hodinách sa presuniete do  Kroměří-
ža, ktorého pamiatky Biskupský palác, Podzámecká  záhrada 
a Květná záhrada sú zapísane v UNESCO. Kroměříž je malebné 
mesto, zvyknú mu hovoriť Hanácke Atény, bolo v r. 1997 vyhlá-
sené za najkrajšie zachované historické Mestské jadro. 

Absolvujete prehliadku mesta, navštívite Biskupský palác 
s druhou najväčšou obrazovou galériou v Čechách. Uvidíte Sne-
movní sál, v ktorom zasadal Ríšsky snem v rokoch 1848-1849.

Na záver vás bude čakať prehliadka Podzámeckej a Květ-
nej záhrady s rotundou, kde sa nachádzajú vzácne fresky 
a tiež Foucultovým kyvadlom. V čase konania výstav kvetín bu-
dete mať možnosť návštevy výstavy.

Vo večerných hodinách je plánovaný príchod do Bratislavy.

Luhačovice
V krásnej prírode Bielych Karpát, v údolí riečky Šťávnice sa 

nachádzajú najväčšie moravské kúpele, Luhačovice. Kúpeľné 
domy známého slovenského architekta Dušana Jurkoviča do-
pĺňajú kolonáda, rozsiahle parky s fontánami, upravenými chod-
níkmi a hlavne liečivé pramene.

Symbolom luhačovickej kúpeľnej architektúry je Jurkovi-
čov dom. Jeho vzhľad je inšpirovaný valašskými a slovenskými 
ľudovými stavbami s trámovým murivom, secesným dekorom 
a výraznou farebnosťou. Penzión sa nachádza v samom srdci 
kúpeľov, priamo na kolonáde a v súčasnosti je zariadený repli-
kami pôvodného nábytku. 

Najznámejšou minerálnou vodou, ktorá tu vyviera, je prírod-
ná liečivá Vincentka, která sa servírovala už na císarskom dvore 
a vo viedeňských kaviarňach.
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37 €

18,99 €

MORAVA - NÁVŠTEVA SUSEDOV

BRATISLAVA

LUHAČOVICE
KROMĚŘIŽ

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťa-

ny, Trenčín

? Dušan Samuel Jurkovič (23. au- 
gust 1868, Turá Lúka – 21. de-

cember 1947, Bratislava, pocho-
vaný v Brezovej pod Bradlom) bol 
slovenský architekt, dizajnér a et-
nograf. In memoriam mu bol ude-
lený Rad T. G. Masaryka I. triedy za 
vynikajúce zásluhy o demokraciu 
a ľudské práva. Bol vyznamenaný 
Veľkou Katzovou cenou Česko-
slovenskej akadémie vied a umení 
a ocenený titulom Národný umelec.

Medzi jeho najznámejšie práce 
patria Mohyla na Bradle, stanice 
lanovky na Lomnický štít, Sanató-
rium MUDr. Karola Kocha.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/93-morava-navsteva-u-susedov


CHORVÁTSKO
 Chorvátsko je najsevernejšou krajinou Balkánu. A je to aj vidno na temperamente Chorvá-

tov, ich kultúre, aj gastronómii.
Jeho brehy sú obmývané Jadranským morom, pobrežie se tiahne v dĺžke 1 800 km a je 

posiate viac ako 1 240 ostrovmi. Chorvátsko je u Slovákov obľúbené nielen pre pomerne krátku 
vzdialenosť od Slovenska, ale aj čistým morom s rôznymi druhmi pláží, od pieskových, cez ka-
mienkové až po skalnaté. Aj klimatické podmienky sú celkom priaznivé, dá sa tu kúpať najmenej 
štyri mesiace v roku. 

Vnútrozemie Chorvátska je veľmi rôznorodé. Nájdeme tu zalesnené i skalnaté oblasti. Riečky 
ústiace do mora vytvárajú v krajine nádhernú spleť meandrov, jazier, kaňonov a vodopádov, stačí 
spomenúť Plitvické jazerá. A krásna krajina poskytla exteriéry pre natáčanie filmov o slávnom 
náčelníkovi Apačov, Winnetuovi.  

Chorvátska republika
 Hlava štátu: K. G. Kitarovićová 
 Hlavné mesto: Záhreb 
 Úradný jazyk: Chorvátčina
 Mena: Chorvátska Kuna
 Obyvateľov: 4  284 889
 Rozloha: 56 594 km2

 Telefónna predvoľba: +385
 Zastupiteľstvo SR: +385 14877070
 Núdzová linka: 92, 93, 94, 112



Možné vstupy
• park Plitvické jazerá so sprie-

vodcom

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Kto by nepoznal Winnetua a jeho verného druha Old Shutter-
landa? Prvý film o náčelníkovi Apačov, Poklad na Striebornom 
jazere, vznikal práve v  týchto miestach. S nami máte možnosť 
spoznať tieto krásne jazerá a vodopády národného parku.

Prastaré lesy a bujná vegetácia sa zrkadlia v hladinách prie-
zračných jazier neuveriteľne krásnych farieb: od smaragdovo-ze-
lenej až po tyrkysovo-modrú. Vyššie položených 12 jazier tvorí 
skupinu Horných jazier, ktoré končia najväčším jazerom Kozjak.

Z celkovej rozlohy národného parku tvorí les 157 km2, lúky 
35 km2 a približne 2,2 km2 pripadá na jazerá a vodopády.

Najvyšší vodopád je Plitvica, v blízkosti vchodu č.1, kde 
voda malej prítokovej riečky padá z visiaceho bočného údolia 
do 72 m hlbokej Koranskej priepasti.

Zvláštnosťou Plitvických jazier sú bariéry medzi jednotlivými 
jazerami. Netvoria ich skaly, ale vápencové naplaveniny a vápen-
covo-tufové výtvory, ktoré vznikali v priebehu posledných 4 000 
rokov.

Záhreb je hlavným mestom Chorvátska a obchodným i uni-
verzitným centrom. Je mestom kultúry, umenia a zábavy. Vznikol 
spojením dvoch stredovekých osád – Kaptolu a Gradecu, ktoré 
dodnes tvoria staré mestské jadro Horného mesta. Záhreb má 
spolu s predmestím približne milión obyvateľov.

Staré barokové jadro je utkané zo starých kamenných ulíc 
a budov, mnohých kostolov, majestátnej katedrály a moder-
ných obchodov. Nájdete tu množstvo barov, príjemných kaviarní 
a reštaurácií.

Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy bude v nočných hodinách. Cez Ra- 

kúsko a Slovinsko prídete v ranných hodinách do Plitvíc. Aby 
ste sa nikam nemuseli ponáhľať a mali dostatok priestoru urobiť 
si aj pekné snímky, návšteve národného parku Plitvické jazerá 
vyhradíme takmer celý deň. 

V podvečerných hodinách sa presuniete do Záhrebu. Stih-
nete ešte večernú návštevu mesta, nákupy, prípadne večerné 
posedenie v reštaurácii či kaviarni.

Odchod zo Zagrebu na Slovensko bude neskoro večer, 
v ranných hodinách je plánovaný príchod do Bratislavy.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• skúsený sprievodca

PLITVICE
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89 €

49 €

3
DNI

PLITVICKÉ JAZERÁ

BRATISLAVA

Termíny
 26. 04. - 28. 04. 2019
 24. 05. - 26. 05. 2019
 07. 06. - 09. 06. 2019
 28. 06. - 30. 06. 2019
 12. 07. - 14. 07. 2019
 26. 07. - 28. 07. 2019
 09. 08. - 11. 08. 2019
 23. 08. - 25. 08. 2019
 06. 09. - 08. 09. 2019
 27. 09. - 29. 09. 2019

ZÁHREB

? Víno je v Chorvátsku obľúbený 
nápoj a miestni obyvatelia ho 

tradične pijú s jedlom. V súčasnosti 
tu existuje asi 300 vinohradníckych 
oblastí, pričom väčšina chorvát-
skych vín je biela.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/21-zajazd-na-plitvicke-jazera


Termíny
 28. 06. - 07. 07. 2019
 05. 07. - 14. 07. 2019
 12. 07. - 21. 07. 2019
 19. 07. - 28. 07. 2019
 26. 07. - 04. 08. 2019
 02. 08. - 11. 08. 2019
 09. 08. - 18. 08. 2019
 16. 08. - 25. 08. 2019
 23. 08. - 01. 09. 2019
 30. 08. - 08. 09. 2019

Pag vlastnou dopravou
 29. 06. - 06. 07. 2019
 06. 07. - 13. 07. 2019
 13. 07. - 20. 07. 2019
 20. 07. - 27. 07. 2019
 27. 07. - 03. 08. 2019
 03. 08. - 10. 08. 2019
 10. 08. - 17. 08. 2019
 17. 08. - 24. 08. 2019
 24. 08. - 31. 08. 2019
 31. 08. - 07. 09. 2019 
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359/409 €

199 € 249 €

DNÍ
10

Ostrov Pag
Ostrov Pag je jedným z najväčších Jadranských ostrovov, 

ktorého členité pobrežie je 270 km dlhé, s veľkým množstvom 
pláží a zátok, a to ho robí ešte atraktívnejším pre turistov, ktorí si 
chcú vychutnať slnko a krištáľovo čisté more. Tento prirodzene 
krásny ostrov, s viac ako 20 km kamienkovými plážami, môže 
ponúknúť tichú a bezpečnú oázu, kde môžete stráviť dovolenku 
vašich snov. Je situovaný v severnej Dalmácii, preto môžete veľ-
mi jednoduho navštíviť niekoľko národných a prírodných parkov, 
známe pláže a mnohé iné krásy nachádzajúce sa v blízkosti.

Mesto Pag
pochádzajúce z 15. storočia, sa nachádza v strednej čas-

ti ostrova. Je situované v prekrásnej zátoke, ktorá končí dlhou 
plážou v tesnej blízkosti samého centra mesta. Okrem ideálnych 
podmienok pre letný oddych, môžete sledovať alebo sa dokon-
ca zúčastniť tradičných kultúrnych podujatí, ktoré sú organizo-
vané počas celého leta. Turistickými ťahákmi sú Letný karneval, 
tradičné tance, Festival čipky a mnoho výstav v múzeách. 

Dalmácka pohostinnosť vám umožní vychutnať si gastrono-
mické lahôdky, medzi ktorými sú určite Pagský syr, originálne ja-
hňacie a morské špeciality. Nesmiete vynechať ani slávnu Baško-
tin, ktorá je osobne pripravovaná mníškami z Benediktínského 
kláštora na Pagu a je na zozname svetového dedičstva UNESCO.

Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách.

2. deň
Po príchode ubytovanie, voľný program.

3.-8. deň
Voľný program, možnosť fakultatívnych výletov.

9. deň
Odhlásenie sa z hotela, voľný program, večer odchod na 

Slovensko.

10. deň
Príchod na Slovensko v ranných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 7x noc v hoteli, štandard 2-lôž-
kové izby (v ponuke aj 3-lôžkové 
a 4-lôžkové izby), vlastné sociá-
lne zariadenie

• raňajky, možnosť dokúpenia 
polpenzie

           TÝŽDEŇ NA PAGU

PAG

BRATISLAVA

klikni pre 
viac info 
na webe

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/133-tyzden-na-chorvatskom-pagu-aj-s-dopravou
https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/134-tyzden-na-chorvatskom-pagu-s-vlastnou-dopravou


Plné tri dni relaxu na pláži pri mori, v cene sú aj raňajky 
s možnosťou doplatenia polpenzie.

Opatija
Nachádza sa 10 km západne od Rijeky a patrí do Prímor-

sko-gorskokotarskej župy. Poloha na Istrii so stredomorskou 
klímou znamená nižšie teploty a viac zrážok, ako má južnejšia 
Dalmácia. Poloha Opatije na úbočí hôr a prírodného parku Učka 
vytvára letovisku skvelú scenériu.

Lovran
Mesto Lovran susedí s historickou Opatijou. Priamo pri ho-

teli (50 m) je zastávka autobusu, odkiaľ premáva autobusová 
doprava v priemere každých 20 minút. Do Opatije je to teda 
naozaj iba na skok.

Program zájazdu:

1. deň 
Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách

2. deň
Predpokladaný príchod do Chorvátska, mestečka Lovran 

susediaceho s Opatijou je v ranných hodinách. Do ubytovania 
sa na izbách o 14.00, budete mať osobné voľno. Oboznámite 
sa s lokalitou, môžete sa ísť kúpať, prípadne so sprievodcom 
navštívite Opatiju. 

3. deň
Po raňajkách budete mať možnosť zúčastniť sa fakultatív-

neho výletu do 10 km vzdialeného mesta Rijeka, 3. najväčšieho 
mesta Chorvátska. Popoludní je plánovaný návrat do Opatije, 
individuálne kúpanie alebo možnosť výletu loďou.

4. deň
Po raňajkách budete do 11.00 hod. musieť opustiť izbu, 

batožinu si budete môcť nechať na recepcii. Až do odchodu 
na Slovensko vo večerných hodinách budete mať individuálne 
voľno.

5. deň
Príchod na Slovensko bude v ranných hodinách, následne 

podľa nástupných miest.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli, štandard 2 - 
posteľové izby, vlastné sociálne 
zariadenie

• 2x raňajky v hoteli

97

260 €

169 €

Možné výdavky:
• plavba loďou cca 1 hod. 

• výlet do mesta Rijeka 

5
DNÍ

OPATIJA

Termíny
 10. 07. - 14. 07. 2019
 14. 08. - 18. 08. 2019
 21. 08. - 25. 08. 2019

OPATIJA

BRATISLAVA

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica, Zvolen

! Pozor! Maloleté osoby (do 15 
rokov) potrebujú na cestu do 
zahraničia platný cestovný pas! 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/110-leto-pri-mori-v-chorvatskej-opatiji


Termín
 26. 06. - 30. 06. 2019

98

265 €

159 €

5
DNÍ

Poďte sa s nami zabaviť do najznámejších open air klu-
bov na svete! Čakajú na vás Papaya, NOA i exotická pláž 
Zrće na ostrove Pag v Chorvátsku.

Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách.

2. deň
Po príchode na Pag sa ubytujete, a svoj voľný čas môžete 

tráviť na pláži pri mori. Podvečer budete mať možnosť využiť 
30-minútový bezplatný prevoz autobusom od penziónu na pláž 
Zrće. Tu na vás bude čakať zábava do neskorej noci. Na ces-
tu späť môžete opäť využiť možnosť bezplatného odvozu do 
penziónu v dohodnutý čas, prípadne využijete ponuku miestenj 
taxislužby.

3. deň
Po raňajkách budete mať voľný program, s možnosť účasti 

na fakultatívnych výletoch. Podvečer budete mať znovu mož-
nosť využiť bezplatný odvoz priamo na Zrće. Zábavať sa môžete 
do neskorej noci a potom sa nechať v dohodnutú dobu odviezť 
do penziónu alebo využiť taxi.

4. deň
Odhlásiť sa z ubytovania musíte do 11.00 hod. Až do večera 

budete mať príležitosť užiť si pobyt na pláži, potom vás bude 
čakať odchod na Slovensko.

5. deň
Príchod na Slovensko je plánovaný v ranných hodinách.

Mesto Pag
sa nachádza v strede rovnomenného ostrova. Je situovaný 

v prekrásnej zátoke, ktorá končí dlhou plážou v tesnej blízkosti 
centra mesta. Môžete tu sledovať alebo dokonca sa zúčastniť  
tradičných kultúrnych podujatí, ktoré sú organizované počas 
celého leta, ako napríklad letný karneval, tradičné tance, Festi-
val čipky a mnoho výstav v múzeách. Pre návštevníkov, ktorí sa 
chcú dozvedieť viac o histórii ostrova  amesta sú organizované 
akcie, ktoré prinášajú skutočné poznanie.

• doprava luxusným klimatizovaným 
autobusom

• 2x noc v hoteli, štandard 2-lôžkové 
izby, vlastné sociálne zariadenie. 
V ponuke sú aj 3-lôžkové a 4-lôž-
kové izby. 

• raňajky
• 2x bezplatne transfer na Zrće 

a späť v jednu dohodnutú hodinu

SKVELÁ PÁRTY NA ZRĆE 

BRATISLAVA

ZRĆE

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/187-skvela-party-na-zrce


Poďte sa okúpať do chorvátskeho rezortu Poreč, vrátane 
dopravy a celodenného pobytu na pláži!

Program zájazdu

1. deň
Odchod zo Slovenska bude v piatok vo večerných hodinách.

2. deň
Plánovaný príchod do chorvátskeho letoviska Poreč bude 

v  sobotu ráno. Tu vás bude čakať celodenný pobyt pri mori. 
Kúpanie, opaľovanie sa, leňošenie, posedenie pri víne,... na čo 
budete mať chuť. Odchod na Slovensko bude vo večerných ho-
dinách.

3. deň
Príchod na Slovensko je plánovaný na nedeľu ráno, rozvoz 

účastníkov zájazdu podľa nástupných miest.

Poreč
Poreč je obľúbenou turistickou destináciou. Leží na západ-

nej časti polostrova Istria. Má krásne, zachovalé, historické cent-
rum mesta a približne 17 000 obyvateľov. Krásne pláže ponúkajú 
ideálne miesto pre oddych a zábavu. Komu by sa málilo, môže 
skúsiť aj iné aktivity. Od plachtenia, potápania, surfovania či vod-
ného lyžovania cez jazdenie na koni až po rozličné loptové hry.

Samotné mesto je rozdelené na viacero letovísk. Solaris, 
Lanterna, Plava laguna, Zelena laguna či Brulo, ale aj ostrov sv. 
Nikoli, ktorý je vzdialený asi 400 metrov od mesta. Tiež ponúka 
možnosti ubytovania.

Všetky tieto letoviská sú prepojené turistickým vláčikom. 
Jeho cena je približne 15 kún. V starom meste je pešia zóna, 
parkovať vám odporúčame neďaleko autobusovej stanice.

Štýlové centrum mesta je plné nádherných pamiatok. Jeho 
typické úzke chorvátske uličky ponúkajú ideálne možnosti na 
prechádzky v tieni počas horúcich letných dní.

Po zotmení sa však situácia radikálne mení a pokojné mesto 
sa prebúdza. Nočný život spojený so zábavou a občerstvením 
v prímorských reštauráciách, baroch a podnikoch mení mesto 
na nepoznanie. Ak by ste sa chceli zabaviť na pravej nefalšova-
nej chorvátskej diskotéke, určite si budete môcť vyberať.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• celodenný pobyt pri mori

99

76 €

47 €

3
DNI

POREČ, VÍKENDOVÉ KÚPANIE

Termíny
 28. 06. - 01. 07. 2019
 05. 07. - 07. 07. 2019
 12. 07. - 14. 07. 2019
 19. 07. - 21. 07. 2019
 26. 07. - 28. 07. 2019
 02. 08. - 04. 08. 2019
 09. 08. - 11. 08. 2019
 16. 08. - 18. 08. 2019
 23. 08. - 25. 08. 2019
 30. 08. - 01. 09. 2019

BRATISLAVA

POREČ

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Zájazdy z tohto katalógu 
objednávajte na 

www.daka.sk 
alebo sa informujte na 

02/44 555 000

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/71-vikendove-kupanie-v-chorvatsku


G R É C K O
Achájci, prví Gréci, ktorí sa ocitli na Európskej pevnine, obsadili dnešné Grécko už v roku 

2000 pred Kristom. Už za 300 rokov sa im podarilo vytvoriť vlastnú kultúru. Postupne vznikali 
mestské štáty, ktoré spočiatku bojovali o moc medzi sebou, no už v roku 480 p. n. l. bojovali 
spoločne proti Peržanom. 

Antické Grécko výrazne ovplyvnilo chod svetových dejín. Vyrástli tu najväčší matematici, 
fyzici, filozofi a dramatici vtedajšieho sveta a ich diela dali základ dnešným moderným vedám 
a  kultúre. Z tých najvýznamnejších je nutné spomenúť Tálea, Diogena, Aristotela, Pytagora, 
Herodota, Sofokla, Euripida, Archimeda, Platóna, Hippokrata a Sokrata.

Grécka kuchyňa je známa v celom svete. Ak sem zavítate, určite ochutnajte pravý grécky 
gyros, tzatziky, musaku, baklavu, souvlaki a ... olivy! Na pitie si objednajte metaxu, ouzo, víno 
alebo frappé. Dobrú chuť a na zdravie! 

Grécka republika
 Hlava štátu: Prokopios Paulopoulos 
 Hlavné mesto: Atény
 Úradný jazyk: gréčtina
 Mena: Euro
 Obyvateľov: 10 955 000
 Rozloha: 131 957 km2

 Telefónna predvoľba: +30
 Zastupiteľstvo SR: +30 2106771980
 Núdzová linka: 100, 112, 199



Program zájazdu:

1. deň
Na Santorini odletíte z Viedne. Po prílete sa ubytujete v hoteli.

2. deň:
Po raňajkách navštívite letovisko Akrotiri, kde sa nachádza 

freska starej Theri, kedysi ostrova Santorini a údajne vyzerá tak 
ako kedysi vyzerala slávna Atlantída, ktorú spomínal Jules Verne 
a dokonca aj Platon. V blízkosti sa nachádza známa Červená 
pláž, kde sa budete môcť osviežiť vo vlnách Krétskeho mora. 
V  podvečerných hodinách je plánovaná prehliadka hlavného 
mesta Fira, kde sa môžete povoziť na chrbte osla alebo sa prejsť 
k prístavu po 588 schodoch. V hlavnom meste sa nachádzajú 
taverny a obchodíky so suvenírmi, v nich zažijete atmosféru pra-
vého gréckeho ostrovného života. A nenechajte si ujsť jedinečný 
výhľad z Caldera.

3. deň:
Po raňajkách nasleduje individuálne voľno na pláži. V podve-

černých hodinách sa presuniete do letoviska Oia. Táto biela dedin-
ka má neuveriteľné čaro, prechádzkami úzkymi uličkami v severnej 
časti ostrova si spríjemníte posledný večer na ostrove, prípadne 
môžete vyskúšať dobrú grécku musaku alebo víno retsina.

4. deň:
Po raňajkách vás čaká individuálne voľno na pláži, v polud-

ňajších hodinách presun na letisko a odlet do Viedne.

• letenka: Viedeň - Santorini - Vie-
deň, vrátane všetkých poplatkov 
a transféru do hotela

• 1x príručná batožina 

• 3x ubytovanie v hoteli s WC 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

SANTORINI

101

669 €

399 €

4
DNI

SANTORINI

Termíny
 13. 04. - 16. 04. 2019
 04. 05. - 07. 05. 2019
 25. 05. - 28. 05. 2019
 14. 09. - 17. 09. 2019
 28. 09. - 01. 10. 2019
 12. 10. - 15. 10. 2019

! Pri leteckých zájazdoch sú le-
tenky kupované na konkrétne 
meno. Letecké spoločnos-

ti nepovoľujú dodatočnú zmenu 
mena. Po zadaní objednávky na 
www.daka.sk už nie je možná 
zmena mena, alebo osoby za inú. 
Zákazník je tiež zodpovedný za za-
danie správneho mena, tak, ako ho 
má uvedené na cestovnom doklade.

VIEDEŇ

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/126-letecky-zajazd-na-grecke-santorini


Orientačné vstupy:
• akropola

• metro

Termíny
 18. 05. - 21. 05. 2019
 07. 09. - 10. 09. 2019
 19. 10. - 22. 10. 2019

102

699 €

399 €

4
DNI

• letenka Ryanair: Bratislava 
- Atény - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov

• 1x príručná batožina

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením, 
sprchou a raňajkami

ATÉNY

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

Priemerné ročné teploty pre oblasť ATÉNY

Priemerné ročné zrážky pre oblasť  ATÉNY
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BRATISLAVA

ATÉNY

Navštívte s nami hlavné mesto Grécka, ktoré je opra-
dené legendami a  históriou! Je pomenové podľa bohyne 
múdrosti Pallas Atheny, pretože dala v spore s bohom Po-
seidonom ľuďom krajší dar, než dal on.

Program zájazdu:

1. deň:
Odlet lietadla z Bratislavy bude v podvečerných hodinách, 

prílet do Atén vo večerných až nočných hodinách. Mestskou 
hromadnou dopravou sa presuniete do hotela.

2. deň: 
Po raňajkách vás čaká návšteva chrámu venovaného bohy-

ni Aténe - Parthenonu, ktorý sa nachádza na aténskej Akropole. 
Spolu s ním uvidíte aj chrám Erechtheion s povestnými „Karya-
tides“. Prejdete sa okolo antického divadla Herodes a okolo  
Dionýsiového divadla. Obedovať budete v známej mestskej časti 
Plaka, potom sa vydáte na návštevu Gréckej a Rímskej agory. 
Uvidíte Vežu vetrov, aj miesta, kde sa budovala prvá demokra-
cia. Nasledovať bude individuálne voľno a návrat do hotela vo 
večerných hodinách.

3. deň:
Po raňajkách navštívite Keramaikos, kde sa nachádzajú jed-

ny z najstarších náhrobkov v Grécku. Sprievodca vám porozprá-
va o keramike, ktorá sa tam vyrábala. Prejdete cez ulicu Ermou, 
zastavíte sa v bazároch v mestskej časti Monastiraki, kde bude 
vyhradená prestávka na obed. Po obede sa vydáte na prehliad-
ku chrámu Dia Olympského, gréckeho Parlamentu na námesti 
Syntagma a krásnych záhrad kráľovnej Amálie.

4. deň
Po raňajkách bude nasledovať individuálne voľno, prípadne 

budete mať možnosť navštíviť prístav Pireus. V popoludňajších 
hodinách bude nasledovať presun na letisko a odlet do Bratislavy. 

! Pozor! Maloleté osoby (do 15 
rokov) potrebujú na cestu do 
zahraničia platný cestovný pas! 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/146-letecky-zajazd-do-aten


Ostrov cisárovnej Sisi, Korfu, je perla Iónskeho mora. 
CK DAKA vám ponúka 8-dňový letecký zájazd s raňajkami.

Plný zelene aj vďaka 4 000 000 olivových stromov a koum- 
kouatu, krásnych pieskových, kamenistých a štrkových pláží. 
Druhý najväčší Iónsky ostrov s hlavným mestom Kerkyra, kto-
rá je od roku 2007 pod záštitou UNESCO. Ostrov je populárny 
pre turistov nie len kvôli plážam, ale aj zámočku cisárovnej Sisi 
Achilionu, nádhernej Paleokastritzi, kde sa vylodil Odyseus, keď 
hľadal rodný ostrov Itaku či malý myší ostrov Pontikonnisi.

Program zájazdu:

1. deň
Odlet do Kerkyry, hlavného mesta Korfu, bude z Bratislavy.

Po prílete sa pôjdete ubytovať a nasledovať bude voľný program.

2. - 7. deň
Voľný program s možnosťou využitia množstva fakultatívnych 

výletov spomenutých nižšie. Odporúčame aj prechádzku po his-
torickom centra mesta, ktoré budovali Francúzi, Angličania i Be-
nátčania. A v architektúre vidieť ich vplyv. Úzkymi uličkami, plných 
obchodíkov, reštaurácii a kaviarní sa budete túlať celé hodiny. 

8. deň
Odhlásite sa z hotela, presuniete sa na letisko a odletíte na 

Slovensko.

Možné fakultatívne výlety:
• Výlet loďou do albánskeho prístavného mesta Saranda (Sa-

randë), možnosť návštevy archeologického centra Butrint.  
Pozor! Pre vstup do Albánska je nutné mať cestovný pas!

• Výlet loďou na ostrovy Paxos a Antipaxos, návšteva modrých 
Poseidonových jaskýň.

• Výlet loďou na grécku pevninu do oblasti Pargy a na ostrov 
Paxos. 

• Celodenný výlet do Aquaparku
• Výlet po ostrove, počas ktorého uvidíte tie najkrásnejšie mies- 

ta ako Paleokastritzu či letné sídlo cisárovnej Sisi, Achilli-
on, pomenované podľa gréckeho mytologického hrdinu, 
Achillésa, ktorého 5,5 metrovú sochu Johanesa Götzeho 
môžete vidieť v hornej záhrade zámku.

• letenka Ryanair: Bratislava 
- Korfu - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov

• transfer z letiska na hotel a späť

• 1x príručná batožina 

• 7x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou a raňajkami

103

639 €

499 €

8
DNÍ

KORFU

Termíny
 13. 09. - 20. 09. 2019

KORFU

BRATISLAVA

Grécky šalát
• 3 PL olivového oleja, 1,5 PL citrónovej šťa-

vy, 1 ks strúčik cesnaku, 2 ČL morskej soli, 
1 ČL čierneho mletého korenia, 1 ČL oregá-
na, 3 ks paradajky, 1/2 zelenej papriky, 1/2 
šalátovej uhorky, 1/2 červenej cibule, 120 g 
syru feta, 16 ks čiernych olív

• Zmiešame olivový olej, citrónovú šťavu, na-
drobno pokrájaný cesnak, soľ, korenie a ore-
gáno. Na malé kúsky nakrájame zeleninu 
a syr feta. S olivami  všetko spolu premiešame.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/69-dovolenka-letecky-na-korfu


Termíny
 10. 05. - 13. 05. 2019
 12. 09. - 15. 09. 2019

104

699 €

399 €

4
DNI

Program zájazdu:

1. deň:
Odlet do Solúna bude z Bratislavy. Po prílete sa ubytujete 

v hoteli.

2. deň: 
Po raňajkách bedete mať možnosť fakultatívne navštíviť kláš-

tory Meteora. V kláštoroch Varlaam, Russou a Veľký Meteor ešte 
stále môžete pozorovať život mníchov a mníšiek. Uvidíte klad-
kový systém na vynášku potravín, ktorý je nesporne zaujímavý 
v tomto ubehanom storočí. Meteora je miesto, kde akoby na 
vysokých skalách zastal čas. Po prehliadke sa vrátite do Solúna 
a podvečernou prechádzkou sa prejdete až ku prístavu, ktorý 
patrí k jedným z najväčších v Grécku a je významným prístavom  
pre celé Stredomorie.

3. deň:
Po raňajkách vás čaká návšteva archeologického múzea, 

kostola patróna Solána, sv. Dimitrisa, Rímske fórum a štvrť La-
dadika. Navštívite s nami známe Aristotelovo námestie, plné ob-
chodíkov a reštaurácii, uvidíte sochu Alexandra Macedónskeho. 
Prejdete okolo kamennej archy Kamara, kostola Rotunda a pod-
večerný výhľad na mesto si vychutnáte z hradu nad mestom. 

4. deň:
Po raňajkách budete mať príležitosť ochutnať miestnu bou-

gatsu či frapé, ktoré vzniklo práve v Solúne. Nasledovať bude 
odchod na letisko a prílet do Bratislavy.

• letenka Ryanair: Bratislava - 
Thessaloniki - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov

• 1x príručná batožina 

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

Možné výdavky:
• fakultatívny výlet do Meteory

SOLÚN THESSALONIKI

BRATISLAVA

SOLÚN
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Priemerné ročné teploty pre oblasť  SOLÚN

Priemerné ročné zrážky pre oblasť SOLÚN
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Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/155-letecky-zajazd-na-grecke-thessaloniki


5
DNÍ

Program zájazdu:

1. deň:
Odlet na Cyprus z Bratislavy bude v ranných hodinách. Po 

prílete sa ubytujete, nasledovať bude voľný program na nádher-
ných plážach Paphosu.

2. deň:
Po raňajkách budete mať možnosť ísť na fakultatívny výlet 

alebo uprednostníte kúpanie na pláži.

Fakultatívny výlet: Cyprus a jeho história
Váš deň začneme v tradičnej dielni v dedinke Yeroskipou, 

kde uvidíte výrobu v praxi. Presuniete sa k 5-kupolovému chrá-
mu Svätej Paraskevie z 9. storočia, ochutnáme tradičné slad-
kosti Loukomia a navštívite dom pani Sofie v malej dedinke Le-
tymbou, zariadený v tradičnom cyperskom štýle. Naučí vás ako 
piecť vidiecky chlieb a ochutnáte aj jej typickú kávu.

Pokračovať budete do kláštora Enkleistra, vytesaného 
v skalách, ktorého súčasťou sú byzantské fresky.

Cestou späť sa zastavíte v miestnom vinárstve, kde budete 
mať možnosť ochutnať, a aj si kúpiť, miestne vína. 

3. deň:
Po raňajkách budete mať možnosť absolvovať fakultatívny 

výlet alebo sa vyberieť kúpať sa na pláž.

Fakultatívny Výlet: História Cypru
Bude vás čakať návšteva historických lokalít antické-

ho kráľovstva Salamis z 12. storočia pred naším letopočtom, 
neskôr mesto Famagusta s katedrálou sv. Mikuláša a benátsky-
mi hradbami. Samozrejmosťou je ochutnávka miestneho gyro-
su, kávy a iných cyperských špecialít.

4. deň:
Po raňajkách si budete môcť užiť re-

lax na pláži alebo sa vyberiete so sloven-
ským sprievodcom na výlet s potápaním.

5. deň:
V skorých ranných hodinách pôj- 

dete na letisko a odletíte do Bratisla-
vy na Slovensko.

• letenka Ryanair: Bratislava - 
Paphos - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov

• 1x príručná batožina 

• 4x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 4x kontinentálne raňajky

PAPHOS

105

699 €

399 €

CYPRUS
BRATISLAVA

Termíny
 28. 05. - 01. 06. 2019
 18. 06. - 22. 06. 2019
 03. 09. - 07. 09. 2019
 24. 09. - 28. 09. 2019

Možné výdaje:
• Cyprus a jeho história (2. deň)

• História Cypru (3. deň)

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/169-letecky-zajazd-na-cyprus


E U R Ó P A
Európa bola dcéra kráľa Agénora a jeho manželky Télefassy. Bola taká krásna, že sa do nej 

zaľúbil aj sám Zeus. Vedel, že často chodieva so svojimi družkami na pastviny. Aby oklamal svoju 
manželku Héru, premenil sa na krásneho bieleho býka. V takej podobe sa priblížil k dievčatám.
Európa si ho hneďa všimla, a keď jej býk naznačil, že ju povozí, neodolala a vyliezla mu na chr-
bát. Býk s ňou vošiel do mora a kým sa Európa spamätala, plával s ňou na šíre more. Breh sa 
rýchlo vzďaľoval a Európa sa veľmi bála. Držala sa ho za rohy, prosila, aby sa vrátili, plakala, ale 
márne. Zeus preplával more a keď vyšli na pevninu, premenil sa späť na boha. Kontinent, na 
ktorom sa ocitli, potom dostal jej meno, Európa. 



3
DNI

Trojdňová prehliadka najkrajších pamiatok v Malmö 
a Kodani so sprievodcom, 2 noci v hoteli s raňajkami, s od-
letom z Viedne.

Program zájazdu:

1. deň:
Odlet z Viedne do Kodane bude v obedňajších hodinách. 

Po prílete sa ubytujete v hoteli a vydáte sa na prechádzku ku so-
che Morskej panny, ktorú poznáte z rozprávky Hansa Christiana 
Andersena. Prejdete okolo pevnosti Kastellet, ktorej pôdorys je 
v tvare päťcípej hviezdy a bola postavená v 17. storočí. Pomaly 
sa presuniete ku fontáne Gefion a vrátite sa do hotela.

2. deň:
Po raňajkách vás bude čakať presun cez Oresudský most 

do juhošvédskeho mesta Malmö. Prehliadka začne v mestskej 
knižnici a Malmöhus, hradu v Malmö. Poprechádzate sa okolo 
kostola sv. Petra, radnice, alebo si zájdete na Sodergatan. Ve-
čer sa vrátite naspäť do Kodane, kde budete mať priestor pre 
individuálny program.

3. deň:
Po raňajkách sa vyberiete do centra Kodane na návštevu 

kostola Sankt Albans Kirke. Pešo sa prejdete okolo barokového 
kostola Marmokirken, zámku Amalien Borg Slot až k nábrežiu. 
Potom vás už bude čakať len presun na letisko a odlet do ra- 
kúskej Viedne.

• letenka Ryanair: Viedeň - Kodaň 
- Viedeň vrátane všetkých 
poplatkov

• 1x príručná batožina 

• 2x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 2x kontinentálne raňajky

107

599 €

299 €

DÁNSKO A ŠVÉDSKO

Termíny
 13. 03. - 15. 03. 2019
 28. 05. - 30. 05. 2019
 24. 09. - 26. 09. 2019

VIEDEŇ

MALMÖKODAŇ

! Pri leteckých zájazdoch sú le-
tenky kupované na konkrétne 
meno. Letecké spoločnos-

ti nepovoľujú dodatočnú zmenu 
mena. Po zadaní objednávky na 
www.daka.sk už nie je možná 
zmena mena, alebo osoby za inú. 
Zákazník je tiež zodpovedný za za-
danie správneho mena, tak, ako ho 
má uvedené na cestovnom doklade.

? Dáni, Švédi a Nóri sú potomko-
via Vikingov, severských pastie-

rov a moreplavcov. Objavili Island, 
Grónsko i Severnú Ameriku..

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/76-krasy-slovinska


Možné vstupy:
•  palác Petrodvorec

• výlet loďou, hydrofil 

• katedrála sv. Izáka 

• galéria Ermitáž  

Termíny
 28. 05. - 01. 06. 2019
 23. 07. - 27. 07. 2019
 24. 09. - 28. 09. 2019

108

899 €

599 €

5
DNÍ

PETROHRAD Program zájazdu:

1. deň:
Po prílete do Petrohradu sa pôjdete ubytovať do hotela 

a  vydáte sa na pešiu prehliadka mesta. Uvidíte Nevskyj pro-
spekt – petrohradské Champs Elyseés a Kazanský chrám. Vo 
večerných hodinách budete mať možnosť fakultatívne absolvo-
vať komentovanú tradičnú večeru s miestnymi špecialitami so 
slovenským sprievodcom (pelmene, boršč, vodka... ) 

2. deň:
Po raňajkách pôjdete do galérie Ermitáž, jedného z najstar-

ších múzeí na svete, založené v roku 1764 Katarínou Veľkou. 
Je to jedna z najúchvatnejších historicko-kultúrnych výstav na 
svete. Prejsť ju celú, by jednotlivcovi trvalo 11 rokov! Najvzác-
nejšie kúsky sú tu od Rafaela a Leonarda da Vinciho. Navští-
vite katedrálu sv. Izáka, postavenú v rokoch 1818-1858. Je to 
najväčší chrám v Petrohrade a tretí najväčší dómový chrám na 
svete, s výškou 101,5 m. Presuniete sa k Palácu Jusupovovcov 
presláveného vraždou tajomného Rasputina. Budete mať mož-
nosť stráviť večer v tradičnej ruskej krčme, zabegalovke.

3. deň:
Po raňajkách absolvujete celodenný výlet loďou do sídiel 

cárov, úžasného paláca Petrodvoreca a krásneho parku. Uvidíte 
aj Carskoje selo s preslávenou Jantárovou komnatou, jedného 
z najväčších pokladov na území Ruska. Tu budete mať možnosť 
návštevy ruskej reštaurácie s tradičnou hudbou.

4. deň:
Po raňajkách sa vyberiete na Vasilievsky ostrov do Petro-

pavlovskej pevnosti. V minulosti slúžila ako väzenie pre politic-
kých väzňov. Uvidíte krížnik Auroru, Petropavlovskú katedrálu, 
miesto posledného odpočinku ruských cárov. Neuniknú vám ani 
ďalšie pamätihodnosti Petrohradu, budova Admirality, Marsovo 
pole a Chrám Spasiteľa krvi, kde bol 1.marca 1881 zavraždený 
cár Alexander II. Vo večerných hodinách uvidíte atrakciu Bená-
tok severu, zdvíhanie mostov.

5. deň:
V ranných hodinách sa presuniete na letisko a odletíte do 

Viedne.

• letenka Rossiya: Viedeň - Petro-
hrad - Viedeň vrátane všetkých 
poplatkov

• 1x príručná batožina

• 4x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 4x kontinentálne raňajky  
(posledný deň balíček)

PETROHRAD

VIEDEŇ

? Rusko sa vyľudňuje. Každý rok 
ubúda 900-tisíc Rusov. Za po-

sledných 20 rokov zaniklo 23-tisíc 
dedín. Priemerná Ruska porodí 
1,17 dieťaťa. 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/164-5-dnovy-letecky-zajazd-do-petrohradu


Možné vstupy:
• vyhliadka Matka Vlasti 

• Vojenské múzeum

• celodenný výlet do Černobylu 
so sprievodcom

• plavba loďou po Dnepri

Spoznajte s nami hlavné mesto Ukrajiny Kyjev, navštívte 
Majdan Nezaležnosti, pozrite si sochu Matky vlasti, ktorá je 
vyššia, než Socha slobody a presvedčte sa, ako si príroda 
poradila s Černobylskou zakázanou zónou!

Program zájazdu:

1. deň:
Do Kyjeva odletíte z Bratislavy v ranných hodinách. Ubytu-

jete sa v hoteli, navštívite Chrám sv. Sofie, najstaršiu zachovanú 
bránu mesta, Zlatú bránu, prejdete sa po Majdane a Kreščatiku.

2. deň:
Po raňajkách sa vydáte ku komplexu chrámov a katakomb  

v Kyjevsko-pečerskej lavre. Kláštor bol založený v  roku 1051 
pustovníkmi. Je sídlom metropolitu a od roku 1990 je zapísaný 
do zoznamu UNESCO. V areáli sa nachádzajú stánky so suve-
nírmi, ktoré ponúkajú aj ručne maľované Ikony, miestne produkty 
a pohľadnice. Po prehliadke budete mať voľno na obed.

Po obede sa vyberiete k soche Matka Vlasť. Vyhliadka vo 
výške 91 metrov ponúka nádherný pohľad na Kyjev. V blízkosti 
monumentu sa nachádza vojenské múzeum.  

V prípade vhodného počasia, si budete môcť prezrieť Kyjev 
počas vyhliadkovej plavby na rieke Dneper. 

3. deň:
Po raňajkách si môžete spraviť vlastný program alebo sa za 

príplatok zúčastníte celodenného výletu do Černobylu.
Pred hotelom vás vyzdvihne minibus, cesta potrvá asi dve 

hodiny. V Pripjati vám miestny sprievodca porozpráva o tragédii 
z roku 1986. Prejdete sa s ním okolo prázdnych bytoviek, plavár-
ne, cez hlavné námestie a lunapark sa dostanete k jazykovej škole.

Vaša cesta bude pokračovať k Černobyľskej elektrárni kde 
uvidíte nový sarkofág na vybuchnutom 4. reaktore. Je to najťaž-
šia pohybujúca sa konštrukcia na svete. Po výstupnej kontrole 
radiácie bude nasledovať obed v jedálni, ktorá patrí k elektrárni. 
Vegetariánske menu je k dispozícii.

 Dostanete sa aj k najväčšiemu radaru sveta, Černobyl 2, 
Duga radar. Návrat do Kyjeva je plánovaný okolo 19:30 hod. 

4. deň:
Po raňajkách bude nasledovať presun na letisko a odlet.

• letenka Wizzair: Bratislava - Ky-
jev - Bratislava vrátane všetkých 
poplatkov

• 1x príručná batožina 

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

KYJEV

699 €

399 €

KYJEV A ČERNOBYL

BRATISLAVA

Termíny
 17. 05. - 20. 05. 2019
 13.  09. - 16. 09. 2019

4
DNI
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? Dejiny Ukrajiny boli veľmi dyna-
mické. Na jej území sa kedysi roz-

kladali Chazarská ríša, Kyjevská Rus, 
Litovské veľkokniežatsvtvo, Poľsko-
-litovský štát, Kozácky hajtmanát, 
Ruská ríša,... Dnes je Ukrajina druhou 
najväčšou krajinou Európy.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/152-letecky-zajazd-do-kyjeva-s-navstevou-cernobylu


Termíny
 31. 07. - 04. 08. 2019

110

280 €

159 €

5
DNÍ

Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenka cez Poľsko do Litvy. 

2. deň
Navštívite Villnius, mesto baroka, hrad Gediminas a Gedi-

minasovou ulicou sa prejdete do centra, ktoré je pod záštitou 
UNESCO. Uvidíte Prezidentský palác zo 14. storočia, mestskú 
radnicu s prekrásnym námestím Aušros Vartai.

3. deň
Vydáte sa do Tallinnu, hlavné mesto Estónska, ktorú je tiež 

pod záštitou UNESCO. Navštívite katedrálu Alexandra Nevského, 
radnicu na Radničnom námestí, bránu Vinu. Nevynecháte návšte-
vu pevnosti na mori, Paterei. Nasledovať bude presun do Rigy.

4. deň
Historické centrum Rigy patrí medzi kultúrne dedičstvá 

UNESCO a samotné mesto sa vyznačuje secesnou architektú-
rou, ktorá je porovnateľná s mestami ako Viedeň, Petrohrad či 
Barcelona. Prejdete sa cez staré mesto Vecriga Vas, ktoré vás 
naozaj očarí, pokračovať budete cez Radničné námestie okolo 
radnice, navštívite katedrálu Riga Dome z roku 1211 a námestie 
Livu. Krásny výhľad na Rigu sa vám naskytne z parku Bastej-
kalns. Vo večerných hodinách odchod smer Slovensko.

5. deň
Návrat na Slovensko bude v dopolodňajších hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 2 noci s raňaj-
kami

KRÁSY POBALTIA

? Estónsko je najateistickejšia kra-
jina v Európe. Ďalšími sú Švéd-

sko, Norsko a Česká republika.

BRATISLAVA

VILNIUS
RIGA

TALLIN

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina

? V roku 1994 sa pri plavbe z Ta-
llinu do Helsínk o 1.50 hod.

potopil v Baltskom mori trajekt 
Estonia. Bola to jedna z najhorších 
námorných katastrof 20. storočia. 
Zahynulo 852 pasažierov a členov 
posádky. Zo 14-ročnej lode, ktorej 
sa počas plavby utrhli predné na-
kladacie dvere, sa zachránilo len 
138 cestujúcich.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/125-krasy-pobaltia


BRATISLAVA

HUNEDOARA BRAN

Program zájazdu:

1. deň
Predpokladaný odchod zo Slovenska je vo večerných hodinách.

2. deň
V ranných hodinách je plánovaný príchod do mesta Hune-

doara, kde sa nachádza najkrajší hrad Mateja Korvína a perla ru-
munských hradov. Hrad, kde bol uväznený aj známy gróf Dracula, 
dal postaviť Ján Huňady v 15. storočí. Nasledovať bude presun 
do Sibiu a jeho prehliadka. Uvidíte Veľké a Malé námestie s rím-
sko-katolíckym kostolom s vežou, Palác Brukenthal a Most kla-
márov. Po prehliadke mesta bude nasledovať individuálne voľno.

3. deň
Po raňajkách vás bude čakať prehliadka horského mestečka 

Sinaia, pešia prechádzka k rozprávkovo krásnemu zámku Peleš, 
letnému sídlu rumunskej kráľovskej rodiny. Nachádzajú sa v ňom 
bohato zdobený interiér. Presuniete sa do „Draculovho hradu“ zo 
14. storočia, hradu Bran. Je celý obkolesený veľkou krásnou záhradou. 

Po presune do Brašova, jedného z najnavštevovanejších 
miest v Rumunsku, vás bude čakať prehliadka mesta so sprie-
vodcom. Mesto založil Rád nemeckých rytierov v roku 1211. Po 
prehliadke bude opäť nasledovať individuálne voľno.

4. deň
Po raňajkách vás bude čakať presun do nádherného starove-

kého mestečka Sighisoara. Prejdete sa dobovými uličkami, navští-
vite rodný dom Draculu, Vlada Tepeša, v ktorom je v súčasnosti 
reštaurácia. Prezrietme si unikátne Schody učencov, Hodinovú 
vežu z prvej polovice 14. storočia a orloj. V meste zapísanom na 
zozname Unesco budete mať aj individuálne voľno. Absolvujete 
prehliadku soľnej bane Turda, kde sa soľ ťažila už v 13. storočí. Po 
nej na vás bude čakať kultúrne centrum Sedmohradska a rodisko 
Mateja Korvína, Kluž. Cluj Napoca (rumunsky) je veľmi príjemné 
mesto, dobré jedlo, zaujímavé kultúrne aktivity, nádherné histo-
rické dedičstvo a skvelá atmosféra vás určite nesklame. V nes-
korých večerných hodinách je plánovaný odchod na Slovensko.

5. deň
Príchod na Slovensko do Bratislavy bude pravdepodobne 

v skorých ranných hodinách, následne podľa nástupných miest.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným 
sociálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli
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299 €

159 €

5
DNÍ

TRANSYLVÁNIA

Termíny
 15. 05. - 19. 05. 2019
 19. 06. - 23. 06. 2019
 18. 09. - 22. 09. 2019

? Maďarský názov Klužu je Kolo-
zsvár. Určite ho poznáte podľa 

koložvárskej kapusty.

FAMOUS CITY

Romania

CLUJ NAPOCA

KLUŽ

BRAŠOV

Nástupné miesta:
• Bratislava , Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica, Zvolen 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/165-zajazd-do-jedinecnej-transylvanie


Termíny
 08. 05. - 12. 05. 2019
 12. 06. - 16. 06. 2019
 28. 08. - 01. 09. 2019
 25. 09. - 29. 09. 2019

AMSTERDAM

BRUSEL

112

299 €

179 €

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom- 
berok, aj Banská Bystrica 
a Zvolen

5
DNÍ

BRATISLAVA

Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska do Belgicka v popoludňajších hodinách.

 2. deň
V ranných hodinách prídete do Waterloo, odtiaľ budete po-

kračovať do Bruselu, kde vás bude čakať celodenná prehliadka. 
Uvidíte Katedrálu sv. Michala, Kráľovský palác, Námestie Grande 
Place s radnicou, Manneken Pis, Atómium, navštívite park Mi-
ni-Europe. Večer sa presuniete do hotela smerom na Antverpy.

 3. deň
Po raňajkách sa vyberiete na prehliadku flámskych Antverp. 

Navštívite katedrálu, prejdete sa krásnym námestím s cechový-
mi domami a renesančnou radnicou. Pokračovať v ceste budete 
do Rotterdamu, najväčšieho prístavu v Európe so zaujímavou, 
modernou architektúrou. Navštívite malebné mesto Delft s No-
vým kostolom, kde sú pochovaní príslušníci holandského kráľov-
ského rodu, dynastie Oranje. Nasledovať bude krátky presun do 
Scheveningenu, najluxusnejšieho prímorského letoviska krajiny 
tulipánov, kde sa prejdete po elegantnej promenáde. Môžete tu  
ochutnať národné jedlo, haringa. Nazáver sa poprechádzate po 
historickom centra Hágu.

4. deň
Ráno navštívite malebný skanzen Zaanse Schans. Tešiť sa 

môžete na návštevu syrovej farmy s ochutnávkou i nákupom sy-
rov, a na ukážku výroby drevákov. V ceste budeme pokračovať 
do Amsterdamu, navštívite brúsiareň diamantov a budete mať 
možnosť navštíviť Rijksmusea či Múzeum Vincenta van Gogha. 
Potom vás bude čakať kvetinový trh, prehliadka historického 
centra mesta s námestím Dam, kráľovským palácom, koruno-
vačným kostolom a plavba loďou po grachtoch. V osobnom 
voľne si môžete prezrieť Múzeum voskových figurín Madame 
Tussaud alebo Štvrť červených svetiel a coffee shopov. Odchod 
na Slovensko bude v neskorých večerných hodinách.

 5. deň
Príchod na Slovensko do Bratislavy bude v popoludňajších 

hodinách, následne podľa nástupných miest.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

Možné vstupy:
• Katedrála Antwerpy

• Mini-Europe a Atomium

• Metro

• Nový kostol v Delfte 

• Plavba po grachtoch 

• Rijksmuseum

• Museum Vincenta Van Gogha

• Madame Tussauds 

BENELUX

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/20-5-dnovy-zajazd-do-beneluxu


Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska bude v popoludňajších hodinách. Do 

Holandska pocestujete v noci, s pravidelnými prestávkami. 

2. deň 
V ranných hodinách je plánovaný príchod do Amsterdamu. 

Prehliadku mesta začnete pri kostole sv. Mikuláša, kam sa cho-
dievali modliť námorníci, než vyplávali na more. Prezriete si hlav-
né námestie Amsterdamu Dam a zablúdime aj do budovy Mest-
skej váhy, kde sa kedysi konali dokonca aj verejné pitvy. Potom 
navštívite najstaršiu brusiareň diamantov v Európe. Popoludní 
si budete môcť vybrať. Rijksmuseum, kde sa môžete zoznámiť 
s tvorbou holandských maliarov ako Rembrandt van Rijn, Peter 
Paul Rubens, Vermeer čo Breugel alebo sa vyberiete do múzea 
venovaného tvorbe Vincenta van Gogha. Mimochodom, prezra-
díme vám, aj kde majú v Amsterdame najlepšie wafle.

3. deň
Hneď po raňajkách sa vyberiete na najväčšiu výstavu kvetín 

Keukenhof. Uvidíte tu nielen nespočetné množstvo farieb a druhov 
tulipánov, ale aj množstvo iných kvetiniek a rastlín. Mimochodom, 
viete že keď sa z dnešného Turecka dostali do Európy prvé tuli-
pány, boli to kvetiny, ktoré si mohli dovoliť len najbohatšia šľachta 
a vystavovali sa v samostatných vázach len po niekoľko kúskov.

Popoludní navštívite obľúbené letovisko Scheveningen, kde 
má svoje letné sídlo aj holandská kráľovská rodina. Nadýchate sa 
vône severného mora a možno si domov prinesiete aj zopár mušlí.

4. deň
Posledný deň navštívite živý skanzen Zaanse Schan, kde sa 

zoznámime s holandskými tradíciami, ako je výroba drevákov, 
syra Gouda, modro-bielej keramiky, či karamelom lepených slad-
kých waflí. Pozriete sa aj do vnútra pravého veterného mlyna.

Popoludní sa vrátite do Amsterdamu a dokončíte prehliadku 
mesta. Bude na vás čakať plavba po grachtoch a slávna Štvrť 
červených svetiel. Večer odcestujete smerom na Slovensko.

5. deň
Príchod na Slovensko do Bratislavy v popoludňajších hodinách, 
následne podľa nástupných miest.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

AMSTERDAM

113

265 €

179 €

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom- 
berok, aj Banská Bystrica 
a Zvolen

Možné vstupy: 
• Keukenhof (výstava)

• Rijksmuseum

• Coster

• Van Gogh

• Grachty

5
DNÍ

KVETY A HOLANDSKO

BRATISLAVA

Termíny
 03. 04. - 07. 04. 2019
 17. 04. - 21. 04. 2019
 01. 05. - 05. 05. 2019
 08. 05. - 12. 05. 2019

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/9-5-dnovy-zajazd-do-holandska-s-navstevou-kvetinovej-vystavy


Orientačné vstupné:
• Rheinfall - vodopády na Rýne
• Loď k vodopádu
• Výlet loďou po Ženevskom jazere
• Ľadovec na Furkapass
• Chaminix, Lanovka: Aiguille du 

Midi / 3 842 m alebo Le Brevent 
2 000 m , Montenvers – ľado-
vec, zubačka 

Termíny
 22. 05. - 26. 05. 2019
 26. 06. - 30. 06. 2019
 07. 08. - 11. 08. 2019
 25. 09. - 29. 09. 2019

114

229 €

169 €

5
DNÍ

CHAMONIX

KOSTNICA

VADUZ

Jedinečný autobusový zájazd po perlách 4 krajín. Navští-
vite miesta ako Mont Blanc, Ženevu, Schaffhausen, Vodopá-
dy na Rýne, Kostnicu a Vaduz.

Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska bude vo večerných hodinách.

2. deň
V raňajších hodinách pricestujete do Kostnice, mestečka na 

brehu Bodamského jazera, pozriete si centrum mesta a prístav. 
Neskôr sa pristavíte pri najväčších vodopádoch v Strednej Európe, 
Rýnskych vodopádoch pri Schaffhausene. Sú 150 m široké s 21 m 
prevýšením. V popoludňjaších hodinách vás bude čakať mestečko 
Montreux na brehu Ženevského jazera. Tu strávil posledné dni jeho 
života Freddy Mercury. Ubytovaní budete vo  Francúzsku.

3. deň
Po raňajkách vás bude čakať Chamonix. Budete mať mož-

nosť vyviesť sa do najvyššie položenej stanice lanovky západnej 
Európy, Aiquille du Midi vo výške 3 842 m. n. m. Zážitkom je aj 
jazda lanovkou na Le Brévent, masív oproti Mont Blancu. V Cha-
monix dostanete voľno i na občerstvenie a nákup suvenírov. 
V neskorších popoludňajších hodinách sa presuniete do Ženevy, 
kde vás v podvečerných hodinách bude čakať prehliadka mesta.

4. deň
Ráno sa vydáte údolím rieky Rhony. Cestou uvidíte 4-tisícové 

zasnežené vrcholy Álp, vinice a ovocné sady v povodí rieky. Prie-
smyk Furkapassvám ponúkne pohľad z Belevederu na prameň 
rieky Rhony a vstup do ľadovca. V popoludňajších hodinách sa 
cez Andermatt presuniete do hlavného mesta Lichtenštajnska, 
Vaduzu. V podvečerných hodinách bude odchod na Slovensko.

5. deň
Príchod na Slovensko je plánovaný v ranných hodinách.

• doprava luxusným klimatizovaným 
autobusom

• ubytovanie na 2 noci s raňajkami

ŠTYRI KRAJINY EURÓPY

BRATISLAVA

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/102-jedinecny-zajazd-po-4-krajinach-europy


BRATISLAVA

ŠVAJČIARSKO

LICHTENŠTAJNSKO

Program zájazdu:

1. deň:
Odchod zo Slovenska bude vo večerných hodinách.

2. deň
V ranných hodinách pricestujete do Vaduzu, hlavného mesta 

Lichtejnštajnska, šiestej najmenšej krajiny sveta. Mesto je koru-
nované hradom. Čakať na vás bude krásny výhľad na kráľovský 
hrad a krátka prechádzka po historickom mestečku. Nasledovať 
bude presun do Luzernu, mesta s úžasne zachovanou stredo-
vekou architektúrou. Uvidíte Kapellbrücke, jedinečný krytý dreve-
ný most s vodnou vežou a jazero Lucerne. Prezriete si mestské 
hradby s historickými domami, navštívite katedrálu sv. Leodegar-
da, Jezuitský kostol, Most vetešníkov s Levím pamätníkom, sym-
bolom mesta. Popoludní na vás bude čakať najstrmšia zubačka 
sveta na horu Pilatus (2 128 m n. m.), odkiaľ sa vám naskytne vý-
hľad na známe hory Rigi, Säntis, Titlis a nemecký Schwarzwald.

3. deň
Po raňajkách sa presuniete do Bernu, hlavného mesta 

Švajčiarska, ktorého centum je zapísané na zoznam UNESCO. 
Ponúka okrem iného šesť kilometrov arkád, jednu z najdlh-
ších krytých obchodných promenád v Európe. Fascinujúce sú 
i hodinová veža Zytglogee, katedrála Münster, federálny palác, 
medvedí park, ružová záhrada a výhľad na staré centrum mesta. 
Nasledovať bude presun do historického mesta Thun s krásne 
zachovanými stredovekými domami a dominantným stredove-
kým hradom z 12. storočia s možnosťou plavby po Thunskom 
jazere s úžasnými výhľadmi na okolitú krajinu.

4. deň
Po raňajkách bude nasledovať presun do Ženevy, ležiacej na 

brehu Ženevského jazera s úžasnou scenériou Álp. Uvidíte tu ka-
terálu sv. Petra, z ktorej veže je nádherná vyhliadka na celé mesto. 
A neujde vám pohľad na fontánu Jet d´eau, striekajúcu do výšky 
140 m rýchlosťou 200 km/hod., ani neopakovateľná atmosféra 
mesta. V neskorých večerných hodinách odchod na Slovensko.

5. deň
Príchod na Slovensko do Bratislavy v dopoludňajších hodi-

nách, následne podľa nástupných miest.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným 
sociálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

Orientačné vstupy:
• Zubačka na horu Pilatus

• Plavba po jazere Thun

115

330 €

199 €

5
DNÍ

ŠVAJČIARSKE NAJ...

Termíny
 04. 09. - 08. 09. 2019

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica, Zvolen

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/163-to-najlepsie-zo-svajciarska


245 €

149 €

Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska bude v popoludňajších hodinách. Noč-

ný prejazd do Chorvátska absolvujete s pravidelnými prestávkami.

2. deň
V ranných hodinách príchod na Makarsku riviéru. V prípa-

de pekného počasia sa budete môcť okúpať v mori. Odtiaľ vás 
bude čakať už len krátka cesta do Medžugoria, kde budete mať 
voľno na nákup v supermarkete. Po ubytovaní sa v penzióne vás 
bude čakať večera.

3. deň
Po raňajkách vás bude čakať návšteva kostola svätého Ja-

kuba. Odtiaľ sa presuniete na  Podbrdo, kde sa bude konať 
Modlitba svätého ruženca na úpätí Podbrda. Po nej sa presu- 
niete na Majčino selo, ku hrobu pátra Slávka. Po návrate do 
Medžugoria sa môžete zúčastniť večerného programu so 
svätou omšou a adoráciou. Po príchode do penziónu budete 
mať pripravenú večeru.

4. deň
Po skorých raňajkách sa odhlásite z ubytovania a vyberiete 

sa na Krížovú cesta na vrch Križevac, kde bude svätá omša. 
Po nej pôjdete na návšteva komunitného centra Cenakolo, kde 
sa stretnete s vizionárom, ak sa bude práve v Medžugorí na-
chádzať. Na záver dňa sa budete môcť opäť zúčastniť každo-
denného medžugorského večerného programu so svätou om-
šou. Odchod na Slovensko bude okolo 20.00 hod.

5. deň
Príchod na Slovensko do Bratislavy bude v doobednajších 

hodinách, následne podľa nástupných miest.

Medžugorie
Šiestim mladým ľuďom sa 24. júna 1981 v Medžugorí zjavila 

Panna Mária. Podľa ich slov videli ženu s dieťaťom v náručí, kto-
rá im naznačovala, aby k nej vykročili. Zo strachu tak neurobili, 
ale o deň neskôr sa na miesto vrátili a s Pannou Máriou sa stretli 
a rozprávali. Podľa ich slov si ich na kopci Podbrdo Panna Mária 
vybrala za svojich vizionárov. 

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v penzióne s vlastným 
sociálnym zariadením a sprchou

• 2x polpenzia v penzióne

• v prípade priaznivého počasia 
kúpanie na Makarskej riviére

Termíny
 04. 09. - 08. 09. 2019

BRATISLAVA

MEDŽUGORIE

MEDŽUGORIE 

116 5
DNÍ

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

Zájazdy z tohto katalógu 
objednávajte na 

www.daka.sk 
alebo sa informujte na 

02/44 555 000

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica, Zvolen 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/24-5-dnovy-zajazd-do-medzugoria


Program zájazdu:

1. deň:
Po príchode do Slovinska v ranných hodinách začnete 

vašu prehliadku jednou z najslávnejších a najnavštevovanejších 
atrakcií Slovinska, prekrásnou Postojnou jaskyňou, ktorá patrí 
k najdlhším jaskyňám v Európe. Okrem krátkej prechádzky so 
sprievodcom, si užijete aj cestu vláčikom. Krasová jaskyňa v naj-
krajších sieňach, špagetovej, bielej a červenej, doslova vyráža 
dych. Ďalším unikátom tejto jaskyne je živočích prezývaný ľud-
ská ryba, ktorý dokáže žiť niekoľko rokov bez príjmu potravy. 

Po prehliadke jaskyne budete pokračovať v ceste na Pred-
jamský hrad. Vyzerá, akoby vyrastal zo skaly. Všeobecne patrí 
k najfascinujúcejším hradom na svete a taktiež k najvďačnejším 
fotografickým námetom v Slovinsku. Po návšteve hradu sa pre-
suniete na ubytovanie v neďalekom hoteli. 

2. deň:
Po raňajkách sa presuniete z hotela k pôvabnému jazeru 

Bled. Pred storočím sa tu stretávala smotánka vtedajšej Ra- 
kúsko-uhorskej monarchie. Jazero je obklopené Julskými alpa-
mi a uprostred jazera sa nachádza malý kostolík. S ním sa spája 
niekoľko legiend a tradícií. Napríklad, ak si tu ženích chce zobrať 
svoju nevestu, musí ju vyniesť po 99 kamenných schodoch hore 
do veže. 

Ďalšou zastávkou bude Bledský hrad, z ktorého sa vám 
naskytne úžasný výhľad na jazero a okolie. Posledným navští-
veným miestom bude hlavné mesto Slovinska, Ljubľjana. Je 
označovaná ako mesto romantickým mostov. Samozrejmosťou 
je prehliadka najzaujímavejších častí a pamätihodností mesta. 

Odchod domov na Slovensko bude v podvečerných hodi-
nách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 1x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 1x raňajky v hoteli

117

600 €

299 €

3
DNI

DUBLIN

Možné vstupy: 
• Postojná jaskyňa

• Hrad Bled 

• Predjamský hrad

Termíny
 08. 06. - 09. 06. 2019
 29. 06. - 30. 06. 2019
 07. 09. - 08. 09. 2019
 05. 10. - 06. 10. 2019

117

159 €

99 €

2
DNI

KRÁSY SLOVINSKA

BRATISLAVA

ĽUBĽANA

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

? Na návštevu Postojnej krasovej 
jaskyne doporučujeme teplo 

sa obliecť a obuť, pretože celoroč-
ná teplota vo vnútri je 10 -14 °C. 
Cesta do jaskyne začína vláčikom, 
ďalej pokračujete pešo. Vhodná aj 
pre deti .

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/76-krasy-slovinska


Termín
 27. 09. - 29. 09. 2019

118

89 €

49 €

2
DNI

Najväčší pivný festival na svete, Oktoberfest, sa koná 
každoročne v Mníchove už vyše 180 rokov! Každý rok sa 
festivalu zúčastní viac ako 6 miliónov ľudí z celého sveta.

Viac ako 1 600 čašníkov a 14 veľkých pivných stanov vám 
zaručí dostatok toho najlepšieho známeho bavorského piva 
a mnohých bavorských kulinárskych špecialít. Nenechajte si ujsť 
túto jedinečnú slávnosť!

Od roku 1880 sa povolilo predávať pivo a pri príležitos-
ti 100.  výročia sa vypilo 12 000 hektolitrov piva. V roku 1950 
bolo zavedené tradičné otvorenie Oktoberfestu, a to dvanástimi 
výstrelmi z mažiara a narazením sudu presne o dvanástej v so-
botu úradujúcim starostom Mníchova so slovami O zapft is!, Je 
narazené!

Za vstup na festival alebo do stanov sa neplatí. Pozor! Fajčiť 
sa môže len vonku, v stanoch je zakázané.

Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, do Mní-

chova prídete v poludňajších hodinách. Až do večera budete 
mať osobné voľno, aby ste si Oktoberfest užili podľa vlastného 
uváženia a spokojnosti. 

Vo večerných hodinách bude odjazd autobusu, na Sloven-
sko prídete v nočných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• pivo v autobuse ako welcome 
drink zadarmo

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

OKTOBERFEST, MNÍCHOV

? Zabávajúci sa pivní gurmáni 
v roku 2015 stratili 600 pasov, 

580 peňaženiek, 320 mobilných 
telefónov, 220 tašiek a batohov, 18 
kamier. Zaznamenané sú aj nálezy 
GoPro kamery, invalidného vozíčka, 
WC kefy, zubnej protézy a psa.

BRATISLAVA

MNÍCHOV

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/22-zajazd-na-oktoberfest-v-mnichove


Poďte s nami na 88. medzinárodný autosalón v Ženeve! 
V priebehu jedného dňa tu vidíte tie najväčšie novinky zo sve-
ta automobilového priemyslu.

Bohatá história autosalónu vo švajčiarskej Ženeve sa začala 
odvíjať pred vyše sto rokmi. Od 29. apríla do 7. mája 1905 sa 
v Ženeve konala prvá Národná výstava automobilov a bicyklov, 
ktorej sa zúčastnilo 59 vystavovateľov.

Od roku 1924 získal autosalón, vtedy už s dvomi stovkami 
vystavovateľov, medzinárodný rozmer. Jeho každoročné otvore-
nie dokázala prerušiť len druhá svetová vojna.

Autosalón v Ženeve patrí do Grand Slamu piatich najvý-
znamnejších akciách svojho druhu na svete. Spoločne sem 
patria európsky Paríž a Frankfurt, americký Detroit a japonské 
Tokio.

Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska bude v podvečerných hodinách.

2. deň
Príchod na Ženevský autosalón je plánovaný v ranných ho-

dinách. Celý deň strávite na autosalóne v rámci individuálneho 
voľna. Vo večerných hodinách bude odchod a presun na Slo-
vensko.

3. deň
Príchod na Slovensko je predpokladaný v doobednajších 

hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

119

145 €

85 €

Možné vstupy:
• autosalón

3
DNI

AUTOSALÓN V ŽENEVE

Termíny
 08. 03. - 10. 03. 2019

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

BRATISLAVA

ŽENEVA

? Na autosalóne 2018 sa na 
ploche 73 000 m2 ženevského 

Palexpa zúčastnilo 178 vystavova-
teľov.

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava a Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/161-zajazd-na-autosalon-v-zeneve


AFRIKA-ÁZIA
Afrika je tretí najväčší kontinent, rozkladá sa na ploche asi 30,3 miliónov km². Je to druhá 

najľudnatejšia krajina s vyše miliardou obyvateľov. Kontinentu dali názov Afrika starí Rimania, 
pravdepodobne podľa berberského kmeňa Afri, ktorý žil v okolí Kartága.

Afrika má 54 svetovo uznaných suverénnych štátov. 

Ázia je najväčším kontinentom, ktorý tvorí s Európou jednu pevninu, rozdelenou pohorím 
Ural v Rusku. Má rozlohu asi 44 579 000 km², čo je približne tretina všetkej súše na Zemi. Je tiež 
najľudnatejším kontinentom, len Čína a India majú vyše miliardy obyvateľov. Polovica najdlhších 
riek z prvej svetovaj štrnástky, sú v Ázii.



Možné výdaje:
• Možnosť autobusového fakulta-

tívneho zájazdu do Betlehema.

Štvordňová prehliadka najkrajších pamiatok Izraela so 
sprievodcom a odletom z Bratislavy. 

Program zájazdu:

1. deň
Odlet bude z Bratislavy, prílet do Ejlatu v poludňajších hodi-

nách. Nasledovať bude presun k Mŕtvemu moru. V rámci voľné-
ho programu budete mať možnosť kúpania sa. Po 2-3 hodinovej 
prestávke odcestujete do Jeruzalema. Príchod do hotela je plá-
novaný vo večerných hodinách, nasledovať bude voľný program.

2. deň: 
Po raňajkách vás bude čakať prehliadka Olivovej hory, 

Getsemanskej záhrady, Kostola všetkých národov (Baziliky agó-
nie) a Jaskyne zajatia Pána. Zastavíte sa aj v Kostole hrobky 
Panny Márie miesta posledného odpočinku Panny Márie, uvidíte 
Leviu bránu a spoločne prejdete Krížovú cestu až k Bazilike Svä-
tého hrobu. Po ukončení programu bude možnosť ísť do hotela 
alebo si spravíte vlastný program.

3. deň:
Tretí deň zájazdu začnete po raňajkách prehliadkou Západ-

ného múru, nazývaného tiež Múr nárekov. Uvidíte Chrámovú 
horu, Skalný dóm, Mešitu al-Aksá. Prejdete sa cez Arabskú aj 
Židovskú štvrť, cestu ukončíte pri Damašskej bráne.

4. deň:
Po raňajkách presun na letisko Ejlat a odlet na Slovensko.

• letenka Ryanair: Bratislava - Ej-
lat - Bratislava vrátane všetkých 
poplatkov

• 1x príručná batožina

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným WC a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

BRATISLAVA

121

699 €

399 €

4
DNI

IZRAEL

EJLAT

Termíny
 06. 12. - 09. 12. 2018
 13. 12. - 16. 12. 2018
 10. 01. - 13. 01. 2019
 24. 01. - 27. 01. 2019
 07. 02. - 10. 02. 2019
 21. 02. - 24. 02. 2019
 07. 03. - 10. 03. 2019
 14. 03. - 17. 03. 2019
 21. 03. - 24. 03. 2019
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Priemerné ročné teploty pre oblasť ISTANBUL

Priemerné ročné zrážky pre oblasť ISTANBUL

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

! Pre tento zájazd je potrebné 
mať cestovný pas s dobou 
platnosti minimálne 6 mesia-

cov pred návratom na Slovensko.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/140-letecky-zajazd-do-izraela


Termíny
 09. 05. - 12. 05. 2019
 23. 05. - 26. 05. 2019
 13. 06. - 16. 06. 2019
 26. 07. - 29. 07. 2019
 12. 09. - 15. 09. 2019
 17. 10. - 20. 10. 2019

122

699 €

399 €

4
DNI

ISTANBUL

Brána orientu, mesto z rozprávok 1 000 a jednej noci, aj 
to je Istanbul. A ešte omnoho viac. Mesto tisícich tvárí si vás 
podmaní svojou atmosférou a stane sa vašou celoživotnou 
láskou.

Program zájazdu:

1. deň:
Odlet z Viedne bude v raňajších hodinách a prílet do Istanbu-

lu predpoludním. Po ubytovaní sa v hoteli vás bude čakať krátka 
prehliadka mesta na Bospore, navštívite časť Galata s Galatskou 
vežou. Večer si spestríte popíjaním pravej tureckej kávy alebo 
jablkového čaju a ochutnáte aj tradičnú vodnú fajku nargile.

2. deň:
Po raňajkách bude nasledovať prehliadka Istanbulu, sultán-

sky palác Topkapi s  pokladnicou a háremom, rímska cisterna, 
mešita sultána Sulejmana s jeho hrobkou, orientálny bazár s ko-
rením, orieškami a nekonečným množstvom istanbulských suve-
nírov. Loďou sa vydáte na výlet pod bosporské mosty. Prezriete 
si aj slávne nádražie Sirkeci, ak budete mať šťastie, uvidíte legen-
dárny Orient express. Vo večerných hodinách budete mať mož-
nosť navštíviť dych vyrážajúce predstavenie tancujúcich Dervišov.

3. deň:
Po raňajkách budete pokračovať v poznávaní Istanbulu, uvi-

díte svetoznámu mešitu Hagia Sofia, Modrú mešitu, Hippodrom 
a Veľký bazár s možnosťou nákupu korenín, sušeného ovocia 
a typických tureckých výrobkov.

4. deň:
Po raňajkách sa spoločne vydáte vychutnať si typické istan-

bulské ráno v jednej z miestnych kaviarní s neodmysliteľnou ká-
vou a čerstvým pečivom. Nasledovať bude voľný čas v centre, 
v popoludňajších hodinách transfer na letisko. Odlet do Viedne 
bude vo večerných hodinách.

• letenka: Viedeň - Istanbu-
lu - Viedeň vrátane všetkých 
poplatkov

• 1x príručná batožina 

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

• transfer v Istanbulu z letiska na 
hotel a späť

ISTANBUL

Možné výdavky: 
• plavba loďou do ázijskej časti

• Topkari

• Hagia Sofia
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 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

VIEDEŇ

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/56-letecky-zajazd-do-istanbulu


Prežite svoju dovolenku v hoteli Kleopatra Dreams Beach 
Hotel 4**** s priestrannými moderne zariadenými izbami, pri 
slávnej Kleopatrinej pláži a 2 km od centra Alanye! Doporu-
čujeme všetkým, ktorí vyhľadávajú ubytovanie v príjemnom 
hoteli s all inclusive programom a nápojmi na pláži v cene. 

Program zájazdu:

1. deň
Odletíte z Bratislavy, po prílete sa ubytujete v hoteli.

2. - 7. deň
Budete mať osobné voľno, v ktorom sa môžete vybrať na 

niektorý z fakultatívnych výletov.

8. deň
Odhlásite sa z ubytovania, a v čase po odlet na Slovensko 

budete mať voľný program.

Mesto Alanya
leží na pobreží Stredozemného mora na juhu Turecka. Je 

súčasťou Tureckej riviéry, pod krásnym pohorím Taurus. Od le-
tiska v Antalyi je vzdialené asi dve hodiny jazdy (123 km).

Alanya patrí k typickým destináciám pre dovolenku na pláži. 
Nájdete tu príjemne teplé more. Okolie mesta ponúka množstvo 
príležitostí na výlety a zájazdy k prírodným, historickým a kultúrnym 
zaujímavostiam regiónu. Ak sa budete chcieť zúčastniť niektorého 
z fakultatívnych výletov, stačí sa dohodnúť s našim delegátom.

Strava:
Program all inclusive zahŕňa alkoholické a nealkoholické ná-

poje v dobe 10.00 - 23.00 hod. - môže byť hotelom zmenená. 
Raňajky, obed a večera formou bufetu sú podávané v reštaurácii 
v nasledujúcich časoch: 08.00 - 10.00 raňajky, 12.30 - 14.00 
obed, 16.00 - 17.00 káva, čaj a sušienky, 19.00 - 21.00 večera. 

Od 10.00 do 17.00 je k dispozícii bufet na pláži - pivo, čaj, 
káva, nealkoholické nápoje, voda a minerálka, od 10.00 do 
23.00 Lobby bar - rakı, gin, vodka, koňak, miestne likérky, pivo, 
víno, čaj, káva, kola, fanta, sprite, minerálka, voda.

Pláž a plážový servis:
Krásná piesočná Kleopatrina pláž je od hotela oddelená 

miestnou komunikáciou, lehátka, slnečníky a nápoje k dispozícii.

• spiatočná letenka Bratislava 
- Antalya - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov

• 7x noc v hoteli, štandard 2-lôž-
kové izby, vlastné sociálne zaria-
denie. V ponuke sú aj 3-lôžkové 
a 4-lôžkové izby)

• all inclusive
• dieťa 0-12 r. zadarmo na prístelke 

s 2 platiacimi osobami v dvojlôž-
kovej izbe (platí len za letenku)

ALANYA

123

600 €

od 579 €

8
DNÍ

ALANYA
BRATISLAVA

Termíny
 03. 06. - 10. 06. 2019
 10. 06. - 17. 06. 2019
 17. 06. - 24. 06. 2019
 24. 06. - 01. 07. 2019
 01. 07. - 08. 07. 2019
 08. 07. - 15. 07. 2019
 15. 07. - 22. 07. 2019
 22. 07. - 29. 07. 2019
 29. 07. - 05. 08. 2019
 05. 08. - 12. 08. 2019
 12. 08. - 19. 08. 2019
 19. 08. - 26. 08. 2019
 26. 08. - 02. 09. 2019
 02. 09. - 09. 09. 2019
 09. 09. - 16. 09. 2019
 16. 09. - 23. 09. 2019
 23. 09. - 30. 09. 2019
 30. 09. - 07. 10. 2019

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/188-tyzden-v-tureckej-alanyi-aj-s-letenkou


Termíny
 09. 02. - 12. 02. 2019
 02. 03. - 05. 03. 2019
 02. 11. - 05. 11. 2019

MARAKÉŠ

124

899 €

499 €

4
DNI

Spoznajte s nami najznámejšie a štvrté najväčšie ma-
rocké mesto, červený Marakéš. Je preslávené berberskými 
soukmi, námestím Jemaa el Fna či palácom Al Bahia. 

Program zájazdu:

1. deň:
Odlet do Marakéšu bude z Bratislavy. Po ubytovaní sa pôj- 

dete na návštevu židovskej časti Mellah s krásnymi záhradami, 
soukmi, fontánami a synagógami. Nevynecháte ani večernú náv- 
števu mediny Marrakesh. Uvidíte jedno z najväčších námestí v Af-
rike, Jemaa el fnaa, zapísané v UNESCO. Tu vám učarujú vystú-
penia opíc a hadov. Prejdete sa soukmi, typickými berberskými 
trhoviskami. Uvidíte i bránu Bab Agnou z 12. storočia. 

2. deň:
Po raňajkách sa vydáte na návštevu nádherných palácov 

a múzeí. Navštívite palác z rozprávky 1000 a 1 noci, palác Al Ba-
hia, uvidíte kráľovský palác Dar el Marhzen, ktorý sa nachádza  
v blízkosti palácu El Badi, ktorý vznikol po vojne troch kráľov 
v roku 1578. Po obede, kedy budete môcť ochutnať tradičný 
marocký kous-kous, sa vydáte na návštevu múzeí islamského 
umenia a poprechádzate sa záhradami Agdal, ktoré majú roz-
lohu cez 4 000 hektárov. Nasledovať bude individuálne voľno, 
odchod na hotel bude vo večernych hodinách. 

3. deň:
Po raňajkách sa vydáte na návštevu mešít. Mešita Koutou-

bia má 77 metrov vysoký minaret, ktorý je najvyšším bodom 
v  medine. Mešita Ben Youssef bola postavená v 12. storočií, 
Moussine mešita je komplexom fontán, mešity a knižnice zo 
14. storočia. Po obede sa môžete vydať v rámci individuálneho 
voľna  na návštevu miestnych kúpeľov.

4. deň:
Po raňajkách vás bude čakať odlet do Bratislavy.

• letenka Ryanair: Bratislava - 
Marakéš - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov

• 1x príručná batožina

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

MARAKÉŠ

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

Priemerné ročné teploty pre oblasť MARAKÉŠ

Priemerné ročné zrážky pre oblasť  MARAKÉŠ
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! Pre tento zájazd je potrebné 
mať cestovný pas s dobou 
platnosti minimálne 6 mesia-

cov pred návratom na Slovensko.

Zájazdy z tohto katalógu 
objednávajte na 

www.daka.sk 
alebo sa informujte na 

02/44 555 000

BRATISLAVA

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/153-letecky-zajazd-do-marrakesha


Program zájazdu:

1. deň:
Odlet bude z Viedne a prílet do Ammánu. Po ubytovaní sa 

začnete prehliadkou Al Balad, starej časti mesta, kde sa na-
chádzajú trhy, reštaurácie, obchody. 

2. deň:
Po raňajkách bude možný fakultatívny výlet do Petry. Uvidíte 

známe skalné paláce, prejdete 2 km dlhým kaňonom pomedzi 
úzke steny, ktorý má miestami šírku iba 10 m a je 100 m vysoký. 
Výletom si pripomeniete aj film Georgea Lucasa Indiana Jones.

3. deň:
Po raňajkách sa vydáte do uličiek takmer trojmiliónového 

Ammánu, hlavného mesta Jordánska. Z každého kúta tu dýcha 
história. V priebehu dňa navštívite rímsky amfiteáter, Citadelu, 
z  ktorej výhľad na starú časť mesta, aj moderné veľkomesto. 
Obedňajšia prestávka bude v časti Jabal Al Lweibdeh. Neskôr 
navštívite mešitu kráľa Abdullaha alebo mešitu Abu Darwish, kde 
pre ženy platia prísne pravidlá a pri návšteve nesmú mať odhale-
ný ani prst na nohe. Prehliadku zakončíte návštevou Ahl Al Kahf, 
miesta spomínaného v Koráne aj v Biblii, sedem spáčov z Efezu.

4. deň:
Po raňajkách bude nasledovať individuálne voľno alebo 

sprevádzaná návšteva archeologického centra Qar Al-Aba. Po 
nej bude nasledovať odlet do Viedne.

• letenka Ryanair: Viedeň - 
Amman - Viedeň vrátane 
všetkých poplatkov

• 1x príručná batožina 

• 3x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

• 3x kontinentálne raňajky

• miestny aj slovenský sprievodca

125

699 €

399 €

4
DNI

JORDÁNSKO

Termíny
 01. 12. - 04. 12. 2018
 23. 03. - 26. 03. 2019Priemerné ročné teploty pre oblasť AMMÁN

Priemerné ročné zrážky pre oblasť AMMÁN

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC
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AMMÁN

! Pri leteckých zájazdoch sú le-
tenky kupované na konkrétne 
meno. Letecké spoločnos-

ti nepovoľujú dodatočnú zmenu 
mena. Po zadaní objednávky na 
www.daka.sk už nie je možná 
zmena mena, alebo osoby za inú. 
Zákazník je tiež zodpovedný za za-
danie správneho mena, tak, ako ho 
má uvedené na cestovnom doklade.

VIEDEŇ

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/180-letecky-zajazd-do-jordanska


Možné vstupy:
• mešita Jumeraih 

• výhľad z Burj Khalifa

Termíny
 16. 02. - 20. 02. 2019
 21. 09. - 25. 09. 2019

126

899 €

599 €

5
DNÍ

BRATISLAVA

DUBAJ

Program zájazdu:

1. deň:
Z Bratislavy poletíte do Dubaja a ubytujete sa v hoteli.

2. deň:
Po raňajkách sa vydáte do Jumeraih, kde máte možnosť nav- 

štíviť prvú mešitu sprístupnenú neveriacim - Jumeraih Mosque. 
Prejdete sa po pláži, okúpete sa v mori, poprechádzate sa po 
promenáde Jumeraih alebo si pozriete najluxusnejší hotel na 
svete, Burj Al Arab, kde noc stojí až do 8 300 €. Prípadne na-
vštívite Mall of Emirates s lyžiarskou zjazdovkou, ktorú si môžete 
aj vyskúšať. Neskôr sa vydáte do starej časti mesta Creek, kde 
navštívite trhy so zlatom a s koreninami.

3. deň:
Po raňajkách sa vydáte do časti mesta, ktorá bola pred 

60 rokmi len púšť, no dnes je tam luxusná časť - Dubai Mari-
na. Navštívite Dubai Mall, miesto, kde sa pod jednou strechou 
nachádzajú obrovské aquárium, kiná či vyše 1 200 obchodov. 
Budete mať aj možnosť návštevy najväčšej budovy sveta, Burj 
Khalifa, ktorá má 163 poschodí, s možnosťou vyhliadky zo 
124. poschodia. Večer zakončíte prehliadkou fontán, ktoré sa 
nachádzajú za sebou v dĺžke až 250 metrov. 

4. deň:
Po raňajkách sa vydáme do starej 

časti mesta a to do Creek. Mož-
nosť plavby loďou. Následne 
navštívime trh so zlatom, 
voňavkami a trh s koreni-
nami.

5. deň:
Po raňajkách trans-

fer na letisko a odlet.

• letenka Fly Dubai: Bratislava -  
Dubaj - Bratislava vrátane 
všetkých poplatkov

• 1x príručná batožina 

• 4x ubytovanie v hoteli s vlast-
ným sociálnym zariadením 
a sprchou

DUBAJ

Priemerné ročné teploty pre oblasť AMMÁN

Priemerné ročné zrážky pre oblasť AMMÁN
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klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/145-letecky-zajazd-do-dubaja


Šťastie praje pripraveným
Cestovanie nie je len o príjemných zážitkoch, 

slnečnom počasí, suveníroch či krásnych fotogra-
fiách na pamiatku. Na svojich cestách sa skôr či 
neskôr stretnete s ľudmi, ktorí majú nečestné úmy-
sly, s nepriaznivými poveternostnými podmenkami 
alebo stratou či zničením osobných vecí.

Doklady dvojmo
Urobte si fotokópie svojich cestovných dokla-

dov. Nemajú platnosť pravých, ale pomôžu vám 
pri komunikácii s miestnymi úradmi a vybavovaním 
nových dokladov na zastupiteľstve. Doporučujeme 
cestovať s dvomi cestovnými dokladmi (ID karta 
a pas alebo 2 pasy), každý noste na inom mieste. 
Rovnako si urobte aj kópiu cestovného poistenia. 
Majte uložené kontaktné údaje na vašich blízkych 
a na veľvyslanestvo Slovenskej republiky v krajine, 
kam cestujete. Ak Slovensko zastupiteľský úrad 
v danej krajine nemá, pomôžu vám na ktoromkoľ-
vek zastupiteľstve štátov Európskej únie.

Peniaze a platobné karty
Doporučujeme cestovať s nevysokou hoto-

vosťou a dvomi platobnými kartami rôznych spo-
ločností (MasterCard, Visa, Visa Electron, Mas-
terCard, American Express,..). Ak je to možné, 
nedávajte kartu inej osobe, sledujte manilupáciu 
s  ňou pri platení, PIN kód zadávajte tak, aby ho 
nikto nevidel. Hotovosť i karty majte uložené mini-
málne na dvoch rôznych miestach, nikdy nie v zad-
nom vrecku nohavíc, ani náprsnom vrecku saka. 
Osvedčená je železná rezerva na ťažkoprístupnom 
mieste, napríklad kožené vrecko na opasku noha-
víc. Výhodou je mať pri sebe malú hotovosť v miest- 
nej mene, na prvé výdavky pri príchode do krajiny 
(lístok MHD, taxi, občerstvenie,...). 

Výmena a výber hotovosti
Nikdy nemeňte peniaze na hraničnom precho-

de (letisku, prístave) od súkromných osôb. Zdanli-

vo výhodnejší kurz predraží vašu výmenu chýbajú-
ca či falošná bankovka.

Na výmenu môžete použiť zmenárne, banky 
alebo si vyberiete peniaze z bankomatu. Pozor, 
vyberáte miestnu menu, tak najprv zistite kurz, aby 
ste mali predstavu, akú hotovosť potrebujete. Pri 
výmene v zmenárňach si všímajte, aký je popla-
tok za výmenu. Je to buď paušál, alebo percento 
z  menenej sumy. To vám môže výmenu tiež vý-
razne predražiť. Pri výmene v bankách si všímajte 
kurz, ten môže byť rôzny v závislosti od banky.

Platenie
Dávajte pozor, kedy a komu dávate vašu pla-

tobnú kartu do ruky. Sledujte, čo sa s ňou deje. 
Okopírovanie karty nie je ojedinelé a môže sa 
vám stať, že urobíte „platbu“ aj mesiac po návra-
te z cudziny. Obráťte sa v takom prípade na vašu 
banku. Ak platíte bankovkami, nikdy neukazujte 
hotovosť, akou disponujete. Peniaze noste na via-
cerých miestach, pokiaľ sa dá, v nižších nominál-
nych hodnotách. Nepútajte na seba pozornosť ani 
vysokým sprepitným.

Poistenie
Pred cestou uzavrite cestovné poistenie. 

Malo by obsahovať poistenie liečebných nákladov 
s poistením batožiny. Doplnkovo je možné pripois-
tiť  úraz, všeobecnú zodpovednosť, storno ubyto-
vania, náklady na opatrovníka,...

Komunikácia
Pred cestou si u operátora overte, či máte 

povolený roaming a podmienky využívania hlaso-
vých služieb a internetu. Nespoliehajte sa len na 
WiFi a Hotspoty. Vaše dôležité čísla nemajte ulo-
žené iba v telefóne. Noste so sebou záložný zdroj, 
powerbank. Overte si pred cestou typ a napätie 
v elektrických zásuvkách, používaných vo vybranej 
destinácií. Majte so sebou dostatok pamäťových 
kariet pre vaše fotografie a videá.

Rady pred cestou



L Y Ž O V A Č K Y
Lyžovanie ako pohyb na drevených paliciach je zaznamenané už v strednej doby kamennej. 

Odvtedy prešlo mnohými obmenami, pričom slúžilo len na dopravu osôb, prípadne osôb s ná-
kladom. Športové lyžovanie začalo vznikať v Nórsku, kde boli v roku 1843 organizované prvé 
novodobé preteky.

Z Nórska sa vývoj presunul do Álp, kde sú ideálne podmienky pre rozvoj tohto športu. Preto 
sa aj športové lyžovanie delí na severské (behy a skoky) a alpské (zjazdové disciplíny). Zjazdové 
lyžovanie patrí medzi najpopulárnejšie zimné športy a výstavba zjazdoviek stále prebieha v mno-
hých krajinách, dokonca i v takej exotike ako Maroko a Libanon.



 Alpe d´Huez. Francúzska lyžovačka, ktorú si zamilujete! 
250 km zjazdoviek, 35 lanoviek, 35 vlekov zdarma ski bus 
a po lyžovačke relax v hoteli.

Program zájazdu:

1. deň
Odjazd autobusu zo Slovenska do francúzskych Álp bude 

vo večerných hodinách.

2. deň
V popoludňajších hodinách je predpokladaný príchod do 

zimného strediska Alpe d´Huez. Čakať tu budú na vás široké 
možnosti lyžovania. Váš aktívny pohyb môžete rozdeliť do špe-
cializovaných oblastí ako je snow park, trate na boarder cross, 
večerné lyžovanie, zóny pre začiatočníkov. Po lyžovačke vás 
čaká odchod na ubytovanie a nocľah.

3. deň
Po raňajkách sa hneď presuniete do zimného strediska Alpe 

d´Huez. Čakať vás bude celodenná lyžovačka na nekonečných 
zjazdovkách s atraktívnymi zjazdovkami ako je Sarenne, ktorá je 
so svojou dĺžkou 16 km najdlhšou zjazdovkou na svete.

Pre najmenších má stredisko v ponuke dennú starostlivosť 
v detskom klubue Les Intrépides (Nebojsovia), kde sú vítané deti 
od 4 mesiacov do 6 rokov. Kompletnú starostlivosť o deti po-
čas celého dňa, vrátane lyžovania, hier a stravovania, ponúka  
Francúzska lyžiarska škola (ESF) aj Medzinárodná lyžiarka škola 
(ESI). Takže si vašu vysnenú lyžovačku budete môcť užívať plný-
mi dúškami, o vaše ratolesti bude skvele postarané.

4. deň
Po raňajkách sa odhlásite z ubytovania a presuniete sa opäť 

do zimného strediska Alpe d´Huez. Lyžiarske stredisko myslí aj 
na nelyžiarov, preto ponúka veľký rozsah aktivít, ako sú pešia 
turistika, jazda na snežných skútroch, ľadová jaskyňa do ktorej 
sa dostanete kabínkovou lanovkou DMC, kurzy jazdy na ľade 
a nezabudlo sa ani na relax. Môžete skúsiť masáže, sauna, ja-
cuzzi. Vo večerných hodinách odchod smer Slovensko.

5. deň
Príchod na Slovensko do Bratislavy bude v ranných hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

• lyžovačka spojená s progra-
mom

Možné výdavky:
• skipas 

Termíny
 16. 01. - 20. 01. 2019
 20. 02. - 24. 02. 2019
 13. 03. - 17. 03. 2019

129

265 €

159 €

5
DNÍ

FRANCÚZSKE ALPY 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica, Zvolen

BRATISLAVA

ALPE D´HUEZ

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/184-lyzovacka-vo-francuzskych-alpach


130

279 €

159 €

5
DNÍ

 Zažite v San Martino di Castrozza lyžovačku, na ktorú sa 
nezabúda! 56 km zjazdoviek, 22 lanoviek, zadarmo ski bus 
a po lyžovačke relax v hotelovom bazéne.

Program zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska bude v nočných hodinách.

2. deň
Príchod do zimného strediska San Martino di Castrozza 

bude dopoludnia. Nasledovať bude ubytovanie sa v hoteli.
Poobedie začnete prvou lyžovačkou, Bude tu možnosť vyu-

žiť ponuku nočného lyžovania na osvetlených zjazdovkách alebo 
sa rozhodnete pre relax v hotelovom bazéne (v cene ubytovania) 
či v hotelovej saune a relax zóne.

3. deň
Čakať vás bude lyžovačka na zjazdovkách s dĺžkou 56 ki-

lometrov v tak atraktívnych lokalitách ako je Tognola s vyhliad-
kovou plošinou (2 067 m. n. m) či Passo Role (1 989 m. n. m).

Večer si môžete spestriť ochutnávkou pravej talianskej pizze 
v niektorej pizzérií alebo sa len tak poprechádzať po obcho-
díkoch ponúkajúcich miestnu špecialitu – klobásku a salámu 
z kamzíka s bezplatnou ochutnávkou.

4. deň
Nezabudnite počas lyžovačky ochutnať Bombardigno – 

taliansky lyžiarsky národný nápoj, podobný nášmu vaječnému  
likéru. Je podávaný teplý, so šľahačkou. Ponúkajú ho na  
svahoch asi celých Dolomitov. Vo večerných hodinách bude  
odchod na Slovensko.

5. deň
Príchod na Slovensko do Bratislavy je plánovaný v ranných 

hodinách, následne podľa nástupných miest

TALIANSKE DOLOMITY 

BRATISLAVA

SAN MARTINO

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

• lyžovačka spojená s progra-
mom

Možné výdavky:
• skipas 

Termíny
 09. 01. - 13. 01. 2019
 27. 02. - 03. 03. 2019

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica, Zvolen

! Pozor! Maloleté osoby (do 15 
rokov) potrebujú na cestu do 
zahraničia platný cestovný pas! 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/178-lyzovacka-v-talianskych-dolomitoch


Lyžiarske stredisko Stuhleck - Semmering

Stuhleck pri obci Spital am Semmering je so svojimi 
1 783 m. n. m. najvyšší vrch na východnom okraji Álp a naj- 
väčšie lyžiarske stredisko na východe Rakúska. Stuhleck bol 
prvý kopec, na ktorý v roku 1891 vystúpili na lyžiach. Tento pio- 
niersky čin urobil z regiónu okolo Semmeringu jedno z prvých 
stredísk zimných športov v Rakúsku a ešte dnes sa označuje za 
Kolísku zimných športov.

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

K vybaveniu rezortu patrí aj jeden snowpark pre pokročilých 
a dva snowparky pre začiatočníkov, 5 km dlhá sánkarska dráha 
a snowtubingová dráha. Nechýba niekoľko rôznych požičovní, 
servisov a lyžiarske a snowboadové školy.

Možnosti stravovania v stredisku sú zabzpečené množ-
stvom reštaurácií, odporúčame samoobslužnú reštauráciu 
Weißenelf W11 s nádhernou panoramatickou terasou a dostat-
kom miest na sedenie vo vnútri aj vonku. Reštaurácia sa na-
chádza v blízkosti zjazdovky č. 1. Neďaleko je aj ďalšia reštaurá-
cia v chate Schwaigerhütte, ktorá tiež stojí za návštevu. 

Deti do 6 rokov lyžujú zadarmo, deti od 6 do 15 rokov majú 
nárok na 50 % zľavu na skipasy, o niečo menšia zľava je pre 
juniorov od 15 do 18 rokov. Študentské skipasy sa predávajú za 
cenu juniorských.

Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy bude v ranných hodinách. Približne 

okolo 9.00 hod. je predpokladaný príchod do strediska Semme-
ring – Stuhleck. Tu vás čaká celodenné lyžovanie do 16.00 hod.

Po aktívne strávenom dni vás bude čakať už len cesta na 
Slovensko s plánovaným príchodom o 19.00 hod.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

131

35 €

15,50 €

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Možné výdaje:
• skipass

1
DEŇ

LYŽOVAČKA NA STUHLECKU 

Termíny
 02. 02. - 02. 03. 2019
 02.  03. - 02. 03. 2019

BRATISLAVA

STUHLECK

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/124-lyzovacka-v-rakuskom-stuhlecku


ADVENT A SILVESTER
Adventné obdobie v rímskokatolíckej cirkvi je vymedzené štyrmi nedeľami pred sviatkom 

narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Advent sa vyznačuje očaká-
vaním sviatku narodenia Ježiša Krista, ale taktiež sa nezabúda na osobitnú úctu Ježišovej Matky, 
napríklad rorátnou svätou omšou v dňoch do 16. decembra.

Advent sprevádza adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu 
adventných nedieľ. Tento zvyk patrí skôr do mestského prostredia a jeho pôvod je v krajinách 
hovoriacich germánskymi jazykmi.



Program zájazdu:

1. deň
Odchod bude zo Slovenska podľa nástupných miest, nočný 

prejazd do Francúzska cez Nemecko s prestávkami.

2. deň
Po príchode do Paríža v ranných hodinách vás bude čakať 

prehliadka mesta. Navštívite Pantheon, v krypte ktorého sú ulo-
žené pozostatky významných osobností. Uvidíte najkrajšie zá-
hrady v Paríži, Luxemburské záhrady. Prejdete sa popri Sorbone 
k ostrovu Île de la Cité, ku katedrále Notre Dame a ku Consierge-
rie. V areáli Justičného paláca si prezriete gotickú kaplnku Sainte 
Chapelle, ukrývajúcu jedinečné vitráže. Prejdete sa po moste 
lásky k Louvre, niekdajšiemu kráľovskému zámku, v súčastnosti 
najväčšiemu múzeu na svete. Pokračovať budete k Opera Gar-
nier, navštívite obchodné domy Galerie La Fayette a Printemps.

3. deň
Po raňajkách uvidíte Hôtel de Ville, aristokratickú štvrť Mara-

is, modernú budovu národnej Opery Bastille. Navštívite židovskú 
štvrť s námestím Vosges, na ktorom sa nachádza aj dom, v kto-
rom tvoril Victor Hugo. Užijete si atmosféru umeleckej štvrti Mont-
martre, ktorej dominuje chrám Sacré Coeur. Zídete na Pigalle 
k Moulin Rouge. Uvidíte Pont d´Alma, tunel, v ktorom zahynula 
princezná Diana. Podvečer na vás bude čakať romantická plavba 
po Seine s výhľadom na nádherne osvetlené historické pamiatky.

4. deň
Po raňajkách na vás bude čakať 324 metrov vysoká Eiffelo-

va veža. Individuálne budete mať možnosť vystúpiť na 2. alebo 
3. poschodie (len výťah). Prejdete k Hôtel des Invalides, komple-
xu budov pre 6 000 vojnových veteránov. V popoludňajších ho-
dinách navštívite na Champs-Elysées najromantickejšie a najz-
námejšie vianočné trhy v Paríži. Zaujímavosťou na týchto trhoch 
je aj Maison d’Alsace - zmenšenina najväčších vianočných trhov 
v Európe, ktoré sa nachádzajú v Štrasburgu. Odchod z Paríža 
smer Slovensko bude vo večerných hodinách.

5. deň
Príchod na Slovensko do Bratislavy sa očakáva v popolud-

ňajších hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

133

265 €

159 €

5
DNÍ

ADVENT V PARÍŽI

BRATISLAVA

Termín
 05. 12. - 09. 12. 2018
 04. 12. - 08. 12. 2019

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok

PARÍŽ

Možné výdavky na vstupy
• Eiffelova veža 2. poschodie – 

schody

• Eiffelova veža 2. poschodie – 
výťah

• Eiffelova veža 3. poschodie – 
výťah

• Louvre

• Víťazný oblúk

• Invalidovňa

• Plavba po Seine

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/3-5-dnovy-adventny-zajazd-do-pariza


Termíny
 07. 12. - 09. 12. 2018
 06. 12. - 08. 12. 2019

134

129 €

79 €

3
DNI

Program zájazdu:

1. deň
Plánovaný odchod zo Slovenska smer Miláno. 

2. deň
Po pricetovaní do Milána sa prejdete známym mestom módy 

a sídlom talianskej burzy. Prejdete sa okolo hradu Sforza, bývalej 
významnej šľachtickej rodiny, ktorá bývala v Miláne, navštívite 
známu obchodnú galériu Viktora Emanuela II., uvidíte Dom morí, 
kde sú výstavy umenia. Uvidíte aj svetoznámu budovu opery La 
Scala. Vianočné trhy sa nachádzajú pred majestátnou katedrá-
lou Duomo, ktorá sa stala symbolom mesta. 

Individuálne voľno môžete využiť na nákupy alebo na pre-
chádzku po vianočných trhoch. Odchod na Slovenskovo bude 
vo večerných hodinách.

3. deň
Príchod na Slovensko je predpokladaný v ranných hodinách.

Gotický Dóm, postavený v štrnástom storočí, patrí do troji-
ce najväčších Dómov v Európe. Na jeho výstavbe sa vynálezmi 
podieľal samotný Leonardo da Vinci. Zvonku Dóm pôsobí nád-
herne. Plný detailov, sôch, vežičiek. Vo vnútri, pod kamennou 
klenbou, farebné sklené tabule vrhajú vďaka slnku dnu mozaiku 
farieb. Je možnosť pozrieť sa na námestie Piazza Duomo s via-
nočným stromčekom zo strechy kostola.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

BRATISLAVA

MILÁNO

VIANOČNÉ TRHY V MILÁNE 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

? Najväčším talianskym ostro-
vom je Sicília (25 707 km²). 

Najdlhšou riekou Pád (652 km) 
a  najväčšie jazero Lago di Garda 
s  rozlohou 367,94 km². Hlavné 
mesto Rím je i najväčším sídlom, 
s rozlohou 1 285 km².

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/129-vianocne-trhy-v-milane


Nádherná prírodná scenéria zasnežených Álp, rozpráv-
kové priam prepychové bavorské zámky. Jednoducho čaro 
adventu Bavorska.

Program zájazdu:

1. deň
V ranných hodinách bude odchod zo Slovenska podľa ná-

stupných miest. Prvá zastávka vášho výletu bude romantický 
zámok Linderhof. Zámok s nádhernou výzdobou bol najobľú-
benejším zámkom kráľa Ľudovíta II. Jednou zo zaujímavostí je aj 
umelo vytvorená jaskyňa, kde pre kráľa hrali Wagnerove opery.

Deň zakončíme návštevou adventných trhov v známom 
a atraktívnom stredisku Garmish- Partenkirchen, ktorý leží pod 
najvyšším vrcholom Nemecka, Zugspitze. 

2. deň
Po raňajkách budú ďalším objektom vášho záujmu zámky 

Hohenschwangau a Neuschwanstein, ktorý vyzerá ako vystrih-
nutý z rozprávky. Dokonca aj Walt Disney si ho zamiloval na prvý 
pohľad a preto mu tento zámok slúžil ako predloha jeho roz-
právkových zámkov. Po prehliadke sa vydáte na cestu domov.

Príchod na Slovensko bude v neskorších večerných hodi-
nách.

Zámok Neuschwanstein
Tento rozprávkový zámok nechal vybudovať bavorský kráľ 

Ludvík II., ktorý bol v roku 1864 korunovaný v Mníchove. Od 
nástupu na trón nemal Ludvík II. o panovanie záujem. Upred-
nostňoval divadelné predstavenia a rád sa nechal unášať svojimi 
predstavami, v ktorých sa ocital po boku už zosnulých panovní-
kov. Svetu najznámejším výsledkom jeho snenia je práve zámok 
Neuschwanstein. Bol postavený v rokoch 1869 až 1885. Jeho 
stavba stála viac než dvanásť miliónov mariek, čo bola v tej dobe  
obrovská suma, a výrazne zmenila pomery v štátnej pokladnici. 

Zámok pôsobí rovnako rozporuplne ako jeho staviteľ. Na-
chádza sa na krásnom romantickém mieste, no prístup k zámku 
je obtiažny. Napriek svojmu romantickému a rozprávkovému 
exteriéru, ide podľa architektov o gýčové dielo, v ktorom sa 
mieša viacero stavebných slohov a to nielen na zovňajšku ale 
i v interiéri.

• dopravu luxusným autobusom

• 1x noc v hoteli s vlastným 
sociálnym zariadením

• raňajky

Možné vstupy:
• Neuschwanstein 

• zámok Hohenschwangau 

• zámok Linderhof 

• lokálny autobus k zámku  
Neuschwanstein

135

179 €

109 €

2
DNI

ADVENT NA ZÁMKOCH 

Termín
 01. 12. - 02. 12. 2018
 30. 11. - 01. 12. 2019

BRATISLAVA
BAVORSKÉ

ZÁMKY

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/92-advent-na-bavorskych-zamkoch
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100 €

55 €

2
DNI

Navštívte s nami českú metropolu známu a populárnu 
v celom svete! Aby vám neušla jedinečná predvianočná at-
mosféra Prahy.

Program zájazdu:

1. deň: 
Odchod z Bratilsavy bude v skorých ranných hodinách, 

príchod do Prahy v doobedných hodinách. Čakať vás bude 
prehliadka mesta so sprievodcom. Uvidíte Hradčany s kom-
plexom Pražského hradu, striedanie hradných stráží. V prípade 
záujmu sa môžete zúčastniť prehliadky okruhov A, B alebo C. 
Vidieť môžete Starý kráľovský palác, Katedrálu sv. Víta, Zlatú 
uličku, Staré zámocké schody, chrám sv. Mikuláša. Neskôr prej- 
dete po Karlovom moste na nádherné vianočné trhy na Staro-
mestskom námestí, kde sa tiež nachádza Radnica a Pražský 
orloj a Týnsky chrám. Poobede budete môcť vaše osobné voľno 
využiť na návštevu adventných trhov, najväčších v Českej repub-
like, ktoré sa v Prahe budú konať už trinásty krát.

2. deň: 
Po raňajkách bude pre vás pripravený výlet loďou po Vltave, 

potom budete pokračovať v prehliadke centra mesta. Námes-
tie republiky a Obecný dom a Prašná brána, krásne Václavské 
námestie, Národné múzeum budú objekty vášho dnešného 
záujmu. Poobede budete mať osobné voľno s možnosťou ná-
kupov v niektorom z obchodných centier alebo si v uliciach mes-
ta vychutnáte vianočnú atmosféru, vrátane rôznych vianočných 
dobrôt ponúkaných v mnohých stánkoch na Staromestskom 
alebo Václavskom námestí. V podvečerných hodinách vás bude 
čakať odchod na Slovensko.

Vianočné trhy
Tradície, vianočná atmosféra, bohatý vianočný program 

a dobré jedlo. To všetko nájdete na adventných trhoch v hlav-
nom meste Českej republiky. Pražské vianočné trhy patria medzi 
najkrajšie v Európe. Staromestské a Václavské námestie v Sta-
rom Meste, Václavské námestie a Námestie republiky, Tylovo ná-
mestie, Námestie mieru a Výstavisko Holešovice – to všetko sú 
miesta, kde Praha slávi advent a Vianoce. Stánky budú otvorené 
každý deň od 10.00 do 22.00 hod.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• ubytovanie na 1 noc s raňajkami

Možné výdavky na vstupy:
• Pražský hrad - Okruh A (Starý 

kráľovský palác, bazilika sv. Jiří, 
Zlatá ulička, Prašná veža, katedrá-
la sv. Víta, Rožmberský palác)

• Pražský hrad – Okruh B (Starý 
kráľovský palác, bazilika sv. Jiří, 
Zlatá ulička, katedrála sv. Víta) 

• Pražský hrad – Okruh C 
(Expozícia Svätovítsky poklad, 
Obrazáreň Pražského hradu) 

• Prašná veža 

• Staromestská radnica a Orloj

• Radnica a radničná veža

ADVENTNÁ PRAHA 

PRAHA

BRATISLAVA

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Termíny
 01. 12. - 02. 12. 2018
 08. 12. - 09. 12. 2018
 15. 12. - 16. 12. 2018
 30. 11. - 01. 12. 2019
  07. 12. - 08. 12. 2019
 14. 12. - 15.  12. 2019

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/83-2-dnovy-adventny-zajazd-do-prahy


Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy bude v skorých ranných hodinách, pri-

bližne o 5.00 hod. Príchod do centra Prahy je predpokladaný 
v dopoludňajších hodinách, okolo 10.00 hod.

Čaká na vás prehliadka dominanty Prahy, Praž-
ského hradu so sprievodcom. Uvidíte Starý Kráľov-
ský palác so stálou expozíciou. Od sprievodcu sa 

dozviete o histórii Pražského hradu, bazilike sv. Jiří, 
Zlatej uličky, katedrále sv. Víta, Rožmberského pa-
láca. Po Karlovom moste prejdete do 
Starého mesta na nádherné vianočné 
trhy na Staromestskom námestí, kde 

sa nachádza turistami vyhľadávaný Pražský orloj. 
Pozriete si aj trhy na Václavskom námestí.

Na vianočných trhoch budete mať voľný 
program, a budete mať dostatok času na 
ochutnácku klasických vianočných špe- 
cialít. Odchod na Slovensko bude vo večer-
ných hodinách.

Katedrála sv. Víta
je jedna z najväčších a najvýznam-

nejších pražských chrámov. Nachádza 
sa na treťom nádvorí Pražského hradu, 
v minulosti sa tu okrem bohoslužieb 
konali aj korunovácie českých 
kráľov a kráľovien. Je tiež mies-
tom uloženia pozostatkov svätých 
patrónov, panovníkov, šľachticov 
a  arcibiskupov. Bazilika sv. 
Jiří: miesto odpočinku prvej 

českej mučeníčky a 
jedna z najvýznam-
nejších román-

skych pamia- 
tok už od roku 
920. Rožmberský 

palác bol ústavom, 
ktorý z mladých urodzených dievčat vychovával 
mladé šľachtičné.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

137

50 €

29,99 €

Možné výdavky na vstupy:
• Pražský hrad

• Obrazáreň Pražského hradu

• Expozícia Svätovítsky poklad 

• Veľká južná veža katedrály 
sv. Víta – vyhliadková veža 

ADVENT V PRAHE

Termíny
 08. 12. - 08. 12. 2018
 22. 12. - 22. 12. 2018
 07. 12. - 07. 12. 2019
 21. 12. - 21. 12. 2019 

PRAHA

BRATISLAVA

1
DEŇ

! Pozor! Maloleté osoby (do 15 
rokov) potrebujú na cestu do 
zahraničia platný cestovný pas! 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/60-adventny-zajazd-do-prahy


Termíny
 01. 12. - 02. 12. 2018
 08. 12. - 09. 12. 2018
 15. 12. - 16. 12. 2018
 30. 11. - 01. 12. 2019
 07. 12. - 08. 12. 2019
 14. 12. - 15. 12. 2019

138

140 €

55 €

Program zájazdu:

1. deň
Odchod bude z Bratislavy v raňajších hodinách. Doobeda 

navštívite obchodné centrum Campona, kde sa nachádza Tropi-
carium a Oceanarium. Môžete sa vybrať za žralokmi a aligátormi 
alebo sa rozhodnete pre nákupy. V centre budete mať možnosť sa 
aj naobedovať. Poobede vás čaká autobusová a pešia prehliadka 
centra Budapešti. V Budíne uvidíte Rybársku baštu a Matyasov 
kostolom, prejdete sa k Budinskemu hradu a cez Szechenyiho 
most sa dostanete na modernejšiu Peštiansku stranu. Navštívi-
te kostol sv. Štefana s najposvätnejšou relikviou, jeho pravicou. 
V osobnom voľne budete mať priestor na  nákupy na Vackej ulici.

2. deň
Doobeda sa vyberiete na prehliadku Gellertovho vrchu s Ci-

tadelou. Potom vás už budú čakať vianočné trhy pred bazilikou 
sv. Štefana a námestí Vorosmarty, kde budete mať osobné voľ-
no. Podvečer bude návrat na Slovensko.

Historické centrum Budapešti
Najstaršia časť Budapešti, Budínska, ponúka nádherný 

výhľad na Dunaj a nezaostávajú ani historické pamiatky ako 
rozprávková Rybárska bašta, Matyášov kostol, Maďarský biely 
dom alebo Budínsky hrad, ktorý bol za takmer 800 rokov sved-
kom mnohých historických udalostí. Cez prvý most cez Dunaj, 
Széchenyiho most, sa dostaneme na mladšiu a modernejšiu 
Peštiansku stranu so Svätoštefanskou bazilikou a najslávnejšiu 
nákupnú zónu, Vácku ulicu.

Tropicarium:
Hlavnou atrakciou Tropicaria je žraločie akvárium s 11 met-

rov dlhým vyhliadkovým tunelom. Steny akvária sú zhotovené zo 
špeciálneho 16 cm hrubého nerozbitného. Návštevníci tak môžu 
bez obáv obdivovať až dvojmetrových tigrovaných či hnedých 
žralokov pochádzajúcich z Floridy, ktoré patria medzi 10 najne-
bezpečnejších druhov žralokov.

Ďalšou mimoriadnou atrakciou je prales, v ktorom návštev-
níci zažijú skutočnú tropickú klímu. Medzi obrovskou vegetáciou 
sa náhle zotmie, blýska sa a zahrmí a na chrbty aligátorov začne 
počas 2 minút padať tropický dážď, počas ktorého všetci oby-
vatelia pralesa akoby ožijú.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 1x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 1x raňajky v hoteli 

Možné výdavky: 
• Tropicarium

ADVENT V BUDAPEŠTI

2
DNI

BRATISLAVA

BUDAPEŠŤ

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Zájazdy z tohto katalógu 
objednávajte na 

www.daka.sk 
alebo sa informujte na 

02/44 555 000

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/59-2-dnovy-adventny-zajazd-do-budapesti


Skvelý adventný poznávací zájazd do Budapešti s návšte-
vou Tropicaria Oceanaria pre 1 osobu s profesionálnym sprie-
vodcom, luxusným autobusom a zákonným poistením CK. 

Program zájazdu:
Odchod z Bratislavy bude v ranných hodinách, príchod do 

Budapešti pred obedom. Zamierite rovno na návšteva Tropicaria 
a Oceanaria v obchodnom centre Campona, kde budete mať 
možnosť sa aj naobedovať. Popoludní vás čaká prehliadka Bu-
dapešti a návšteva vianočných trhov. Návrat na Slovensko je 
plánovaný vo večerných hodinách podľa nástupných miest

Tropicarium:
Hlavnou atrakciou Tropicaria je žraločie akvárium s 11 me-

trov dlhým vyhliadkovým tunelom a celkovým objemom 1,4 mi-
lióna litrov. Steny akvária sú zo špeciálneho 16 cm hrubého ne-
rozbitného skla. Návštevníci tak môžu bez obáv obdivovať až 
dvojmetrových tigrovaných či hnedých žralokov pochádzajúcich 
z Floridy, ktoré patria medzi 10 najnebezpečnejších druhov žra-
lokov na svete. Ďalšou mimoriadnou atrakciou je prales, v kto-
rom návštevníci zažijú skutočnú tropickú klímu a dvoj-minútovú 
tropickú búrku. Je to pre všetkých návštevníkov Tropicaria sku-
točne vzrušujúci zážitok.

V Tropicariu uvidíte: tropické a oceánske živočíchy, exotic-
ké vtáctvo, najmenšie opice sveta (15 - 20 cm, tzv. hodvábne 
opice), aligátory, žraloky, hady, jaštery, pavúky a iné živočíchy.

Prehliadka Budapešti
Bývalé hlavné mesto Uhorska, Budapešť, je často prezýva-

né ako Stredoeurópsky Paríž. Uvidíte Parlament, najväčšiu stav-
bu krajiny, Reťazový most, ktorý ako prvý spojil obidva brehy 
Dunaja a Kráľovský palác, 700 ročné sídlo maďarských kráľov.

Návšteva vianočných trhov na Vorosmarty námestí
Námestie Vorosmarty priamo v srdci Budapešti je ideálne 

na konanie vianočných trhov. Až 122 drevených stánkov ponúka 
kvalitné výrobky, ktoré boli schválené špeciálnou porotou zlože-
nou z odborníkov umenia. Tradičné medové pečivo, varené víno, 
vôňa škorice a jedličiek dotvárajú vianočnú atmosféru. Na dvoch 
pódiách sa každý deň počas trvania vianočných trhov konajú 
rôzne hudobné, tanečné alebo iné vystúpenia.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom
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35 €

18,50 €

BUDAPEŠŤ CEZ ADVENT

Možné výdavky: 
• Tropicarium

Termíny
 01. 12. - 01. 12. 2018
 08. 12. - 08. 12. 2018
 15. 12. - 15. 12. 2018
 22. 12. - 22. 12. 2018
 30. 11. - 30. 11. 2019
 07. 12. - 07. 12. 2019
 14. 12. - 14. 12. 2019
 21. 12. - 21. 12. 2019

BRATISLAVA

BUDAPEŠŤ

1
DEŇ

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/26-adventny-zajazd-do-budapesti


140

29,90 €

16,50 €

Originálne darčeky, vianočné ozdoby, ale aj horúci punč 
či tradičné špeciality tu ponúka 150 stánkov. Poteší aj bohato 
vyzdobené okolie Radničného parku či sprievodný program 
pre deti.

Advent v metropole Rakúska 
je zážitkom, ktorý si určite 
nesmiete nechať ujsť. Vôňa 
pečených gaštanov, perníkov 
a vianočného punču navodí 

tú nefalšovanú vianočnú nála-
du. Trhy vo Viedni určite stoja za 

návštevu. 
Vianočné trhy sa konajú na hlav-

nom námestí pred krásnou viedenskou radni-
cou. Vianočné trhy na viedenskom Radničnom námestí zostá-
vajú najobľúbenejším miestom adventnej Viedne vďaka svojej 
atmosfére a rozmanitému programu pre deti aj dospelých. Sú 
to najväčšie vianočné trhy vo Viedni a zároveň najprívetivejšie.

Čokoládovňa Hauswirth sa so svojimi výrobkami preslávila 
nielen v Rakúsku, ale aj po celej Európe, Amerike aj Austrálii. 
Niektoré z čokoládových dobrôt sa predávajú aj v našich obcho-
doch.

V podnikovej predajni si môžete zakúpiť široký sortiment čo-
koládových výrobkov za skutočne výhodné 
ceny a väčšinu výrobkov môžete bezplat-
ne ochutnať priamo v predajni. V prí-
pade záujmu vás vezmú aj na 
prehliadku výroby.

Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska 

bude v ranných hodinách. Ako 
prvé miesto navštívime v známu 
čokoládovňu  Hauswirth v Kittsee. 
Po príchode do Viedne zamierime 
priamo na vianočné trhy, kde bu-
dete mať priestor na individuálny 
program. Návrat na Slovenko vo 
večerných hodinách.

TRHY VO VIEDNI, ČOKOLÁDOVŇA

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Termíny
 24. 11. - 24. 11. 2018
 01. 12. - 01. 12. 2018
 08. 12. - 08. 12. 2018
 15. 12. - 15. 12. 2018
 22. 12. - 22. 12. 2018
 23. 11. - 23. 11. 2019
 30. 11. - 30. 11. 2019
 07. 12. - 07. 12. 2019
 14. 12. - 14. 12. 2019
 21. 12. - 21. 12. 2019

VIEDEŇ

1
DEŇ

BRATISLAVA

KITTSEE

• doprava luxusným klimatizovaným 
autobusom

? V Rakúsku sa na Vianoce naj-
viac jedia ryby, bravčové rezne, 

ale i zajac a sladká kukuričná kaša 
s hrozienkami a jablkami poliata če-
rešňovým likérom. 

Rakúšania už niekoľko týždňov 
pred Vianocami ručne vyrábajú 
ozdoby na stromček. Pečie sa 
niekoľko druhov vianočného pe-
čiva. Populárne sú malé perníčky, 
sladkosti s čokoládovými polevami. 

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/86-vianocne-trhy-vo-viedni-s-navstevou-cokoladovne


Popis zájazdu:
Odchod z Bratislavy bude v skorých ranných hodinách, prí-

chod do Krakova je predpokladaný okolo poludnia.

Preliadka Krakova
Prehliadka mesta začne na hrade Wavel, kde uvidíte ka-

tedrálu sv. Stanislava, v ktorej sa nachádza zvon Zigmund. Ne-
vynecháte prehliadku exteriéru kráľovského zámku, v ktorom sa 
písala história poľského národa. V hrade sa nachádza nádherná 
tapiséria a jedno z najväčších lákadiel je dielo Leonarda da Vin-
ciho Dáma s hranostajom. 

Z Wawelu prejdete Kráľovskou cestou na Hlavné námes-
tie, Rynek Glowny, ktoré je rozlohou najväčším stredovekým 
námestím strednej Európy. Je lemované peknými stredovekými 
domami bohatých mešťanov, ktoré vznikli najmä vďaka ťažbe 
soli v neďalekej Vieličke. Uprostred námestia sa nachádza re-
nesančná budova Sukienice, ktorá plnila funkciu tržnice so súk-
nom. Dnes sa v interiéri tejto stavby nachádzajú rozmanité stán-
ky a obchody. Za Sukienicovou sa nachádza budova Radničnej 
veže, o ktorej písomná zmienka bola už v 14. storočí. Na rohu 
námestia sa nachádza gotický Mariánsky kostol s impozant-
ným interiérom a jedinečným vyrezávaným dreveným oltárom 
od Víta Stossa. Po Floriánskej ulici sa dostanete k Floriánskej 
bráne, ktorá bola súčasťou mestských hradieb a k Barbakanu 
- nádhernej stredovekej pevnosti, jedinečnej stavbe vojenského 
inžinierstva, postavenej v arabskom štýle.

Návšteva vianočných trhov na Hlavnom námestí
Hlavné námestie je ideálne miesto na konanie vianočných 

trhov. Drevené stánky sú plné tovaru od výmyslu sveta, dobrého 
jedla i niečoho na zahriatie. Proste nádherná vianočná atmo-
sféra. Na námestí sa tiež pravidelne koná sprievodný program,.

Odchod z Krakowa bude v podvečerných hodinách, prí-
chod do Bratislavy je predpokladaný v nočných hodinách.

141

55 €

21,99 €

1
DEŇ

ADVENT V KRAKOVE

• doprava luxusným klimatizovaným 
autobusom

Termíny
 01. 12. - 01. 12. 2018
 08. 12. - 08. 12. 2018
 15. 12. - 15. 12. 2018
 22. 12. - 22. 12. 2018
 30. 11. - 30. 11. 2019
 07. 12. - 07. 12. 2019
 14. 12. - 14. 12. 2019
 21. 12. - 21. 12. 2019

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina

BRATISLAVA

KRAKOV

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

? Obľúbenou úlohou poľských 
detí na Štedrý deň je vyzeranie 

prvej hviezdičky na oblohe – biblic-
kej betlehemskej hviezdy (Gwiazd-
ky). Keď sa objaví, prichádza s ňou 
znamenie, že rodina si môže zasad-
núť k štedrovečernému stolu. Na 
štedrovečernom stole je o jeden 
príbor navyše, aby si hostiteľ mohol 
uctiť náhodného návštevníka alebo 
hladného pútnika.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/25-adventny-zajazd-do-krakowa
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40 €

24,99 €

ADVENTNÝ GRAZ S BETLEHEMOM 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Termíny
 01. 12. - 01. 12. 2018
 30. 11. - 30. 11. 2019

1
DEŇ

• doprava luxusným klimatizovaným 
autobusom

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

Vianočný punč
• 1/2 l červeného vína, 1/4 l vody, čierny čaj, 

šťava z 1/2 pomaranča a 1/2 citróna,  1/4 
l umu,100 g cukru, celá škorica, klinčeky, 
2 ks pomaranča a jablka

• Do vriacej vody pridáme čaj a cukor, nechá-
me vylúhovať. Pridáme šťavu z pomaranča 
a citróna, klinčeky a škoricu, prilejeme 
červené víno a um. Necháme vychladnúť.
Do šálok nakrájame ovocie, zalievame zo-
hriatym punčom.

Graz je hlavné mesto Štajerska. Je druhým najväčším mes- 
tom Rakúska. Graz preslávilo predovšetkým historické centrum.

Ľadový Betlehem patrí medzi najnavštevovanejšie atrakcie 
mesta a chodia ho obdivovať ľudia z celého sveta, od roku 1996 
je toto umelecké dielo každoročnou atrakciou. Spoznajte ľadový 
betlehem aj vy a užite si vianočnú pohodu!

Budete tu mať možnosť vidieť ľadový Betlehem, ktorý je 
vytesaný z takmer 50 ton ľadu. Postavy v životnej veľkosti sú 
vsadené do masívneho rámu Betlehemu. Čo sa týka adventu, 
nájdete tu naozaj všetko. Kolotoč, nostalgické čertovo kolo, ad-
ventný kalendár, remeselné výrobky a hračky rozžiaria oči tých 
najmenších na detskom adventnom trhu.

Zohrejte sa vo vianočnej atmosfére Grazu horúcim čajom ale-
bo punčom, urobte si radosť nákupom vianočného darčeku alebo 
sa nechajte inšpirovať naozaj originálnymi nápadmi na vianočnú vý-
zdobu. Adventné trhy nájdete na všetkých centrálnych námestiach 
Grazu, kde vás zláka vôňa vianočného pečiva a vareného vína.

Program zájazdu:
Odchod do Grazu zo Slovenska bude v ranných hodinách. 

Po pricestovaní do mesta absolvujete prehliadku Grazu so sprie-
vodcom, po nej budete mať individuálny program, aby ste si 
mohli do sýta užiť atrakcií a atmodféru vianočných trhov.

Odchod na Slovensko bude vo večerných hodinách, prí-
chod do Bratislavy bude v nočných hodinách, následne podľa 
nástupných miest.

GRAZ

BRATISLAVA

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/90-adventny-graz-s-ladovym-betlehemom


Štajerské mestečko Mariazell je najznámejšie rakúske 
pútnické miesto. Nachádza sa uprostred rakúskych Álp. Ka-
ždoročne sa tu konávajú čarovné vianočné trhy, na ktorých 
môže nájsť najväčší adventný veniec v Rakúsku, prípadne 
perníkovú chalúpku v skutočnej veľkosti.

Spoznajte Mariazell aj vy a užite si prekrásny Beh čertov!

Každoročne nájdete v Mariazelli počas adventu nielen perní-
kovú chalúpku, ale aj anjelský poštový úrad, živé jasličky, 4 rôzne 
betlehemy a najväčší rakúsky adventný veniec. V stánkoch bu-
dete môcť ochutnať horúci čaj, vianočné pečivo i nahliadnuť do 
tajomstva výroby voskových sviečok či perníkov.

Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska bude v ranných hodinách podľa ná-

stupných miest. 
Prejdete cez známe lyžiarske stredisko Semmering a  už 

budete môcť obdivovať nádhernú zasneženú alpskú scenériu. 
V Mariazelli vás sprievodca krátko zoznámi s mestom a už bude 
na vás, ako zvyšok dňa strávite, či potulkami mestom alebo sa 
zúčastníte na Behu čertov.

Návrat na Slovensko bude vo večerných hodinách.
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37 €

24,90 €

1
DEŇ

MARIAZELL A BEH ČERTOV

MARIAZELL

BRATISLAVA

• doprava luxusným klimatizovaným 
autobusom

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Termíny
 24. 11. - 24. 11. 2018
 23. 11. - 23. 11. 2019

Zájazdy z tohto katalógu 
objednávajte na 

www.daka.sk 
alebo sa informujte na 

02/44 555 000

? Vianoce sa v Rakúsku začínajú 
sviatkom svätého Mikuláša. Je 

sprevádzaný čertom, pýta sa detí 
na ich dobré a zlé skutky. Tie dobré  
dostanú sladkosti, ovocie, hračky 
a orechy.

Darčeky, ktoré majú deti pripravené 
pod vianočným stromčekom, si ot-
várajú až po štedrovečernej večeri.

Tradičným vianočným jedlom je pe-
čený kapor.

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/88-adventny-mariazell-so-strasidelnym-behom-certov


Termíny
 08. 12. - 08. 12. 2018
 07. 12. - 07. 12. 2019
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40 €

24,99 €

Kultúrny program priláka na zámok Grafenegg každý rok 
tisíce návštevníkov, rovnako obdobie adventu. Návštevníci si 
tu môžu kúpiť originálne remeselné výrobky a tiež ochutnať 
vianočné kulinárske špeciality, či produkty miestnych výrob-
cov. Spoznajte najkrajšie perníkove chalúpky v Európe aj Vy!

Navštívite najkrajšiu výstavu perníkových chalúpok v Euró-
pe, ktorá sa koná v romantickom kláštori Zwettl. Korene tohto 
opátstva siahajú až do raného stredoveku. Vianočnú atmosféru 
dotvára slávnostná výzdoba a osvetlenie parku, hudobné vystú-
penia a lampiónový sprievod. Taktiež sa zoznámite s históriou 
perníkových chalúpok a domčekov.

Po výstave navštívite neďaleký zámok Grafenegg, kde sa 
koná tradičný vianočný trh, považovaný za najkrajší v celom Dol-
nom Rakúsku. V priestoroch nádherného renesančného zámku 
a v priľahlom zámockom parku sa každoročne predstaví vyše 
150 vystavovateľov a umeleckých remeselníkov.

Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska do kláštora Zwettl bude v ranných 

hodinách. V kláštore vás čaká jeho prehliadka a návšteva vý-
stavy najkrajších perníkových chalúpok Európy. Potom sa vybe-
riete do Grafeneggu na jedinečné adventných trhov na zámku 
a v zámockom parku. Odchod na Slovensko bude vo večerných 
hodinách. Do Bratislavy pricestujete v noci, následne podľa ná-
stupných miest.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• výstava perníkových chalúpok 
a advent na zámku Grafenegg

Možné vstupy 
• výstava perníkových chalúpok 

• zámok Grafenegg

PERNÍKOVE CHALÚPKY GRAFENEGG 

1
DEŇ

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Nitra

Vianočný perník
• 300 g hladkej múky, 150 g práškového 

cukru, KL lyžička sódy, 1/2 sáčku prášku 
do pečiva, 3 vejcia, 3 PL medu,1 PL perní-
kového korenia, ČL škorice, citrónová kôra

• Všetky sypké prísady vrátane korenia a kôry 
premiešame, pridáme vajce a medu a vymie-
sime cesto. To zabalíme do potravinárskej 
fólie a necháme v chlade odpočinúť cez noc.

• Cesto rozvaľkáme na 1/2 cm a vykrajujeme 
vzory. Pečieme vo vyhriatej trúbe na 160 ° 
asi 15 minút. Po upečení necháme vychlad-
núť a ozdobíme polevou.

BRATISLAVA

GRAFENEGG

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/89-pernikove-chalupky-a-advent-na-zamku-grafenegg
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V ZNAMENÍ LEVA

Nezameniteľný MAN:
Nový Lion’s Coach

Vďaka aktuálnemu outfitu získal nový MAN Lion’s Coach na atraktivite a dynamike. Efektívne a dôrazne sa 
tento výkonný a rentabilný autobus stáva kľúčovou oporou každej flotily. Vďaka bohatým skúsenostiam 
MAN v oblasti výroby rýdzo úžitkových vozidiel a s rozsiahlou ponukou služieb garantuje Lion’s Coach 
vysokú mieru disponibility a pracovného vyťaženia. Skrátka a dobre: Lev, na ktorého je na všetkých 
výpravách spoľahnutie.

Predaj autobusov značky MAN a NEOPLAN: Ing. Juraj Halász, MAN Truck & Bus Slovakia, s.r.o., Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava  
tel: +421 2 48 20 48 00, mobil:  +421 903 792 288, fax:  +421 2 48 20 48 25, juraj.halasz@man.eu, www.bus.man



Možné vstupy:
• Medzinárodné múzeum par-

fumov v Grasse

• Kniežací palác Monako

• Oceánografické múzeum 
Monako

Nástupné miesta:
• Bratislava,Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica a Zvolen
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350 €

179 €

5
DNÍ

Popis zájazdu:

1. deň
Odchod zo Slovenska bude podľa nástupných miest. Cesta 

povedie cez Rakúsko a taliansku Ligúriu do Nice.

2. deň
V ranných hodinách prídete do Nice. Navštívite jedinečný 

kvetinový trh a tradičný provensálsky štvrtkový trh s ovocím, syr-
mi, koreninami, marseilleskými mydlami a suvenírmi. Pokračovať 
budete reprezentačným námestím Place Masséna, divadlom, 
Justičným palácom. Dostanete sa k bývalej hradnej pevnosti 
s úžasnou panoramatickou vyhliadkou na Baie des Anges, Zá-
toku Anjelov. Popoludní sa presuniete do Antibes, mesta umenia. 
A nevynecháte ani návštevu jedného z najkrajších trhovísk na sve-
te, pod katedrálou a hradom Grimaldiovcov, a múzeum slávneho 
umelca Pabla Picassa, ktorý tu prežil niekoľko rokov svojho života. 

3. deň
Bude vás čakať celodenný pestrý program na juhu Côte 

d´Azur. Dopoludnia to bude návšteva Grasse, mestečka, ktoré 
sa stalo svetovým mestom parfumov. V popoludňajších hodi-
nách vás bude čakať presun do festivalového Cannes. Budete 
mať dostatok času na prehliadku mesta a reprezentačnej triedy 
La Croisette s filmovým palácom a chodníkom slávnych. Nevyne-
cháte ani staré mesto s katedrálou a múzeom de la Castre. Vo ve-
černých hodinách sa presuniete do Monaka na novoročné oslavy. 

4. deň
Prehliadku Monaka a Monte Carla absolvujete turistickým 

vláčikom. Uvidíte kniežací palác a katedrálu, exotickú záhradu 
ponúkajúcu viac ako 7000 druhov kaktusovitých rastlín, pod-
zemnú katedrálu oceánografické múzeum, kasíno, operu, Gri-
maldi Forum. Pokračovať budete prechádzkou po Promenáde 
šampiónov s odtlačkami nôh najvýznamnejších futbalistov sve-
ta, uvidíte architektonický skvost Vilu Sauber, ktorého autorom 
je Charles Garnier a v súčasnosti je sídlom nového Národného 
múzea Monaka. Nasledovať bude individuálne voľno, vo večer-
ných hodinách odchod na Slovensko.

5. deň
Príchod na Slovensko bude v poludňajších hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s WC a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

SILVESTER V MONAKU

Termíny
 29. 12. 2018 - 02. 01. 2019
 29. 12. 2019 - 02. 01. 2020

BRATISLAVA

MONAKO

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/30-5-dnovy-silvestrovsky-zajazd-do-monaka


Možné výdavky:
• Eiffelova veža 2./3. poschodie 

• Louvre: nad 26 rokov

• Víťazný oblúk: nad 25 rokov 

• Invalidovňa: nad 25 rokov  

• Plavba po Seine

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica a Zvolen

Popis zájazdu:

1. deň:
Odchod zo Slovenska bude v popoludňajších hodinách. 

 2. deň:
Príchod do Paríža je predpokladaný v ranných hodinách. 

Začnete prehliadkou mesta, uvidíte ostrov Île de la Cité, Consi-
ergerie, gotickú kaplnku z 13. storočia Sainte Chapelle, Justičný 
palác, katedrálu Notre Dame, v ktorej sa konali  kráľovské koru-
novácie, svadby i pohreby a Victor Hugo sem situoval dej romá-
nu Chrám Matky Božej v Paríži. Prejdete popred Hôtel de Ville, 
mestskej radnice, sídlo parížskej správy od roku 1357, dejisko 
mnohých povstaní a revolúcií, neskôr popri rieke Seine k Louvre, 
niekdajšiemu kráľovskému zámku, dnes s vyše 35 000 exponát-
mi, najväčšiemu múzeu na svete. 

 3. deň:
Po raňajkách vás bude čakať prehliadka umeleckej štvr-

ti Montmartre, ktorej dominuje chrám Sacré Coeur, postavený 
z bieleho travertínu v neorománsko-byzantskom slohu. Zo Sacré 
Coeur je nádherný výhľad na celý Paríž. Zídete k Moulin Rouge, 
najznámejšiemu kabaretu svetového mena, stojaci v uličke 
lásky. Okolo poludnia prídete k tunelu Pont d´Alma, v ktorom 
zahynula princezná Diana a vyberiete sa na plavba loďou po 
Seine. V popoludňajších až podvečerných hodinách budete mať 
osobné voľno na prestížnom bulvári Champs-Elysées. Večerný 
silvestrovský program môžete stráviť individuálne pri Víťaznom 
oblúku alebo pod Eiffelovou vežou.

 4. deň:
Doobeda sa vyberiete na prechádzku popri Seine, okolo 

Múzea d´Orsay, Bourbonského paláca, Hotel des Invalides a Eco-
le militaire, kráľovskej vojenskej akadémii, na ktorej študoval aj 
Napoleon. Prídete až k Eiffelovej veži, kde budete mať možnosť 
výstupu na 2. alebo 3. poschodie. V rámci osobného voľna je 
možné prejsť sa cez rieku k bývalému výstavnému palácu Troca-
déro. Odchod z Paríža smer Slovensko v nočných hodinách.

 5. deň:
Príchod na Slovensko bude v poludňajších hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s WC a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

147

295 €

175 €

5
DNÍ

SILVESTER V PARÍŽI 

Termín
 29. 12. 2018 - 02. 01. 2019
 29. 12. 2019 - 02. 01. 2020

BRATISLAVA

PARÍŽ

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/4-5-dnovy-silvestrovsky-zajazd-do-pariza


Termín

 29. 12. 2018 - 02. 01. 2019
 29. 12. 2019 - 02. 01. 2020

148

280 €

168 €

5
DNÍ

Program zájazdu:

1. deň:
Odchod zo Slovenska bude v popoludňajších hodinách.

2. deň:
Ráno, po príchode od Ríma, vás čaká návšteva antického 

Kolosea, Fóra Románum a Cisárskeho fóra. Je to neprehliadnu-
teľná časť Ríma, veď ako povedal samotný Beda: „Keď padne 
Koloseum, padne aj Rím“. Nasledovať bude výstup na Kapitol, 
kde uvidíte povestnú vlčicu, ktorá vychovala Romula a Rema, 
a nachádza sa tu tiež socha Marca Aurélia. Budete mať možnosť 
navštíviť kostol Santa Maria Maggiore s krásnymi freskami a mo-
zaikami. Cez Benátske námestie sa presuniete k Fontáne di Trevi 
a Španielske schody. Výhľadom na podvečerný Rím sa poko-
cháte z vyhliadky Pincino. Nasledovať bude ubytovanie v hoteli.

3. deň:
Navštívite Vatikán, sídlo pápeža. Prezriete si baziliku sv. 

Petra, prípadne vatikánske múzeá. Po obedňajšej prestávke sa 
prejdete okolo Anjelského hradu a Anjelského mosta na baroko-
vé námestie Piazza Navona a známy Pantehón, kde vás budú 
čakať vianočné trhy. Vo večerných hodinách začína silvestrovský 
program, budete mať možnosť zúčastniť sa živých vystúpení na 
Piazza del Popolo či v blízkosti Rímskeho fóra a Kolosea. O pol-
noci začínajú oslavy nového roku. 

4. deň:
Ráno vás bude čakať prechádzka v časti Trastavere, náv- 

števa kostolíka Santa Maria di Trastavere a Tiberského ostrova. 
Budete mať možnosť poprechádzať sa po Via del Corso alebo 
si spraviť individuálny program. Odchod na Slovensko je pláno-
vaný v podvečerných hodinách.

5. deň:
Príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

SILVESTER V RÍME
BRATISLAVA

RÍM VATIKÁN

Váš partner na cestách za poznávaním!

Objednávajte online na 
www.daka.sk 

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

! Komplexné cestovné pois-
tenie v poisťovni UNIQA môže-
te uzatvoriť aj pri kúpe zájazdu 

cez CK DAKA za zvýhodnených 
podmienok: 1,80 € / deň do 70 
rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov). 

Nástupné miesta:
• Bratislava, Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica a Zvolen

Orientačné vstupy 
• Vatikánske múzeá

• Koloseum a Rímske fórum

• Bazilika sv. Petra

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/91-5-dnovy-silvestrovsky-zajazd-do-rima


Možné vstupy:
• Atomium

• Mini Europe

• Rijksmuseum

• Coster

• Van Gogh

• Grachty

Nástupné miesta:
• Bratislava,Trnava, Piešťany, 

Trenčín, Žilina, Martin, Ružom-
berok, Banská Bystrica a Zvolen

Popis zájazdu:

1. deň:
Odchod zo Slovenska bude v popoludňajších hodinách. 

2. deň:
Plánovaný príchod do Bruselu bude ráno. Čaká vás celo-

denná prehliadka mesta, kráľovský palác, katedrála sv. Michala 
a Guduly, námestie Grande Place s radnicou, svetoznáma soška 
Manneken Pis. Po poludní sa presuniete metrom k Atomiu a par-
ku Mini Europe. Večer budete pokračovať v ceste do Holandska. 

3. deň:
Ráno si prezriete skanzen Zaanse Schans. Nevynecháte náv- 

števu syrovej farmy s ochutnávkou syrov s možnosťou kúpy, 
a ukážkou výroby drevákov. Okolo obeda bude nasledovať pre-
sun do Amsterdamu. Navštívite brúsiareň diamantov, budete 
mať možnosť návštevy Rijksmusea alebo Múzea Vincenta van 
Gogha. Pozriete si aj kvetinový trh a absolvujete prehliadku histo-
rického centra mesta s hlavným námestím Dam. Oslavy príchodu 
nového roku v uliciach Amsterdamu budete tráviť individuálne.

4. deň:
Po raňajkách dokončíte prehliadku mesta, absolvujete aj 

plavbu po grachtoch. Navštívite slávnu Štvrť červených svetiel. 
Po tejto nevšednej prechádzke sa s mestom rozlúčite a vo ve-
černých hodinách sa vydáte na cestu domov.

5. deň:
Príchod na Slovensko podľa nástupných miest.

• doprava luxusným klimatizova-
ným autobusom

• 2x noc v hoteli s vlastným so- 
ciálnym zariadením a sprchou

• 2x raňajky v hoteli

AMSTERDAM

BRUSEL
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295 €

175 €

5
DNÍ

SILVESTER V AMSTERDAME

BRATISLAVA

Termín
 29. 12. 2018 - 02. 01. 2019
 29. 12. 2019 - 02. 01. 2020

klikni pre 
viac info 
na webe

https://cestovnakancelariadaka.sk/produkt/29-5-dnovy-silvestrovsky-zajazd-do-amsterdamu


Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., so sídlom Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO 
47550783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 
č. 37330/T zabezpečuje služby stravovacie, ubytovacie a dopravné, vrátane doplnkových 
služieb.

I. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky objednávania a účasti na zájazdoch organizovaných 
cestovnou kanceláriou DAKA, spoločnosti Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. (ďalej len 
„Obchodné podmienky“) platia pre všetky zájazdy organizované cestovnou kanceláriou 
CK DAKA, spoločnosti Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., so sídlom Veterná 43, 931 01 
Šamorín, IČO 47550783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: 
Sro, vložka č. 37330/T (ďalej len „CK DAKA“) a ďalšie služby cestovného ruchu posky-
tované na základe individuálnej požiadavky objednávateľa a tvoria neoddeliteľnú súčasť 
uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej ako „Zmluva“).

II. Vznik zmluvného vzťahu

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Obstarávateľ – (tiež ako „CK DAKA“),
b)  Objednávateľ (tiež ako „Zákazník“), ktorým môže byť fyzická alebo právnická 

osoba spôsobilá na právne úkony. Klienti mladší ako 15 rokov, sa zájazdu môžu 
zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Klienti medzi 15 a 18 rokom 
musia mať súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou na zájazde.

2. Zmluvný vzťah medzi CK DAKA a Zákazníkom (jednotlivcami, prípadne kolektívmi, 
ako účastníkmi zájazdu), sa riadi zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmi-
enkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskor-
ších predpisov, ustanoveniami §741a a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších a ustanoveniami Obchodných podmienok a Poistnej 
zmluvy pričom všetky z nich vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom 
Slovenskej republiky.

3. Obchodné podmienky sa stávajú pre Zákazníka záväznými uzatvorením Zmluvy o 
obstaraní zájazdu (Objednávky) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní 
zájazdu medzi CK DAKA a Zákazníkom.

4. Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká:
a)   samotným objednaním zájazdu (osobne, telefonicky, emailom, alebo dokončením 

procesu objednávky na internetovej stránke www.ckdaka.sk, www.cestovnakan-
celariadaka.sk alebo www.daka.sk), čiže Zmluva o obstaraní zájazdu tak vzniká 
samotným objednaním zájazdu,

b)   na základe písomnej Zmluvy o obstarávaní zájazdu, ktorú obstarávateľ pošle 
objednávateľovi zájazdu, ktorý ju vyplní a podpíše,

c) zaplatením zájazdu.
5. K uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi CK DAKA a Zákazníkom, príp. medzi 

obchodným zástupcom CK DAKA a Zákazníkom, dochádza prijatím Zmluvy o obsta-
raní zájazdu (Objednávky) a jej potvrdením zo strany CK DAKA (Potvrdenie o prijatí 
objednávky), príp. jeho obchodným zástupcom.

6. Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) sa uzatvárajú priamo na stránkach www.
ckdaka.sk alebo www.cestovnakancelariadaka.sk, a to objednaním vybraného zá-
jazdu, následným vyplnením objednávkového formuláru a uvedením všetkých účast-
níkov zájazdu, vrátane dátumov narodenia účastníkov zájazdu. V prípade, že je na 
Objednávateľom (Zákazníkom) vybraný zájazd uvedená zľava, pre jej uplatnenie je 
potrebné uviesť kód príslušného zľavového kupónu (ďalej len „kupón“).

7. Zmluvu o obstaraní zájazdu (Objednávku) je možné uzavrieť aj osobne, písomne alebo 
telefonicky. V prípadne písomnej, či telefonickej objednávky je potrebné, aby Ob-
jednávateľ (Zákazník) uviedol nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, dátum 
narodenia, telefónne číslo, presný názov zájazdu (podľa ponuky CK DAKA), termín 
zájazdu a číslo kupónu, ak je na Objednávateľom (Zákazníkom) vybraný zájazd uve-
dená zľava.

8. Po potvrdení Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) je rezervácia záväzná. Ak do (5) 
päť pracovných dní nebude uhradená cena zájazdu, resp. záloha, z dôvodu prekážok 
na strane Objednávateľa (Zákazníka), CK DAKA môže rezerváciu zrušiť a požadovať 
úhradu storno poplatku v zmysle bodu VI a týchto VOP. Ak si Objednávateľ (Zákazník) 
objedná zájazd v termíne, kedy do uskutočnenia zájazdu bude zostávať menej ako 
(5) päť pracovných dní, je Objednávateľ (Zákazník) povinný uhradiť sumu za zájazd 
bezprostredne, max. do druhého dňa.

III. Ceny služieb

Ceny uvedené na internetovej stránke www.ckdaka.sk, www.cestovnakancelari-
adaka.sk alebo www.daka.sk sú platné v čase objednania zájazdu. CK DAKA si vyhrad-
zuje právo zmeny cien, a to v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste 
inflácie alebo pri výrazných zmenách cien PHM, trajektov a iných vstupov ovplyvňujúcich 
náklady na jednotlivé zájazdy ako sú napríklad náklady na prepravu, ubytovanie, a iné.

Dokladom o rezervácii zájazdu je faktúra, ktorá je pripojená ku každému potvrde-
niu rezervácie, a ktorá slúži na úhradu sumy, resp. zálohy na zájazd.

IV. Platobné podmienky

1. Zákazník je povinný uhradiť cenu v termínoch určených v tomto lánku. Ak tak neu-
robí vo vzťahu k čo i len jednej splátke ceny za zájazd, CK DAKA je oprávnená 
stornovať zájazd objednaný Zákazníkom. CK DAKA je v takomto prípade povinná 
do (3) troch pracovných dní od dňa, kedy využila právo storna zájazdu, odoslať 
Zákazníkovi písomné oznámenie o stornovaní zájazdu a vyčísliť prípadné storno 
poplatky, ktoré je Zákazník povinný uhradiť organizátorovi.

2. Zákazník je oprávnený uhradiť cenu za zájazd:
-  bankovým prevodom v prospech účtu organizátora v banke – v takomto prípade sa 

za deň úhrady považuje deň pripísania peňazí na účet organizátora,
-  vkladom na účet Organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady 

považuje deň zloženia peňazí v banke,
-  zľavovým kupónom – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň kedy došlo 

k uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky).
3. Poplatky za zmeny na žiadosť Zákazníka a zmluvné pokuty za odstúpenie od zmluvy 

sú splatné ihneď.
4. Zákazník má nárok na poskytnutie služieb iba pri zaplatení ceny zájazdu v plnej výške.

V.  Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky, zrušenie účasti 
na zájazde

1. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb CK DAKA od dohodnutého obsahu Zmluvy o 
obstaraní zájazdu sú v nutných prípadoch prípustné.

2. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK DAKA nevie ovplyvniť prípadné meškanie alebo 
zrušenie letu leteckým prepravcom a upozorňuje na možnosť ich vzniku z technických 
a prevádzkových dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu prep-
lnenia vzdušných koridorov. Zákazník rovnako berie na vedomie, že pri plánovaní prí-
pojov, dovolenky, obchodných termínov, a pod. bude brať do úvahy aj možnosť výraz-
ného omeškania prepravných prostriedkov. Uvedené sa vzťahuje na všetky prepravné 
prostriedky (autá, autobusy, vlaky, lode, a iné). CK DAKA teda nenesie zodpovednosť 
za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho 
bodu, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými 
poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a podobnými okolnosťami neo-
vplyvniteľnými zo strany CK DAKA.

3. CK DAKA je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných 
služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť 
pôvodne dohodnutý program a poskytované služby, a to v súlade s bodom článok V. 
bod 4) (zabezpečenie náhradného programu a služieb v rozsahu a kvalite čo najviac 
porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb). V prípade zabez-
pečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni a v podobnej oblasti sú všetky ďalšie 
nároky Zákazníka vylúčené.

4. CK DAKA si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu 
zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo mimoriadnych 
okolností (neistá bezpečnostná situácia, dopravné problémy, nešťastia a ďalšie okol-
nosti, ktoré CK DAKA nemohla predvídať ani ovplyvniť). Pri poznávacích zájazdoch 
upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných 
pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv na mieste 
pobytu.

5. Objednávateľ (Zákazník) nemá nárok na vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zá-
jazdu nečerpal vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku toho, že 
nesprávne uviedol údaje v Zmluve o obstarávaní zájazdu, ak sa nedostaví v určený 
deň a hodinu na miesto odchodu zájazdu.

6. Objednávateľ (Zákazník) berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je uby-
tovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto 
reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za 
neopodstatnené.

7. Ustanovenia článku V týchto Obchodných podmienkach platia primerane. CK DAKA 
je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo poru-
šením povinností, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia 
služieb a škoda bola spôsobená:

a) zákazníkom,
b)  treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu,
c)  udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, 

alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

VI.  Odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu, zmluvné pokuty

1. Zákazník má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu a vrátenie zaplatenej ceny 
alebo zálohy za zájazd bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade:

a) zrušenia zájazdu CK DAKA,
b)  podľa ustanovení § 741e a nasl. Občianskeho zákonníka.

2. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu Zákazník spíše formou zázna-
mu na predajnom mieste, kde si služby zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto 
zašle doporučenou poštou, prípadne iným preukázateľným spôsobom (táto možnosť 
nie je prípustná, ak do začatia zájazdu zostáva menej ako (7) sedem dní). Účinky 
odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu nastávajú dňom spísania záznamu, prí-
padne dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si Zákazník 
služby zakúpil.

3. CK DAKA môže pred nástupom na zájazd alebo počas priebehu zájazdu s okamžitou 
platnosťou odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu v nasledovných prípadoch:
a) z dôvodu zrušenia zájazdu;
b)  z dôvodu porušenia povinností Zákazníkom, ktoré boli zmluvne dohodnuté; za 

porušenie povinností Zákazníka sa považuje aj také jeho konanie, ktorým vážne 
narušuje priebeh zájazdu alebo ohrozuje alebo poškodzuje ostatných účastníkov 
zájazdu, resp. pokiaľ Zákazník vážnym spôsobom naruší právne predpisy SR ale-
bo právne predpisy hostiteľskej krajiny. Zákazníkovi v takom prípade nevzniká 
nárok na vrátenie alikvotnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli erpané, a ďalej 
je Zákazník povinný uhradiť CK DAKA náklady spojené so spiatočnou dopravou.

4. CK DAKA je oprávnená zájazd zrušiť nasledovných prípadoch:

Všeobecné obchodné podmienky CK DAKA
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a)  ak nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov pre zájazd, kde sa minimálny 
počet účastníkov vyžaduje, 

b)  z dôvodov pôsobenia tzv. vyššej moci, t. j. takých, ktoré CK DAKA nemohla žiad-
nym spôsobom ovplyvniť ani pri vynaložení všetkého úsilia, najmä z dôvodov živel-
ných pohrôm, nepriaznivej politickej situácie alebo teroristických útokov v oblasti 
konania zájazdu. V prípade prerušenia cesty z dôvodu vyššej moci je CK DAKA 
povinná urobiť opatrenia na zabezpečenie dopravy cestujúcich naspäť. Dodatoč-
né náklady s tým spojené potom nesú obe strany rovnakým dielom.

c)  z iných Zákazníkovi preukázateľných dôvodov, na základe ktorých nemožno od 
cestovnej kancelárie spravodlivo požadovať zabezpečenie uskutočnenia alebo 
ďalšieho priebehu zájazdu.

5. Zákazník môže písomne oznámiť, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba 
uvedená v oznámení. Zákazník tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie 
musí obsahovať aj vyhlásenie nového zákazníka, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou 
o obstaraní zájazdu a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom 
doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva zákazníkom. Pôvodný zákazník 
a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny a úhradu 
nákladov, ktoré CK DAKA v súvislosti so zmenou zákazníka vzniknú.
a)  ak Zákazník požadované zmeny oznámi CK DAKA viac ako 30 dní pred zájazdom, 

bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 5,- € 
za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, 
ktoré by inak musela znášať CK DAKA,

b)  ak Zákazník požadované zmeny oznámi CK DAKA viac ako 10 dní pred zájazdom, 
bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 10,- € 
za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, 
ktoré by inak musela znášať CK DAKA,

c)  ak Zákazník požadované zmeny oznámi CK DAKA menej ako 10 dní pred zá-
jazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo 
výške 15,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými 
nákladmi, ktoré by inak musela znášať CK DAKA. Uvedené platí len na autobusové 
zájazdy a zájazdy s vlastnou dopravou, pri leteckých zájazdoch je letenka kupova-
ná na meno a preto zmeny osoby nie sú prípustné.

6. Pri odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu je Zákazník povinný zaplatiť nasledujúcu 
zmluvnú pokutu, príp. storno poplatky: 

A. Pred začiatkom čerpania služieb (zo strany Zákazníka):
a)  Objednávateľ (Zákazník) má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od 

Zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpiť (článok VI, bod 2). V prípade, že Objednávateľ 
(Zákazník) zruší účasť na zájazde, je povinný uhradiť Obstarávateľovi nasledujúce 
stornopoplatky, pričom výška stornopoplatku sa vypočíta z ceny zájazdu celkom 
(vrátane príplatkov bez cestovného poistenia), na základe doby, ktorá zostáva do 
stanoveného termínu nástupu na zájazd.

Výška storno poplatkov:
-  45 a viac kalendárnych dní pred začatím zájazdu 25 % z vopred stanovenej 

celkovej ceny objednaných služieb,
-  44 až 34 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 35 % z vopred stanovenej 

celkovej ceny objednaných služieb,
-  34 až 24 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 50 % z vopred stanovenej 

celkovej ceny objednaných služieb,
-  24 až 15 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 70 % z vopred stanovenej 

celkovej ceny objednaných služieb,
-  14 až 7 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 80 % z vopred stanovenej 

celkovej ceny objednaných služieb,
-  6 a menej kalendárnych dní pred začatím zájazdu 100 % z vopred stanovenej 

ceny objednaných služieb.
 V prípade stornovania zájazdu, ktorého súčasťou je letenka na pravidelnej linke, 
je výška stornopoplatku 100 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných 
služieb.
b)  pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým 

nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu, tento deň sa tiež 
započítava do stanoveného počtu dní,

c)  v prípade, že Objednávateľ (Zákazník) nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať 
zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie časti ceny 
zájazdu za nečerpané služby.

B.  Pred začiatkom čerpania služieb (zo strany CK DAKA):
a)  v prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK DAKA poskytnúť zájazd 

alebo služby podľa uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu, je CK DAKA povinná za-
bezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinná oznámiť tieto skutočnosti 
bez zbytočného odkladu Objednávateľovi (Zákazníkovi).

VII.  Reklamácia poskytnutých služieb a zodpovednosť za škody

1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako 
pôvodne v Zmluve o obstaraní zájazdu dohodnutej úrovni, vzniká Zákazníkovi nárok 
na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.

2. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezod-
kladne po jej zistení, najneskôr však do (3) troch mesiacov od skončenia zájazdu, 
alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť 
podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo 
u povereného zástupcu CK DAKA tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. 
Poverený zástupca CK DAKA je oprávnený sťažnosti prijímať a operatívne ich riešiť. 
O uplatnení práva na odstránenie nedostatkov resp. chybne poskytnutej služby je 
potrebné s delegátom vyhotoviť písomný záznam. Zákazník je povinný poskytovať 

CK DAKA maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrá-
niť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. Klient 
berie na vedomie a súhlasí, že podpísaný písomný záznam nie je reklamáciou v 
zmysle §741i ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. Ak cestovná kancelária nezabezpečí nápravu namietaných služieb, klient 
má nárok uplatniť si reklamačné právo.

3. Reklamácia musí spĺňať všetky všeobecné a osobitné náležitosti právneho úkonu 
vymedzené v §34 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zne-
ní neskorších predpisov a musí byť podaná najneskôr do (3) troch mesiacov od 
skončenia zájazdu. .

  Zákazník uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese 
info@ckdaka.sk alebo osobne v mieste podnikania. Na všetky reklamácie podané v 
súlade s uvedenými podmienkami, je CK DAKA povinná odpovedať písomnou for-
mou, a to najneskôr do (30) tridsať dní od prijatia reklamácie.

4. CK DAKA je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností 
pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy o obstaraní zájazdu, ak škodu 
nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená:

a) Zákazníkom,
b)  treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb,
c)  udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, 

alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.
5. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo či darček zadarmo.
6. CK DAKA rovnako nie je povinná uhradiť Zákazníkovi také ním uplatňované škody a 

majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovňou 
na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, a ani také škody a majetkové ujmy, 
ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyslovene vyňaté.

7. CK DAKA nenesie žiadnu zodpovednosť za služby, ktoré nie sú súčasťou zájazdu podľa 
Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo ktoré si zákazník počas zájazdu sám objedná nad 
rámec Zmluvy o obstaraní zájazdu, a ktoré budú poskytnuté zo strany tretích osôb.

8. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá 
je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, 
meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi výlučne príslušnými predpismi 
platnými pre leteckú dopravu.

9. Zákazník je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tran-
zitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj 
predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. CK 
DAKA nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza 
alebo chybnými úkonmi zákazníka.

10. Pri riešení reklamácie je Zákazník povinný poskytovať CK DAKA maximálnu súčin-
nosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku 
akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

11. Pri posudzovaní počtu dní dovolenky, Záujemca berie na vedomie, že prvý a posledný 
deň je vyhradený na striedanie a prepravu klientov a nie k vlastnej dovolenke. Odlet, 
tiež i prílet sa môže uskutočniť v ktorúkoľvek dobu počas dňa, ako v ranných, tak 
i v nočných hodinách. Preto reklamácie týkajúce sa „skrátenia“ dĺžky pobytu sa z 
uvedených dôvodov považujú za neopodstatnené.

VIII. Práva a povinnosti Zákazníka (Objednávateľa)

Práva Zákazníka (Objednávateľa):
1. Zákazník má právo na riadne poskytnutie potvrdených a zaplatených služieb. Pokiaľ 

bez zavinenia organizátora Zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na 
ich náhradu.

2. Zákazník má právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa ceny a programu 
zájazdu a objednaných služieb, ktoré sú CK DAKA známe, ako i oboznámenie so 
zmenami, o ktorých sa CK DAKA neskôr dozvedela.

3. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu kedykoľvek pred zahájením 
čerpania služieb podľa článku VI. týchto Obchodných podmienok.

4. Zákazník má právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamá-
cie podľa článku VII. týchto Obchodných podmienok.

5. Zákazník má právo na ochranu údajov, ktoré uvádza v Zmluve o obstaraní zájazdu 
(Objednávke) a ostatných dokladoch, pred nepovolanými osobami súlade so záko-
nom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

6. Zákazník má právo písomne oznámiť CK DAKA, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní 
iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže Zákazník 
urobiť v zmysle ustanovení v čl. VI. bod 5) Obchodných podmienok. Oznámenie musí 
obsahovať výslovný súhlas nového Zákazníka s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní 
zájazdu a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde ale-
bo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia ozná-
menia sa v ňom uvedená osoba stáva Zákazníkom, ktorý vstupuje do práv a povin-
ností pôvodného Zákazníka, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú 
za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré 
CK DAKA v súvislosti so zmenou Zákazníka vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za 
objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou Zákazníka, platí článok II. 
bod 8) týchto Obchodných podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď 
zmenu Zákazníkov je CK DAKA schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CK DAKA 
písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného Zákazníka.

7. Zákazník má právo na obdŕžanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení proti insol-
ventnosti CK DAKA pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti 
v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

8. Zákazník má právo na podrobné informácie k zájazdu, ktoré musí dostať naj-
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neskôr (7) sedem dní pred začiatkom zájazdu, pokiaľ Zmluvu uzavrel najneskôr (7) 
sedem dní pred začiatkom zájazdu inak pri uzavretí Zmluvy. Podrobné informácie k 
zájazdu a doklady budú poslané na e-mail, ktorý klient uviedol v Zmluve.

9. Zákazník má právo byť včasne oboznámený s prípadnými zmenami programu, rozsahu 
služieb a ceny

Povinnosti Zákazníka (Objednávateľa):

1. Zákazník je povinný poskytnúť CK DAKA potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu 
a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v 
zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie dokla-
dy podľa požiadavky CK DAKA a pravdivo uviesť všetky osobné údaje a skontrolovať 
si správnosť týchto údajov ako v Zmluve, tak v dokumentoch zaslaných cestovnou 
kanceláriou. V prípade chybne poskytnutých či uvedených údajov v dokumentoch, je 
potrebné o tom bezodkladne informovať cestovnú kanceláriu.

2. Zákazník je povinný zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Obchodných 
podmienok.

3. Zákazník je povinný mať alebo zabezpečiť si platný cestovný doklad podľa požiadaviek 
destinácie, do ktorej plánuje c CK DAKA vycestovať.

4. Zákazník je povinný v prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo 
objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne 
svoje stanovisko CK DAKA.

5. Zákazník je povinný prevziať od CK DAKA všetky doklady, potrebné na čerpanie ob-
jednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.

6. Zákazník je povinný pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami ozná-
menými CK DAKA alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a 
miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné 
doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o 
poistení, očkovanie...).

7. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK DAKA resp. pre-
vádzkovateľa ubytovacieho zariadenia alebo osôb zabezpečujúcich prepravné služby 
a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej 
krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenie alebo pri závažnom 
narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK DAKA (požitím alkoho-
lu alebo iných omamných alebo psychotropných látok alebo iným svojím konaním 
Zákazník ohrozuje alebo ruší priebeh a program zájazdu či pobytu, ohrozuje život 
alebo zdravie iných osôb, alebo spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí škodu na zdraví 
alebo majetku alebo iným závažným spôsobom porušuje právne predpisy ) opráv-
nená odoprieť Zákazníkovi ich poskytnutie alebo Zákazníka vylúčiť, čím Zákazník 
stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie 
zaplatenej ceny zájazdu.

8. Zákazník je povinný zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškod-
zovať, obmedzovať alebo odpudzovať ostatných účastníkov zájazdu a dodržiavať 
program zájazdu a neohrozovať jeho priebeh nevhodným správaním, neskorým 
príchodom alebo nedostavením sa na miesto odjazdu , transferu bez včasného 
informovania delegáta o tejto skutočnosti.

9. Zákazník je povinný niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím 
konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytova-
com zariadení alebo inej osobe spôsobil.

10. Zákazník je povinný zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelé-
ho účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad 
aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

11. Zákazník je povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho 
vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil prie-
beh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, 
poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb 
a CK DAKA.

12. Zákazník je povinný dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými 
dokladmi.

IX. Práva a povinnosti CK DAKA:

Práva CK DAKA:

1. CK DAKA má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu s Objednávateľom 
(Zákazníkom), ktorý svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu 
podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účast-
níkov zájazdu. CK DAKA má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôso-
benej Objednávateľom (Zákazníkom). Objednávateľ (Zákazník) v takýchto prípadoch 
nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.

2. CK DAKA má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu, ak 
sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu ako aj v prípadoch udalostí 
spôsobených vyššou mocou, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení od-
bornej starostlivosti alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, 
ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie 
zájazdu.

3. CK DAKA má právo na zmenu hotela, autobusu alebo iných okolností zájazdu za také, 
ktoré sú v rovnakej úrovni (rovnaký štandard) ako už sľúbené služby. 

4. V prípade dvoch alebo viacerých autobusov počas jedného termínu má CK 
DAKA právo presúvať zákazníkov medzi jednotlivými autobusmi, aj keď sa tým 
môže zmeniť hotel či autobus. prípadne miesto nástupu, ak je to z prevádzkových 
dôvodov nevyhnutné, za podmienok uvedených v čl. V Obchodných podmienok.
5. CK DAKA má právo zmeniť čas i miesto odletu/príletu, ak je to z prevádzkových 

dôvodov nevyhnutné.
6. CK DAKA má právo jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde

a)  k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok;
b)  k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a bezpečnostných 

poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu;
c)  v prípade zmeny kurzu eura použitého na stanovenie ceny zájazdu v priemere 

o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu. 
Cestovná kancelária je oprávnená zvýšiť cenu za zájazd o sumu zodpovedajúcu 
skutočným nákladom spojených s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.

Povinnosti CK DAKA:

1. CK DAKA je povinná mať uzatvorenú Zmluvu o poistení proti insolventnosti CK DAKA 
pre prípad jej úpadku.

2. CK DAKA je povinná pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu presne informovať o 
všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie 
záujemcu o kúpu zájazdu.

3. CK DAKA je povinná najneskôr (5) dní pred začatím zájazdu poskytnúť Objednávateľovi 
(Zákazníkovi) všetky informácie potrebné k účasti na zájazde a všetky doklady, ktoré 
potrebuje Objednávateľ (Zákazník) na poskytnutie obstarávaných služieb. Ak sa 
Zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorí v čase kratšom ako 5 dní pred začatím zájazdu, 
poskytne CK DAKA tieto informácie a doklady Objednávateľovi (Zákazníkovi) pri ob-
jednávke zájazdu. Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa Objednávateľ 
(Zákazník) nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve o 
obstaraní zájazdu (Objednávke), pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd v určený 
termín a miesto odchodu, alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie paso-
vých, colných, devízových a iných predpisov.

4. CK DAKA je povinná odovzdať Objednávateľovi (Zákazníkovi) doklady týkajúce sa pois-
tenia insolventnosti CK DAKA aj komplexného poistenia Objednávateľa (Zákazníka), 
avšak len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom CK DAKA.

5. CK DAKA nie je povinná poskytnúť Zákazníkovi plnenia nad rámec vopred písomne 
potvrdených a zaplatených služieb.

X. Podmienky účasti na zájazde

1. Platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz). CK DAKA od-
porúča Zákazníkom informovať sa o platnosti pasu pri vycestovaní do tej ktorej 
krajiny na Ministerstve zahraničných veci SR.

2. Každý Zákazník preberá na seba počas celej doby trvania zájazdu osobnú, materiálnu 
a morálnu zodpovednosť.

3. Každý Zákazník sa zaväzuje nepoškodiť a neznečistiť dopravný prostriedok, hotelovú 
izbu a ani iné veci, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vzniknuté mimoriadne dodatočné 
náklady na odstránenie spôsobených škôd alebo znečistenia dopravného prostried-
ku alebo hotelovej izby nad rámec bežnej prevádzky (predovšetkým zvratky a pod.) 
je povinný nahradiť v plnej výške.

4. Každý Zákazník zájazdu dodrží určené časové termíny odchodu autobusu. Nedodr-
žaním určených časových termínov preberá každý účastník zájazdu na seba celú 
zodpovednosť za vyplývajúce problémy a komplikácie vrátane náhrady spôsobených 
škôd. Rovnako každý účastník rešpektuje prísny zákaz prepravy akýchkoľvek omam-
ných látok, alebo akýchkoľvek látok, ktoré sú v danej krajine zakázané.

5. Každý Zákazník sa zaväzuje dodržovať platný právny poriadok SR ako aj komunitárne 
právo a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná.

XI.  Povinné zmluvné poistenie proti insolventnosti CK DAKA

1. Cestovná kancelária DAKA, s. r. o. má v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, 
podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom 
znení uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie insolventnosti) pre 
prípad úpadku u poisťovacej spoločnosti UNIQA poisťovňa, a.s. Na základe toho 
Objednávateľovi (Zákazníkovi) vzniká právo na poistné plnenie, ak CK DAKA z dôvo-
du úpadku:
a)  neposkytne Objednávateľovi (Zákazníkovi) dopravu z miesta pobytu v zahraničí do 

SR, ak je táto súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
b)  nevráti Objednávateľovi (Zákazníkovi) zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v 

prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c)  nevráti Objednávateľovi (Zákazníkovi) rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a 

cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý z časti.
2. Povinné zmluvné poistenie je zahrnuté v cenách všetkých zájazdov, ktoré sú ponúkané 

CK DAKA.

XII. Alternatívne riešenie sporov

Zákazník má právo požiadať CK DAKA o nápravu v prípade, ak sa domnieva, že 
cestovná kancelária porušila jeho práva alebo nevybavila reklamáciu k spokojnosti klienta. 
Ak CK DAKA na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedala 
zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedala viac ako (30) tridsať dní klient môže 
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia 
sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spo-
rov (ďalej ako „ Zákon“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských 
sporov s CK DAKA je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom 
kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, 
Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.
sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname 
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej 
republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/
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zoznam-subjektov-alternativneho-rieseniaspotrebitelskych- sporov/146987s), pričom 
Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov 
sa obráti. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom 
riešení sporov pre spotrebiteľov Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh 
možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na po-
danie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je kupujúcemu k dispozícii na 
webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-rieseniespotrebitelskych- 
sporov-clr/146956s) alebo každého subjektu alternatívneho riešenia sporov alebo v 
Prílohe č. 1 Zákona. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré 
preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh Zákazníka na začatie alternatívneho rie-
šenia sporu musí v zmysle § 12 ods. 3) zákona 391/2015 Z.z. obsahovať: 

a)  meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a te-
lefonický kontakt, ak ich má,

b)  presné označenie cestovej kancelárie,
c)  úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d)  označenie, čoho sa Zákazník ako spotrebiteľ domáha,
e)  dátum, kedy sa Zákazník ako spotrebiteľ obrátil na cestovnú kanceláriu so žiados-

ťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim 
bol bezvýsledný,

f)  vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatív-
neho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola 
uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu 
spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotre-
biteľských sporov. Prostredníctvom SARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo 
zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom ( kupujúcim) a spory s touto zmluvou 
súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, 
ktorých hodnota neprevyšuje 20,- EUR. Návrh na začatie konania u ARS sa podáva 
k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona 391/2015 Z.z, a to za pomoci k tomu ur-
čenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona 
391/2015 Z.z. ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alter-
natívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5,- EUR s DPH. Podrobný obsah 
návrhu je uvedený v § 2 Zákona. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho 
riešenia sporov je bezodplatné. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša 
každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. Zákazník je oprávnený 
použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná 
na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zákazník pri predklada-
ní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré 
predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho sporov 
online. Zákazník môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností. Subjekt ARS 
môže požadovať od klienta úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 
5 EUR s DPH. Ak sú na alternatívne riešenia sporu príslušné viaceré subjekty, právo 
voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo 
obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd.

XIII. Ochrana osobných údajov zákazníkov

1. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK DAK je oprávnená na účely plnenia zmluvy o 
zájazde ako aj za účelom plnenia zákonných povinností spracovávať jeho osobné 
údaje v rozsahu uvedenom v ods. 5 tohto článku. Všetky osobné údaje budú uložené 
len po dobu ustanovenú zákonom, prípadne po dobu nevyhnutne nutnú.

2. Na účely plnenia zmluvy o zájazde budú informácie uvedené v článku XIII. v nevyhnut-
nom rozsahu poskytnuté tiež dodávateľom CK DAKA uvedeným v dokumentoch, 
ktoré má zákazník k dispozícii (najmä hotely, prepravné spoločnosti, delegáti, ...). Ak 
sa zájazdová destinácia nachádza mimo krajiny Európskeho hospodárskeho priesto-
ru, berie zákazník na vedomie, že osobné údaje zákazníka budú poskytnuté príjem-
com osobných údajov v tejto tretej krajine (najmä hotely) či iné tretej krajine (najmä 
letecké spoločnosti). Informácie o tom, či existuje rozhodnutie Európskej komisie o 
primeranej ochrane dát a ďalej informácie o vhodných zárukách ochrany osobných 
údajov pri odovzdaní osobných údajov do tretej krajiny poskytne CK na písomnú 
žiadosť zákazníka (právo na informovanie o primeraných zárukách podľa článku 46 
Nariadenia týkajúcich sa prenosu). 

3. Zákazník berie na vedomie, že CK DAKA je v rozsahu a za podmienok ustanovených 
platnými právnymi predpismi povinná predať osobné údaje zákazníka na účely sta-
novené zákonom.

4. Identifikačné údaje spracovateľa osobných údajov
Obchodný názov: Cestovná kancelária DAKA, s.r.o
Sídlo: Veterná 43, 931 01 Šamorín, SR
Registrácia:  Obch. reg. OS Trnava, oddiel Sro, vložka č.:37330/T
IČO: 47550783
Štatutárny zástupca: David Gavaľa, konateľ

5. Zoznam osobných údajov: Záujemca súhlasí s tým, že prostredníctvom oprávnených 
osôb, CK DAKA môže v závislosti od účelu a právneho základu, spracúvať nasledov-
né osobné údaje a za týmto účelom Záujemca oznámi CK DAKA:

• meno, priezvisko, titul,
• dátum narodenia,
• štátna príslušnosť (ak je to nevyhnutné),
• trvalé bydlisko resp. prechodné bydlisko,
• e-mail,
• mobil,
• rodné číslo (v prípade poistnej zmluvy)

6. Účel spracovania osobných údajov CK DAKA týmto oznamuje Zákazníkom, že v zmysle 
ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších predpisov, je účelom spracúvania osobných údajov zabezpeče-
nie funkčnosti jednotlivých agend v informačných systémoch osobných údajov CK 
DAKA, ktorý môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s právnym 
základom a za účelom:
• plnenia povinností cestovnej kancelárie vyplývajúcich z cestovnej zmluvy, v ktorej 

vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo kde je dotknutá 
osoba konajúcou v mene Zmluvnej strany; 

• plnenia povinností cestovnej kancelárie vyplývajúcich z poistnej zmluvy, v ktorej 
vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo kde je dotknutá 
osoba konajúcou v mene Zmluvnej strany;

• výkonu marketingovej činnosti prostredníctvom pošty a e-mailu;
• vystavenie daňového dokladu;
• identifikácia Zákazníka;
• predzmluvné vzťahy;
• Potvrdenie plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (napr. podľa 

Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č.161/2011 Z.z. a pod.); 7. Zákazník poskytu-
je osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností 
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie so Zákazníkom. Bez ich po-
skytnutia CK DAKA nemôže zabezpečiť riadne plnenie Zmluvy so Zákazníkom. V 
takomto prípade nie je možné so Zákazníkom Zmluvu uzavrieť. Zákazník udeľuje 
CK DAKA tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných 
údajov Zákazníka. CK DAKA po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne 
likvidáciu osobných údajov Zákazníka. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
môže Zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote (1) 
jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Zákazníkom CK DAKA.

8. Zákazník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje e-mailom na info@ckdaka.
sk.

9. CK DAKA vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov osobné údaje bude získavať 
výlučne na účely uvedené v bode 3. týchto Obchodných podmienok. 

10. CK DAKA vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí, aby sa osobné 
údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý 
boli zhromaždené.

11. CK DAKA vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude spracúvať osobné 
údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákon 
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ani iným 
všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

12. Zákazník berie na vedomie, že ako subjekt údajov má najmä tieto práva:
1.  Požadovať od CK DAKA informáciu či sa jeho osobné údaje spracovávajú a 

ak áno má právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby, ich 
opravu alebo vymazanie, popr. požadovať obmedzenie spracovania osobných 
údajov, vznášať námietky proti spracovaniu osobných údajov, ako aj práva na 
prenosnosť údajov.

2.  Požadovať, aby CK DAKA obmedzila spracovanie jeho osobných údajov, ak
(I)  popiera presnosť svojich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby CK 

DAKA overila presnosť jeho osobných údajov;
(II)  spracovanie jeho osobných údajov bolo protiprávne, ale nepožiada o vymaza-

nie osobných údajov, ale o obmedzenie ich použitia;
(III)  CK DAKA už nepotrebuje jeho osobné údaje pre účely spracovania, ale zá-

kazník ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich nárokov; alebo
(IV)  Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa 

práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému CK DAKA podlieha,
(V)  vzniesol námietku proti spracovaniu, a to do doby než budú overené, či opráv-

nené dôvody CK DAKA prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi. Ak bolo 
obmedzené spracovanie jeho osobných údajov, môžu byť jeho údaje spraco-
vané, s výnimkou uloženia, iba s jeho súhlasom. Toto právo sa nemusí uplat-
niť, ak sú splnené podmienky v čl. 17 Nariadenia, napríklad ak je spracúvanie 
potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych náro-
kov. V takýchto prípadoch vykoná CK DAKA posúdenie, či oprávnené záujmy 
CK DAKA prevažujú nad dôvodmi, ktoré zákazník uviedol vo svojej námietke.

3.  Právo, aby CK DAKA oznámila všetky opravy, výmazy a obmedzenia spracovania 
jeho osobných údajov svojim dodávateľom, hlavne hotelom a leteckým spoloč-
nostiam, ktorí taktiež spracovávajú jeho osobné údaje, ak sa to neukáže ako ne-
možné alebo to nevyžaduje neprimerané úsilie. 4. Získať od CK DAKA kedykoľvek 
potvrdenie, že jeho osobné údaje sú spracovávané, a ak je to tak, je CK DAKA 
povinná mu na požiadanie poskytnúť nasledujúce informácie a vydať mu o nich 
kópiu spracúvaných osobných údajoch:
(I) účel spracovania;
(II)  kategórie dotknutých osobných údajov, ktoré spracováva,
(III)  príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým moje osobné údaje boli alebo 

budú sprístupnené;
(IV)  plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je 

možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;
(V)  existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných 

údajov týkajúcich sa zákazníka alebo obmedzenie ich spracovania a 
namietať proti tomuto spracovaniu;

(VI)  právo podať sťažnosť u dozorného úradu;
(VII)  ak sa osobné údaje nezískali od zákazníka ako dotknutej osoby, aké-

koľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
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(VIII)  skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane pro-
filovania.

5.  Získať svoje osobné údaje, ktoré CK DAKA spracováva, v štruktúrovanom, bež-
ne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a tieto môžem odovzdať inému 
správcovi, ak (I) je spracovanie osobných údajov zákazníka založené na súhlase 
so spracovaním osobných údajov; alebo (II) spracovanie sa vykonáva automatizo-
vane. Toto právo však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

6.  Ak bude zákazník požadovať aby CK DAKA jeho osobné údaje preniesla priamo 
inému správcovi a k je to možné, odovzdá CK DAKA ako správca osobných úda-
jov osobné údaje zákazníka inému správcovi a na tieto účely bude CK DAKA od 
zákazníka potrebovať kontaktné údaje nového správcu (e-mail a telefónne číslo).

7.  V prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie v čl. 18, má zakazník právo požiadať, 
aby CK obmedzila spracuvanie jeho osobných údajov spôsobom, ktorý upravuje 
Nariadenie.

8. Právo, aby CK DAKA oznámila zákazníkovi:
a)  zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 

prvej vety zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nes-
korších predpisov

b)  doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky 
spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a 
právom chránených záujmov v rozsahu najmä: 

-  poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné 
údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu 
kupujúceho podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v 
znení neskorších predpisov oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúce-
ho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne 
záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny zá-
klad, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia 
poskytnúť osobné údaje,

-  okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje 
sprístupnené,

-  tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje 
poskytnuté,

-  tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční 
prenos osobných údajov,

-  formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
13.  Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 15. Zákazník oprávnený oboznámiť sa s postu-

pom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal 

jej osobné údaje na spracúvanie,
2/  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú 

predmetom spracúvania,
3/  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych 

osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú 

predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže 
požiadať o ich vrátenie,

5/  likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo 
k porušeniu Zákona, 6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania 
súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné 
údaje na základe súhlasu Zákazníka.

14.  Právo Zákazníka podľa ods.13. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmed-
zenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana 
Zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

15.  Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u CK DAKA namietať voči
1/  spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú 

spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich li-
kvidáciu,

2/  využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Zákazníka na účely priameho mar-
ketingu v poštovom styku, alebo

3/  poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Zákazníka na účely priameho 
marketingu.

16. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má 
právo u CK DAKA o kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v 
prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyslovením oprávnených 
dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a prá-
vom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto 
spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a 
preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné 
údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a 
zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

17. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej 
má právo u CK DAKA kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu CK DAKA, 
ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie 
vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. 
Zákazník má právo žiadať CK DAKA o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou 
odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom CK DAKA je povinný žia-
dosti Zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia 
bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci 

informuje Zákazníka v lehote spravidla najneskôr do (30) tridsať dní odo dňa doru-
čenia žiadosti. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný 
zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Zá-
kazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných 
vzťahov CK DAKA vydala rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Zákazníka, alebo 
ak CK DAKA na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie 
oprávnených záujmov Zákazníka.

18. Ak Zákazník uplatní svoje právo
1/  písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa po-

važuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo 
faxom Zákazník doručí písomne najneskôr do (3) troch dní odo dňa jej odoslania,

2/  osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, 
čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Zákazníka; 
kópiu zápisnice je CK DAKA povinná odovzdať Zákazníkovi,

3/  u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť 
alebo zápisnicu odovzdať CK DAKA bez zbytočného odkladu.

19. Ak Zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže 
uplatniť zákonný zástupca.

20. Žiadosť Zákazníka podľa bodu 10. ods. 2) vybaví CK DAKA bezplatne okrem úhra-
dy vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov 
spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním 
informácie Zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

21. Obmedzenie práv Zákazníka podľa bodu 11. CK DAKA bez zbytočného odkladu 
písomne oznámi Zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky.

22. CK DAKA vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nespracúva osobné 
údaje Zákazníka na účely uvedené v bode 3. týchto podmienok prostredníctvom 
sprostredkovateľov.

23. Zoznam tretích strán , ktorým budú osobné údaje poskytnuté: CK DAKA poskytu-
je osobné údaje Zákazníka tretím stranám, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje 
ukladá CK DAKA všeobecne záväzný predpis, ak je poskytnutie osobných údajov 
dohodnuté medzi CK DAKA a Zákazníkom alebo tretím stranám príp. okruhu tretích 
strán, s ktorými má CK DAKA uzatvorenú obchodnú zmluvu, najmä však: poisťovňa 
UNIQA, ďalej subjektom, s ktorými má CK DAKA uzatvorené zmluvy o spolupráci, 
zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o poskytovaní právnych služieb, zmluvy o 
doprave, ako aj zmluvy s dodávateľmi rezervačného a iného informačného systému 
v súvislosti s ich prevádzkou a vývojom.

24. Zákazník zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných 
údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín 
(akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu, najmä 
však do krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie1 zaručujú primeranú úro-
veň ochrany osobných údajov.CK DAKA sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi 
Zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
Zákazník udeľuje CK DAKA tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním 
osobných údajov môže Zákazník odvolať kedykoľvek formou emailu na info@ckda-
ka.sk. Súhlas zanikne v lehote (1) jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu 
Zákazníka CK DAKA.

25. Zákazník pri odoslaní podpísaní Zmluvy vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby 
mu CK DAKA zasielala formou e-mailov alebo SMS správy o činnosti, ponukách a 
akciách. Zákazník môže kedykoľvek formou e-mailu zaslaného na adresu info@
ckdaka.sk odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu CK DAKA predávajúci za-
sielal správy o činnosti, ponukách a akciách CK DAKA bez toho, aby bol akýmkoľvek 
spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie Zmluvy medzi 
CK DAKA a Zákazníkom podľa týchto Obchodných podmienok. Súhlas zanikne v 
lehote (1) jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Zákazníka CK DAKA.

26. CK DAKA poskytnuté osobné údaje nezverejňuje.
27. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, bez toho, 

aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy má právo 
podať sťažnosť u dozorného orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého po-
bytu alebo mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracovanie osobných 
údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením. Miestne príslušným dozorným 
orgánom je najmä: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 
Bratislava 27, SR, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Ak Zákazník osoba nemá 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zá-
stupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť 
blízka osoba 

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 16. 02. 2018.
2. Všetky údaje uvedené v katalógu majú informatívny charakter a vychádzajú zo stavu 

známeho ku dňu zadania katalógu do tlače.
3. Tieto Obchodné podmienky pre účasť na zájazdoch organizovaných CK DAKA sú 

súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo Zmluvy o obstaraní zájazdu pre sku-
pinovú klientelu.

4. Obstarávateľ zájazdu nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú klienta, ak 
ich nebude rešpektovať.
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UNIQA poisťovòa, a.s., Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27 vydáva toto potvrdenie v súlade s ust. §9 zákona è.281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania 
cestovných kancelárii a cestovných agentúr v platnom znení a potvrdzuje, že v prípade vzniku poistnej udalosti – úpadku cestovnej kancelárie 

  

poskytne objednávate¾ovi v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie                     nasledovné poistné plnenie:

1. V prípade neposkytnutia objednaného a zaplateného zájazdu poistné plnenie vo výške ceny neposkytnutého zájazdu, ktorú objednávate¾ zaplatil.
2.  V prípade neposkytnutia objednávate¾ovi objednanej a zaplatenej dopravy z miesta pobytu v zahranièí na územie Slovenskej republiky uhradenie nákladov na túto 

dopravu, ak je doprava súèasťou zájazdu.
3.  V prípade nevrátania rozdielu medzi zaplatenou cenou za zájazd a cenou èiastoène poskytnutého zájazdu objednávate¾ovi uhradenie rozdielu v cene medzi skutoène 

poskytnutými službami a zaplatenou cenou zájazdu.

Poistná zmluva èíslo                                      o poistení zájazdov pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je platná od                             do  

Vzťahuje sa na všetky osoby prihlásené na zájazd organizovaný vyššie uvedenou cestovnou kanceláriou a sú òou kryté nároky objednávate¾ov voèi uvedenej cestovnej kancelárii

v prípade poistnej udalosti až do výšky                         EUR.

Poistnú udalosť je možné nahlásiť písomne na adrese:       Europ Assistance, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, Èeská republika. 
Repatriáciu zo zahranièia zabezpeèuje asistenèná služba:   UNIQA Assistance, t.è. + 421 2 544 11 029.

V Bratislave                                        

Ing. Martin Žáèek 
predseda predstavenstva 

generálny riadite¾

Wolfgang Friedl
podpredseda predstavenstva 

Cestovná kancelária DAKA s.r.o., so sídlom Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO: 47 550 783
2017

8100053945 1. 2. 2018 31. 1. 2020

200.000,-

01/31/2018

Súhlasím, aby moje osobné údaje, vrátane 
rodného čísla, uvedené v tejto zmluve spra-
covala CK DAKA v súlade so znením zákona 
122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom 
znení. Podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu 
udeľujem súhlas so spracovaním osobných 
údajov uvedených v Zmluve o obstaraní zá-
jazdu, ako aj ňou určeným osobám, za účelom 
zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohod-
nutých služieb a pre plnenie povinností ulože-
ných všeobecne záväznými právnymi predpis-
mi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu 
potrebnú na zabezpečenie práv a povinností, 
ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi 
Objednávateľom (Zákazníkom) a  CK DAKA, 
vrátane sprístupnenia týchto údajov obchod-
ným partnerom CK DAKA. a cezhraničného 
toku osobných údajov do krajiny pobytu za 
účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre 
Zákazníka. Vyššie uvedené vyhlásenie a súhlas 
Zákazníka udeľuje aj v mene ostatných účastní-
kov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich 
písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním 

preukázateľne disponuje. Zákazník zodpovedá 
za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré 
poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy o obsta-
raní zájazdu. Pri spracovaní osobných údajov je 
CK DAKA povinná dbať na to, aby zachovávala 
mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov i bezpečnostných opatreniach, 
ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť 
osobných údajov, taktiež je povinná dbať na to, 
aby zákazník neutrpel ujmu svojich práv, najmä 
na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbať 
na ochranu pred neoprávneným zasahovaním 
do jeho súkromného a osobného života. Táto 
povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj 
stane verejne známym alebo do chvíle, keď je 
jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej 
osobe na základe zákona alebo táto povinnosť 
je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomoc-
nený zákonom. CK DAKA sa zaväzuje túto po-
vinnosť dodržiavať aj po skončení zmluvného 
vzťahu s Objednávateľom (Zákazníkom).

Súhlas zákazníka so spracovaním 
osobných údajov



BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

CA ROYAL s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 19
Tel.  +421 38 760 10 20, 

0903 617 362

BANSKÁ BYSTRICA

AEOLUS  s.r.o.
Československej armády 25
Tel. 048/4154202

CK FAMIKO 
Dolná 68 
Tel.  048/4141500, 4141700, 

0905 642 447

Elegance travel s.r.o.
Dolná 43
Tel.  0905 139 018, 0907 889 747

EKONSERVIS
Dolná 171/38
Tel. 0905 608 172

CK Aquamarin
Horna 44
Tel.  0903 459 459

CK Solvex
Dolná 21
Tel.  +421 262 413 465

Invia.sk
Kapitulská 3
Tel. 048/4151515

BARDEJOV

Invia.sk
Radničné námestie 34
Tel.  054/4744774

BRATISLAVA

AEOLUS  s.r.o.
Panská 33
Tel. 02/ 544 15 668

TRAVEL ENERGY s.r.o.
Trenčianska 58
Tel. 0907 282 826

CK Túlavé Topánky 
Miletičova 3/a, 1. Poschodie
Tel.  02/45529391, 0908 024 163

CKSK s.r.o. 
cestovná agentúra

Trnavská cesta 82
Tel. 0918 343 323

DESIREA s.r.o.
Hálkova 1 (OD Slimák)
Tel. 0800 444 555

Ela Travel 
cestovná  agentúra
Mestská 6
Tel. 0905 256 467

Lavender tour s.r.o.
Obchodna 66
Tel.  0902 069 726,  

0904 638 530, 0903 288 111

CK Solvex
Nám. SNP 15
Tel.  0904 638 227

CK Solvex
Einsteinova 3541/18
Tel. +421 221 026 050

CK Solvex
Dunajská 16
Tel.  +421 262 413 695

Zájazdy.sk
Lazaretská 3/A
Tel. 0800 123 410

Invia.sk
Dunajská  4
Tel. 02/206 482 20

BREZNO

LB Company s.r.o.
Nám. M.R.Štefánika
Tel. 0907 379 122

KONO s.r.o
Námestie M.R. Štefánika 48
Tel. 048/6116729

ČADCA

Zahra - CA
Pribinova 2894
Tel. 0918 527 726

Invia.sk
Palárikova ulica 2845/26A
Tel. : +421 948 905 903

DETVA

Ca ArtTour
M.R.Štefánika  61
Tel. 0910 111 122

DOLNÝ KUBÍN 

ITALTOUR 
cestovná kancelária
Radlinského 1721/58
Tel.  043/5864222,  

0903 534 270

DUBNICA NAD VÁHOM

Invia.sk
Pod Hájom 952/1
Tel. : 042 442 09 79

DUNAJSKÁ  STREDA

DUNA TOUR 
cestovná agentúra
Korzo Bélu Bartóka 345/18
Tel. +421315525241

Invia.sk
Nemesszegska 6574/21
Tel. : +421 903 423 208

GALANTA

CK GITA 
Šafárikova  1526 
Tel.  0903 420 794,  

0915 841 961

HLOHOVEC

Invia.sk
Pribinova 10
Tel. : +421 915 759 535

HURBANOVO

Best Travel, C.E.G. invest, s.r.o.
Komárňanská 104
Tel. 0907 343 999

HUMENNÉ

Invia.sk
Námestie slobody 7
Tel. 057/4495090

IVÁNKA PRI DUNAJI

INTERMEDIAL s.r.o
Moyzesova 10
Tel.  02/55563860,  

0907 716 299

KEŽMAROK

Marco Pollo s.r.o. 
cestovná agentúra
Hviezdoslavova 2

Naši partneri
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Tel.  052/4523662,  
0915 841 711, 0903 863 286

KOMÁRNO

Invia.sk
Rákocziho 234
Tel. 0919 298 424

KOŠICE

AEOLUS  s.r.o.
Alžbetina  18
Tel. 055/7290456

CA Timatour, s.r.o.
Pražská 2/104
Tel. 0905 943 895

CK BOMEX s.r.o.
Ul. Alžbetina 15
Tel.  055/6943919,  

0903 445 577, 0911 662 790

Travel & Fly 
cestovná kancelária 
Kováčska 57
Tel.  055/6714661, 0917 297 675

Cestovná kancelária 
MANDORA, s.r.o.
Krivá 18
Tel. 0908 354 132

CK Solvex
Alžbetina 31
Tel. 02/62413430

Invia.sk
Alžbetina 36
Tel. 0948 758 744

Invia.sk
Trolejbusová 1
Tel. +421220648220

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

ELLMER s.r.o.
1.mája 50
Tel. 0911 166 756

LEVICE 

Avocado cestovná agentúra
Mlynská 7
Tel.  +421 36 6345 296,  

0918 826 256

Ačko-travel.sk, s.r.o.
Na Bašte 5 
Tel. 036/ 631 90 93

LEVOČA

Invia.sk
Nám. Majstra Pavla 36
Tel. +421220648220

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

LIMIT, Travel Agency
Nám. Osloboditeľov 16/77
Tel.  044/5514947,  

0908 911 466, 0948 311 292

CK Solvex
Ul. 1. mája
Tel. +421 252 926 066

Invia.sk
Ulica 1. mája 41
Tel. : +421 904 182 300

LUČENEC

Invia.sk
Železničná 25
Tel. : +421 915 977 593

MALACKY

M-TATRA-TOUR
Radlinského 2751
Tel. +421 908 651 661

Invia.sk
Malé Námestie 5000/9
Tel. +421 220 648 220

MARTIN

AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
Tel.  43/4131883, 

43/4300244

Šíp Cestovná agentúra
Divadelná 5 
Tel. 0905 115 646

Invia.sk
Andreja Kmeťa 22
Tel. : +421  911 080 030

MICHALOVCE 

Invia.sk
Sama Chalúpku 1
Tel. +421 220 648 220

CK BOMEX s.r.o.
Nám. Osloboditeľov 33
Tel.  056/ 642 16 21 

0903 632 135

MYJAVA

CA ALA TOUR
M.R.Štefánika 931/52 
Tel.  34/654 1208, 0915 841 718

NÁMESTOVO

Invia.sk
Hviezdoslavova 1/11
Tel. : 043 552 31 92

NITRA

CK Solvex
Štefániková trieda 3/5
Tel. +421 262 413 694

Sun travel s.r.o.
Štefániková 15
Tel. +421 901 752 202

Invia.sk
Štefánikova 53
Tel. +421 915 792 408

Invia.sk
Coboriho 9
Tel. +421 220 648 220

AEOLUS  s.r.o.
Mostná 29
Tel. 037/ 651 65 12
Mobil: 0905 680 000

JuJu s.r.o.
Ždiarska 705/11
Tel.  032/2021483,  

0905 542 506

NOVÁ DUBNICA

A.D.I.  cestovná kancelária
Trenčianska 863/66
Tel.  042/4433381, 

042/4433254, 
042/4433842

NOVÁKY

OKAY TRAVEL, s.r.o.
G. Košťála 160
Tel. +421 948 850 330

NOVÉ  ZÁMKY

AEOLUS  s.r.o. 
M.R. Štefanika 3
Tel. 035/641 22 08

ATLAS cestovná agentúra 
Komárňanská 12
Tel. 035/6404200

GABATOUR s.r.o. 
M. R. Štefánika 9
035/6400203,
0940 525 4444

Globe Travel
Ernestova bašta 2
Tel. 0905 925 789

X tour
F. Rákocziho 3
Tel. +421 915 841 605

Invia.sk
M.R.Štefánika 38
Tel. +421 917 828 674
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NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Invia.sk
Čsl. Armády 69/7
Tel. : +421 907 862 450

PARTIZÁNSKE 

Jana Švecová – 
Cestovná agentúra 
Nám. SNP, OD PRIOR 144
Tel. +421387492981

PEZINOK

Family travel s.r.o.
M.R.Štefánika 2/3
Tel.   0915 774 279, 

0905 703 546

Invia.sk
Myslenická 2/C
Tel. +421 903 423 208

PIEŠŤANY 

CLUB Travel Pieštany s.r.o.
Winterova 5949/636
Tel. 0904 174 777

MAR TRAVEL Agency
Nám. Slobody 10
Tel. +421 905 141 666

Invia.sk
Eugena Suchoňa 1701/3
Tel. : +421 917 088 056

POPRAD

Destinacie.sk 
Nám. Svätého Egídia 41/95
Tel. 02/21025757

CK Solvex
Nám Sv. Egídia 3290/124
Tel. +421 911 589 994

Invia.sk
Nám. sv. Egídia 3209/124
Tel. +421 911 317 243

POVAŽSKÁ BYSTRICA

GOLD TRAVEL 
cestovná agentúra
Centrum 18/23
Tel.   0908 432 909,
0915 841 608

Trip tip s.r.o.
Centrum 9/14
Tel. +421 949 626 534

Invia.sk
M park – centrum 8/13

Tel. : +421 915 098 440

PREŠOV 

CK BOMEX s.r.o.
Metodova 3
Tel. 051/ 771 37 58
Mobil: 0903 538 198

EZOTOUR s.r.o.
Hlavná 2
Tel.   +421517734563 

+421517595122

CK Solvex
Hlavná 119
Tel. +421 262 413 696

CA Tatragrand
Nám. Legionárov 5
Tel. +421 907 671 866

Invia.sk
Hlavná 103
Tel. +421 220 648 220

PRIEVIDZA

Exluziv Tour 
G. Švéniho 4/A
Tel.   +421463810352 

0903 112 034

Riva Tour s.r.o.
Matice Slovenskej 12
Tel. +421 905 756 528

Invia.sk
Nábrežná 1913/5A
Tel. : +421 220 648 220

PÚCHOV

Invia.sk
Moravská 1881/46
Tel. : 042 46 777 46

RIMAVSKÁ SOBOTA

AVEO travel s.r.o.
Hlavné námestie 7 
(vchod z ulice SNP)
Tel.   0944 914 915, 0944 914 916

M-TOUR
Hviezdoslavova 3
Tel. +421 917 104 915

ROHOŽNÍK

Novatravel  s.r.o.
Rohožník
Tel. +421 917 820 162

RUŽOMBEROK

CA PALMATRAVEL s.r.o.
Mostová  1415
Tel. 0917 433 057

SENEC

Invia.sk
Lichnerova 12
Tel. +421 903 423 208

SENICA

Ačko-travel.sk, s.r.o.
Štefánikova  726
Tel. 034/ 654 44 44

Last Minute  Centrum
Námestie Oslobodenia  5
Tel. 0917 577 624 

Zájazdy.sk
Nám. Oslobodenia 5
Tel. 0800 123 410

SEREĎ

Frisco Travel s.r.o.
Nám. Slobody 1185/29
Tel.   031/7891256, 0905 447 220

Solid – Star
M.R.Štefánika 1152/18
Tel. +421 911 263 851

SKALICA

AZ Travel
DR. Clementisa  46
Tel. +421 905 404 400

SNINA

UNITUR cestovná agentúra
Strojárska 102
Tel. 057/ 7685735

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

BELMARE cestovná kancelária
Letná 47
Tel.  0915 962 706

Abelo cestovná kancelária
Štefánikovo námestie 10
Tel. +421 534297340

Cestovná kancelária Ľubica
Letná 51
Tel.   0903 200 741, 0905 459 368

Sun & Ice cestovná kancelária
Mlynská 39
Tel. +421 911 669 098

Invia.sk
Letná 47
Tel. 053 321 99 40

STUPAVA

VIA – Stupava cestovná agentúra
Hlavná 35
Tel. +421 905 327 263158



STROPKOV

CK EUROTOUR s.r.o.
Hlavná 84/52
Mobil: 0915 841 765

SVIDNÍK

Cestovná agentúra LAGUNA
Centrálna, hotel Rubín 274
Tel. 0907 658 613

SVIT 

CA A-TATRY s.r.o.
SNP 15
Tel: 0911 747 535

ŠAHY

BKI SK s.r.o.
Hl. námestie 4
Tel. +421367593291

ŠAĽA

MaxTravel
Vlčanská 560/15
Tel. : +421 907 351 137

Cestovná agentúra Vector 
Šaľa, spol. s r.o.
SNP 2018/40
Tel. : +421 911 475 075

Invia.sk
Budovateľská 32
Tel. : +421 220 648 220

ŠAMORÍN

Invia.sk
Hlavná 45
Tel. : +421 904 593 286

TOPOĽČANY

CK TOP-DENT PLUS s.r.o. 
ulica M.R.štefánika 2/6 
pasáž Centrum
Tel. 038/5321513, 0918 998 768

CONTRAIT s.r.o. 
TOPOLCANY
Nám. M.R.Štefánika 6
Tel.  +421383811038,  

0918 370 035

CARPE DIEM 
cestovná agentúra
J. Kráľa 4869
Tel. 0904 471 999

LEĎO TOUR 
cestovná agentúra
Sv. Cyrila 
a sv. Metoda 4595/18
Tel.+421 905 459 908

TORNAĽA

Gemertours
Mierová 85
Tel. +421 910 634 311

TREBIŠOV

DELFÍN cestovná agentúra 
M.R.Štefánika 3822/206
Mobil: 0904 154 166

Kamelot.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 176
Tel.  056/6726619,  

0915 895 642,  
0911 895 642

Invia.sk
M.R.Štefánika 56/A
Tel. +421 905 642 982

TRENČÍN

ARTE cestovná 
agentúra Trenčín
Hasičská 3374
Te.  +421327432104,  

0905 941 630

CK Solvex
Palackého 31
Tel. +421 325 552 100

Invia.sk
J.Braneckého 14
Tel. : 032 381 12 86

TRNAVA

Agáza s.r.o.
Veterná 6558/31
Mobil: 0918 998 543

BELLA TRAVEL s.r.o.
Hlavná 45
Mobil: 0918 607 046

CA BELLA TOUR
Štefánikova 21
Mobil: 0905 477 921

HELL TOUR s.r.o.
Radlinského 1/C
Tel.  0903 999 313,  

0910 800 666

Prima Tour s.r.o.
Divadelná 1
Tel. +421 335 514 877

Invia.sk
Veterná 40
Tel. : 033 743 33 74

Invia.sk
Dolnopotočná 7
Tel. : +421 220 648 220

VRANOV NAD TOPĽOU

Invia.sk
Námestie slobody 2
Tel. +421 220 648 220

Kenty s.r.o.
Pod Dolami 749/39
Tel. 0949 105 308

VRÁBLE

X tour
Krátka 283
Tel. +421 915 841 811

VRBOVÉ

JAREX Slovakia s.r.o.
Jána Zigmundika 334/5
Tel. 0911 828 556

ZVOLEN 

MILO TOUR s.r.o. 
cestovná agentúra
J. Kozačeka 146/13
Tel. 0948 807 708, 0904 819 768

Invia.sk
Trhová 6 
Tel. +421 911 124 777

ŽIAR NAD HRONOM

Invia.sk
Š. Moysesa 74
Tel. +421 904 580 065

ŽILINA

MR TRAVEL
A.Bernoláka 51
Mobil: 0948 454 739

CK Trip s.r.o. 
Košická 3 pobočka Hypertesco
0945 463 382

TO SMART Travel 
Národná ulica 3
Tel. +421415003254

CK Solvex
Mariánske námestie 15
Tel. +421 221 025 532

Zeostour
Národná 806/16
Tel. +421 904 602 103

Invia.sk
Pivovarská 2
Tel. : 041 72 444 72

Aktualizovaný kompletný 
zoznam nájdete na 
www.daka.sk/nasi-partneri
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Marti H.
Tihany, 2018

Iveta I.
Hallstatt, 2018

Emília P.
Holandsko, 2017

Viera L.
Pag, 2018

Ivan B.
Paríž, 2018

Naši spokojní klienti

Andrea M.Izrael, 2018

Michaela S.Ligúrska riviéra, 2018

Janka H.
Štyri krajiny Európy, 2018

A
ndrea J.

Viedeň očam
i detí, 2018
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Stella B.
Melk, 2018

Natália Z.
Opatija, 2017

Martina B.
Štyri krajiny Európy, 2018

Simona S.
Marseille, 2018

Ivan M.
Atény, 2018

Božena I.
Štyri krajiny Európy, 2018

Vladislav H
.

Plitvické jazerá, 2018

Lubka D.Nice, 2018

Gabriela L.Francúzska riviéra, Nice, 2018

Kristína S.
Mariazell, 2018



Každý z našich zájazdov radi špeciálne zorganizujeme 
aj pre akúkoľvek skupinu:

Váš partner na cestách za poznávaním!

Zájazdy objednávajte online na
www.daka.sk

alebo sa informujte na 02/44 555 000 

Ponuka pre skupiny

Radi vám pripravíme tú 
najvýhodnejšiu ponuku na 
mieru. 

Stačí nám zaslať na e-mail 
info@ckdaka.sk informáciu 

o aký zájazd máte záujem, 
aký plánujete počet osôb 
a aké nástupné miesto 
požadujete. 

A my vám vypracujeme tú 
najvýhodnejšiu cenovú kalku-

láciu s podrobným programom 
zájazdu. 

Zabezpečíme vám dopravu, ubytovanie a sa-
mozrejme vám poskytneme aj sprievodcu.

• Firemné kolektívy
• Školské skupiny
• Kluby dôchodcov
• Záujmové združenia



Potrebujete sa dostať na letisko? Obráťte sa na nás!
Ponúkame vám prepravu luxusným moderným 

9 miestnym mikrobusom Opel Vivaro 
z Bratislavy na letiská 

Viedeň, Budapešť, Praha, Brno, Katovice a Krakov 
s možnosťou obsadenia 8 osobami. K dispozícii máme 2 vozidlá, a tak je celková kapacita 

16 osôb. Vozidlo vám pristavíme samozrejme so skúseným šoférom.

ČESKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKO

UKRAJINA

RUMUNSKO

POĽSKO

KRAKOV

KATOVICE

PRAHA

BRNO

VIEDEŇ
BRATISLAVA

BUDAPEŠŤRAKÚSKO

NEMECKO

MAĎARSKO

Cenník
• Schwechat – 65 €
• Budapešť – 225 €
• Praha – 295 €
• Brno – 135 €
• Katovice – 375 €
• Krakov – 395 €

V cene je zahrnuté:
• doprava luxusným klimatizovaným mikrobusom Opel Vivaro z ktoréhokoľvek miesta v Bratislave

• možnosť obsadenia až 8 osobami
• cena je rovnaká pri ceste tam aj späť

Radi vám pripravíme cenovú ponuku na uvedený transfer z ktoréhokoľvek miesta Slovenska.

Váš partner na cestách za poznávaním!

Informujte sa na 
info@ckdaka.sk 

alebo na 02/44 555 000 

Individuálna doprava



Náš vozový park

2x MAN 49, 2x MAN 59
Autobusy s kapacitou 49, resp. 59 miest na sedenie v pohodlných, anatomicky tvarova-

ných sedadlách potiahnutých kožou. Sedadlá sú polohovateľné s ľakťovou opierkou. Pre väčší 
komfort cestujúcich sa sedadlo v chodbičke dá vysunúť do strany a umožní tak viac pohodlia 
pre cestujúcich na dvojesedadle.

Autobusy sú vybavené moderným audio-video systémom, vďaka ktorému vám cesta rýchlejšie ubehne pri 
sledovaní filmu, ktorý vám pustí sprievodca. Nad každým sedadlom je umiestnená LED lampička, ktorá umožní 
čítanie vašej obľúbenej knižky i bez toho, aby ste budili vášho prísediaceho.

2x OPEL 
Klimatizované mikrobusy s kapacitou 9 miest vrátane šoféra. Veľký priestor za sedadlami poskytuje dosta-

tok miesta, aby ste nemuseli mať svoju batožinu na kolenách či pod nohami. Cestujúcim poskytujú dostatok 
pohodlia vrátane ľakťovej opieky. Somozrejmosťou je individuálna regulácia teploty.





www.daka.sk
02/44 555 000

Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO: 47550783, DIČ: 2023969970, IČ DPH: SK2023969970
pobočka Skalica, Námestie Slobody 26, 909 01


