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Príhovor

Dovoľte mi, na úvod sa vám poďakovať za dôveru, ktorú ste nám prejavili v roku 2018. Som veľmi rád, že
každým rokom nám pribúda stále viac a viac klientov, ktorí sa k nám pravidelne vracajú.
Práve sa Vám v rukách ocitol vôbec prvý katalóg cestovnej agentúry MIBE Reisen. Nakoľko ide o náš prvý
katalóg dali sme si obzvlášť záležať na jeho obsahu a pestrosti vybraných výletov, vrátane niekoľkých noviniek
v našich poskytovaných službách. V našej ponuke už tradične nechýbajú jednodňové výlety, nákupné výlety,
výlety na rôzne výstavy a kultúrne podujatia, jednodňové kúpačky... Naša ponuka je prispôsobená rôznym
cieľovým skupinám, či už sú to rodiny s deťmi, seniori, mladí ľudia túžiaci po zážitkoch, milovníci histórie,
architektúry, firemné kolektívy, vinári, pútnici...Nie je nič krajšie a oslobodzujúcejšie, než cestovanie.
Cestovanie vás dobije novou energiou a skvelými zážitkami. Ani celý život nám nestačí na to, aby sme objavili
všetky krásy tohto sveta. Vyberajte tak svoje výlety starostlivo. Či už budete v budúcej sezóne cestovať
kamkoľvek, želám Vám, nech si to hlavne užijete.
Príjemné cestovanie a množstvo nezabudnuteľných zážitkov Vám praje Ing. Michal Berec

KDE NÁS NÁJDETE ?
MIBE Reisen s.r.o.
Juh 879/26,
951 44 Výčapy – Opatovce

Kontaktné informácie:
Tel: +421905530837
Email: mibereisen@gmail.com
Web: www.mibereisen.sk
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Referencie a fotografie našich klientov

Zuzana K.: Pán sprievodca bol úžasný, vtipný, dobre naladený, rozprával nám príhody z ciest. Mesto bolo
nádherné, mali sme dostatok voľného programu aj príjemnú cestu autobusom. Slávnosti piva, Práter aj
nákupné centrum boli super. Všetko bolo úžasné, toto bol zatiaľ najlepší výlet aký som si kúpila.
Ervín Š.: Profesionálny prístup vedenia cestovnej agentúry MIBE Reisen a pána Ing. Bereca, vopred
zarezervované vstupy do zámkov, dostatok času pre vlastný program na Pálavskom vinobraní a v centre mesta
Mikulov.
Renáta P.: Veľká spokojnosť s komunikáciou pred zájazdom i s priebehom celého zájazdu. Aj vďaka úžasnému
šoférovi a milej sprievodkyni to bol krásny a bezproblémový výlet.
Ingrid K.: Všetko sa nám páčilo, ďakujeme pani Anke našej sprievodkyni, ktorá bola neskutočne starostlivá
a milá, počas celej cesty nám rozprávala o histórii a súčasnosti Rakúska, aj spoľahlivý a ústretový pán šofér…
Stanislav B.: Výlet bol super, cestovná kancelária je spoľahlivá, dobrý sprievodca. Určite s nimi radi
pocestujeme aj nabudúce.
Renáta K.: Mali sme perfektnú sprievodkyňu. Všetko na čas sa stihlo. Určite to ešte raz absolvujeme Čertíci boli
strašidelní aj sme sa báli 
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Kalendár poznávacích výletov na rok 2019
JANUÁR
Novoročné výpredaje v Primarku a v Parndorfe
FEBRUÁR
Festival mangalice s prehliadkou Budapešti
MAREC
Výstava orchideí, kláštor Klosterneuburg a nákupy v Primarku
Zámok Mikulov a Slávnosti mandlí a vína v Hustopeče
APRÍL
Výstava veteránov Oldtimer Show 2019 s prehliadkou Budapešti
Veľkonočný Schloß Hof, čokoládovňa a nákupy v Parndorfe
Veľká noc vo Viedni a nákupy v Primarku
MÁJ
Za tajomstvami krvavej grófky Alžbety Báthoryovej
Romantický hrad Kreuzenstein a výstava veteránov
JÚN
Dni ruží v Badene a zámok Laxenburg
Deň detí vo Viedni
Jeden deň pri Balatone s návštevou levanduľových slávností
JÚL
Marhuľové slávnosti a kláštor Göttweig
Kúpanie sa na Balatone a porcelánka Herend
AUGUST
Kúpanie sa na Balatone a porcelánka Herend
Zámok ruží Rosenburg a najväčšia kvetinová výstava
SEPTEMBER
Festival čokolády s prehliadkou Budapešti
OKTÓBER
Slávnosti piva vo Viedni a nákupy v Primarku
Deň múzeí vo Viedni
Tekvicové slávnosti v mestečku Retz s ochutnávkou vína
DECEMBER
Adventná Viedeň a nákupy v Primarku
Beh čertov v Badene a kláštor Heiligenkreuz
Advent na zámku Schloß Hof, čokoládovňa a nákupy v Parndorfe
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TERMÍN
05.01.2019
19.01.2019

KRAJINA
Rakúsko

09.02.2019

Maďarsko

23.03.2019
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Novoročné výpredaje v Primarku a Parndorfe
1 – dňový poznávací zájazd
Termíny: 05.01.2019, 19.01.2019

Nedostali ste pod stromček to, čo ste si želali ? Nevadí! Urobte radosť sebe a svojim blízkym nákupom
darčekov v novoročných výpredajoch v Primarku a Parndorfe. Čakajú na Vás super zľavy, ktoré vrcholia práve
v januári.
Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách. Prvou zastávkou na našom výlete bude nákupné centrum Shopping
City Süd. Individuálne voľno v nákupnom centre, ktoré budete môcť využiť na nákupy darčekov pre seba aj
svojich blízkych. Popoludní sa cestou naspäť zastavíme v Designer Outlet Parndorf, kde na Vás čaká dámska,
pánska a detská móda za bezkonkurenčné ceny. V podvečerných hodinách návrat späť na Slovensko.
Nástupné miesta:
 Nitra – s príplatkom 4 €
 Sereď – s príplatkom 4 €
 Trnava – s príplatkom 4 €
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
 doprava luxusným autobusom s WC
 prehliadky podľa programu bez vstupov
 služby profesionálneho sprievodcu
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
 komplexné cestovné poistenie – 2 €/deň
 obojsmerná miestenka – 4 €

CENA ZÁJAZDU: 16,90 €
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Festival mangalice s prehliadkou Budapešti
1 – dňový poznávací zájazd
Termín: 09.02.2019

Zažite s CA MIBE Reisen veľkolepú prehliadku vôní a chutí maďarskej gastronómie počas festivalu
Mangalice a navštívte najzaujímavejšie pamiatky metropoly Maďarska.
Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách.V dopoludňajších hodinách príchod do metropoly Maďarska. Po
príchode prehliadka najzaujímavejších historických pamiatok mesta spolu so sprievodcom. Postupne uvidíte
hradnú štvrť, chrám kráľa Mateja, Rybársku baštu, Kráľovský palác. Okolo obeda sa presunieme cez
Szechényiho most cez Dunaj na rušnejšiu budapeštiansku stranu: budova Parlamentu, Námestie slobody,
Bazilika sv. Štefana. Prehliadku mesta zakončíme na námestí Slobody, kde sa každoročne koná festival
Mangalice. Atmosférou festivalu budete očarení. Všade navôkol bude na Vás číhať vôňa rôznych druhov mäsa,
oškvarkov, klobás a jaterníc. Zapíjať budeme podľa chuti rôznymi druhmi pálenky, pivom či vínkom. Náladu
nám zdvihnú rôzne sprievodné programy – prezentácie výrobkov, súťaže vo varení, vystúpenia folklórnych
súborov a iné. Vo večerných hodinách návrat späť na Slovensko.

Nástupné miesta:
 Nitra – s príplatkom 4 €
 Sereď – s príplatkom 4 €
 Trnava – s príplatkom 4 €
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
 doprava luxusným autobusom s WC
 prehliadky podľa programu bez vstupov
 služby profesionálneho sprievodcu
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
 komplexné cestovné poistenie – 2 €/deň
 obojsmerná miestenka – 4 €

CENA ZÁJAZDU: 22,90 €
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Výstava orchideí, kláštor Klosterneuburg a nákupy v Primarku
Výstava orchideí, 1kláštor
Klosterneuburg
a nákupy v Primarku
– dňový
poznávací zájazd
1 – dňový poznávací zájazd
Termín: 23.03.2019
Termín: 23.03.2019

Vyberte sa s cestovnou agentúrou MIBE Reisen na jednodňový zájazd, ktorý očarí všetky Vaše zmysly.
Postupnesanavštívite
výstavu
orchideí,
kláštor
chýbať ktorý
nebudú
anivšetky
tradičné
Vyberte
s cestovnou
agentúrou
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očarí
Vašenákupy
zmysly.v
najväčšom
nákupnomvýstavu
centre v orchideí,
Rakúsku. kláštor Klosterneuburg a chýbať nebudú ani tradičné nákupy v
Postupne navštívite
najväčšom nákupnom centre v Rakúsku.
Program zájazdu:
Program zo
zájazdu:
Odchod
Slovenska v ranných hodinách. Návšteva nákupného centra Shopping City Süd, kde má svoju
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hodinách.
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aj známy
Primark.
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využiť,centra
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nákupy módneho
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módneho kde
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podľa
najnovšíchaj známy
trendovPrimark.
alebo Individuálne
na obed. Okolo
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do kláštora
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najnovších
trendov
na Počas
obed. prehliadky
Okolo obeda
presun
do kláštora
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kde navštívime
Medzinárodnú
výstavualebo
orchideí.
uvidíte
tie najkrajšie
kvety zo
všetkých kútov sveta.
V prípade
Medzinárodnú
orchideí.
Počas
prehliadky uvidíte
tie najkrajšie
kvetynávrat
zo všetkých
sveta. V prípade
záujmu možnosťvýstavu
návštevy
kláštora
Klosterneuburg.
Vo večerných
hodinách
späť nakútov
Slovensko.
záujmu možnosť návštevy kláštora Klosterneuburg. Vo večerných hodinách návrat späť na Slovensko.
Nástupné miesta:
Nástupné
miesta:
 Nitra
– príplatok z nástupné miesto 4 €
 Nitra
Sereď––príplatok
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
Sereď ––príplatok
 Trnava
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
Trnava – príplatok
z nástupné miesto 4 €
 Bratislava
– bez príplatku
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
Poskytnuté
službyluxusným
v cene zájazdu:
 doprava
autobusom s WC
 doprava
luxusným
autobusom
WC
prehliadky
podľa programu
bezsvstupov
 prehliadky
podľa programu
bez vstupov
služby profesionálneho
sprievodcu
 služby
sprievodcu
ponukaprofesionálneho
teplých a studených
nápojov v autobuse
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
V cene
je zahrnuté:
 nie
komplexné
cestovné poistenie Union 2 €/deň
 komplexné
poistenie
Union 2 €/deň
obojsmernácestovné
miestenka
4 €/osoba
 obojsmerná
miestenka
4 €/osoba a na výstavu orchideí: 17,50 € /dospelá osoba
vstupné do kláštora
Klosterneuburg
 vstupné do kláštora Klosterneuburg a na výstavu orchideí: 17,50 € /dospelá osoba

CENA ZÁJAZDU: 17,90 €
CENA ZÁJAZDU: 17,90 €
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Zámok Mikulov a Slávnosti mandlí a vína v Hustopeče
Zámok Mikulov
Slávnosti
mandlízájazd
a vína v Hustopeče
1 –adňový
poznávací
1 – dňový
poznávací
zájazd
Termín: 23.03.2019
Termín: 23.03.2019

Privítajte jar s cestovnou agentúrou MIBE Reisen a užite si neopakovateľné zážitky na Slávnostiach mandlí
a vína na Morave
a spestrite
si pekný MIBE
výlet prehliadkou
barokového
zámku Mikulov.
Privítajte
jar s cestovnou
agentúrou
Reisen a užite
si neopakovateľné
zážitky na Slávnostiach mandlí
a vína na Morave a spestrite si pekný výlet prehliadkou barokového zámku Mikulov.
Program zájazdu:
Odchod
zo Slovenska v ranných hodinách. V dopoludňajších hodinách príchod do Mikulova, mesta s
Program zájazdu:
historickým
od prvej
poloviceV17.stor.
neprešlo takmer
žiadnymi
Prehliadka
mestas
Odchod
zo námestím,
Slovenska ktoré
v ranných
hodinách.
dopoludňajších
hodinách
príchodzmenami.
do Mikulova,
mesta
Mikulov, centra
slávneho
kraja
vín, pamiatok
a prírodných
krás.
Dominantou
niekdajší Prehliadka
Liechtensteinský
historickým
námestím,
ktoré
od prvej
polovice 17.stor.
neprešlo
takmer
žiadnymijezmenami.
mesta
aMikulov,
neskôr Dietrichsteinský
ktorý
stojí naa prírodných
výraznom skalnom
útese. Vyhľadávanou
je aj
centra slávneho zámok,
kraja vín,
pamiatok
krás. Dominantou
je niekdajší pamiatkou
Liechtensteinský
Dietrichsteinská
hrobka v kostole
Anny.
Popoludní
sa presunieme
malebného
mestečkapamiatkou
Hustopeče,jekde
a neskôr Dietrichsteinský
zámok,sv.
ktorý
stojí
na výraznom
skalnomdoútese.
Vyhľadávanou
aj
sa nachádza botanický
– najväčší
mandľový
sad sa
v strednej
Európe.
Každoročnemestečka
sa tu v čase
ich kvitnutia
Dietrichsteinská
hrobkaunikát
v kostole
sv. Anny.
Popoludní
presunieme
do malebného
Hustopeče,
kde
konajú
slávnosti
mandlíunikát
a vína –- venované
týmto dvom
návštevníkov
bohatý
sa nachádza
botanický
najväčší mandľový
sad symbolom
v strednej mesta.
Európe.Pre
Každoročne
sa tujevpripravený
čase ich kvitnutia
kultúrny
program,
gurmánske
špeciality týmto
z mandlí,
ožije
stánkami
s rôznymi jevýrobkami
mandlí
konajú slávnosti
mandlí
a vína - venované
dvomnámestie
symbolom
mesta.
Pre návštevníkov
pripravenýz bohatý
akultúrny
remeselným
jarmokom.
Pre milovníkov
turistiky
prechádzky
program,
gurmánske
špeciality zľahkej
mandlí,jarnej
námestie
ožijea rozkvitnutej
stánkami s prírody
rôznymi možnosť
výrobkami
z mandlí
s informáciami
o tradícii
mandloní,
ktorá končíprírody
pri 14 možnosť
m vysokejprechádzky
rozhľadni
a„Mandľovou
remeselnýmstezkou“
jarmokom.
Pre milovníkov
ľahkejpestovaní
jarnej turistiky
a rozkvitnutej
s„Mandľovou
výhľadom nastezkou“
ružovú záplavu
mandľových
kvetov.
Vo večerných
hodinách
s informáciami
o tradícii
pestovaní
mandloní,
ktoránávrat
končíspäť
pri na
14 Slovensko.
m vysokej rozhľadni
s výhľadom na ružovú záplavu mandľových kvetov. Vo večerných hodinách návrat späť na Slovensko.
Nástupné miesta:
 Nitra
– príplatok z nástupné miesto 4 €
Nástupné
miesta:
 Sereď
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
Nitra ––príplatok
 Trnava
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
Sereď ––príplatok
 Bratislava
– bez príplatku
Trnava – príplatok
z nástupné miesto 4 €
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
 doprava
autobusom s WC
Poskytnuté
službyluxusným
v cene zájazdu:
 prehliadky
podľa programu
bezsvstupov
doprava luxusným
autobusom
WC
 služby
profesionálneho
sprievodcu
prehliadky
podľa programu
bez vstupov
 služby profesionálneho sprievodcu
V cene nie je zahrnuté:
 nie
komplexné
cestovné poistenie Union 2 €/deň
V cene
je zahrnuté:
obojsmernácestovné
miestenka
4 €/osoba
 komplexné
poistenie
Union 2 €/deň
vstupné na zámok
Mikulov:
120 KČ / dospelá osoba, 60 KČ / zľavnené vstupné
 obojsmerná
miestenka
4 €/osoba


vstupné na zámok Mikulov: 120 KČ / dospelá osoba, 60 KČ / zľavnené vstupné

CENA ZÁJAZDU: 19,90 €
CENA ZÁJAZDU:
19,90 €
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Výstava veteránov Oldtimer Show 2019 s prehliadkou Budapešti
1 – dňový poznávací zájazd
Termín: 06.04.2019

Spoznajte najzaujímavejšie historické pamiatky metropoly Maďarska a navštívte svetoznámu výstavu
veteránov Oldtimer Show 2019, kde na vás okrem historických vozidiel čaká bohatý kultúrny program
a samozrejme ochutnávka tradičných maďarských špecialít!
Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách. Dopoludnia príchod do Budapešti. Po príchode návšteva Historického
parku železníc, kde sa už tradične koná výstava veteránov Oldtimer Show 2019. Návštevníci sa môžu tešiť na
najväčší festival veteránov v strednej a východnej Európe, ktorý ponúka vyše 500 výstavných exponátov.
Súčasťou výstavy sú aj dopravné prostriedky, lode a karavany z čias socializmu, traktory, vojenské vozidlá a
americké autá. V Železničnom múzeu, prvom interaktívnom múzeu svojho druhu v Európe nájdete vagóny
konskej železnice, historické vozne, dreziny, ale aj parné lokomotívy, ktoré si môžete vyskúšať za asistencie
rušňovodiča. Na svoje si prídu aj milovníci dobrej kuchyne. Popoludní presun do centra Budapešti. Prehliadka
mesta spolu so sprievodcom – hradné návršie, chrám kráľa Mateja, Rybárska baša, Bazilika svätého Štefana,
Parlament. Vo večerných hodinách návrat späť na Slovensko.
Nástupné miesta:
 Nitra – príplatok z nástupné miesto 4 €
 Sereď – príplatok z nástupné miesto 4 €
 Trnava – príplatok z nástupné miesto 4 €
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
 doprava luxusným autobusom s WC
 prehliadky podľa programu bez vstupov
 služby profesionálneho sprievodcu
V cene nie je zahrnuté:
 komplexné cestovné poistenie Union 2 €/deň
 obojsmerná miestenka 4 €/osoba
 vstupné na výstavu veteránov: 4000 HUF / dospelá osoba, 3000 HUF / seniori, deti do 14 rokov

CENA ZÁJAZDU: 23,90 €
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Veľkonočný Schloß Hof, čokoládovňa a nákupy v Parndorfe
Veľkonočný Schloß
čokoládovňa
a nákupy v Parndorfe
1 – Hof,
dňový
poznávací zájazd
1 – Termín:
dňový poznávací
zájazd
13.04.2019
Termín: 13.04.2019

Nalaďte sa na Veľkú noc a navštívte jeden z najkrajších barokových zámkov a deň si spríjemnite nákupmi
vNalaďte
čokoládovni
v outletovom
centre Parndorf.
sa naaVeľkú
noc a navštívte
jeden z najkrajších barokových zámkov a deň si spríjemnite nákupmi
v čokoládovni a v outletovom centre Parndorf.
Program zájazdu:
Odchod zo
Slovenska v skorých ranných hodinách. V dopoludňajších hodinách príchod do čokoládovne
Program
zájazdu:
Hauswirth,
vás čaká
na výrobu
čokolády spojená
s nákupom
rôznych
druhov
Odchod
zo kde
Slovenska
v krátka
skorýchexkurzia
rannýchtovárne
hodinách.
V dopoludňajších
hodinách
príchod do
čokoládovne
cukroviniek.kde
Okolo
sa presuniete
nákupného
strediska
Parndorf,
kde sismôžete
nakúpiť
pre druhov
seba a
Hauswirth,
vásobeda
čaká krátka
exkurziadotovárne
na výrobu
čokolády
spojená
nákupom
rôznych
svojich blízkych
tie najlepšie
kúsky.
za tie
najvýhodnejšie
ceny. Popoludní
presun
cukroviniek.
Okolo
obeda samódne
presuniete
doSamozrejme
nákupnéhovšetko
strediska
Parndorf,
kde si môžete
nakúpiť pre
sebana
a
zámok Schloß
Po príchode
prehliadkavšetko
zámku,
záhrad
hospodárskej
časti
svojich
blízkychHof.
tie najlepšie
módneskupinová
kúsky. Samozrejme
za tieterasovitých
najvýhodnejšie
ceny.a Popoludní
presun
na
komplexu.
Individuálne
na veľkonočných
trhoch. Vo večerných
hodinách návrat
späťa nahospodárskej
Slovensko. časti
zámok
Schloß
Hof. Po voľno
príchode
skupinová prehliadka
zámku, terasovitých
záhrad
komplexu. Individuálne voľno na veľkonočných trhoch. Vo večerných hodinách návrat späť na Slovensko.
Nástupné miesta:
 Nitra
– príplatok z nástupné miesto 4 €
Nástupné
miesta:
Sereď––príplatok
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
 Nitra
 Trnava
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
Sereď ––príplatok
 Bratislava
– bez príplatku
Trnava – príplatok
z nástupné miesto 4 €
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
Poskytnuté
službyluxusným
v cene zájazdu:
 doprava
autobusom s WC
prehliadky
podľa programu
bezsvstupov
 doprava
luxusným
autobusom
WC
služby profesionálneho
sprievodcu
 prehliadky
podľa programu
bez vstupov
 služby
ponukaprofesionálneho
teplých a studených
nápojov v autobuse
sprievodcu
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
V cene
je zahrnuté:
 nie
komplexné
cestovné poistenie Union 2 €/deň
 komplexné
poistenie
Union 2 €/deň
obojsmernácestovné
miestenka
4 €/osoba
 obojsmerná
miestenka
4 €/osoba
vstupné na zámok
Schloss
Hof s návštevou Veľkonočných trhov: 15 € / dospelá osoba, 9 € / deti (6-18
rokov) na zámok Schloss Hof s návštevou Veľkonočných trhov: 15 € / dospelá osoba, 9 € / deti (6-18
 vstupné
rokov)

CENA ZÁJAZDU: 16,90 €
CENA ZÁJAZDU: 16,90 €
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Veľká noc vo Viedni a nákupy v Primarku
Veľká noc
Viedni
a nákupy
v Primarku
1 – vo
dňový
poznávací
zájazd
1 – dňový poznávací zájazd
Termín: 20.04.2019
Termín: 20.04.2019

Vyberte sa s cestovnou agentúrou MIBE Reisen k našim susedom do Rakúska a užite si nákupný, ale aj
Vyberte sarodinný
s cestovnou
agentúrou
MIBE vo
Reisen
k našimPrimarku
susedomvás
dočaká
Rakúska
a do
užite
si nákupný,
ale sa
aj
zaujímavý
program.
Po nákupoch
viedenskom
presun
centra
Viedne, kde
zaujímavý
program. veľkonočný
Po nákupoch
voTu
viedenskom
Primarku
čaká presun
do centra Viedne,
kdeale
sa
každoročnerodinný
koná zaujímavý
trh.
nájdete nielen
kopecvás
inšpirácie
na veľkonočné
dekorácie,
každoročne
koná zaujímavý
veľkonočný
Tu nájdete
nielen kopec inšpirácie na veľkonočné dekorácie, ale
aj tradičné rakúske
remeselné
výrobky a trh.
miestne
pochúťky.
aj tradičné rakúske remeselné výrobky a miestne pochúťky.
Program zájazdu:
Program
zájazdu:
Odchod zo
Slovenska v ranných hodinách. V dopoludňajších hodinách príchod do nákupného centra G3
Odchod
Slovenska
v ranných
V dopoludňajších
do nákupného
centra G3
Shoppingzo
Resort
Gerasdorf,
kde máhodinách.
svoju pobočku
aj svetoznámyhodinách
Primark. príchod
Počas osobného
voľna v nákupnom
Shopping
Resort Gerasdorf,
kde mádarčeky
svoju pobočku
Primark.
Počas osobného
voľna v nákupnom
centre si budete
môcť nakupovať
pre sebaajasvetoznámy
svojich blízkych
za výhodné
ceny. Popoludní
presun do
centre
budete
môcť
nakupovať
darčeky
seba
svojich blízkych
za výhodné
ceny. Popoludní
presun do
Viedne,sikde
na Vás
čaká
prehliadka
mestapre
spolu
so asprievodcom,
následne
sa presuniete
na staroviedenské
Viedne,
kde trhy
na Vás
čaká prehliadka
spolu so sprievodcom,
následne
sa presuniete
na vstaroviedenské
veľkonočné
na námestí
Freyung.mesta
Staroviedenské
veľkonočné trhy
- Altwiener
Ostermarkt
centre mesta
veľkonočné
trhy na námestí
Freyung.
Staroviedenské
veľkonočné
trhy Osobné
- Altwiener
Ostermarkt
v centretrhoch.
mesta
lákajú
predovšetkým
umeleckým
remeslom
a kulinárskymi
špecialitami.
voľno
na veľkonočných
lákajú
predovšetkým
umeleckým
kulinárskymi
špecialitami. Osobné voľno na veľkonočných trhoch.
V
podvečerných
hodinách
odchodremeslom
z Viedne aa návrat
na Slovensko.
V podvečerných hodinách odchod z Viedne a návrat na Slovensko.
Nástupné miesta:
 Nitra
– príplatok z nástupné miesto 4 €
Nástupné
miesta:
 Sereď
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
Nitra ––príplatok
 Trnava
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
Sereď ––príplatok
 Bratislava
– bez príplatku
Trnava – príplatok
z nástupné miesto 4 €
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
Poskytnuté
službyluxusným
v cene zájazdu:
 doprava
autobusom s WC
 prehliadky
podľa programu
bezsvstupov
doprava luxusným
autobusom
WC
 služby
profesionálneho
sprievodcu
prehliadky
podľa programu
bez vstupov
ponukaprofesionálneho
teplých a studených
nápojov v autobuse
 služby
sprievodcu
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
V cene
je zahrnuté:
 nie
komplexné
cestovné poistenie Union 2 €/deň
 komplexné
poistenie
Union 2 €/deň
obojsmernácestovné
miestenka
4 €/osoba
 obojsmerná miestenka 4 €/osoba

CENA ZÁJAZDU: 16,90 €
CENA ZÁJAZDU: 16,90 €
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Za tajomstvami krvavej grófky Alžbety Báthoryovej
1 – dňový poznávací zájazd
Termín: 18.05.2019

Zavítajte
Zavítajte ss CA
CA MIBE
MIBE Reisen
Reisen na
na zámky,
zámky, ktorých
ktorých história
história je
je úzko
úzko spätá
spätá ss neslávne
neslávne známou
známou šľachtičnou
šľachtičnou Alžbetou
Alžbetou
Báthoryovou.
Počas
jedného
dňa
navštívite
honosný
renesančný
zámok
Deutschkreutz
Báthoryovou. Počas jedného dňa navštívite honosný renesančný zámok Deutschkreutz aa desivú
desivú históriu
históriu
pocítite pri
pri prehliadke
prehliadke hradov
hradov Lockenhaus
Lockenhaus aa Sárvár.
Sárvár.
pocítite
Program
Program zájazdu:
zájazdu:
Odchod
Odchod zo
zo Slovenska
Slovenska vv ranných
ranných hodinách.
hodinách. Príchod
Príchod na
na zámok
zámok Deutschkreutz.
Deutschkreutz. Prehliadka
Prehliadka interiérov
interiérov zámku
zámku spolu
spolu
so
je tiež
tiež úzko
úzko spätý
spätý ss osobou
osobou Alžbety
Alžbety
so sprievodcom.
sprievodcom. Okolo
Okolo obeda
obeda sa
sa presunieme
presunieme na
na hrad
hrad Lockenhaus.
Lockenhaus. ktorý
ktorý je
Báthoryovej.
celom Rakúsku.
Rakúsku. Popoludní
Popoludní presun
presun do
do
Báthoryovej. Tento
Tento hrad
hrad je
je považovaný
považovaný za
za jeden
jeden zz najkrajších
najkrajších hradov
hradov vv celom
mesta Sárvár,
Sárvár, kde
kde navštívime
navštívime hrad,
hrad, kde
kde sa
sa narodil
narodil František
František Nádašdy.
Nádašdy. Práve
Práve na
na tomto
tomto hrade
hrade sa
sa zasnúbil
zasnúbil ss
mesta
Alžbetou. Hovorí
Hovorí sa,
sa, že
že práve
práve tu
tu grófka
grófka zabila
zabila najviac
najviac svojich
svojich obetí.
obetí. Odchod
Odchod na
na Slovensko
Slovensko vv podvečerných
podvečerných
Alžbetou.
hodinách.
hodinách.
Nástupné miesta:
miesta:
Nástupné
 Nitra
Nitra –– príplatok
príplatok zz nástupné
nástupné miesto
miesto 4
4€
€
 Sereď
Sereď –– príplatok
príplatok zz nástupné
nástupné miesto
miesto 4
4€
€
 Trnava
Trnava –– príplatok
príplatok zz nástupné
nástupné miesto
miesto 4
4€
€
 Bratislava
Bratislava –– bez
bez príplatku
príplatku
Poskytnuté
Poskytnuté služby
služby vv cene
cene zájazdu:
zájazdu:
 doprava
luxusným
doprava luxusným autobusom
autobusom ss WC
WC
 prehliadky
prehliadky podľa
podľa programu
programu bez
bez vstupov
vstupov
 služby
služby profesionálneho
profesionálneho sprievodcu
sprievodcu
 ponuka
ponuka teplých
teplých aa studených
studených nápojov
nápojov vv autobuse
autobuse
V cene
cene nie
nie je
je zahrnuté:
zahrnuté:
V
komplexné cestovné
cestovné poistenie
poistenie Union
Union 2
2 €/deň
€/deň
 komplexné
obojsmerná miestenka
miestenka 4
4 €/osoba
€/osoba
 obojsmerná
vstupné na
na zámok
zámok Deutschkreutz:
Deutschkreutz: 5
5€
€ // osoba
osoba
 vstupné
 Hrad
Hrad Lockenhaus:
Lockenhaus: 11
11 €
€ // osoba
osoba
Hrad Sárvár:1500
Sárvár:1500 HUF
HUF // osoba
osoba
 Hrad

CENA ZÁJAZDU: 22,90 €
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Romantický hrad Kreuzenstein a výstava veteránov
1 – dňový poznávací zájazd
Termín: 18.05.2019

Pokiaľ
Pokiaľ ste
ste milovníkmi
milovníkmi histórie
histórie aa starých
starých áut,
áut, nenechajte
nenechajte si
si ujsť
ujsť náš
náš jednodňový
jednodňový zájazd.
zájazd. Počas
Počas jedného
jedného dňa
dňa
uvidíte
romantický
hrad
Kreuzenstein
a
prenesiete
sa
do
čias
minulých
na
výstave
veteránov
uvidíte romantický hrad Kreuzenstein a prenesiete sa do čias minulých na výstave veteránov vv mestečku
mestečku
Tulln an
an der
der Donau.
Donau.
Tulln
Program
Program zájazdu:
zájazdu:
Odchod
Odchod zo
zo Slovenska
Slovenska vv ranných
ranných hodinách.
hodinách. Dopoludnia
Dopoludnia príchod
príchod na
na hrad
hrad Kreuzenstein.
Kreuzenstein. Prehliadka
Prehliadka romantického
romantického
hradu, ktorý
ktorý pôsobí
pôsobí ako
ako vystrihnutý
vystrihnutý zz rozprávkovej
rozprávkovej knižky,
knižky, ss množstvom
množstvom vežičiek
vežičiek aa ozdobných
ozdobných striech.
striech. V
V
hradu,
popoludňajších hodinách
hodinách sa
sa presunieme
presunieme do
do mestečka
mestečka Tulln
Tulln an
an der
der Donau,
Donau, kde
kde sa
sa každoročne
každoročne koná
koná jedna
jedna zz
popoludňajších
najväčších
najväčších výstav
výstav veteránov
veteránov aa oldtimerov
oldtimerov vv celom
celom Rakúsku.
Rakúsku. Pre
Pre fanúšikov
fanúšikov historických
historických vozidiel
vozidiel čaká
čaká výstava
výstava až
až
okolo
1000
nablýskaných
vozidiel
zo
všetkých
kútov
sveta.
Vo
večerných
hodinách
návrat
späť
na
Slovensko.
okolo 1000 nablýskaných vozidiel zo všetkých kútov sveta. Vo večerných hodinách návrat späť na Slovensko.
Nástupné miesta:
miesta:
Nástupné
Nitra –– príplatok
príplatok zz nástupné
nástupné miesto
miesto 4
4€
€
 Nitra
Sereď –– príplatok
príplatok zz nástupné
nástupné miesto
miesto 4
4€
€
 Sereď
Trnava –– príplatok
príplatok zz nástupné
nástupné miesto
miesto 4
4€
€
 Trnava
Bratislava –– bez
bez príplatku
príplatku
 Bratislava
Poskytnuté služby
služby vv cene
cene zájazdu:
zájazdu:
Poskytnuté
doprava luxusným
luxusným autobusom
autobusom ss WC
WC
 doprava
prehliadky podľa
podľa programu
programu bez
bez vstupov
vstupov
 prehliadky
služby profesionálneho
profesionálneho sprievodcu
sprievodcu
 služby
ponuka teplých
teplých aa studených
studených nápojov
nápojov vv autobuse
autobuse
 ponuka
V cene
cene nie
nie je
je zahrnuté:
zahrnuté:
V
komplexné cestovné
cestovné poistenie
poistenie Union
Union 2
2 €/deň
€/deň
 komplexné
obojsmerná miestenka
miestenka 4
4 €/osoba
€/osoba
 obojsmerná
vstupné na
na zámok
zámok Kreuzenstein:
Kreuzenstein: 8
8€
€ // dospelá
dospelá osoba,
osoba, 5
5€
€ // deti
deti (( od
od 6-16
6-16 rokov)
rokov)
 vstupné
vstupné na
na výstavu
výstavu veteránov:
veteránov: 13
13 €
€ // dospelá
dospelá osoba,
osoba, 11
11 €
€ // seniori
seniori aa študenti
študenti (od
(od 15
15 rokov),
rokov), 3
3€
€ // (deti
(deti
 vstupné
od
6
–
15
rokov).
od 6 – 15 rokov).

CENA ZÁJAZDU: 23,90 €
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Deň
Deň detí
detí vo
vo Viedni
Viedni
1
1 –– dňový
dňový poznávací
poznávací zájazd
zájazd
Termín:
Termín: 01.06.2019
01.06.2019

Urobte
Urobte svojim
svojim ratolestiam
ratolestiam radosť
radosť aa darujte
darujte im
im na
na Deň
Deň detí
detí nevšedný
nevšedný zážitok
zážitok vv podobe
podobe jednodňového
jednodňového výletu,
výletu,
počas ktorého
ktorého najprv
najprv navštívite
navštívite najstaršiu
najstaršiu Zoologickú
Zoologickú záhradu
záhradu vv Európe,
Európe, kde
kde môžete
môžete obdivovať
obdivovať viac
viac ako
ako 600
600
počas
druhov zvierat.
zvierat. Pekný
Pekný deň
deň zakončíte
zakončíte vv preslávenom
preslávenom Múzeu
Múzeu Madame
Madame Tussauds.
Tussauds.
druhov
Program zájazdu:
zájazdu:
Program
Odchod zo
zo Slovenska
Slovenska vv ranných
ranných hodinách.
hodinách. Príchod
Príchod do
do Viedne
Viedne kk zámku
zámku Schönbrunn,
Schönbrunn, kde
kde sa
sa nachádza
nachádza jedna
jedna zz
Odchod
najstarších zoologických
zoologických záhrad
záhrad na
na svete.
svete. Čaká
Čaká tu
tu na
na Vás
Vás asi
asi najväčšia
najväčšia atrakcia,
atrakcia, ktorou
ktorou sú
sú pandy
pandy privezené
privezené zz Číny
Číny
najstarších
aa nájdete
nájdete tu
tu taktiež
taktiež nosorožce,
nosorožce, slony,
slony, hrochy,
hrochy, ľadové
ľadové medvede,
medvede, tigre,
tigre, levy,
levy, rôzne
rôzne druhy
druhy opíc
opíc aa množstvo
množstvo ďalších
ďalších
roztomilých zvierat.
zvierat. Návšteva
Návšteva viedenskej
viedenskej ZOO
ZOO sa
sa stane
stane pre
pre Vás
Vás naozaj
naozaj pekným
pekným aa milým
milým zážitkom.
zážitkom. V
V
roztomilých
popoludňajších hodinách
hodinách navštívite
navštívite múzeum
múzeum voskových
voskových figurín
figurín Madame
Madame Tussauds.
Tussauds. Na
Na ploche
ploche viac
viac ako
ako 2000
2000 m2
m2
popoludňajších
troch poschodiach
poschodiach čakajú
čakajú na
na návštevníkov
návštevníkov dokonalé
dokonalé „živé“
„živé“ kópie
kópie slávnych
slávnych osobností.
osobností. Počas
Počas návštevy
návštevy múzea
múzea
aa troch
sa
zoznámite
s
najvýznamnejšími
postavami
nielen
histórie,
ale
aj
súčasného
šoubiznisu.
Vo
večerných
sa zoznámite s najvýznamnejšími postavami nielen histórie, ale aj súčasného šoubiznisu. Vo večerných
hodinách návrat
návrat späť
späť na
na Slovensko.
Slovensko.
hodinách
Nástupné miesta:
miesta:
Nástupné
 Nitra
Nitra –– príplatok
príplatok zz nástupné
nástupné miesto
miesto 4
4€
€
 Sereď
Sereď –– príplatok
príplatok zz nástupné
nástupné miesto
miesto 4
4€
€
 Trnava
Trnava –– príplatok
príplatok zz nástupné
nástupné miesto
miesto 4
4€
€
Bratislava –– bez
bez príplatku
príplatku
 Bratislava
Poskytnuté služby
služby vv cene
cene zájazdu:
zájazdu:
Poskytnuté
 doprava
doprava luxusným
luxusným autobusom
autobusom ss WC
WC
 prehliadky
prehliadky podľa
podľa programu
programu bez
bez vstupov
vstupov
služby profesionálneho
profesionálneho sprievodcu
sprievodcu
 služby
ponuka teplých
teplých aa studených
studených nápojov
nápojov vv autobuse
autobuse
 ponuka
V cene
cene nie
nie je
je zahrnuté:
zahrnuté:
V
 komplexné
komplexné cestovné
cestovné poistenie
poistenie Union
Union 2
2 €/deň
€/deň
 obojsmerná
obojsmerná miestenka
miestenka 4
4 €/osoba
€/osoba
 vstupné:
vstupné: ZOO
ZOO Schönbrunn:
Schönbrunn: 18
18 €
€ // dospelá
dospelá osoba,
osoba, 9
9€
€ // deti
deti aa študenti,
študenti, 9
9€
€ // osoby
osoby ss ZŤP,
ZŤP, zdarma
zdarma // deti
deti
do
5
rokov
do 5 rokov
 Múzeum
Múzeum voskových
voskových figurín:
figurín: 17,50
17,50 €
€ // skupinové
skupinové vstupné
vstupné

CENA
CENA ZÁJAZDU:
ZÁJAZDU: 16,90
16,90 €
€
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Dni ruží v Badene a zámok Laxenburg
Dni ruží
Badene
a zámokzájazd
Laxenburg
1 –vdňový
poznávací
1 – dňový
poznávací
zájazd
Termín: 01.06.2019
Termín: 01.06.2019

Vydajte sa do Rakúska na prehliadku zámku Laxenburg, kde trávila medové týždne cisárovná Sisi. Navštívte
kúpeľné
mestečko
Baden
nechajte sazámku
okúzliťLaxenburg,
najväčším kde
rozáriom
druhov
ruží), cisárovná
kde sa každoročne
koná
Vydajte sa
do Rakúska
naaprehliadku
trávila(600
medové
týždne
Sisi. Navštívte
Festival ruží.
ZájazdBaden
je nabitý
bohatým
a nezabudnuteľnými
zážitkami.
kúpeľné
mestečko
a nechajte
saprogramom
okúzliť najväčším
rozáriom (600 druhov
ruží), kde sa každoročne koná
Festival ruží. Zájazd je nabitý bohatým programom a nezabudnuteľnými zážitkami.
Program zájazdu:
Odchod
Slovenska v ranných hodinách. V dopoludňajších hodinách príchod do Laxenburgu, kde trávila svoje
Programzo
zájazdu:
medové zotýždne
cisárovná
Sisi hodinách.
a kde saV narodil
korunnýhodinách
princ Rudolf.
Laxenburg
jedným
Odchod
Slovenska
v ranných
dopoludňajších
príchodZámok
do Laxenburgu,
kdejetrávila
svojez
najpôsobivejších
zámkov vSisiEurópe.
je považovaný
za Zámok
ukážkový
príklad jehistorického
medové týždne cisárovná
a kde Zámocký
sa narodilpark
korunný
princ Rudolf.
Laxenburg
jedným z
záhradníckeho
umenia
18. av19.Európe.
storočia.Zámocký
Po prehliadke
a zámockého
sa presunieme
mestečka
najpôsobivejších
zámkov
park zámku
je považovaný
zaparku
ukážkový
príklad do
historického
Baden,
ktoré saumenia
stáva práve
júnistoročia.
hlavnýmPomestom
ruží.zámku
Milovníci
ruží tu môžu
obdivovať
na ploche
000 m2
záhradníckeho
18. av19.
prehliadke
a zámockého
parku
sa presunieme
do75
mestečka
viac ako
700saodrôd
ruží. vZúčastníme
samestom
prehliadky
umenia
so sprievodným
Baden,
ktoré
stáva práve
júni hlavným
ruží. záhradkárskeho
Milovníci ruží tu môžu
obdivovať
na ploche hudobným
75 000 m2
programom.
farbyZúčastníme
a vône ruží Vás
zaručene očaria.
Vo večerných
hodinách
späť na Slovensko.
viac
ako 700Nádherné
odrôd ruží.
sa prehliadky
záhradkárskeho
umenia
so návrat
sprievodným
hudobným
programom. Nádherné farby a vône ruží Vás zaručene očaria. Vo večerných hodinách návrat späť na Slovensko.
Nástupné miesta:
 Nitra
– príplatok z nástupné miesto 4 €
Nástupné
miesta:
 Sereď
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
Nitra ––príplatok
 Trnava
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
Sereď ––príplatok
 Bratislava
– bez príplatku
Trnava – príplatok
z nástupné miesto 4 €
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
 doprava
autobusom s WC
Poskytnuté
službyluxusným
v cene zájazdu:
 prehliadky
podľa programu
bezsvstupov
doprava luxusným
autobusom
WC
 služby
profesionálneho
sprievodcu
prehliadky
podľa programu
bez vstupov
ponukaprofesionálneho
teplých a studených
nápojov v autobuse
 služby
sprievodcu
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
 nie
komplexné
cestovné poistenie Union 2 €/deň
V cene
je zahrnuté:
obojsmernácestovné
miestenka
4 €/osoba
 komplexné
poistenie
Union 2 €/deň
vstupné do Laxenburgu:
€ / osoba
 obojsmerná
miestenka 413
€/osoba


vstupné do Laxenburgu: 13 € / osoba

CENA ZÁJAZDU: 19,90 €
CENA ZÁJAZDU: 19,90 €
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Jeden deň pri Balatone s návštevou levanduľových slávností
Jeden deň pri Balatone
s návštevou
slávností
1 – dňový
poznávacílevanduľových
zájazd
1 – dňový poznávací zájazd
Termín: 22.06.2019
Termín: 22.06.2019

Nenechajte si ujsť atmosféru počas levanduľových slávnosti v maďarskom mestečku Tihany, ktoré je právom
Nenechajte
atmosféru
počas levanduľových slávnosti v maďarskom mestečku Tihany, ktoré je právom
považované sizaujsť
maďarské
Provensálsko.
považované za maďarské Provensálsko.
Program zájazdu:
Program
zájazdu:
Odchod zo
Slovenska v ranných hodinách. Dopoludnia príchod do dedinky Tihany, kde sa presunieme na jednu
Odchod
zo Slovenska
ranných
hodinách. Individuálne
Dopoludnia príchod
do dedinky
Tihany,
kdenasakúpanie
presunieme
na jednu
z najkrajších
pláži na vtomto
poloostrove.
voľno, ktoré
je možné
využiť
sa v Balatone
zalebo
najkrajších
pláživodné
na tomto
poloostrove.
ktoré jeslávnosti.
možné využiť
na kúpanie
na rôzne
športy.
PopoludníIndividuálne
presun na voľno,
Levanduľové
V prípade
záujmusajev Balatone
možnosť
alebo
na Levanduľového
rôzne vodné športy.
presun
nazískal
Levanduľové
slávnosti. V prípade
možnosť
návštevy
domu,Popoludní
ktorý v roku
2011
cenu – Ekoturistické
centrumzáujmu
roka ajeprehliadka
návštevy Levanduľového
ktorývýhľadom
v roku 2011
získal cenu
– Ekoturistické
a prehliadka
benediktínskeho
kláštora sdomu,
nádherným
na Balaton.
Nasleduje
individuálnycentrum
programroka
a v podvečerných
benediktínskeho
Balaton.
Nasledujereštaurácii
individuálny
program a v podvečerných
hodinách
odchodkláštora
z Tihany.s nádherným
Cestou späť výhľadom
zastávka vna
tradičnej
maďarskej
na večeru.
hodinách odchod z Tihany. Cestou späť zastávka v tradičnej maďarskej reštaurácii na večeru.
Nástupné miesta:
Nástupné
miesta:
 Nitra
– príplatok z nástupné miesto 4 €
 Nitra
Sereď––príplatok
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
Sereď ––príplatok
 Trnava
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
Trnava – príplatok
z nástupné miesto 4 €
 Bratislava
– bez príplatku
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
Poskytnuté
službyluxusným
v cene zájazdu:
 doprava
autobusom s WC
 doprava
luxusným
autobusom
WC
prehliadky
podľa programu
bezs vstupov
prehliadky
podľa programu
bez vstupov
 služby
profesionálneho
sprievodcu
 služby
sprievodcu
ponukaprofesionálneho
teplých a studených
nápojov v autobuse
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
V cene
je zahrnuté:
 nie
komplexné
cestovné poistenie Union 2 €/deň
 komplexné
poistenie
Union 2 €/deň
obojsmernácestovné
miestenka
4 €/osoba
 obojsmerná
miestenka
4
€/osoba
možné vstupy: zber levandule priamo na levanduľovom poli: 1500 HUF / osoba
 možné
vstupy:
priamo na levanduľovom poli: 1500 HUF / osoba
Múzeum
bábik zber
- 400levandule
HUF / osoba
 Múzeum bábik - 400 HUF / osoba

CENA ZÁJAZDU: 21,90 €
CENA ZÁJAZDU: 21,90 €
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Marhuľové slávnosti a kláštor Göttweig
Marhuľové
slávnosti
a kláštor
Göttweig
1 – dňový
poznávací
zájazd
1 – dňový poznávací zájazd
Termín: 13.07.2019
Termín: 13.07.2019

Navštívte s nami jeden z najkrajších benediktínskych kláštorov v Rakúsku. Kláštor Göttweig bol zaradený na
Navštívte
s nami jeden
z najkrajších
benediktínskych
v Rakúsku.
Göttweig
bol do
zaradený
na
zoznam
dedičstva
UNESCO
v roku 2001
a mnísi tu žijú kláštorov
už viac ako
900 rokov.Kláštor
Popoludní
zavítate
mestečka
zoznam
dedičstva
UNESCO
2001 a mnísi
tu žijú
už viac ako
900 rokov.
Popoludní
zavítate
mestečkaz
Krems an
der Donau,
kde vsaroku
každoročne
konajú
Marhuľové
slávnosti.
Lákať
vás budú
rôzne do
špecialitky
Krems
der Donau,
kdepálenky,
sa každoročne
konajú štrúdle
Marhuľové
slávnosti.
Lákať
vás budú rôzne
špecialitky
marhúľan
– knedlíky,
likéry,
šťavy, lekváre,
a nebude
chýbať
ani 50-metrový
marhuľový
koláč,z
marhúľ
– knedlíky,
likéry,
pálenky,
šťavy,iné
lekváre,
štrúdlektoré
a nebude
chýbaťovocím
ani 50-metrový
legendárny
marhuľový
automat
a rôzne
zaujímavosti,
sa s týmto
spájajú. marhuľový koláč,
legendárny marhuľový automat a rôzne iné zaujímavosti, ktoré sa s týmto ovocím spájajú.
Program zájazd:
Program
zájazd:
Odchod zo
Slovenska v ranných hodinách. Príchod do kláštora Göttwieg. Vďaka svojej viditeľnej polohe ho
Odchodprirovnávať
zo Slovenska
v ranných hodinách.
Príchod do kláštora
svojej
viditeľnej polohe
ho
zvyknú
ku talianskemu
kláštoru Montecassino.
Spolu sGöttwieg.
regiónomVďaka
Wachau,
rozprestierajúcim
sa pod
zvyknú
talianskemu
kláštoruna
Montecassino.
Spolu UNESCO.
s regiónom
rozprestierajúcim
sa pod
ním,
bolprirovnávať
Göttwieg vkuroku
2001 zaradený
zoznam dedičstva
PoWachau,
prehliadke
kláštora Göttweig
sa
ním, bol Göttwieg
v roku Krems
2001 zaradený
na zoznam
dedičstva
UNESCO.
Po prehliadke
Göttweig
sa
presunieme
do mestečka
an der Donau,
kde sa
už každoročne
konajú
Marhuľovékláštora
slávnosti.
Centrum
presunieme
do obyvatelia
mestečka vKrems
an derkrojoch
Donau,a kde
sa už každoročne
konajú marhuľové
Marhuľovédobroty
slávnosti.
mesta
zaplavia
tradičných
návštevníci
môžu ochutnávať
odCentrum
výmyslu
mesta ku
zaplavia
obyvatelia
v tradičných
a návštevníci
marhuľové
odhodinách
výmyslu
sveta,
ktorým
patria okrem
sladkýchkrojoch
múčnikov
aj destiláty,môžu
likéryochutnávať
a vynikajúce
vína. Vo dobroty
večerných
sveta, ku
ktorým
patria okrem sladkých múčnikov aj destiláty, likéry a vynikajúce vína. Vo večerných hodinách
návrat
späť
na Slovensko.
návrat späť na Slovensko.
Nástupné miesta:
Nástupné
miesta:
 Nitra
– s príplatkom 4 €
 Nitra
Sereď––sspríplatkom
príplatkom44€€
 Sereď
Trnava––sspríplatkom
príplatkom44€€
 Trnava
– s –príplatkom
4€
Bratislava
bez príplatku
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
Poskytnuté
službyluxusným
v cene zájazdu:
 doprava
autobusom s WC
 doprava
luxusným
autobusom
WC
prehliadky
podľa programu
bezsvstupov
 prehliadky
podľa programu
bez vstupov
služby profesionálneho
sprievodcu
 služby
sprievodcu
ponukaprofesionálneho
teplých a studených
nápojov v autobuse
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
V cene
je zahrnuté:
 nie
komplexné
cestovné poistenie – 2 €/deň
 komplexné
poistenie
obojsmernácestovné
miestenka
– 4 € – 2 €/deň
 obojsmerná
miestenka
– 411,50
€
vstupy: kláštor
Göttweig:
€ / osoba
 vstupy: kláštor Göttweig: 11,50 € / osoba

CENA ZÁJAZDU: 22,90 €
CENA ZÁJAZDU: 22,90 €
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Kúpanie sa na Balatone a porcelánka Herend
1 – dňový poznávací zájazd
Termíny: 27.07.2019, 17.08.2019

More
More zábavy
zábavy vo
vo vode
vode si
si nemusíte
nemusíte užívať
užívať len
len pri
pri mori.
mori. Vyrazte
Vyrazte ss CA
CA MIBE
MIBE Reisen
Reisen kk maďarskému
maďarskému moru
moru aa užite
užite
si
si kopec
kopec zábavy
zábavy aa leňošenia
leňošenia na
na jednej
jednej zz najkrajších
najkrajších pláží
pláží Balatonu.
Balatonu. Pekný
Pekný deň
deň si
si spríjemníme
spríjemníme návštevou
návštevou
najväčšej
najväčšej manufaktúry
manufaktúry na
na porcelán
porcelán vv Herende.
Herende.
Program
Program zájazdu:
zájazdu:
Odchod
Odchod zo
zo Slovenska
Slovenska vv ranných
ranných hodinách.
hodinách. V
V predpoludňajších
predpoludňajších hodinách
hodinách príchod
príchod do
do mesta
mesta Herend,
Herend, kde
kde
navštívime
najväčšiu
porcelánovú
manufaktúru
v
Európe.
Prehliadka
manufaktúry
Herend,
navštívime najväčšiu porcelánovú manufaktúru v Európe. Prehliadka manufaktúry Herend, kde
kde môžete
môžete
obdivovať ručnú
ručnú prácu
prácu skutočných
skutočných majstrov.
obdivovať
majstrov. Počas
Počas prehliadky
prehliadky uvidíte
uvidíte jedálenské
jedálenské servisy
servisy pomenované
pomenované po
po
cisárovnej Sissi,
Sissi, po
po anglickej
anglickej kráľovnej
kráľovnej Viktórii,
Viktórii, po
po Esterházyovcoch,
Esterházyovcoch, trofeje,
cisárovnej
trofeje, ktoré
ktoré dostávajú
dostávajú víťazi
víťazi pretekov
pretekov F1
F1 ––
čaká
čaká Vás
Vás skutočná
skutočná pastva
pastva pre
pre oči.
oči. Popoludní
Popoludní navštívite
navštívite jednu
jednu zz najkrajších
najkrajších pláži
pláži vv stredisku
stredisku Balatonfüred.
Balatonfüred.
Individuálne
voľno,
ktoré
je
možné
využiť
či
už
na
kúpanie
sa
v
Balatone
alebo
na
rôzne
Individuálne voľno, ktoré je možné využiť či už na kúpanie sa v Balatone alebo na rôzne vodné
vodné športy.
športy. V
V podpodvečerných hodinách
hodinách návrat
návrat späť
späť na
na Slovensko.
Slovensko.
večerných
Nástupné
Nástupné miesta:
miesta:
 Nitra
Nitra –– ss príplatkom
príplatkom 4
4€
€
Sereď –– ss príplatkom
príplatkom 4
4€
€
 Sereď
Trnava –– ss príplatkom
príplatkom 4
4€
€
 Trnava
Bratislava –– bez
bez príplatku
príplatku
 Bratislava
Poskytnuté služby
služby vv cene
cene zájazdu:
zájazdu:
Poskytnuté
doprava luxusným
luxusným autobusom
autobusom ss WC
WC
 doprava
prehliadky podľa
podľa programu
programu bez
bez vstupov
vstupov
 prehliadky
služby profesionálneho
profesionálneho sprievodcu
sprievodcu
 služby
ponuka teplých
teplých aa studených
studených nápojov
nápojov vv autobuse
autobuse
 ponuka
V cene
cene nie
nie je
je zahrnuté:
zahrnuté:
V
komplexné cestovné
cestovné poistenie
poistenie –– 2
2 €/deň
€/deň
 komplexné
obojsmerná miestenka
miestenka –– 4
4€
€
 obojsmerná
vstupné do
do porcelánky
porcelánky Herend:
Herend: 3000
3000 HUF
HUF // dospelá
dospelá osoba,
osoba, 1500
1500 HUF
HUF // seniori,
seniori, 1000
1000 HUF
HUF // deti
deti
 vstupné
vstupné na
na pláž:
pláž: 1200
1200 HUF
HUF // osoba
osoba
 vstupné

CENA ZÁJAZDU: 22,90 €
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Zámok ruží Rosenburg a najväčšia kvetinová výstava v Tullne
Zámok ruží Rosenburg
a najväčšia
kvetinová
1 – dňový
poznávací
zájazd výstava v Tullne
1 – dňový poznávací zájazd
Termín: 31.08.2019
Termín: 31.08.2019

Využite skvelý deň voľna na prehliadku jedného z najkrajších zámkov v Rakúsku – zámok Rosenburg
skvelý
deň
voľna
nasa
prehliadku
jedného
z najkrajších zámkov
Rakúsku
– zámokktorá
Rosenburg
aVyužite
návštevu
mesta
Tulln,
kde
každoročne
koná medzinárodná
výstavav kvetov
a záhrad,
sa pýši
a návštevu mesta
Tulln,
kde sakvetov
každoročne
konáEurópe!
medzinárodná
výstavauvidíte
kvetovviac
a záhrad,
pýši
prívlastkom
najväčšia
výstava
v strednej
Počas výstavy
ako 300ktorá
000 sa
kvetov.
prívlastkom najväčšia výstava kvetov v strednej Európe! Počas výstavy uvidíte viac ako 300 000 kvetov.
Program zájazdu:
Program zo
zájazdu:
Odchod
Slovenska v ranných hodinách. Prvou zastávkou na našom zájazde bude renesančný zámok
Odchod zo Zámok
Slovenska
v ranných
zastávkou
na našom
bude renesančný
zámokv
Rosenburg.
Rosenburg,
ktorýhodinách.
sa týči nadPrvou
údolím
rieky Kamptal
a patrízájazde
k najnavštevovanejším
zámkom
Rosenburg.
Zámok
údolím
Kamptaldo
a patrí
celom
Rakúsku.
Po Rosenburg,
prehliadke ktorý
zámkusaatýči
jehonad
záhrad
sa rieky
presunieme
mestak najnavštevovanejším
Tulln. kde navštívimezámkom
najväčšiuv
celom Rakúsku.
Po vprehliadke
zámku
a jeho
sa presunieme
do mesta
Tulln.ktoré
kde navštívime
kvetinovú
výstavu
Európe. Na
ploche
viaczáhrad
ako 80
000 m2 uvidíte
záhrady,
sa rukami najväčšiu
floristov,
kvetinovú výstavu
v Európe.
Na plochezmenili
viac ako
80 000 m2
uvidíte
záhrady, ktoré
sa rukami
záhradníkov
a záhradných
architektov
na kvitnúce
diela.
Vo večerných
hodinách
návrat floristov,
späť na
záhradníkov a záhradných architektov zmenili na kvitnúce diela. Vo večerných hodinách návrat späť na
Slovensko.
Slovensko.
Nástupné miesta:
Nástupné
miesta:
 Nitra
– s príplatkom 4 €
 Nitra
Sereď––sspríplatkom
príplatkom44€€
 Sereď
Trnava––sspríplatkom
príplatkom44€€
 Trnava
– s –príplatkom
4€
Bratislava
bez príplatku
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
Poskytnuté
službyluxusným
v cene zájazdu:
 doprava
autobusom s WC
 doprava
luxusným
autobusom
WC
prehliadky
podľa programu
bezsvstupov
 prehliadky
podľa programu
bez vstupov
služby profesionálneho
sprievodcu
 služby
sprievodcu
ponukaprofesionálneho
teplých a studených
nápojov v autobuse
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
V cene
je zahrnuté:
 nie
komplexné
cestovné poistenie Union 2 €/deň
 komplexné
poistenie
Union 2 €/deň
obojsmernácestovné
miestenka
4 €/osoba
 obojsmerná
miestenka
4 €/osoba
vstupné na zámok
Rosenburg:
15 € / dospelá osoba, 12 € / seniori, 8 € / deti a študenti
 vstupné
na zámok
Rosenburg:
15 € / dospelá osoba, 12 € / seniori, 8 € / deti a študenti
výstava kvetov
Tulln:
11 €/osoba
 výstava kvetov Tulln: 11 €/osoba

CENA ZÁJAZDU: 23,90 €
CENA ZÁJAZDU:
23,90 €
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Festival čokolády s prehliadkou Budapešti
Festival čokolády s prehliadkou Budapešti
1 – dňový poznávací zájazd
1 – dňový poznávací zájazd
Termín: 14.09.2019
Termín: 14.09.2019

Pokiaľ ste milovníkmi sladkých dobrôt a máte radi aj kúsok histórie ste na tej správnej adrese. Vyrazte s nami
Pokiaľ
ste milovníkmi
dobrôtMaďarska
a máte radi
aj kúsok
histórie ste naFestival
tej správnej
adrese.
Vyrazte
s nami
na jednodňový
zájazd sladkých
do metropoly
a zažite
neopakovateľný
čokolády,
ktorý
každoročne
na
jednodňový
zájazd
do
metropoly
Maďarska
a
zažite
neopakovateľný
Festival
čokolády,
ktorý
každoročne
láka svojimi dobrotami množstvo návštevníkov.
láka svojimi dobrotami množstvo návštevníkov.
Program zájazdu:
Program
zájazdu:
Odchod zo
Slovenska v ranných hodinách. V dopoludňajších hodinách príchod do metropoly Maďarska. Po
Odchod
zo
Slovenskanajzaujímavejších
v ranných hodinách.
V dopoludňajších
hodinách
príchod
do metropoly
Maďarska.
Po
príchode prehliadka
historických
pamiatok mesta
spolu
so sprievodcom.
Postupne
uvidíte
príchode
prehliadka
historických
pamiatok
mestapalác.
spolu Okolo
so sprievodcom.
uvidíte
hradnú štvrť,
chrámnajzaujímavejších
kráľa Mateja, Rybársku
baštu,
Kráľovský
obeda sa Postupne
presunieme
cez
hradnú štvrť, chrám kráľa Mateja, Rybársku baštu, Kráľovský palác. Okolo obeda sa presunieme cez
Szechényiho most na rušnejšiu budapeštiansku stranu, kde uvidíte budovu Parlamentu, Baziliku sv. Štefana.
Szechényiho most na rušnejšiu budapeštiansku stranu, kde uvidíte budovu Parlamentu, Baziliku sv. Štefana.
Prehliadku mesta zakončíme na Námestí sv. Štefana, kde sa každoročne koná Festival čokolády a sladkostí.
Prehliadku mesta zakončíme na Námestí sv. Štefana, kde sa každoročne koná Festival čokolády a sladkostí.
Predstavia sa vám majstri cukrárskeho umenia. Čokoládu budete môcť ochutnať vo všetkých jej skupenstvách a
Predstavia sa vám majstri cukrárskeho umenia. Čokoládu budete môcť ochutnať vo všetkých jej skupenstvách a
predstavia sa Vám ozajstní majstri cukrárskeho umenia. Okrem profesionálnych programov sú pripravené
predstavia sa Vám ozajstní majstri cukrárskeho umenia. Okrem profesionálnych programov sú pripravené
zábavné programy, hudobné predstavenia a živé koncerty. Vo večerných hodinách návrat späť na Slovensko.
zábavné programy, hudobné predstavenia a živé koncerty. Vo večerných hodinách návrat späť na Slovensko.
Nástupné miesta:
Nástupné
miesta:
 Nitra
– s príplatkom 4 €
 Nitra
Sereď––sspríplatkom
príplatkom44€€
 Sereď
Trnava––sspríplatkom
príplatkom44€€
 Trnava
– s –príplatkom
4€
Bratislava
bez príplatku
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
 doprava luxusným autobusom s WC
 doprava
luxusným
autobusom
WC
prehliadky
podľa programu
bezs vstupov
 prehliadky
podľa
programu
bez
vstupov
služby profesionálneho sprievodcu
 služby
sprievodcu
ponukaprofesionálneho
teplých a studených
nápojov v autobuse
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
V cene
je zahrnuté:
 nie
komplexné
cestovné poistenie Union 2 €/deň
 komplexné
poistenie
Union 2 €/deň
obojsmernácestovné
miestenka
4 €/osoba
 obojsmerná miestenka 4 €/osoba

CENA ZÁJAZDU: 22,90 €
CENA ZÁJAZDU: 22,90 €
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Slávnosti piva vo Viedni a nákupy v Primarku
Slávnosti piva vo Viedni a nákupy v Primarku
1 – dňový poznávací zájazd
1 – dňový poznávací zájazd
Termín: 05.10.2019
Termín: 05.10.2019

„Pivo z rana jak šmetana.“ Áno môžete si otvoriť pivo hneď z rána, ale nikdy nebude chutiť tak, ako pivo na
„Pivo
z rana jakKeď
šmetana.“
Ánopridajú
môžetenákupy
si otvoriť
pivo hneď
z rána, ale
nikdy nebude
chutiť
tak,oako
pivodeň
na
Októberfeste.
sa k tomu
v jednom
z najväčších
nákupných
centier,
máte
skvelý
Októberfeste.
Keď
sa
k
tomu
pridajú
nákupy
v
jednom
z
najväčších
nákupných
centier,
máte
o
skvelý
deň
postarané.
postarané.
Program zájazdu:
Program
zájazdu:
Odchod zo
Slovenska v ranných hodinách. V dopoludňajších hodinách príchod do nákupného centra SCS.
Odchod
zo
Slovenska centra
v ranných
hodinách.
V dopoludňajších
do nákupného
SCS.
Návšteva nákupného
Shopping
City Süd.
Shopping Cityhodinách
Süd (SCS)príchod
je najväčším
rakúskymcentra
nákupným
Návšteva
nákupného
centra
Shopping
Süd. Shopping
City
Süd (SCS)
je najväčším
rakúskym
centrom vo
Viedni. Okolo
obeda
presunCity
do zábavného
parku
Práter,
v ktorom
sa každoročne
konánákupným
viedenský
centrom
vo Viedni.
Okolo
obeda
presun
do zábavného
parku Práter,
v ktorom
sa každoročne
koná viedenský
pivný festival.
Na svoje
si prídu
nielen
milovníci
piva, ale všetci,
ktorí majú
radi dobrú
zábavu. O dobrú
náladu sa
pivný
festival.
svoje si prídu
nielen milovníci
piva, ale
ktorírakúske
majú radi
dobrú zábavu.
O dobrú
náladu na
sa
postará
bohatýNasprievodný
program.
Chýbať nebudú
anivšetci,
tradičné
špeciality.
Individuálny
program
postará
bohatý
sprievodný
program.
Chýbať
nebudú
ani
tradičné
rakúske
špeciality.
Individuálny
program
na
slávnostiach. Vo večerných hodinách návrat späť na Slovensko.
slávnostiach. Vo večerných hodinách návrat späť na Slovensko.
Nástupné miesta:
Nástupné
miesta:
 Nitra
– s príplatkom 4 €
 Nitra
Sereď––sspríplatkom
príplatkom44€€
 Sereď
Trnava––sspríplatkom
príplatkom44€€
 Trnava
– s –príplatkom
4€
Bratislava
bez príplatku
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
Poskytnuté
službyluxusným
v cene zájazdu:
 doprava
autobusom s WC
 doprava
luxusným
autobusom
WC
prehliadky
podľa programu
bezs vstupov
 prehliadky
podľa programu
bez vstupov
služby profesionálneho
sprievodcu
 služby
sprievodcu
ponukaprofesionálneho
teplých a studených
nápojov v autobuse
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
V cene
je zahrnuté:
 nie
komplexné
cestovné poistenie Union 2 €/deň
 komplexné
poistenie
Union 2 €/deň
obojsmernácestovné
miestenka
4 €/osoba
 obojsmerná miestenka 4 €/osoba

CENA ZÁJAZDU: 17,90 €
CENA ZÁJAZDU: 17,90 €
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Deň
Deň múzeí
múzeí vo
vo Viedni
Viedni
1 –– dňový
dňový poznávací
poznávací zájazd
zájazd
1
Termín:
Termín: 26.10.2019
26.10.2019

Navštívte
Navštívte metropolu
metropolu Rakúska
Rakúska počas
počas štátneho
štátneho sviatku
sviatku 26.10.2019,
26.10.2019, kedy
kedy sú
sú takmer
takmer všetky
všetky štátne
štátne múzeá
múzeá
zdarma
alebo
s
výraznými
zľavami.
Nenechajte
si
ujsť
príležitosť
navštíviť
najvýznamnejšie
múzeá
zdarma alebo s výraznými zľavami. Nenechajte si ujsť príležitosť navštíviť najvýznamnejšie múzeá vo
vo Viedni,
Viedni,
ktorých sú
sú vystavené
vystavené umelecké
umelecké exempláre
exempláre nielen
nielen zz Rakúska,
Rakúska, ale
ale aj
aj zz celej
celej Európy.
Európy. O
O dobrú
dobrú zábavu
zábavu sa
sa
vv ktorých
postará
postará bohatý
bohatý kultúrny
kultúrny program
program priamo
priamo vv uliciach
uliciach mesta,
mesta, samozrejmosťou
samozrejmosťou budú
budú stánky
stánky ss občerstvením
občerstvením aa
suvenírmi.
suvenírmi.
Program
Program zájazdu:
zájazdu:
Odchod
Odchod zo
zo Slovenska
Slovenska vv ranných
ranných hodinách.
hodinách. V
V dopoludňajších
dopoludňajších hodinách
hodinách príchod
príchod do
do metropoly
metropoly Rakúska.
Rakúska. Počas
Počas
jedného
dňa
Vás
čaká
prehliadka
historického
jadra
mesta
spolu
so
sprievodcom.
Postupne
jedného dňa Vás čaká prehliadka historického jadra mesta spolu so sprievodcom. Postupne uvidíte
uvidíte budovu
budovu
viedenského
viedenského parlamentu,
parlamentu, radnicu,
radnicu, viedenskú
viedenskú operu,
operu, námestie
námestie Márie
Márie Terézie,
Terézie, Stephansdom,
Stephansdom, Hofburg
Hofburg aa
impozantné
impozantné námestie
námestie Karlsplatz,
Karlsplatz, kde
kde sa
sa nachádza
nachádza barokový
barokový kostol
kostol Karlskirche.
Karlskirche. V
V rámci
rámci osobného
osobného voľna
voľna môžete
môžete
navštíviť
navštíviť Prírodovedné
Prírodovedné alebo
alebo Umelecko-historické
Umelecko-historické múzeum,
múzeum, prípadne
prípadne môžete
môžete zájsť
zájsť ochutnať
ochutnať pravú
pravú viedenskú
viedenskú
kávu.
kávu. Vašej
Vašej pozornosti
pozornosti by
by nemala
nemala uniknúť
uniknúť ani
ani slávna
slávna Klenotnica
Klenotnica aa zbrojnica
zbrojnica vv Hofburgu.
Hofburgu. Vo
Vo večerných
večerných hodinách
hodinách
návrat
späť
na
Slovensko.
návrat späť na Slovensko.
Nástupné miesta:
miesta:
Nástupné
 Nitra
Nitra –– ss príplatkom
príplatkom 4
4€
€
Sereď –– ss príplatkom
príplatkom 4
4€
€
 Sereď
 Trnava
Trnava –– ss príplatkom
príplatkom 4
4€
€
Bratislava –– bez
bez príplatku
príplatku
 Bratislava
Poskytnuté služby
služby vv cene
cene zájazdu:
zájazdu:
Poskytnuté
 doprava
doprava luxusným
luxusným autobusom
autobusom ss WC
WC
 prehliadky
prehliadky podľa
podľa programu
programu bez
bez vstupov
vstupov
služby profesionálneho
profesionálneho sprievodcu
sprievodcu
 služby
 ponuka
ponuka teplých
teplých aa studených
studených nápojov
nápojov vv autobuse
autobuse
V cene
cene nie
nie je
je zahrnuté:
zahrnuté:
V
komplexné cestovné
cestovné poistenie
poistenie Union
Union 2
2 €/deň
€/deň
 komplexné
obojsmerná miestenka
miestenka 4
4 €/osoba
€/osoba
 obojsmerná

CENA
CENA ZÁJAZDU:
ZÁJAZDU: 17,90
17,90 €
€
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Tekvicové
Tekvicové slávnosti
slávnosti vv mestečku
mestečku Retz
Retz ss ochutnávkou
ochutnávkou vína
vína
1 –– dňový
dňový poznávací
poznávací zájazd
zájazd
1
Termín: 26.10.2019
26.10.2019
Termín:

Jeseň
Jeseň je
je aj
aj sezónou
sezónou tekvíc,
tekvíc, ktorým
ktorým je
je každoročne
každoročne venovaný
venovaný festival
festival vv rakúskom
rakúskom mestečku
mestečku Retz.
Retz. Nechajte
Nechajte sa
sa
uniesť
atmosférou
tohto
festivalu
a
ochutnajte
celý
rad
gurmánskych
špecialít
z
tekvice
od
polievok
uniesť atmosférou tohto festivalu a ochutnajte celý rad gurmánskych špecialít z tekvice od polievok až
až po
po
palacinky.
palacinky.
Program
Program zájazdu:
zájazdu:
Odchod
Odchod zo
zo Slovenska
Slovenska vv ranných
ranných hodinách.
hodinách. Predpoludním
Predpoludním príchod
príchod do
do mestečka
mestečka Retz.
Retz. Prehliadka
Prehliadka historického
historického
mestečka
a
zážitkovej
pivnice
spolu
s
ochutnávkou
vína.
500
rokov
stará
vínna
pivnica
mestečka a zážitkovej pivnice spolu s ochutnávkou vína. 500 rokov stará vínna pivnica je
je najväčšia
najväčšia vv strednej
strednej
Európe.
Európe. Rozsiahle
Rozsiahle historické
historické chodby
chodby vybudované
vybudované vv piesočnatom
piesočnatom podloží
podloží sa
sa ťahajú
ťahajú pod
pod celým
celým mestom.
mestom. Siahajú
Siahajú
až do
do hĺbky
hĺbky 20
20 metrov
metrov pod
pod zem
zem aa ich
ich dĺžka
dĺžka je
je úctyhodných
úctyhodných 20
20 kilometrov,
kilometrov, čo
čo je
je viac,
viac, než
než je
je vv meste
až
meste Retz
Retz ciest
ciest na
na
povrchu. Je
Je to
to labyrint
labyrint pretkaný
pretkaný výklenkami
výklenkami so
so sudmi,
sudmi, murovanými
murovanými klenbami
klenbami nad
nad koľajnicami,
koľajnicami, či
či miestnosťami
miestnosťami
povrchu.
vystlanými sklenenými
sklenenými tehlami.
tehlami. Následne
Následne prehliadka
prehliadka najväčšej
najväčšej dominanty
dominanty mesta
mesta veterného
veterného mlyna
mlyna ,, ktorý
ktorý je
je
vystlanými
doposiaľ jediný
jediný funkčný
funkčný veterný
veterný mlyn
mlyn vv Rakúsku.
Rakúsku. Popoludní
Popoludní účasť
účasť na
na tekvicových
tekvicových slávnostiach,
slávnostiach, kde
kde uvidíte
uvidíte
doposiaľ
bohatý
bohatý kultúrny
kultúrny program
program aa zažijete
zažijete veľa
veľa zábavy.
zábavy. Odchod
Odchod na
na Slovensko
Slovensko vv podvečerných
podvečerných hodinách.
hodinách.
Nástupné
Nástupné miesta:
miesta:
 Nitra
Nitra –– ss príplatkom
príplatkom 4
4€
€
 Sereď
Sereď –– ss príplatkom
príplatkom 4
4€
€
 Trnava
Trnava –– ss príplatkom
príplatkom 4
4€
€
 Bratislava
Bratislava –– bez
bez príplatku
príplatku
Poskytnuté
Poskytnuté služby
služby vv cene
cene zájazdu:
zájazdu:
 doprava
doprava luxusným
luxusným autobusom
autobusom ss WC
WC
 prehliadky
prehliadky podľa
podľa programu
programu bez
bez vstupov
vstupov
 služby
služby profesionálneho
profesionálneho sprievodcu
sprievodcu
 ponuka
ponuka teplých
teplých aa studených
studených nápojov
nápojov vv autobuse
autobuse
V
V cene
cene nie
nie je
je zahrnuté:
zahrnuté:
 komplexné
komplexné cestovné
cestovné poistenie
poistenie Union
Union 2
2 €/deň
€/deň
 obojsmerná
miestenka
4
€/osoba
obojsmerná miestenka 4 €/osoba
 vstupné
vstupné na
na Tekvicové
Tekvicové slávnosti:
slávnosti: 3
3€
€ // osoba,
osoba, deti
deti do
do 14
14 rokov
rokov zadarmo
zadarmo
 vstupné
do
zážitkovej
pivnice
+
pohár
vína
9,50
€
/
osoba
vstupné do zážitkovej pivnice + pohár vína 9,50 € / osoba (( po
po skupinovej
skupinovej zľave)
zľave)
 vstupné
do
veterného
mlynu
cca
5,50
€
/
dospelá
osoba,
3
€
/
deti
vstupné do veterného mlynu cca 5,50 € / dospelá osoba, 3 € / deti od
od 6-15
6-15 rokov
rokov

CENA
CENA ZÁJAZDU:
ZÁJAZDU: 23,90
23,90 €
€
26

Adventná Viedeň a nákupy v Primarku
1 – dňový poznávací zájazd
Termíny: 07.12.2019, 14.12.2019

Nechajte sa zlákať vianočnou atmosférou v jednom z najkrajších a najväčších adventných miest. Počas
jedného dňa zažijete neopakovateľnú atmosféru vianočných trhov v metropole Rakúska a možno si
odnesiete aj darček pod stromček počas nákupov v Primarku.
Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách. V dopoludňajších hodinách príchod do nákupného centra Shopping
City Süd, kde budete môcť nakupovať darčeky pre seba a svojich blízkych za výhodné ceny. Popoludní presun
do Viedne, kde navštívime adventné trhy. Prehliadka najvýznamnejších historických pamiatok Viedne. Vo
večerných hodinách odchod z Viedne a návrat na Slovensko.
Nástupné miesta:
 Nitra – s príplatkom 4 €
 Sereď – s príplatkom 4 €
 Trnava – s príplatkom 4 €
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
 doprava luxusným autobusom s WC
 prehliadky podľa programu bez vstupov
 služby profesionálneho sprievodcu
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
 komplexné cestovné poistenie – 2 €/deň
 obojsmerná miestenka – 4 €

CENA ZÁJAZDU: 17,90 €
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Beh čertov v Badene a kláštor Heiligenkreuz
1 – dňový poznávací zájazd
Termín: 08.12.2019

Využite poslednú možnosť na návštevu adventných trhov pred Vianocami. A nie hocijakých! Ale v jednom z
najkrajších kúpeľných miest v Rakúsku v mestečku Baden. A okrem toho budete mať možnosť nazrieť za
múry jedného z najstarších cisterciánskych kláštorov v celej Európe.
Program zájazdu:
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách. Program začína v kláštore Heiligenkreuz, kde vás čaká prehliadka
spolu so sprievodcom. Počas prehliadky nahliadnete do života miestneho mníšskeho rádu. Postupne uvidíte
kláštorný komplex s románskym kostolom. Po prehliadke kláštora sa okolo obeda presuniete do mestečka
Baden. Prehliadka mesta spolu so sprievodcom – postupne uvidíte hlavné námestie s radnicou, cisársky dom,
stĺp sv. Trojice, kostol sv. Štefana, Beethovenov dom. Po spoločnej prehliadke mesta – individuálne voľno, ktoré
je možné využiť v kúpeľoch Römertherme a na adventných trhoch. V podvečerných hodinách zažijete
neopakovateľný sprievod čertov, počas ktorého niekoľko stoviek čertov bude bežať naprieč celým mestom. Vo
večerných hodinách návrat späť na Slovensko.
Nástupné miesta:
 Nitra – s príplatkom 4 €
 Sereď – s príplatkom 4 €
 Trnava – s príplatkom 4 €
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
 doprava luxusným autobusom s WC
 prehliadky podľa programu bez vstupov
 služby profesionálneho sprievodcu
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
 komplexné cestovné poistenie – 2 €/deň
 obojsmerná miestenka – 4 €
 vstupné do kláštora Heiligenkreuz – 9,50 € / dospelá osoba, 8,50 € / seniori, 5,50 € / študenti a deti
 3 – hodinový vstup do kúpeľov Römertherme – 16,60 € /dospelá osoba, 12,90 € / seniori, 8,20 € / deti
(5-14 rokov)

CENA ZÁJAZDU: 21,90 €
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Advent na zámku Schloß Hof, čokoládovňa a nákupy v Parndorfe
Advent na zámku Schloß Hof, čokoládovňa a nákupy v Parndorfe
1 – dňový poznávací zájazd
1 – dňový poznávací zájazd
Termín: 21.12.2019
Termín: 21.12.2019

Spojte príjemné s užitočným a vyberte sa na zájazd za vianočnými krásami zámku Schloß Hof. Budete mať
Spojte
príjemné
s užitočným
a vyberte
na zájazd za
vianočnými
krásami
zámku
SchloßajHof.
Budete
mať
šancu nakúpiť
si aj
vianočné darčeky
vosa
vychýrenom
nákupnom
centre
a cestu
si osladíte
vďaka
návšteve
šancu
nakúpiť si aj vianočné darčeky vo vychýrenom nákupnom centre a cestu si osladíte aj vďaka návšteve
čokoládovne.
čokoládovne.
Program zájazdu:
Program
zájazdu:
Odchod zo
Slovenska v skorých ranných hodinách. V dopoludňajších hodinách príchod do čokoládovne
Odchod
zokde
Slovenska
skorých
ranných
hodinách.
V dopoludňajších
príchod dodočokoládovne
Hauswirth,
vás čaká vkrátka
exkurzia
továrne
na výrobu
čokolády. Okolo hodinách
obeda sa presuniete
nákupného
Hauswirth,
kde
vás
čaká
krátka
exkurzia
továrne
na
výrobu
čokolády.
Okolo
obeda
sa
presuniete
do nákupného
strediska Parndorf, kde si môžete nakúpiť vianočné darčeky pre seba a svojich blízkych. Samozrejme
všetko za
strediska Parndorf, kde si môžete nakúpiť vianočné darčeky pre seba a svojich blízkych. Samozrejme všetko za
tie najvýhodnejšie ceny. Popoludní vás čaká návšteva zámku Schloß Hof, kde sa konajú adventné trhy. Vo
tie najvýhodnejšie ceny. Popoludní vás čaká návšteva zámku Schloß Hof, kde sa konajú adventné trhy. Vo
večerných hodinách návrat späť na Slovensko.
večerných hodinách návrat späť na Slovensko.
Nástupné miesta:
Nástupné
miesta:
 Nitra
– príplatok z nástupné miesto 4 €
 Nitra
Sereď––príplatok
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
Sereď ––príplatok
 Trnava
príplatokzznástupné
nástupnémiesto
miesto44€€
Trnava – príplatok
z nástupné miesto 4 €
 Bratislava
– bez príplatku
 Bratislava – bez príplatku
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
Poskytnuté služby v cene zájazdu:
 doprava luxusným autobusom s WC
 doprava
luxusným
autobusom
WC
prehliadky
podľa programu
bezsvstupov
 prehliadky
podľa programu
bez vstupov
služby profesionálneho
sprievodcu
 služby
sprievodcu
ponukaprofesionálneho
teplých a studených
nápojov v autobuse
 ponuka teplých a studených nápojov v autobuse
V cene nie je zahrnuté:
V cene nie je zahrnuté:
 komplexné cestovné poistenie Union 2 €/deň
 komplexné cestovné poistenie Union 2 €/deň
 obojsmerná miestenka 4 €/osoba
 obojsmerná miestenka 4 €/osoba
 vstupné na zámok Schloss Hof s návštevou adventných trhov: 15 € / dospelá osoba, 9 € / deti (6-18
 vstupné
rokov) na zámok Schloss Hof s návštevou adventných trhov: 15 € / dospelá osoba, 9 € / deti (6-18
rokov)

CENA ZÁJAZDU: 16,90 €
CENA ZÁJAZDU: 16,90 €
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Školské výlety a exkurzie

Máte záujem so svojimi žiakmi absolvovať poznávací zájazd, exkurziu, výlet, veľtrh, výstavu
alebo návštevu múzea ? Pokiaľ áno, tak ste na správnom mieste ! Cestovná agentúra MIBE
Reisen sa zaoberá organizovaním školských zájazdov a jednodňových exkurzií s rôznym
tematickým zameraním.
Zájazdy nadväzujú na výučbu predmetov ako sú dejepis, geografia, fyzika, biológia, cudzie
jazyky, literatúra alebo kultúra. Na výber máte z množstva našich školských zájazdov, pričom
termín a nástupné miesto si určujete vy sami. Ak vás zaujme niektorý zájazd z našej ponuky,
neváhajte nás kontaktovať. Pokiaľ máte inú predstavu o zájazde, nechajte si zájazd „ušiť na
mieru‟. Kontaktuje nás prostredníctvom e-mailu: mibereisen@gmail.com alebo telefonicky
na: 0905530837.
Prečo MIBE Reisen ?
 Pedagogický doprovod má zájazd ZDARMA
 Prezentácia pre študentov priamo na škole o rôznych destináciách v CR ZDARMA
 Termín a nástupné miesto podľa požiadaviek škôl
 Služby profesionálnych sprievodcov
 Doprava luxusnými autobusmi
Aktuálna ponuka školských výletov:
Oswiecim - Krakow
1-dňový zájazd. Cena zájazdu: Dohodou. Termín: podľa požiadavky.

Budapešť - Tropikárium
1-dňový zájazd. Cena zájazdu: Dohodou. Termín: podľa požiadavky.

30

Viedeň ZOO a Schönbrunn
1-dňový zájazd. Cena zájazdu: Dohodou. Termín: podľa požiadavky.

ZOO Zlín a zámok Lešná
1-dňový zájazd. Cena zájazdu: Dohodou. Termín: podľa požiadavky.

Lednice - Valtice
1-dňový zájazd. Cena zájazdu: Dohodou. Termín: podľa požiadavky.

ZOO Bojnice a Bojnický zámok
1-dňový zájazd. Cena zájazdu: Dohodou. Termín: podľa požiadavky.
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Mohyla a múzeum M. R. Štefánika
1-dňový zájazd. Cena zájazdu: Dohodou. Termín: podľa požiadavky.

Zámok Topoľčianky a Arborétum T. Mlyňany
1-dňový zájazd. Cena zájazdu: Dohodou. Termín: podľa požiadavky.

Trenčiansky hrad a Piešťany
1-dňový zájazd. Cena zájazdu: Dohodou. Termín: podľa požiadavky.

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
1-dňový zájazd. Cena zájazdu: Dohodou. Termín: podľa požiadavky.
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Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:
MIBE Reisen s.r.o.
IČO: 51 073 587
DIČ: 2120595125
Sídlo: Juh 879/26, 951 44 Výčapy-Opatovce
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl.č.44143/N
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950
50 Nitra 1
I. Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy
uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je cestovná agentúra MIBE Reisen s.r.o., so sídlom: Juh 879/26, 951
44 Výčapy-Opatovce, IČO: 51 073 587 (ďalej len "CA") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj služieb
na internetovej stránke CA. Kontaktné údaje:
email: mibereisen@gmail.com
telefón: 0905 530 837
korešpondenčná adresa: Juh 879/26, 951 44 Výčapy-Opatovce
číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK8909000000005136952337
CA je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií (ďalej iba CK), s ktorými má uzatvorenú riadnu
zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK informovali CA, že sú riadne poistené proti úpadku CK. Zájazdy si u nás
klient objednáva za rovnakú cenu a podmienok ako v danej CK.
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorá má ďalšiu
neoddeliteľnú súčasť, a to všeobecné obchodné podmienky CK organizujúcej zájazd.
CA MIBE Reisen s.r.o. v rámci svojej činnosti:
a) ponúka a predáva zájazdy organizované cestovnými kanceláriami a uzatvára Zmluvu o obstaraní zájazdu
(ďalej len „Zmluva o zájazde“ alebo „Zmluva“).
b) organizuje, ponúka a predáva zájazdy alebo ich kombinácie organizované cestovnými kanceláriami , ktoré
nezahŕňajú ubytovanie cez noc,
c) ponúka a predáva jednodňové výlety,
d) sprostredkúva predaj jednotlivých služieb pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné
právnické osoby a fyzické osoby (dopravcov, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, usporiadateľov
kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí),
e) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu,
f) predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, najmä vstupenky, mapy, plány, prospekty, cestovné poriadky,
vytlačených sprievodcov a spomienkové predmety, g) poskytuje činnosť sprievodcu v cestovnom ruchu.
II. Objednávka
Každý návštevník www.mibereisen.sk môže poslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok.
CA si vyhradzuje právo po objednávke na úpravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom
prepise zájazdu do databázy www.mibereisen.sk.
CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú rozporuplné, prípadne neúplné, alebo neobsahujú
správne telefónne číslo, i bez odpovede zákazníkovi.
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CA
CA nezodpovedá
nezodpovedá za
za prípadné
prípadné rozdiely
rozdiely termínov,
termínov, cien
cien aa ponúk.
ponúk. Ponuky
Ponuky sú
sú posielané
posielané priamo
priamo od
od zazmluvených
zazmluvených
CA
nezodpovedá
za prípadné
rozdiely termínov,
cien
a ponúk. Ponuky
sú objednávke
posielané priamo
od zazmluvených
cestovných
kancelárií
aa sú
cestovným
systémom,
preto
overujeme
dostupnosť
cestovných
kancelárií
sú sťahované
sťahované
cestovným
systémom,
preto pri
pri
objednávke
overujeme
dostupnosť
cestovných
kancelárií
zájazdov,
aa termín.
zájazdov, cenu
cenu
termín.a sú sťahované cestovným systémom, preto pri objednávke overujeme dostupnosť
zájazdov, cenu a termín.
III.
III. Vybavovanie
Vybavovanie objednávok
objednávok
III. Vybavovanie objednávok
Po
Po prijatí
prijatí NEZÁVÄZNEJ
NEZÁVÄZNEJ objednávky
objednávky vykoná
vykoná CA
CA rezerváciu
rezerváciu zájazdu,
zájazdu, výletu.
výletu.
Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu, výletu.
V
V prípade,
prípade, že
že to
to nie
nie je
je možné
možné -- CA
CA okamžite
okamžite kontaktuje
kontaktuje zákazníka
zákazníka aa dohodne
dohodne ďalší
ďalší postup.
postup. Pri
Pri úspešnej
úspešnej
V
prípade,je
to nie je možné
- CA okamžite kontaktuje
zákazníka
a dohodne
ďalšízájazdu
postup.ss Pri
úspešnej
rezervácii
podľa
dohody
zmluva
o
potrebnými
rezervácii
ježezákazníkovi
zákazníkovi
podľa predchádzajúcej
predchádzajúcej
dohody zaslaná
zaslaná
zmluva
o obstaraní
obstaraní
zájazdu
potrebnými
rezervácii
je
zákazníkovi
podľa
predchádzajúcej
dohody
zaslaná
zmluva
o
obstaraní
zájazdu
s
potrebnými
pokynmi
na
úhradu
zájazdu
buď
faxom,
emailom,
poštou,
a
to
na
náklady
CA.
pokynmi na úhradu zájazdu buď faxom, emailom, poštou, a to na náklady CA.
pokynmi na úhradu zájazdu buď faxom, emailom, poštou, a to na náklady CA.
CA
CA informuje
informuje zákazníka
zákazníka do
do akej
akej doby
doby je
je potrebné
potrebné (v
(v prípade
prípade jeho
jeho záujmu)
záujmu) zaslať
zaslať podpísanú
podpísanú zmluvu
zmluvu späť
späť do
do CA.
CA.
CA informuje zákazníka do akej doby je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu späť do CA.
Po
Po prihlásení
prihlásení sa
sa na
na výlet
výlet je
je CA
CA povinná
povinná objednávateľa
objednávateľa mailom
mailom alebo
alebo telefonicky
telefonicky o
o jeho
jeho prihlásení
prihlásení sa
sa na
na zájazd,
zájazd,
Po
prihlásení
sa
na
výlet
je
CA
povinná
objednávateľa
mailom
alebo
telefonicky
o
jeho
prihlásení
sa
na zájazd,
výlet
informovať.
Súčasne
s
tým
CA
objednávateľa
oboznámi
s
platobnými
podmienkami
za
výlet.
výlet informovať. Súčasne s tým CA objednávateľa oboznámi s platobnými podmienkami za výlet.
výlet informovať. Súčasne s tým CA objednávateľa oboznámi s platobnými podmienkami za výlet.
Termíny
Termíny pre
pre platbu
platbu zálohy
zálohy alebo
alebo doplatku
doplatku sú
sú pre
pre zákazníka
zákazníka záväzné
záväzné aa CA
CA nie
nie je
je zodpovedná
zodpovedná za
za následky
následky
Termíny
pre
platbu
zálohy
alebo
doplatku
sú
pre
zákazníka
záväzné
a
CA
nie
je
zodpovedná
následky
oneskorenej
platby
(zo
strany
CK
môže
dôjsť
k
stornu
rezervácie
alebo
zájazdu).
Zmluva
o
obstaraní
sa
oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). Zmluva o obstaranízazájazdu
zájazdu
sa
oneskorenej
platby
(zo
strany
CK
môže
dôjsť
k
stornu
rezervácie
alebo
zájazdu).
Zmluva
o
obstaraní
zájazdu
sa
stáva
záväznou
v
okamihu
zaplatenia
zálohy.
stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.
stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.
IV.
IV. Cena
Cena aa platobné
platobné podmienky
podmienky
IV.
Cena
a
1.
Cenou
sa
rozumie
cena
1. Cenou saplatobné
rozumiepodmienky
cena za
za zájazd,
zájazd, výlet
výlet službu
službu alebo
alebo služby
služby dohodnutá
dohodnutá vv Zmluve
Zmluve o
o zájazde,
zájazde, resp.
resp. vv zmluve
zmluve o
o
1.
Cenou
sa
rozumie
cena
za
zájazd,
výlet
službu
alebo
služby
dohodnutá
v
Zmluve
o
zájazde,
resp.
v
zmluve o
službe.
Cena
je
vždy
uvedená
v
mene
Euro
službe. Cena je vždy uvedená v mene Euro
službe.
Cena je vždys.r.o.
uvedená
v mene Euro
2.
2. CA
CA MIBE
MIBE Reisen
Reisen s.r.o. je
je oprávnená
oprávnená jednostranne
jednostranne zvýšiť
zvýšiť dohodnutú
dohodnutú cenu
cenu zájazdu
zájazdu len
len vv prípade,
prípade, ak
ak došlo
došlo k:
k:
2.
CA
MIBE
Reisen
s.r.o.
je
oprávnená
jednostranne
zvýšiť dohodnutú
cenu zájazdu len v prípade, ak došlo k:
a)
zvýšeniu
dopravných
nákladov
cien
látok,
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane
vrátane
cien pohonných
pohonných
látok,
a) zvýšeniu
nákladov
vrátane cien pohonných látok,
b)
platieb
ss dopravou,
b)
zvýšeniu dopravných
platieb spojených
spojených
dopravou,
b)
zvýšeniu
platieb
spojených
s
dopravou,
c)
zmene
kurzu
národnej
meny
použitého
c) zmene kurzu národnej meny použitého na
na určenie
určenie ceny
ceny zájazdu
zájazdu vv priemere
priemere o
o viac
viac ako
ako 5
5 %,
%, ak
ak kk tomuto
tomuto
c)
zmenedôjde
kurzudo
menyzačatím
použitého
na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto
zvýšeniu
21.
zájazdu.
zvýšeniu
dôjde
donárodnej
21. dňa
dňa pred
pred
začatím
zájazdu.
zvýšeniu
dôjde
do 21. dňa
začatím zájazdu.
1.
oznámenie
o
jednostrannom
zvýšení
1. Písomné
Písomné
oznámenie
o pred
jednostrannom
zvýšení ceny
ceny zájazdu
zájazdu musí
musí CA
CA MIBE
MIBE Reisen
Reisen s.r.o.
s.r.o. Objednávateľovi
Objednávateľovi
1.
Písomné
oznámenie
o
jednostrannom
zvýšení
ceny
zájazdu
musí
CA
MIBE
Reisen
Objednávateľovi
odoslať
poštou,
faxom
alebo
prostredníctvom
elektronickej
pošty
najneskôr
21
dní
pred
začatím
zájazdu,
odoslať poštou, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty najneskôr 21 dní preds.r.o.
začatím
zájazdu, inak
inak
odoslať
poštou,
faxom
alebo
prostredníctvom
elektronickej
pošty
najneskôr
21
dní
pred
začatím
zájazdu,
nevznikne
CA
MIBE
Reisen
s.r.o.
právo
na
zaplatenie
rozdielu
v
cene
zájazdu.
Zvýšenie
ceny
je
splatné
do
dní
nevznikne CA MIBE Reisen s.r.o. právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Zvýšenie ceny je splatné
do 10
10inak
dní
nevznikne
CA MIBE takéhoto
Reisen s.r.o.
právo naObjednávateľovi.
zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Zvýšenie ceny je splatné do 10 dní
odo
oznámenia
odo dňa
dňa doručenia
doručenia
takéhoto
oznámenia
Objednávateľovi.
odo
takéhoto
oznámenia
Objednávateľovi.
2.
nie
je
o
dohodnuté
inak,
2. Ak
Akdňa
niedoručenia
je vv Zmluve
Zmluve
o zájazde
zájazde
dohodnuté
inak, do
do ceny
ceny zájazdu
zájazdu služieb
služieb nie
nie je
je zahrnuté
zahrnuté cestovné
cestovné poistenie,
poistenie,
2.
Ak
nie
je
v
Zmluve
o
zájazde
dohodnuté
inak,
do
ceny
zájazdu
služieb
nie
je
zahrnuté
cestovné poistenie,
letiskové,
či
iné
súvisiace
poplatky.
letiskové, či iné súvisiace poplatky.
letiskové,
či inéReisen
súvisiace
poplatky.
3.
s.r.o.
má
3. CA
CA MIBE
MIBE
Reisen
s.r.o.
má právo
právo na
na zaplatenie
zaplatenie ceny
ceny za
za zájazd
zájazd alebo
alebo službu
službu pred
pred ich
ich poskytnutím.
poskytnutím.
3. CA MIBE Reisen
s.r.o. má právo
na zaplatenie
ceny zaa spôsobom
zájazd alebo službu pred
ich poskytnutím.
Objednávateľ
Objednávateľ je
je povinný
povinný zaplatiť
zaplatiť cenu
cenu za
za zájazd,
zájazd, službu
službu vv čase
čase a spôsobom dohodnutým
dohodnutým vv príslušnej
príslušnej písomnej
písomnej
Objednávateľ
je povinný
zaplatiť
cenu za zájazd,
službuCA
čase aReisen
spôsobom
v príslušnej
písomnej
zmluve
však
ich
zo
s.r.o..
Cena
alebo
môže
zmluve najneskôr
najneskôr
však pred
pred
ich poskytnutím
poskytnutím
zo strany
strany
CAv MIBE
MIBE
Reisen
s.r.o..dohodnutým
Cena za
za zájazd
zájazd
alebo službu
službu
môže
zmluve
najneskôr
však
pred
ich
poskytnutím
zo
strany
CA
MIBE
Reisen
s.r.o..
Cena
za
zájazd
alebo
službu
môže
byť
zaplatená
prostredníctvom
vouchera
zakúpenom
na
príslušnom
zľavovom
portáli
alebo
za
základe
byť zaplatená prostredníctvom vouchera zakúpenom na príslušnom zľavovom portáli alebo za základe
byť
zaplatená
prostredníctvom
vouchera
zakúpenom
na
príslušnom
zľavovom
portáli
alebo
za
základe
platobných
pokynov
vopred
poskytnutých
od
CA
MIBE
Reisen
s.r.o.
platobných pokynov vopred poskytnutých od CA MIBE Reisen s.r.o.
platobných
vopred
poskytnutých
od CA MIBE
Reisen s.r.o. pri
4.
Reisen
je
požadovať
od
4. CA
CA MIBE
MIBE pokynov
Reisen s.r.o.
s.r.o.
je oprávnená
oprávnená
požadovať
od Objednávateľa
Objednávateľa
pri podpise
podpise Zmluvy
Zmluvy o
o zájazde
zájazde alebo
alebo služby
služby
4.
CA
MIBE
Reisen
s.r.o.
je
oprávnená
požadovať
od
Objednávateľa
pri
podpise
Zmluvy
o
zájazde
alebo
služby
zaplatenie
zálohy
vo
výške
najmenej
50
%
z
dohodnutej
ceny,
pričom
zvyšnú
časť
dohodnutej
ceny
za
zaplatenie zálohy vo výške najmenej 50 % z dohodnutej ceny, pričom zvyšnú časť dohodnutej ceny
za zájazd
zájazd
zaplatenie
zálohy
vo
výške
najmenej
50
%
z
dohodnutej
ceny,
pričom
zvyšnú
časť
dohodnutej
ceny
za
zájazd
alebo
službu
je
Objednávateľ
povinný
zaplatiť
v
čase
dohodnutom
v
príslušnej
zmluve,
najneskôr
však
60
alebo službu je Objednávateľ povinný zaplatiť v čase dohodnutom v príslušnej zmluve, najneskôr však 60 dní
dní
alebodňom
službuzačatia
je Objednávateľ
povinný Zmluvy
zaplatiťCA
v čase
príslušnej
najneskôruzavrie
však 60ss dní
pred
plnenia
MIBE
Reisen
prípade,
že
CA
pred
dňom
začatia
plnenia príslušnej
príslušnej
Zmluvy
CA
MIBEdohodnutom
Reisen s.r.o..
s.r.o..v V
V
prípade,zmluve,
že Objednávateľ
Objednávateľ
uzavrie
CA
pred
príslušnej
MIBE Reisen
V prípade,
že Objednávateľ
uzavrie
s CA
MIBE
Reisen
s.r.o.
príslušnú
Zmluvu
vv čase
kratšom
ako
dní
začatia
plnenia
Zmluvy
MIBE dňom
Reisenzačatia
s.r.o. plnenia
príslušnú
Zmluvu Zmluvy
čase CA
kratšom
ako 30
30s.r.o..
dní dňom
dňom
začatia
plnenia príslušnej
príslušnej
Zmluvy
MIBE
Reisen
s.r.o. príslušnú
Zmluvuje
čase kratšom
dní dňom
začatia
plnenia
Zmluvy
Cestovnou
agentúrou,
Objednávateľ
zaplatiť
celú
dohodnutú
cenu
za
alebo
službu
pri
Cestovnou
agentúrou,
Objednávateľ
je vpovinný
povinný
zaplatiť ako
celú 30
dohodnutú
cenu
za zájazd
zájazd
alebopríslušnej
službu ihneď
ihneď
pri
Cestovnou
agentúrou,
Objednávateľ
je
povinný
zaplatiť
celú
dohodnutú
cenu
za
zájazd
alebo
službu
ihneď
pri
podpise
príslušnej
Zmluvy.
podpise príslušnej Zmluvy.
podpise
príslušnej
Zmluvy.produkty
5.
za
5. Úhrady
Úhrady
za poskytnuté
poskytnuté
produkty aa služby
služby cestovného
cestovného ruchu
ruchu je
je možné
možné vykonať
vykonať bankovým
bankovým prevodom
prevodom alebo
alebo
5. Úhradynazaúčet
poskytnuté
produktys.r.o..
a služby cestovného
ruchu
je možné vykonať
bankovým vprevodom
alebo
vkladom
vkladom na účet CA
CA MIBE
MIBE Reisen
Reisen s.r.o.. Cena
Cena sa
sa považuje
považuje za
za uhradenú
uhradenú dňom
dňom pripísania
pripísania ceny
ceny v príslušnej
príslušnej výške
výške
vkladom
na
účet
CA
MIBE
Reisen
s.r.o..
Cena
sa
považuje
za
uhradenú
dňom
pripísania
ceny
v
príslušnej
na
účet
CA
MIBE
Reisen
s.r.o.,
pričom
Objednávateľ
v
plnom
rozsahu
zodpovedá
za
uvedenie
správneho
čísla
na účet CA MIBE Reisen s.r.o., pričom Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za uvedenie správnehovýške
čísla
na účet CA MIBE Reisen s.r.o., pričom Objednávateľ v34
plnom rozsahu zodpovedá za uvedenie správneho čísla

účtu, konštantného, špecifického, variabilného symbolu a prípadných poznámok určených CA MIBE Reisen
účtu,
variabilného
symbolu
aa prípadných
poznámok
určených
CA
MIBE
s.r.o..
V prípade, že špecifického,
nedôjde k priradeniu
takejto
úhrady
Objednávateľa
CA MIBE
Reisen
titulu
účtu, konštantného,
konštantného,
špecifického,
variabilného
symbolu
prípadných
poznámok
určených
CAs.r.o.
MIBEz Reisen
Reisen
s.r.o..
že
kk priradeniu
úhrady
MIBE
Reisen
nesprávneho
uvedenia
predmetných
údajovtakejto
Objednávateľom
MIBE ReisenCA
vznik
s.r.o.. V
V prípade,
prípade,
že nedôjde
nedôjde
priradeniu
takejto
úhrady Objednávateľa
Objednávateľa
CAs.r.o.
MIBEnezodpovedá
Reisen s.r.o.
s.r.o. zazz titulu
titulu
nesprávneho
uvedenia
prípadnej
škody.
nesprávneho
uvedenia predmetných
predmetných údajov
údajov Objednávateľom
Objednávateľom MIBE
MIBE Reisen
Reisen s.r.o.
s.r.o. nezodpovedá
nezodpovedá za
za vznik
vznik
prípadnej
škody.
6.
V prípade,
ak nebude dohodnutá cena zaplatená zo strany Objednávateľa riadne a včas je CA MIBE Reisen
prípadnej
škody.
6.
ak
dohodnutá
cena
zo
riadne
aa včas
CA
s.r.o.
oprávnená
jednostranne
odstúpiť
uzatvorenej
ZmluvyObjednávateľa
a Objednávateľ
sa zaväzuje
CAReisen
MIBE
6. V
V prípade,
prípade,
ak nebude
nebude
dohodnutá
cenaodzaplatená
zaplatená
zo strany
strany
Objednávateľa
riadne
včas je
jeuhradiť
CA MIBE
MIBE
Reisen
s.r.o.
jednostranne
odstúpiť
od
aa Objednávateľ
zaväzuje
Reisen
s.r.o. všetky
náklady, ktorej
jej vznikli
v súvislosti s Zmluvy
nesplnením
si povinnostísa
s.r.o. oprávnená
oprávnená
jednostranne
odstúpiť
od uzatvorenej
uzatvorenej
Zmluvy
Objednávateľ
saObjednávateľa.
zaväzuje uhradiť
uhradiť CA
CA MIBE
MIBE
Reisen
Reisen s.r.o.
s.r.o. všetky
všetky náklady,
náklady, ktorej
ktorej jej
jej vznikli
vznikli vv súvislosti
súvislosti ss nesplnením
nesplnením si
si povinností
povinností Objednávateľa.
Objednávateľa.
V. Práva a povinnosti objednávateľa
V.
aa povinnosti
Práva
objednávateľa:
V. Práva
Práva
povinnosti objednávateľa
objednávateľa
Práva
objednávateľa:
a)
právo
na riadne poskytnutie zájazdu, výletu, objednaných a zaplatených služieb
Práva
objednávateľa:
a)
zájazdu,
výletu,
objednaných
aa zaplatených
b)
právona
nariadne
riadneposkytnutie
poskytnutie
informácií,
týkajúcich
sa zájazdu/výletu
a objednaných služieb, ktoré sú CK
a) právo
právo
na
riadne
poskytnutie
zájazdu,
výletu,
objednaných
zaplatených služieb
služieb
b)
právo
na
riadne
poskytnutie
informácií,
týkajúcich
sa
zájazdu/výletu
známe,
oboznámenie
sa soinformácií,
zmenami, ktoré
sa CK dozvedela
neskôr aa objednaných
b) právoako
naajriadne
poskytnutie
týkajúcich
sa zájazdu/výletu
objednaných služieb,
služieb, ktoré
ktoré sú
sú CK
CK
známe,
aj
sa
ktoré
CK
neskôr
c)
právoako
vypovedať
zmluvu kedykoľvek
bez udania
dôvodu
podľa podmienok
známe,
ako
aj oboznámenie
oboznámenie
sa so
so zmenami,
zmenami,
ktoré sa
sa
CK dozvedela
dozvedela
neskôr uvedených v zmluve
c)
vypovedať
zmluvu
kedykoľvek
dôvodu
podľa
uvedených
d)
reklamovať
nedostatky
a trvaťbez
naudania
vybavení
reklamácie
v súlade s článkom
VIIvvb)zmluve
týchto Obchodných
c) právo
právo
vypovedať
zmluvuvýletu
kedykoľvek
bez
udania
dôvodu
podľa podmienok
podmienok
uvedených
zmluve
d)
reklamovať
nedostatky
výletu
a
trvať
na
vybavení
reklamácie
v
súlade
s
článkom
podmienok,
d) reklamovať nedostatky výletu a trvať na vybavení reklamácie v súlade s článkom VII
VII b)
b) týchto
týchto Obchodných
Obchodných
podmienok,
e)
trvať
na
ochrane
osobných
údajov
podľa
Zákona
č.
122/2013
Z.z.
o
ochrane
osobných
údajov,
ktoré CA od
podmienok,
e)
osobných
údajov
podľa
Zákona
Z.z.
ochrane
osobných
CA
objednávateľa
požaduje
z dôvodu
sa na výlet.
sú údajov,
meno aktoré
priezvisko
e) trvať
trvať na
na ochrane
ochrane
osobných
údajov jeho
podľaprihlásenia
Zákona č.
č. 122/2013
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b) obstarať objednávateľovi výlet tak, ako je to uvedené na internetových stránkach CA,
c) mať až do termínu konania výletu tento výlet uvedený na internetovej stránke tak, aby sa mohol
objednávateľ hocikedy oboznámiť s jeho obsahom,
d) poskytnúť objednávateľovi 5 dní pred konaním výletu všetky potrebné informácie o výlete
VII. Reklamácie a storno zájazdu, výletu
a) Reklamácia zájazdu
Reklamáciu k zájazdu je potrebné zaslať písomne, poprípade ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu
najlepšie potvrdený delegátom CK, fotografie, atď. Všetko je nutné zaslať na e-mail mibereisen@gmail.com
alebo doporučene na adresu CA.
CA je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a
taktiež nemá na starosti riešenie ich reklamácie.
Po obdržaní je reklamácia zaslaná usporiadateľovi zájazdu - CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť zo zákona
stanovenej lehote.
Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá CK, s ktorou má zákazník uzatvorenú
cestovnú zmluvu. CK zodpovedá za záväzky bez ohľadu na to, že či mali byť splnené cestovnou kanceláriou
alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.
CA nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú
dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u
delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný zájazd zadarmo alebo
darček zadarmo.
Spotrebiteľ je informovaný o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom
systému alternatívneho riešenia sporov.
V prípade, že program výletu nezodpovedá programu výletu uvedenému na internetových stránkach CA, má
objednávateľ právo na reklamáciu výletu.
Objednávateľ podáva reklamáciu ihneď po zistení skutočnosti k reklamácii oprávňujúcej a to priamo na mieste
u povereného zástupcu CA. Reklamáciu je nutné podať písomne.
Ak objednávateľ nespísal reklamáciu hneď na mieste počas konania výletu, má aj naďalej nárok na jej
vybavenie, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia výletu, inak právo na reklamáciu zaniká. V takomto
prípade pošle reklamáciu poštou na adresu CA.
Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito Obchodnými podmienkami je CA po prešetrení povinná
odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.
b) Reklamácia výletu
V prípade, že program výletu nezodpovedá programu výletu uvedenému na internetových stránkach CA, má
objednávateľ právo na reklamáciu výletu.
Objednávateľ podáva reklamáciu ihneď po zistení skutočnosti k reklamácii oprávňujúcej a to priamo na mieste
u povereného zástupcu CA. Reklamáciu je nutné podať písomne. Ak objednávateľ nespísal reklamáciu hneď na
mieste počas konania výletu, má aj naďalej nárok na jej vybavenie, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia
výletu, inak právo na reklamáciu zaniká. V takomto prípade pošle reklamáciu poštou na adresu CA.
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Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito Obchodnými podmienkami je CA po prešetrení povinná
odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.
CA môže pred začiatkom výletu zrušiť zmluvný vzťah s objednávateľom len z dôvodu zrušenia výletu alebo z
dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany objednávateľa. Oznámenie CA o zrušení
zmluvného vzťahu pošle CA objednávateľovi mailom alebo mu túto skutočnosť oznámi telefonicky.
CA v prípade zrušenia výletu vráti objednávateľovi jeho platbu za výlet v plnej výške do 5 dní od zrušenia výletu.
Objednávateľ má právo zrušiť zmluvný vzťah s CA (odhlásiť sa z výletu) kedykoľvek pred začiatkom výletu bez
udania dôvodu.
Oznámenie o odhlásení sa z výletu oznámi objednávateľ CA mailom alebo telefonicky. Ak sa objednávateľ
odhlási z výletu 7 a viac dní pred termínom jeho konania, má nárok na vrátenie celého poplatku za výlet.
Ak sa objednávateť odhlási z výletu do 7 dní od termínu jeho konania, nemá nárok na vrátenie platby za výlet.
Rozhodným dňom na uplatnenie stornopoplatku zo strany CA k objednávateľovi je termín zrušenia zmluvného
vzťahu (odhlásenia sa z výletu), tzn. odoslanie mailu alebo telefonát cestovnej agentúre.
CA má právo odpočítať stornopoplatok zo zaplatenej ceny za výlet.
VIII. Poistenie insolventnosti
V súlade so Zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných
agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov CA nie je povinná mať
uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku.
IX. Osobné údaje
Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) poskytnuté klientom pri využívaní tohto serveru a
služieb na www.mibereisen.sk, sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. CA
si dôvernosť klientových osobných údajov uvedomuje a prehlasuje, že s nimi budeme nakladať v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov.
Kupujúci (zákazník) vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov, aby CA spracovávala a uschovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú
potrebné pri činnosti CA a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Kupujúci udeľuje CA tento súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo e-mailom
odvolať na mibereisen@gmail.com a klientove údaje bez zbytočného odkladu CA zlikviduje.
CA prehlasuje, že všetky klientove údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v
zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným
a marketingovým účelom firmy.
Pokiaľ bude ku klientovým osobným údajom mať prístup iný subjekt, tak to bude iba v rámci spolupráce na
činnostiach firmy MIBE Reisen s.r.o. za účelom zlepšovania svojich služieb a k obchodným a marketingovým
účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje poskytovať inej osobe.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Podľa zákona má klient právo kedykoľvek CA písomne požiadať o poskytnutie informácií o tom, aké osobné
údaje o ňom spracovávame.
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu CA zasielala správy o činnosti, ponukách a
akciách CA bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.
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X. Záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CA MIBE Reisen s.r.o. sú spracované v zmysle Zákona
o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov č. 281/2001 Z.z.. CA MIBE Reisen s.r.o. si vyhradzuje právo
ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia
od 16.11. 2018.

Partnerské cestovné kancelárie

Cestovná agentúra MIBE Reisen spolupracuje s renomovanými a rokmi overenými partnerskými cestovnými
kanceláriami, ktoré sú všetky poistené voči úpadku. Všetky ceny zájazdov na našej stránke sú rovnaké ako
priamo u partnerských CK. Od nás zakúpite zájazdy podľa cenníkov jednotlivých cestovných kancelárií s
platnými zľavami a výhodami, ceny nenavyšujeme a nemeníme, naopak sa snažíme vybrať pre klienta
najvýhodnejšiu a najlepšiu ponuku. Tiež zľavy, ktoré Vám ponúka cestovná kancelária, sú platné aj pri zakúpení
u nás.
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