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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   
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AKČNÍ CENA 230 €              5.990,-Kč 

Akční cena za osobu od 5.990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 5.490,-Kč 
Číslo zájezdu 909 

Katalogová cena za osobu 8.490,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 3.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  4.990,-Kč 

Počet dnů 3 

Počet nocí  2 

Termín odjezdu 10.12.2021 

Termín příjezdu 12.12.2021 
 
 
 

 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
autobusovou dopravu 
 průvodce  
občerstvení v buse během cesty 
vstupy bazilika Šaštín s průvodcem 
návštěva restaurace Slovenský Grob  
s obědem ( Husacina) 
2x ubytování se snídaní Velký Meder  
1x vstup termální svět včetně saun.světa 
1x půl denní vstup do termálního světa  
1x teplá snídaně v buse 
1x teplá večeře v buse 
3x moučník s kávou v buse 
Káva, čaj, capuccino, čokoláda v buse  
*pojištění proti úpadku 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*cestovní a zdravotní pojištění 
*atrakce a služby za příplatek SPA 
 
Váš delegát a průvodce  
                                      Pavel ČÍŽ 

1. den  ŠAŠTÍN - SLOVENSKÝ GROB  
Brzy ráno odjezd dle nástupních míst Praha, Humpolec, Velké Meziříčí, Brno, Ostrava, Frýdek Místek, 
Olomouc, Lidečko, Vsetín, Valašské Meziříčí , Hranice na Moravě, Prostějov, Vyškov. Teplá snídaně v buse a 
základní informace o zájezdě od našeho delegáta. Dopoledne příjezd do Šaštína a návštěva  Baziliky 
Sedmibolestné Panny Marie. Bazilika v Šaštíně-Stráži, jedna z nejvýznamnějších bazilik na Slovensku. Stavět 
se začala v roce 1736, postavena byla podle plánů Matyáše Vépiho. Baziliku každoročně navštíví několik 
desítek tisíc poutníků, především na Slavnost seslání Ducha Svatého a na Slavnost Panny Marie 
Sedmibolestné. Po odborném výkladu a prohlídce přejezd do Slovenského Grobu, což je vesnička nedaleko 
Bratislavy, která je známa především „Husacinou“. Slovenský Grob a je věhlasný více než stoletou tradicí 
chovu a přípravy pečených hus s bramborovými plackami – „lokšemi“ a zelím. Založili ji prý přistěhovalci z 
Chorvatska. Každoročně počátkem září se zdejší obyvatelé nastrojí do bohatě zdobených krojů, aby si užili 
slavnost „Královstva husaciny“. Dnes  opravdu gastronomicky  budeme hřešit, ale člověk si musí udělat i 
radost ze života. V odpoledních hodinách odjezdu do Velkého Mederu, ubytování a relax. Večeře snad ani 
netřeba. 
2. den VELKÝ MEDER –RELAX 
Ráno po snídani osobní volno a relax v areálu termálního koupaliště, které patří mezi nejznámější a 
nejvyhledávanější v regionu na jižního Slovenska, kde se dá strávit příjemná letní dovolená. V tomto regionu 
se nacházejí známé lokality jako termální koupaliště Veľký Meder, koupaliště Dunajská Streda, Číčov a 
koupaliště Topoľníky. Město je známé svou historií a výjimečným složením termální vody. V areálu 
rozsáhlého koupaliště je návštěvníkům k dispozici 13 bazénů zaměřených na různé druhy odpočinku spolu s 
výběrem veselých atrakcí. Z celkového počtu až 13 bazénů je 7 celoročních a 6 vnějších s teplotou termální 
vody 25-38 ° C. Termální koupaliště má ve všech 6 vnějších bazénech termální vodu s teplotou 26 - 38 stupňů 
C°, která má blahodárné účinky na páteře, pohybové ústrojí, svalstva a má regenerační účinky na lidský 
organismus. Chemické složení geotermální vody má příznivé účinky na léčení kloubních onemocnění, 
onemocnění páteře i svalovou únavu a celkově příznivě působí na regeneraci organismu. Krytý komplex 
termálního koupaliště kromě 4 bazénů dále nabízí návštěvníkům perličkovou koupel, masáž, biosolárium, 
saunový svět, bioptron léčbu, kosmetický salón, magnetoterapii Bemer, termoakupresúrné masážní lůžko 
Ceragem, samoobslužnou restauraci a bar. V sezóně návštěvníci Veľkého Medera mají k dispozici 9 bazénů s 
vodní plochou 3 400 m2. Prožijeme tak pohodový den plný relaxu a pohody. 
3. den VELKÝ MEDER – BRATISLAVA 
Ráno po snídani si můžete užít pohostinnosti termálních lázní. V odpoledních hodinách se vdáme do 
Bratislavy, kde nás bude čekat příjemná prohlídka starého centra Bratislavy a volný čas na kafíčko. 
Středobodem historické části je jednoznačně Hlavní náměstí, které stojí na původních městských hradbách. 
Tato oblast, někdy přezdívaná jako vnitřní město, si dokonce zachovala svůj původní půdorys. Dodnes 
můžete projít skrze čtyři historické brány. Michalská, Laurinská, Vydrická a Rybářská brána lemují hranice 
Starého Města. Vnitřní město zaujímá rozlohu sotva 0,2 km², takže zas tak moc náročné to opravdu nebude. 
Samotný hradní areál se rozkládá na malé vyvýšenině na levém břehu Dunaje. Skládá se z několika budov, z 
nichž ta největší vykresluje nejznámější pohled na bratislavské panorama. Na hrad vede mnoho pěších 
stezek. My půjdeme ze Starého Města, projdete Zikmundovou branou, prohlédneme si exteriéry hradu a 
přistavený autobus na následně v podvečer odveze zpět do vašich domovů dle nástupních míst. Během cesty 
teplá večeře v buse. 
 

Program zájezdu  

                                                   Pořadatelem zájezdu je CK RIVIERA TOUR , ičo 259 117 41 , Tel: 577 330 200,  Email: info@rivieratour.cz 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

BAZILIKA ŠAŠTÍN - SLOVENSKÝ GROB - LÁZNĚ VELKÝ MEDER - BRATISLAVA 


