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Bratislava
Aupark Bratislava 
Einsteinova 18
02 / 54 41 84 43, 0915 / 841 912
aupark@koala.sk

Bratislava
Mickiewiczova 16
 02 / 52 96 52 24, 0915 / 841 901 
mic@koala.sk

Bratislava
Dunajská 8
02 / 52 93 10 18, 0915 / 841 904
dunajska@koala.sk

Nitra
Galéria Mlyny, Štefánikova trieda 61 
037 / 286 32 12, 037 / 652 47 97, 
0915 / 841 911 , nitra@koala.sk

Banská Bystrica
Dolná 47 
048 / 412 31 50, 0915 / 841 916 
bystrica@koala.sk

Trnava
 Štefánikova 47 
033 / 551 40 28 , 0915 / 841 824
trnava@koala.sk 

Trenčín
Palackého 5 
032 / 744 64 51, 0915 / 841 913
 trencin@koala.sk 

Žilina
 Aupark Žilina
Veľká okružná 59A
041 / 562 65 96, 0915 / 841 919
 zilina@koala.sk

Poprad
 Námestie sv. Egídia 44 
052 / 468 36 30, 0915 / 841 822  
poprad@koala.sk

Prešov
Hlavná 103
 051 / 286 32 10 , 0915 / 841 754
presov@koala.sk 

Košice
Alžbetina 27
055 / 623 35 44, 0915 / 841 920
kosice@koala.sk

Košice
Aupark Košice
Námestie Osloboditeľov 1
055 / 729 90 14, 0915 / 841 902
auparkke@koala.sk

Michalovce
Námestie Osloboditeľov 8
056 / 644 11 49, 0915/ 841 973
michalovce@koala.sk

Dubnica nad Váhom
OS MÁJ C I
042 / 442 68 04, 0911 / 297 792
dubnica@koala.sk

Dunajská Streda
Hlavná ulica  5539/2, 
0905 / 483795  
dunajskastreda@koala.sk

Galanta
Jas 1625, Zastávka u Jociho
031 / 789 98 39 
galanta@koala.sk

Kežmarok
Hviezdoslavova 2/193
052 / 452 36 62, 0915 / 841 711 
kezmarok@koala.sk

Kysucké Nové Mesto
Belanského 218/63A
041 / 421 54 49, 0903 / 279 024 
kysuckenm@koala.sk

Levice
Mlynská 1
036 / 630 78 20-1 
levice@koala.sk 

Levoča 
Nám. M. Pavla 27
053 / 451 45 72, levoca@koala.sk

Liptovský Mikuláš
Štúrova 1036/32
044 / 551 41 41 
lmikulas@koala.sk

Martin
Divadelná 5
043 / 423 78 78, martin@koala.sk

Most pri Bratislave
Družstevná 915
02 / 45 95 10 67 
mostpriba@koala.sk

Nové Mesto nad Váhom
J. Gábriša 2535/10A
032 / 771 90 16-7 
novemesto@koala.sk

Považská Bystrica
Centrum 18/23
042 / 432 72 48 
pbystrica@koala.sk

Prievidza
Moyzesa 1
046 / 542 57 40, 046 / 542 43 42
prievidza@koala.sk

Ružomberok
Mostová 1415
0917 / 433 057
ruzomberok@koala.sk

Senec
Mierove nám. 17
budova AB Centrum 
1. poschodie
02 / 45 25 80 19 
senec@koala.sk

Senica
J. Kráľa 739
034 / 654 64 54 
senica@koala.sk

Stupava 
Hlavná 35
02 / 65 93 43 16 
stupava@koala.sk

Šaľa
Hlavná 45
031 / 782 20 00 
sala@koala.sk

Topoľčany
Obchodné centrum JUH
038 / 532 53 77, 069 / 203 34 22
topolcany@koala.sk

Trebišov
M.R.Štefánika 176
056 / 672 66 19, 0915 / 895 642
trebisov@koala.sk

Vranov nad Topľou
Námestie Slobody 2
057 / 4426 142
vranov@koala.sk
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Ceny a zľavy 
v tomto katalógu platia 

na 1 osobu na základ-
nom lôžku ubytovanú 

v 2-lôžkovej izbe 
a sú platné v čase jeho 
vydania k 27. 8. 2015.

Ceny nezahŕňajú povinné príplatky 
(letiskové, palivové, emisné a servisné 

poplatky, bezpečnostné taxy a transfer, 
príp. pobytovú taxu a servisný poplatok) 

a poistenie.

V prípade Vášho záujmu 
o niektorý z vybraných zájazdov  
si môžete preveriť voľný termín, 
aktuálnu zľavu a cenu na našej 

internetovej stránke, prípadne 
telefonicky v ktorejkoľvek 

našej pobočke.
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4 dni ~ 18.9. – 21.9. 
345 €/osoba

UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom v 2*/3* hoteli v Medžugorí.

STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a večere 
vrátane vína, vody, káva/čaj).

DOPRAVA » autobusová doprava Bratislava - Vie-
deň-Schwechat a späť, letecká doprava Viedeň 
- Split  a späť.

OSTATNÉ » autokarová doprava po podľa programu, 
náboženský program organizovaný v Medžugorí, 
služby slovenského sprievodcu, sprievod kňaza, 
program podľa popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky 125 €/os.

PRIPLATKY » za jednolôžkovú izbu 40 €.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA » **/*** 

Medžugorie
1.deň > v ranných hodinách odchod autobusom 

z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwechat, odlet z 
Viedne do Splitu. Po prílete do Splitu transfer auto-
busom do Medžugoria, ubytovanie v hoteli a večera. 
Večerný náboženský program (adorácia) v Kostole 
sv. Jakuba. Návrat do hotela a nocľah.

2.deň > raňajky, slovenská svätá omša, výstup 
na Vrch zjavenia Podbrdo, kde sa šiestim deťom 
v júni 1981 zjavila Panna Mária. Vďaka týmto zja-
veniam sa z malej dedinky Medžugorie stalo jedno 
z najväčších modlitebných mariánskych centier 

v Európe. Množstvo ľudí práve na tomto mieste naš-
lo svoju vieru a získalo pokoj do svojho života. Popo-
ludní návšteva komunity Cenacolo. Návrat do hotela 
a večera. Večerný náboženský program, ružencová 
pobožnosť, požehnanie, adorácia pred najsvätejšou 
Sviatosťou Oltárnou. Návrat do hotela a nocľah.

3.deň > raňajky, v ranných hodinách výstup 
na vrch Križevac, kde už v roku 1934 miestni 
farníci postavili kríž, slovenská Krížová cesta. Návrat 
do Medžugoria, slovenská svätá omša a voľno. 
Popoludní transfer do Mostaru na krátku prehliadku. 
Najznámejší symbol mesta „Stari most“ bol postave-
ný počas otomanskej ríše v r. 1566. Za občianskej 
vojny v deväťdesiatych rokoch minulého storočia 
bol zničený, ale s medzinárodnou pomocou bol opäť 
postavený v roku 2004. Centrum Mostaru je zapí-
sané na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. 
V podvečer návrat do hotela, večera, náboženský 
program v Kostole sv. Jakuba, nocľah.

4.deň > raňajky, dopoludnia odchod autobusom do 
Splitu, popoludní odlet zo Splitu do Viedne. Prílet do 
Viedne vo večerných hodinách a transfer autobusom 
do Bratislavy.

program

podm
ienky
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pátra Pia
Po stopách svätého
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3 dni ~ 25.9. – 27.9. 
490 €/osoba

UBYTOVANIE » 2 x v dvoj- a trojlôžkových izbách 
s vlastným príslušenstvom (sprcha, WC) v 3* hoteli 
v oblasti Manfredonia.

STRAVOVANIE » 2 x polpenzia (raňajky formou 
švédskych stolov a na večeru servírované trojcho-
dové menu bez nápojov).

DOPRAVA » Letecká doprava: Bratislava - Bari a späť.

OSTATNÉ » služby sprievodcu CK, sprievod kňaza, 
autobusové transfery z letiska v Bari počas celého 
zájazdu, náboženský program podľa popisu, 
panoramatická autokarová prehliadka Manfredonie, 
poldenná prehliadka Bari s miestnym sprievodcom, 
návšteva Alberobello a Monte Sant´Angelo, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky 125 €/os.

PRIPLATKY » za jednolôžkovú izbu 90 €.

POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA » *** 

1.deň > odlet z Bratislavy v ranných hodinách 
do Bari, panoramatická prehliadka centra Bari 
s miestnym sprievodcom (Duomo of San Sabino, 
Bazilika sv. Mikuláša, v ktorej je od roku 1087 svät-
cov hrob). Slovenská svätá omša, popoludní transfer 
do mestečka San Giovanni Rotondo prehliadka 
areálu kde pôsobil v rokoch 1916 – 1968 sv. Páter 
Pio, charizmatický kapucínsky kňaz, ktorý mal vyše 
50 rokov na svojom tele ustavične krvácajúce rany 
– stigmy. Transfer autokarom do hotela v okolí mesta 
Manfredonia, ubytovanie, večera a nocľah.

2.deň > raňajky, transfer do San Giovanni Rotondo 
kde absolvujete celodenný program spojený so ži-

votom a pôsobením sv. pátra Pia a prehliadku dvoch 
bazilík (Santa Maria delle Grazie a sv. Pia). Navští-
vite hrob sv. Pia, v Bazilike sv. Pia bude náš kňaz 
celebrovať slovenskú svätú omšu a vo vonkajšom 
areáli absolvujete Krížovú cestu. V podvečer návrat 
do hotela, večera a nocľah.

3.deň > raňajky, dopoludnia voľno pri mori, krátka 
autobusová prehliadka Manfredonie, návšteva 
Monte Sant´ Angelo (pamiatka UNESCO). Slovenská 
svätá omša v jaskyni, kde sa v rokoch 490, 492 
a 1656 zjavil archanjel Michal. Toto miesto bolo 
v minulosti navštívené tiež viacerými pápežmi 
a svätcami. Popoludní transfer do Bari a večer odlet 
do Bratislavy.

program

podm
ienky
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Lurdy
FRANCÚZSKO
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3 dni ~ 25.9. – 27.9.  BA

425 €/osoba

3 dni ~ 9.10. – 11.10.  KE

475 €/osoba

3 dni ~ 16.10. – 18.10.  BA

425 €/osoba

UBYTOVANIE » 2 x v dvojlôžkových a trojlôžkových 
izbách v 2* alebo 3* hoteli v centre Lúrd.

STRAVOVANIE » 2 x polpenzia (kontinentálne raňaj-
ky a servírované večere formou menu) v Lurdách.

DOPRAVA » letecká doprava: Bratislava – Lurdy 
a späť, resp. Košice - Lurdy a späť.

OSTATNÉ » služby sprievodcu CK, sprievod kňaza, 
transfery autokarom z letiska v Lurdách do hotela 
a späť, náboženský program podľa popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky v celkovej výške 125 €/os.

PRIPLATKY » za jednolôžkovú izbu 60 €.

POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA » **/*** 

1. deň > v skorých ranných hodinách odlet z Brati-
slavy, resp. z Košíc, prílet do Lúrd, krátka orientačná 
prehliadka areálu, popoludní slovenská svätá omša 
a ďalší náboženský program, premietanie o živote 
sv. Bernadetty, ktorá sa narodila v Lurdách v roku 
1844. Ako štrnásťročná videla 18 zjavení Panny 
Márie, ktoré sú oficiálne uznané cirkvou. Keď sa 
o zjaveniach dozvedeli ľudia, začali prichádzať 
na toto miesto a boli zaznamenané prvé zázračné 
uzdravenia. Popoludní nasleduje eucharistická 
procesia, s požehnaním, večera v hoteli, sviečkový 
sprievod, nocľah.

2. deň > raňajky, slovenská svätá omša pri Jasky-
ni Zjavenia, individuálne možnosť návštevy bazénov 
s lurdskou vodou dopoludnia, resp. i popoludní, 
slovenská Krížová cesta, eucharistická procesia 
s požehnaním, večera, sviečkový sprievod, nocľah.

3. deň > raňajky, slovenská svätá omša, alebo 
možnosť účasti na medzinárodnej svätej omši v pod-
zemnej Bazilike Pia X., pešia prehliadka po stopách 

Lurdy
FRANCÚZSKO program

podm
ienky

sv. Bernadetty na miesta, ktoré sú spojené s jej 
životom v mestečku Lurdy, popoludní individuálne 
možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou, 
voľný program, popoludní transfer na letisko a odlet 
do Bratislavy, resp. do Košíc.

koala.skkoala.sk
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5 dní ~ 26.9. – 30.9. 
520 €/osoba

UBYTOVANIE » 4 x v dvojlôžkových a trojlôžkových 
izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) 
v 3* hoteli, z toho 2 x v Španielsku na pobreží Costa 
del Maresme a 2 x v centre Lúrd.

STRAVOVANIE » 4 x polpenzia (raňajky a večere bez 
nápojov).

DOPRAVA » letecká doprava: Viedeň – Barcelona 
a späť.

OSTATNÉ » doprava počas zájazdu podľa programu 
klimatizovaným autokarom, služby slovenského 
sprievodcu CK počas celého zájazdu, sprievod kňa-
za, program podľa popisu bez vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky vo výške 125 €/os., City tax 
v hoteloch v Španielsku 3 €/os./noc.

PRIPLATKY » za jednolôžkovú izbu 80 €, orientačná 
výška vstupov 45 €/os., transfer z Bratislavy na le-
tisko Viedeň a späť 20 €/os.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA » *** 

1.deň > odlet do Barcelony, transfer do centra, 
poldenná prehliadka mesta > vrch Montjuic, gotická 
štvrť s námestiami a katedrálou, Chrám Sagrada 
Familia geniálneho architekta Gaudího a napokon 
slávna barcelonská promenáda La Rambla. Odchod 
autokarom na ubytovanie v hoteli na pobreží Costa 
del Maresme, večera a nocľah.

2.deň > raňajky, odchod autokarom do Lúrd cez 
nádherné Pyreneje. Popoludní príchod do Lúrd, 
ubytovanie v hoteli v centre mesta, eucharistická 
procesia, návrat do hotela, večera, večerný sviečko-
vý sprievod a nocľah.

Barcelona ~ Montserrat

program

podm
ienky

3.deň > raňajky, prehliadka areálu Lúrd, slovenská 
svätá omša, možnosť kúpania v lurdskej vode, 
Krížová cesta, eucharistická procesia. Večera, ná-
sledne večerný sviečkový sprievod, návrat do hotela 
a nocľah.

4.deň > raňajky, prehliadka po stopách sv. 
Bernadetty, slovenská svätá omša. V poludňajších 
hodinách odchod z Lúrd do Španielska. Príchod 
do hotela na pobreží Costa del Maresme, ubytova-
nie, večera a nocľah.

5.deň > raňajky, transfer do Barcelony, prehliadka 
parku Guel (výtvor architekta Gaudího), návšteva 
Chrámu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na vrchu 
Tibidabo. Popoludní transfer na vrch Montserrat 
(mariánske pútnické miesto Španielska so sochou 
Čiernej Madony – patrónky Katalánska). Po pre-
hliadke transfer na letisko, odlet do Viedne.

koala.skkoala.sk
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TALIANSKO 14



4 dni ~ 11.10. – 14.10. 
520€/osoba

UBYTOVANIE » 3 x v dvoj- a trojlôžkových izbách 
s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli v širšom 
centre Ríma.

STRAVOVANIE » 3 x polpenzia.

DOPRAVA » Letecká doprava: Viedeň – Rím a späť.

OSTATNÉ » doprava po Ríme klimatizovaným auto-
karom, prehliadky s miestnym talianskym sprie-
vodcom, služby slovenského sprievodcu - kňaza 
počas zájazdu, program podľa popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky vo výške 125 €/os., City tax 
v Ríme 4 - 6 € na osobu a noc (platí sa priamo 
v hoteli podľa jeho kategórie).

PRIPLATKY » za jednolôžkovú izbu 120 €, balíček 
vstupov (Vatikánske múzeá, Sixtínska kaplnka, 
Koloseum, Forum Romanum, Bazilika sv. Klemen-
ta, katakomby svätého Kalixta) 59 €/os., transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň- Schwechat a späť 
20 €/os.

POZNÁMKA » Dôležitá informácia: pri tomto type 
zájazdu DE LUXE poskytujeme klientom maxi-
málny komfort: presuny v Ríme sú autokarom, 
vrátane centra mesta. V cene zájazdu je zahrnutá 
polpenzia a tiež prehliadky s miestnym talianskym 
sprievodcom.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA » *** 

1.deň > odlet z Viedne do Ríma, transfer autokarom 
do Vatikánu na nedeľné pápežské požehnanie. 
Následne panoramatická prehliadka pamätihodností 
v centre mesta, počas ktorej navštívite Baziliku 
Santa Maria Maggiore a Lateránsku Baziliku svä-
tého Jána. Transfer na ubytovanie v hoteli, večera 
a nocľah.

2.deň > raňajky, transfer autokarom do Vatikánu 
na prehliadku Baziliky sv. Petra, následne panora-
matický okruh po Ríme (centrum Ríma, Circus Ma-
ximus, Kapitol, Konštantínov víťazný oblúk, Bazilika 
sv. Pavla za hradbami, opátstvo Tre Fontane, atď...). 
Návrat do hotela, večera a nocľah.

3.deň > raňajky, transfer autokarom na prehliadku 
unikátnych katakomb svätého Kalixta, popoludní 
návšteva Vatikánskych múzeí a jedinečnej Sixtín-
skej kaplnky, transfer do hotela, večera a nocľah.

4.deň > raňajky, transfer autokarom na pápežskú 
audienciu a následnú prehliadku Baziliky sv. Kle-
menta (relikvie sv. Cyrila) a centra Ríma s miestnym 

sprievodcom (Koloseum, Forum Romanum, Benát-
ske námestie, Pantheon, Fontana di Trevi, Španiel-
ske schody, Piazza Navona). Odchod autokarom 
na letisko, odlet do Viedne.

program

podm
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8 dní ~ 12.10. – 19.10. 
550€/osoba

8 dní ~ 7.11. – 14.11. 
520€/osoba

UBYTOVANIE » 7 x v dvoj- a trojlôžkových izbách 
s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli.

STRAVOVANIE » 7 x polpenzia - raňajky a večere 
formou švédskych stolov.

DOPRAVA » Letecká doprava: Viedeň – Tel Aviv 
a späť.

OSTATNÉ » doprava po Izraeli klimatizovaným 
autokarom, služby sprievodcu - kňaza, náboženský 
program, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky vo výške 80 €/os., palivový 
príplatok 120 €/os., obslužné 40 USD/ os. a vstupy 
30 USD/os. (platia sa v Izraeli).

PRIPLATKY » za jednolôžkovú izbu 185 €, transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 
€/os.

POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA » *** 

1.deň > odlet z Viedne do Tel Avivu, odchod do ho-
tela v Galilei, večera a nocľah.

2.deň > raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika 
Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) a Kány Galilejskej, 
Kafarnaum, Hora Blahoslavenstiev a Tabgha, večera 
v hoteli, nocľah.

3.deň > raňajky, výstup na vrch Tabor, prehliadka 
Kostola Premenenia Pána a miesta krstu Yardenit. 
Transfer do Betlehema, zastávka v Jerichu. Ubyto-
vanie v hoteli v Betleheme, večera a nocľah.a mŕtve more

program

podm
ienky

4.deň > raňajky, prehliadka Betlehema (Bazilika 
Narodenia, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka), popo-
ludní kúpanie v Mŕtvom mori a návšteva Ain Karem 
(miesto narodenia Jána Krstiteľa a Navštívenia Pan-
ny Márie u Alžbety). Návrat do Betlehema, večera 
a nocľah.

5.deň > raňajky, prehliadka Jeruzalema (Olivová 
hora, Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemanská 
záhrada, Kostol Hrobu Panny Márie, Múr nárekov, 
Večeradlo). Krátke kúpanie v Mŕtvom mori, večera 
a nocľah.

6.deň > raňajky, prehliadka Betánie – Lazarov 
hrob. Prechod Júdskou púšťou k Mŕtvemu moru 
(kúpanie). Možnosť výletu na Massadu a do Qumra-
nu. Večera a nocľah.

7.deň > raňajky, prehliadka Jeruzalema - Via 
Dolorosa (Krížová cesta so zastaveniami), Bazilika 
Božieho hrobu na Golgote. Popoludní kúpanie v Mŕt-
vom mori, večera a nocľah.

8.deň > raňajky, odchod na letisko do Tel Avivu 
a následne odlet do Viedne. koala.skkoala.sk
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Fatima
a Santiago

PORTUGALSKO

18



5 dní ~ 14.10. – 18.10. 
550€/osoba

UBYTOVANIE »  4 x v dvojlôžkových a trojlôžkových 
izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli (2 x 
vo Fatime a 2 x v Santiago de Compostela).

STRAVOVANIE » 4 x polpenzia (kontinentálne raňaj-
ky a na večeru servírované menu vrátane nápojov 
– voda a miestne víno), občerstvenie na palube 
lietadla.

DOPRAVA » letecká doprava Viedeň - Lisabon a Porto 
- Viedeň.

OSTATNÉ » služby sprievodcu CK, transfer z letiska 
v Lisabone do Fatimy, transfery a náboženský 
program podľa popisu, celodenný výlet do Batalhy, 
Alcobacy, Nazaré a Santaerému (bez vstupov) 
s miestnym sprievodcom, celodenná prehliadka 
Santiago de Compostela (bez vstupov) s miestnym 
sprievodcom, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky vo výške 125 €/os.

PRIPLATKY » za jednolôžkovú izbu 95 EUR, transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň - Schwechat a späť 
20 EUR/os.

ORIENTAČNÁ VÝŠKA VSTUPOV » Batalha cca 7,50 
EUR, Alcobaca cca 7,50 EUR, katedrála sv. Jakuba 
cca 9 EUR.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA » *** 

1.deň > odlet z Viedne do Lisabonu, následne 
transfer autobusom do Fatimy, ubytovanie v hoteli 
a večera. Večerný náboženský program, ružencová 
pobožnosť v kaplnke Zjavenia a sviečkový sprievod. 
Návrat do hotela a nocľah.

2.deň > raňajky, celodenný výlet do Batalhy 
(kláštor zo 14. stor.) a návšteva Alcobacy (najväčší 
kostol v Portugalsku a pamiatka UNESCO). Zastávka 
v dedinke Nazaré pri brehoch Atlantického oceánu, 
prehliadka Kostola eucharistického zázraku v San-
tarém. Návrat do hotela vo Fatime, večera, sviečkový 
sprievod a ruženec, nocľah.

program

podm
ienky

3.deň > svätá omša, raňajky, Krížová cesta a pre-
hliadka miest zjavenia vo Valinhos a Loca do Anjo, 
prehliadka rodného domu vizionárov v Aljustrel. Na 
poludnie odchod z Fatimy do Santiago de Compo-
stela, vo večerných hodinách ubytovanie, večera a 
nocľah. 

4.deň > raňajky, celodenná prehliadka Santiago de 
Compostela (centrum mesta, Katedrála sv. Jakuba, 
...), návrat do hotela, večera a nocľah.

5.deň > raňajky,  transfer zo Santiago de Compo-
stela do Porta, odlet z porta (cez Lisabon) do Viedne. koala.skkoala.sk
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Izrael
a Petra20



8 dní ~ 17.10. – 24.10. 
650€/osoba

UBYTOVANIE » 7 x v dvoj- a trojlôžkových izbách 
s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli.

STRAVOVANIE » 7 x polpenzia (raňajky a večere 
formou švédskych stolov bez nápojov). Ostatné: do-
prava po Izraeli klimatizovaným autokarom, služby 
sprievodcu - kňaza, DPH.

DOPRAVA » Viedeň - Tel Aviv a späť

OSTATNÉ » doprava po Izraeli klimatizovaným auto-
karom, služby sprievodcu - kňaza, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky 80 €/os., palivový príplatok 
120 €/os., v Izraeli sa platí: obslužné 50 USD/os., 
vstupy 30 USD/os., vstup do Petry a jordánske víza 
150 USD/os.

PRIPLATKY » jednolôžková izba 210 €, transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu.

OFICIÁLNA KATEGÓRIA » *** 

1. deň > odlet z Viedne do Tel Avivu, transfer na 
sever Izraela, ubytovanie, večera a nocľah.

2. deň > raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika 
Zvestovania, Kostol sv. Jozefa), Kána Galilejská, 
Kafarnaum (dom sv. Petra), Hora Blahoslavenstiev, 
Tabgha, večera a nocľah.

3. deň > raňajky, vrch Tabor, Kostol Premenenia 
Pána, Yardenit (rieka Jordán). Transfer do Betlehe-
ma so zastávkou v Jerichu. Ubytovanie v hoteli v 
Betleheme, večera a nocľah.

4. deň > raňajky, prehliadka Betlehema - Bazilika 
narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, Jaskyňa 

program

podm
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Mlieka. Popoludní odchod do Jeruzalema na 
prehliadku mesta (Betfage, návšteva Olivovej hory, 
kostol Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemanská 
záhrada, Bazilika Agónie, Kostol Hrobu Panny 
Márie). Návrat do hotela, večera, nocľah.

5. deň > raňajky, v skorých ranných hodinách 
odchod autokarom do Jordánska, návšteva arche-
ologickej lokality Petra, ubytovanie v hoteli v okolí 
Petry, večera a nocľah.

6. deň > raňajky, odchod z Petry, prechod späť do 
Izraela, kúpanie v Červenom mori v letovisku Eilat, 
pokračovanie cesty cez púšť, zastávka na krátke 
kúpanie v Mŕtvom mori, ubytovanie v hoteli v Betle-
heme. Večera a nocľah.

7. deň > raňajky, odchod do Jeruzalema na 
prehliadku starého mesta (Via Dolorosa so zasta-
veniami Krížovej cesty, Bazilika Božieho hrobu). 
Popoludní krátke kúpanie v Mŕtvom mori. Návrat do 
hotela, večera a nocľah.

8. deň > raňajky, v skorých ranných hodinách 
transfer do Tel Avivu, odlet do Viedne. koala.skkoala.sk
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