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Vážený klient,
milý cestovateľ,
drahý priateľ.
P ríbeh o plavbe môjho pradeda okolo sveta mi v detstve
znel ako rozprávka. V roku 1895 vyplával z prístavu na
Jadrane, ktorý bol vtedy súčasťou Rakúsko–Uhorska
a cez Gibraltársky prieliv a popri brehoch Afriky sa dostal
až k Mysu dobrej nádeje. Z Kapského mesta, kde jeho
loď na istý čas zakotvila, potom pokračoval cez Indický
oceán do Austrálie, cez šíry Tichý oceán do Ohňovej zeme
a Argentíny, a napokon cez Atlantik naspäť do Európy.
Bola to taká veľkolepá cesta, že po návrate ho osobne
prijala britská kráľovná Viktória.
P re malého chlapca boli príbehy o stretnutiach s aborigénmi vzrušujúcejšie než Vinnetou. Najmä počas socializmu, keď sa nedalo cestovať, boli tieto príbehy v našej
rodine veľmi obľúbené a zvádzali k snívaniu o exotických
diaľavách. Potom prišiel november 1989 a ja som bol
zrazu voľný. Konečne som mohol nielen rozvíjať svoju
odbornú kariéru lekára, ale popri nej si splniť sen a vybrať
sa v šľapajách svojho pradeda.

C ieľavedomý človek, ktorý svojou snahou a tvrdou prácou
dosiahol zaslúžený úspech, onedlho zistí, že aj tak sa môže
naraz voziť iba na jednom aute a bývať iba v jednom dome.
Peniaze a majetok môžu zovšednieť, ak ich nevyužívame
na to, k čomu naozaj slúžia: na užívanie si slobody. Stačí
objaviť skutočný svet a jeho nekonečno podôb a zrazu
zistíme, že je stále čo objavovať a stále kam rásť.
S loboda šíreho sveta, ktorý si môžem užívať so svojimi
milovanými, je tá najlepšia definícia šťastia, na akú som
v živote prišiel. Práve to ma inšpirovalo prísť so špeciálnymi katalógmi zájazdov Black Pearl a Family.
V cestovnej kancelárii BUBO veríme, že vďaka intenzívnym
zážitkom a spoznávaniu sveta spoznáme oveľa lepšie aj
seba. Stali sme sa lovcami zážitkov a máme úprimnú
radosť z toho, že ich s nami stále túžite loviť vy aj vaši
blízki. Tak nech sa páči, vstúpte do sveta BUBO a vyberte
si svoju najlepšiu dovolenku.
Prajem vám šťastné cesty.

Šťastnejší sú ľudia, ktorí investujú
do zážitkov, nie do vecí.“

Ľuboš Fellner

Prof. Dr. Thomas Gilovich,
Cornell University
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Kongo
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viac zájzdov na www.bubo.sk

BUBO Base camp
Dunajská 31, 811 08 Bratislava
GPS: 48º8'48,05''N 17º7'19,32''E
PARKOVANIE a WiFi ZADARMO.
Z České Republiky volejte za cenu
místního hovoru
+420 840 840 100
Fax: +421 2 3214 4600

BUBO travel agency, s. r. o.
IČO: 35 824 859
IČ DPH: SK 2021602088
Bankové spojenie
ČSOB: 502899343/7500
(IBAN: SK4475000000000502899343)
Tatrabanka: 2625475152/1100
(IBAN: SK3811000000002625475152)

Referencie našich klientov

Prof. Ing.
Peter Baláž, PhD.
dekan Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity

Po nádherných pamiatkach v Hampi sme chceli nasadnúť na náš
luxusný miestenkový vlak do Bombaia. Pri ceste vlakom ma už nič
nemôže prekvapiť, myslel som si. Vo vozni, kde bolo asi 90 sedadiel
sa, však tislo vyše 500 Indov. Aj na našich miestach. Neriešiteľnú situáciu riešil náš sprievodca Juraj, doslova po hlavách Indov
sa dostal do nášho kupé. Rozkazmi v hindi a maharaštra uvoľnil
miesta a nám vydal pokyn: „Podávajte kufre.“ Vytvorili sme špalier
a keď sa vlak rozbiehal ja som ešte visel na schodíkoch. Všetci sme
pochopili, v čom spočíva hodnota nášho slovenského sprievodcu
a jeho schopnosť okamžite riešiť aj to, čo sa zdá neriešiteľné. Už
po pár týždňoch sa aj toto stalo vzrušujúcim zážitkom, ktorý nám
doteraz pomáha s trpezlivosťou vnímať každodennú realitu.

Zážitky na zájazde Thajsko – Malajzia- Singapur sú ako z iného
sveta. K chrámu sa doveziete na vyčačkanej rikši, prezlečiete sa za
bájnu tanečnicu Apsaru s dlhočíznymi nechtami, zlatou korunou
s obrovskými rubínmi…

Zuzana Šebová,
Michal Kubovčík

Nikdy nezabudneme na stretnutia s usmievavými domorodcami,
ale aj na kávičku pri bazéne najluxusnejšieho hotela Marina Bay
Sands v Singapure. Dokonalé!

Herci

V Indii na recepcii hotela ma začali volať BUBO Roman. A ja som
na to hrdý. Ja si tu prezývku už aj zaslúžim, veď som precestoval
cez krajiny juhu Afriky, celú Čínu, krížom Južnú Ameriku, proste
veľký kus sveta vždy s BUBOm. A vždy aj s BUBOm cestovať budem. Teraz sa chystám s vnučkou do Južnej Kórey a Japonska.

Ľubo Roman
Herec

Ešte nikdy som na dovolenke tak skoro nevstával a neprecestoval
také vzialenosti (Keňa, Madagaskar). Stálo to však za to!
Nielen pre mňa s manželkou, ale aj pre moje dospievajúce deti,
ktoré majú samozrejme, vlastné predstavy o dovolenke. No aj pre
nich to boli super zážitky a tešia sa na ďalšie!

Peter Zálešák
Podnikateľ, majiteľ Nay
a Electroworld

Jaroslav Žídek
Executive Chef

Od svojej práce si nedokážem oddýchnuť ani na dovolenke.
S Bubákmi to ani nejde. Ich zájazdy sú zamerané na tie najväčšie
zážitky a do toho spadajú aj tie gurmánske. Čerstvé a kvalitné
ingrediencie v tomto prípade exotické, tomu sa nedá odolať.
Vždy tu nájdem novú inšpiráciu aj pre svoju reštauráciu. Cítiť, že
v BUBO sa o kulinárstvo zaujímajú, sprievodcovia sú na gurmánstvo školení. A rok od roka sa zlepšujú. Páči sa mi tiež, že v BUBO
všetko perfektne funguje a snažia sa o dokonalosť. To je v každom
obore veľká výzva.
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24-hodinová BUBO
asistenčná služba
BUBO nikdy nespí. Cestujeme s vami v ktorýkoľvek deň v roku, v ktoromkoľvek časovom pásme. Neviete nájsť svojho šoféra?
Stratili ste pas? Neviete sa pripojiť na internet a chcete poslať odkaz domov? 24-hodinová asistenčná služba sleduje vaše cesty
vo dne v noci a vždy je pripravená pomôcť.
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Novým logom sa BUBO
hlási k lovcom zážitkov

Veľa takzvaných
primitívnych kultúr používa
na označenie človeka
rovnaký znak pripomínajúci
podkovu. Súbor viacerých
takýchto znakov zvyčajne
symbolizuje skupinu lovcov.
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Tieto znaky sme našli
v Grónsku v rybárskej
dedinke Ammassalik,
v Namíbii v kmeni Himba,
na ostrovoch Melanézie,
u amazonských indiánov,
ale aj u pygmejov či
aborigénov, pôvodných
obyvateľov Austrálie.

Títo ľudia si stále zachovávajú svoje prastaré
zvyky. Východ slnka oslavujú
kúpeľom v rieke, zabitie
zvieraťa modlitbou k bohom,
príchod jari spálením bábiky
symbolizujúcej uplynulý rok,
čím zmažú staré hriechy.

Človek

Skupina lovcov

BUBO

Kŕdeľ vtákov
symbolika cestovania
do ďalekých krajín

My tieto spoločenstvá lovcov
a zberačov označujeme za
primitívne, no takí istí sme
kedysi boli aj my. Až relatívne
nedávno sme sa v rámci
našej civilizácie začali označovať za poľnohospodárov,
neskôr právnikov, politikov,
lekárov či biznismenov.

Domorodí ľudia, ktorých
v zabudnutých kútoch našej
planéty s BUBO stretávame,
ešte stále žijú vo vzácnej
symbióze s prírodou, šťastní
uprostred svojho kmeňa
a veľkej rodiny. Nepotrebujú
psychiatrov, aby zistili, čo
v živote potrebujú. Stačí im
vedieť, že sám človek neuloví
nič, že pri úspešnom love musí
postupovať v skupine rovnako
zapálených spolulovcov.

Aj my sme si naše najkrajšie zážitky „ulovili“ s vami,
v skupinách s rovnakou
vášňou a podobným videním
sveta. V tom je naša BUBO
komunita unikátna. BUBO
nie je iba klub cestovateľov.
BUBO sú lovci zážitkov.
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História
„Prešli sme kus cesty.
Tešíme sa, čo nás čaká ďalej.“

1895 — 96

1993 — 94

1993 — 95

1996

1995 — 2000

2001

Pradedo Karol Patek
sa vybral na cestu
okolo sveta. Jeho
príbehy sa počas
socializmu stali
v rodine zdrojom
rojčenia o exotických diaľavách.

Pravnuk Ľuboš Fellner
zakladá BUBO Travel
Agency. Výr skalný
(po latinsky Bubo
Bubo) je symbolom
poznania a filozofie.

Prvé cesty neklimatizovanou Karosou so
spaním v stanoch. Peloponézsky a Iberský
polostrov, severná
Afrika, Polárny kruh,
Blízky východ.

BUBO Bál – 1. ročník
cestovateľského
festivalu, ktorý sa
čoskoro stane najväčším na Slovensku.
Z kuchyne rodičov
sa presúvame do
prvej kancelárie.

BUBO rozvíja
cestovateľstvo:
Kašmír-Ladakh,
Barma, krížom
cez Južnú
Ameriku, krížom
cez Kalahari.

Modrý glóbus
1. miesto
za najlepšiu
internetovú stránku.

Karolova loď

Ľuboš v Perzepolise

4 km od Saudskej Arábie

Pivničný Base Camp

Rozvíjať cestovateľstvo je poslaním

Príbeh BUBO
Mladý lekár Ľuboš Fellner si v novembri 1989
odstrihol na pamiatku kus ostnatého drôtu zo
železnej opony a v stopách svojho pradeda vyrazil spoznávať svet. V starej neklimatizovanej
Karose s hŕstkou prvých klientov-nadšencov
vyrazili objavovať Peloponézsky polostrov,
severnú Afriku, na Polárny kruh, či osláviť
Veľkú noc na Golgote. Dnes sú takéto zájazdy
bežné, no v tých časoch ich blízki pochybovali,
či sa vôbec vrátia.
8 — 2016

Bubo bubo je latinsky Výr skalný a sova je
v mnohých kultúrach symbolom poznania
a filozofie. Filozofii BUBO spočiatku nikto
neveril. „Slováci necestujú, nie sú práve národ,
ktorý by bazíroval na vzdelanosti,“ vraveli
všetci. No ľudia z BUBO to videli inak a vedeli,
že v každom národe sa skôr či neskôr vytvorí
vrstva ľudí túžiacich po čomsi, čo presahuje
hranice jednej krajiny. BUBO rodina sa postupne našla a odvtedy už iba rastie.

Už pred 16 rokmi sa BUBO stalo najväčším
slovenským organizátorom zájazdov a toto
prvenstvo si každoročne udržiava. Násobí
svoje skúseností a buduje si čoraz dokonalejšie
know-how.
Steny priestorov kancelárie zdobia certifikáty
veľvyslanectiev, ktoré BUBO potvrdzujú ako
najlepšieho slovenského touroperátora na
Kubu a Nový Zéland, do Brazílie, Číny, Indie,
Indonézie, Japonska, Mexika, Namíbie, Peru,

2002

2003

Diplomy pre najväšieho predajcu
krajín. Argentína,
Fínsko, Maroko, Namíbia,
Nový Zéland,
Sýria, Thajsko,
USA, a ďalšie.

Vo februári orga- Do dobrodružných
nizuje prvú Cestu ciest dostáva čoraz
okolo sveta.
viac komfortu. Cieľom
je stať sa najkvalitnejšou cestovnou
kanceláriou na Slovensku a v Čechách.
Začína sa vo veľkom.

Diplom najväčšiemu predajcovi Kuby

2004

Číny

Srí Lanky, Thajska, Vietnamu, či špecialít ako
Laos, Tanzánia, Tahiti či Antarktída. Diplomy a certifikáty zbiera BUBO aj od veľkých
leteckých spoločností, ktorých leteniek je vo
väčšine prípadov najväčším slovenským predajcom. Napríklad väčšina Slovákov, ktorá
letela k Mount Everestu, si svoje letenky vybavovala cez BUBO.
No nie zo všetkých prvenstiev profitujú iba
klienti. Dôležitou súčasťou jeho progresívneho

Mexika

2005 — 2006

2008

2009

Tibet - Nepál
(z Pekingu do Dillí),
Ríša Mayov, Hodvábna
cesta z Kirgizska po
Teherán, Nagaland Arunachal Pradesh. Prví
aj v Severnej Kórei.

Päťkrát väčšia
firma než v roku
2004. Podľa ohlasov
poskytujú svojim
klientom čoraz
vyššiu kvalitu.

Base Camp, cestovateľské centrum
s artefaktmi z ciest.
Zakladjú BCA
(BUBO cestovateľskú akadémiu)
a výdávajú Drietomské skriptá.

Plavieb na Antarktídu

prístupu k cestovateľstvu je charita, ktorou
BUBO pomáha mnohým panenským destináciám rozvíjať trvalo udržateľný cestovný
ruch a profitovať z neho bez toho, aby museli
obetovať svoju jedinečnosť a nepoškvrnenosť.
Ukážkovým, ťažko skúšaným miestom, do
ktorého smeruje významná časť pomoci už
od roku 1996, je napríklad Kašmír.
Cestovná kancelária BUBO venuje množstvo energie do prieskumu nových destiná-

Tahiti a Bora Bora

Predajcovi leteniek

cií a vzdelávania sprievodcov v BCA (BUBO
cestovateľskej akadémii). Práve prieskum
a neustále vzdelávanie považuje za dôležitý
faktor, ktorým sa odlišuje od ostatných cestovných kancelárií. Výsledkom sú intenzívne
zážitky, ktoré sprostredováva práve vám.
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2010

2011

2012

2013

2015

2016

BUBO je najväčší
organizátor zájazdov
do vyše 60 krajín sveta vrátane Brazílie,
Číny, Indie, Indonézie,
Japonska, Kuby, Mexika, Nového Zélandu,
Peru, Srí Lanky, Thajska, Vietnamu. Najväčší predajca skupín
kvalitných leteckých
spoločností (British
Airways, Emirates…).

Zapájajú sa do čoraz
väčšieho množstva
charitatívnych
projektov v Ekvádore,
Thajsku, Barme, na
Kube, Severnej Kórei ,
Indonézii či Ladakhu.

Majiteľ BUBO Luboš
Fellner je na Slovensku vyhlásený
za Podnikateľa roka
a 9. júna ho v Monte
Carle zapisujú aj do
tamojšej siene slávy.

1. ročník Stretnutia
najscestovanejších
Slovákov

Priemerná spokojnosť zákazníkov so
službami BUBO je
za posledné tri roky
97,23% a priemerná
spokojnosť so sprievodcami až neuveriteľných 98,16%!

Nové logo, zjednodušené postupy
a mechanizmy,
redizajn webu.
Rozšírenie programu. Zájazdy
do rekordného
počtu krajín. Nový
luxusný katalóg
pre malé skupiny Black Pearl.

Spoločne sme
Lovcami zážitkov.
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“

Čo počujem,
to zabudnem.
Čo vidím, to si
zapamätám.
Čo si vyskúšam,
tomu porozumiem.

”

Konfucius
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Objavte s nami
skutočné poklady

Čierna perla je najvzácnejšia
z perál. Ktokoľvek ju nájde
a získa, môže sa považovať
za ozajstného šťastlivca.
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Č ierne perly spomedzi
našich zájazdov ležia práve
teraz priamo pred vami,
stačí obrátiť list. Sú to
zájazdy, do ktorých sme
v roku 2016 sústredili to
najlepšie a najvýnimočnejšie,
čo sme za 25 rokov objavili
a čo sme sa naučili.

Z o všetkých našich zájazdov
vám na stránky katalógu
Black Pearl vyberáme nielen
najlepšie letecké spoločnosti, najluxusnejšie hotely
a najlahodnejšie gurmánske
špeciality, ale aj dobrodružstvá v autentickej „divočine“
a najexotickejšie kúty
neznámeho, vzácneho sveta
v celej svojej drsnej kráse.

N ech už je dôvodom zaradenia medzi čierne perly
väčší luxus alebo naopak
väčšia autentickosť, každý
zájazd z tohto katalógu
znamená exkluzívny zážitok, aký sa nepošťastí
len tak hocikomu.

Č ierne perly znamenajú
skutočnú kvalitu. Malé
skupiny a o to väčšiu
pozornosť a starostlivosť
tých najlepších slovenských
sprievodcov. Nech sa
páči, objavte svoj sen
a nechajte nás premeniť
vám ho na skutočnosť.
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Čistota. Zmyselnosť. Inteligencia.
Ak sa chcete dozvedieť viac o kuchyniach bulthaup,
kontaktujte nášho obchodného partnera.

Forte P, spol. s r.o.
Stará Prievozská 2
821 09 Bratislava
t: 02 556 490 33
www.bulthaup.com
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ÁZIA

AFGANISTAN
ARMÉNSKO
AZERBAJDŽAN
BARMA
BHUTÁN
ČÍNA

DUBAJ
GRUZÍNSKO
HONGKONG
INDIA
IRÁN

IZRAEL
JAPONSKO
JORDÁNSKO
KAMBODŽA
KIRGIZSKO

MACAO
NÁHORNÝ
KARABACH
NEPÁL
OMÁN
PAKISTAN

PALESTÍNA
RUSKO
SINGAPUR
SPOJENÉ
ARABSKÉ EMIRÁTY
SRÍ LANKA

TAIWAN
THAJSKO
TURKMENISTAN
UZBEKISTAN
VIETNAM

— Viac zájzdov na www.bubo.sk
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BLACK PEARL
ÁZIA

Thajsko ∙ Singapur

Thajsko, Singapur
– najkrajšie more Ázie

Strávte vaše dovolenkové dni v krajine úsmevov, pri
gurmánskych špecialitách na nádherných plážach
Andamanského mora. Dôkladné poznanie mesta anjelov,
aktívny oddych pri mori a na záver fascinujúci Singapur.
16 — 2016

01

⭑⭑⭑⭑⭑
plážový hotel
v Thajsku, kajakovanie,
potápanie či lezenie
nad morom. Aktívna
luxusná dovolenka.

02

①
②

Odlet z Viedne a dlhý let do Ázie.

ležiacim Budhom Thajska a tradičnou školou
masáže. Kompou sa preplavíme cez mohutnú
rieku Chao Phraya k exotickému chrámu Wat
Arun. Večer odlet na juh. Príchod k Andamanskému moru. Ubytovanie v 5⭑ hoteli. Prvá
prechádzka po pláži. Šum dokonalého mora.

Horúci a exotický BANGKOK, kde už
cesta z letiska bude zážitkom. Ubytovanie
v najvyššom hoteli Thajska. Prvé ananásy
a pivko Singha. Váš prvý pad thai na uvítanie.
Večer vyskúšame ženský cirkus na Patpongu
v najvykričanejšej štvrti celého Bangkoku ⑥ KRABI: je stále považované za miesto
a záujemcovia navštívia aj travesti-show s najkrajšími plážami Ázie, a je to pravda.
Calypso. Cestou z Patpongu sa ponaháňa- Thajsko svojimi plážami láka. Celodenný odme na trojkolesových tuktukoch. A toto je dych.
len začiatok!
⑦ Kokosovníkové palmy sa skláňajú nad
③ Raňajky v hoteli a vyrážame klimatizova- belostnými plážami a z tyrkysového mora
ným autobusom na plávajúce trhy. Prestúpi- trčia ostrovčeky v podobe dračích zubov.
me do rýchlych motorových člnov, aby sme Malými lodičkami domorodcov na okolité
videli viac. Predavači priamo z lodiek vám ostrovy, ktoré budú iba naše. Šnorchlovanie
ponúknu vyprážané banány, kokosy, mango (húfy rýb vám budú jesť banán priamo z ruky)
a rambutany, ale aj sušené exotické korenia. a romantický oddych.
Ukážka výroby tradičného papiera a rezbárskych prác z tíkového dreva. Známy most ⑧ Prechod pralesom na slonoch v cene. S výcez rieku Kwai. Kto ho postavil? Pri najvyššej hľadom na západ slnka potom ochutnávame
budhistickej stavbe sveta Nakhon Pathom si grilované barakudy, mečúne, homáre, kreveza vyzváňania zvončekov vysvetlíme, o čom ty, polievky podávané priamo v kokosovom
budhizmus vlastne je. Večer individuálny orechu…
program. Odporúčame rezervovať si stôl
v reštaurácii na streche jedného z bangkok- ⑨ Fakultatívne celodenný výlet na magicských mrakodrapov. Garantujeme (nielen) ky krásny ostrov Phi Phi. Zátoka Maya Bay,
gurmánsky zážitok!
nádherný Bambusový ostrov, Opičia pláž.
Dokonalý deň.
④ AYUTTHAYA bola štyristo rokov hlavným
mestom Thajska. Čaká nás tu silný zážitok ⑨ Chcete vyskúšať potápanie? Chcete loziť
z prechádzok medzi ruinami starých chrámov na skalách, kam chodí loziť aj slávny nórsky
a pagod, ktoré stavali v čase, keď bol Bangkok spisovateľ Jo Nesbo? Zariadime. Alebo si dáte
len malou dedinkou. Kráse Ayutthaye sa v Ázii ušiť hodvábny oblek, či kostým na mieru?
vyrovná snáď len barmský Bagan.
Vyskúšate pravú thajskú masáž?

⑤

Thajčania si svojho kráľa veľmi vážia a my
Fakultatívne poldenný výlet na kajakoch
uvidíme jeho nádherný zlatý palác. Neobíde- do mangrových lesov.
me ani chrám Wat Pho s najväčším zlatým

Dokonalý oddych na miestach, ktoré už
dobre poznáte.
Odlet do Singapuru. Obrovský rozdiel
oproti thajským dedinkám. Ubytovanie v kvalitnom 4+⭑ hoteli. Najlepšie nákupy svetových
značiek na ulici Orchard Road či v štvrti Suntec s najväčšou fontánou na svete. Fantastické ruské koleso pár krokov od singapurského
Manhattanu.
Spoločná prehliadka mesta. Okúpete sa
na najjužnejšom bode juhovýchodnej Ázie. Pozriete si aj podmorské akvárium? Prehliadka
singapurského Manhattanu so sochou leva,
ktorý je symbolom tohto mesta. Koloniálna
štvrť, miesto, kde pristál Sir Raffles.
Čas na individuálne poznávanie Singapuru.
Večer pre záujemcov plavba po rieke Singapur so siluetou singapurských mrakodrapov.
Neskoro v noci odlietame z najmodernejšieho
letiska sveta opálení a s množstvom darčekov domov.
Prílet domov.

01 Slávny hotel Marina Bay Sands,
Singapur

03 6 nocí pri dračích
zuboch Andamanského mora

02 Krásne
šnorchlovanie
okolo opustených
ostrovov

2016 — 17

⭑⭑⭑⭑⭑

Ayutthaya

Nakamanda Resort & Spa

Krásny 5⭑ hotel priamo na pláži Klong Muang
obklopený dračími zubmi, mangrovými lesmi,
kaučukovníkovými a ananásovými plantážami.

Najvýznamnejšia pamiatka Thajska a bývalé hlavné mesto
Siamskej ríše. V roku 1350 ho založil kráľ U Thong a vyhlásil
ho za metropolu svojho kráľovstva. Ayutthaya sa tak stala
druhým hlavným mestom Thajska po meste Sukhothai. Svoj
vrchol zažila okolo roku 1700, keď mala až milión obyvateľov.
Najväčšie mesto vtedajšej Európy (Londýn) malo len polovicu.

Ponúka všetko, čo očakávate od hotela tejto kategórie.
Vonkajší bazén, fitnescentrum a priestranné vily s bezplatným Wi-Fi pripojením na internet. Vily sú zariadené
elegantne v tropickom thajskom štýle. Každá vila má
vlastný balkón alebo terasu, priestranná kúpeľňa disponuje hlbokou vaňou a oddeleným sprchovacím kútom.

V roku 1767 zničil Ayutthayu útok barmskej armády a kráľovstvo
zaniklo. Hlavné mesto Thajska sa následne presunulo na juh do
Bangkoku a ruiny chrámov Ayutthaye sa zmenili na svedectvo
histórie a moci 35 thajských kráľov, ktorí z Ayutthaye vládli.

Rezort je vzdialený 20 minút jazdy od letoviska Ao Nang
a 40 minút jazdy od letiska Krabi. Priamo z hotela môžete
vyraziť na výlety na okolité ostrovy ako Poda, Hong či Phi
Phi. Rezort ponúka aj tradičné thajské masáže a omladzujúce kozmetické procedúry. Plážová reštaurácia Kitchen
má v ponuke jedlá thajskej a západnej kuchyne.

Ayutthaya sa právom radí k veľkým historickým pamiatkam
Ázie, od roku 1991 ju chráni UNESCO a my ju na našej ceste
nemôžeme obísť.

Tento hotel máte už v základnej cene.

THAJSKO

Bangkok
Minimálny počet:
6 klientov
Maximálny počet:
12 klientov

Krabi
MALAJZIA

Náročnosť

Luxus

1

✓

HOTELY:
Baiyoke Sky Hotel,
Bangkok

Singapur

15 dní
TERMÍN ⁄ CENA
10.01.
24.01.
14.02.
01.03.
15.03.
02.04.
18.04.
02.05.

→
→
→
→
→
→
→
→

18 — 2016

24.01.
07.02.
28.02.
15.03.
29.03.
16.04.
02.05.
16.05.

2.620 €
2.620 €
2.620 €
2.620 €
2.620 €
2.620 €
2.620 €
2.620 €

10.07.
30.07.
15.10.
30.10.
18.11.
02.12.
26.12.

→
→
→
→
→
→
→

24.07.
13.08.
29.10.
13.11.
02.12.
16.12.
09.01.

2.620 €
2.620 €
2.620 €
2.620 €
2.620 €
2.620 €
3.100 €

Nakamanda Resort,
Krabi
Jen Tanglin Hotel,
Singapur
LETENKA
Business class:
od 1.200 € /1 osoba
REŠTAURÁCIA
Vertigo Restaurant,
Bangkok

Business
class

✓

Golf

✓

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku
▸▸miestny prelet
▸▸ubytovanie v 4* a 5* hoteloch
▸▸raňajky
▸▸prenajatú dopravu
▸▸slovenského BUBO-sprievodcu
▸▸množstvo prehliadok a výletov
▸▸celodenný výlet na ostrovy v Andamanskom mori
▸▸celodenný výlet do okolia Bangkoku
▸▸celodenný výlet do Ayutthaye
▸▸jazdu na slonoch
▸▸všetky vstupy do pamiatok podľa
programu
▸▸poistenie proti insolventnosti.
CENA NEZAHŔŇA
▸▸letiskové poplatky, stravu (okrem
uvedenej), poistné.

03

2016 — 19

BLACK PEARL
ÁZIA

Vietnam ∙ Kambodža

Vietnam, Kambodža
– to najlepšie z Indočíny

Objavte sever aj juh Vietnamu na tejto pohodlnej ceste
v 4⭑ hoteloch. Rozšírený program pri útesoch Halong Bay,
Hočiminovo mauzóleum aj kapitalizmus Saigonu. Chrámy
Kambodže vám vyrazia dych. A budete sa chcieť vrátiť…
20 — 2016

01

Trúfnete si zjesť ešte
teplé hadie srdce?
Ochutnáte v Nha Trangu
ježka či v Saigone menu,
ktoré si objednal aj Bill
Clinton?

02

①

Odlet z Viedne.

119 € v 4* hoteloch). Plavba cez majestátny
Mekong a príchod do hlavného mesta PHNOM
PENH. Prehliadka Paríža Indočíny. Tuol Sleng
(S 21) je múzeum zločinov Červených Kmérov,
kde si povieme o pohnutej histórii Kambodže
a o Pol Potovi, ktorý vyvraždil tretinu národa.
Prejdete sa s nami popri sútoku rieky Tonle
Sap k Mekongu? Ktorým smerom dnes tečie?
Je to zrejme jediná rieka sveta, ktorá mení
v priebehu roka svoj smer.

②

HANOJ: privíta nás socha Lenina na
námestí, plagáty s komunistickými heslami, Hočiminovo mauzóleum. Prezrieme si
skromný domček, v ktorom strýčko Ho býval.
Budeme sa prechádzať v desiatkach prastarých uličiek remeselníkov jednotlivých cechov
a prenesieme sa stovky rokov do minulosti.
Nádherný Chrám literatúry plný kamenných
stél a bonsajov. V prvej vietnamskej univerzite (je staršia než tá v Bologni či Oxforde)
študovali pod záštitou Konfúcia iba tí najlepší.

Cesta krížom cez Kambodžu do druhého
najväčšieho mesta krajiny. SIEM REAP ako
bonbónik na záver našej krásnej cesty. Lepšie
ako Atény aj Rím. Západ slnka nad ANGKOR
WATom. Večera pri bazéne s tancom apsar?

③

HA LONG (UNESCO): plavba po zátoke
a jej nádherných ostrovčekoch. Pol dňa sa
budeme plaviť v tomto zázraku prírody medzi
skalnatými Dračími zubami originálnou loďou
prenajatou iba pre nás.

④

Zastavíme sa v špeciálnej hadej reštaurácii, kde tí najodvážnejší skúsia zjesť ešte
bijúce srdce hada, ktoré zapijú haďou krvou
a žlčou. Neuveriteľný zážitok! Cestujeme
okolo sýtozelených ryžových polí s tuctom
hrobiek. Odlet cez niekdajšiu demilitarizovanú
zónu na juh. Preleteli sme zo socializmu do
kapitalizmu

⑤→⑧

Oddych v letovisku NHA TRANG.
Možno večera v najlepšej reštaurácii priamo
na pláži, kde si môžete z úlovku dňa vybrať tú
najčerstvejšou rybu, či sépiu, homára, ktorú
pred Vami ugrilujú podľa vašej chuti. Celodenná plavba na okolité ostrovčeky. BUBO
sprievodca vás zorientuje a zabezpečí pre
vás tie najlepšie zážitky.

⑨

Prelet do hlavného mesta južného Vietnamu. SAIGON: prehliadka vietnamskej Osaky,

Východ slnka nad Angkor Watom. Symbol
krajiny, najväčšia náboženská stavba sveta,
kde je biznis náboženstvom. Najväčšie mesto ktorú nájdete na vlajke Kambodže. PrenaVietnamu s miliónmi motoriek. Na obed ná- jatým elektrickým mikrobusom vyrazíme
rodné vietnamské jedlo Pho Bo v reštaurácii, do chrámu Angkor Thom, ktorý je väčším
kde ho jedol aj Bill Clinton (3 eurá). Katolícka komplexom než Angkor Wat. Slonia terakatedrála Notre Dame, nádherná koloniálna sa a nádherný chrám zarastený džungľou,
pošta, opera, novootvorené Vincom Centrum, známy z filmu Tomb Rider s Angelinou Jolie.
na ktoré sú v Saigone hrdí.
Odlietame opálení a s množstvom zážitkov.
03

Výlet do Cu Chi tunelov, kde si vysvetlíme 3 indočínske vojny. 200 km podzemných
tunelov. Zmestíme sa? Silné múzeum vojny
s tými najznámejšími fotografiami, ale aj
ukážkou väznice, tigrími klietkami a gilotínou.
Kubánsky klub a kokteil na streche hotela
Caravelle, či výhľady z 23. poschodia vínového baru hotela Sheraton, alebo kávička na
streche hotela Rex? Mesto plné kontrastov.
Možnosť odletieť domov.
Smerujeme k úžasnému chrámu Angkor
Wat. (Príplatok za predĺženie v Kambodži –

Prílet do Európy.

01 Chrámy Angkoru

03 Múdrosť Indočíny

02 Skúsite zjesť bijúce srdce hada?

04 Dračie zuby
v Halong Bay
(UNESCO)

2016 — 21

Hočiminovo mesto

⭑⭑⭑⭑⭑

Best Western Havana
Nha Trang

Najväčšie mesto Vietnamu, známe aj pod svojím
starším názvom Saigon, bolo dôležitým kmérskym
prístavom už v 17. storočí. Po príchode Francúzov
do regiónu v roku 1859 sa stalo hlavným mestom
francúzskej kolónie Kočinčína a svojej koloniálnej
atmosféry sa už nezbavilo. V roku 1929 tvorili Francúzi až desať percent obyvateľov mesta. Európsku
atmosféru ešte prehĺbilo dvadsať rokov existencie
kapitalistického Južného Vietnamu, keď v meste
dominoval americký štýl života kombinovaný s francúzskou architektúrou a vietnamskými vôňami
a chuťami.

Nenechajte sa odradiť značkou Best Western. Jeden z najnovších
a najmodernejších hotelov letoviska Nha Trang ponúka 5* úroveň
služieb a luxusné izby s výhľadom na more. Je dielom francúzskeho
architekta, ktorý si dal záležať na detailoch a ekologickom prístupe.
Piesková pláž je na dosah, bazén, masáže a fitness centrum vás
lákajú zostať v hoteli.
Váš hotel je najvyššou stavbou stredného Vietnamu. Má 41 poschodí
a 1260 izieb. Napriek tomu nepôsobí chladne a jeho služby si užijete.
Hotel ponúka zdarma wifi pripojenie pre všetkých hostí. Hotel je prísne
nefajčiarsky, všetky izby sú vybavené na 5* úrovni. Reštaurácia Spicy
ponúka jedlá ázijskej aj medzinárodnej kuchyne. Raňajky sa podávajú
formou švédskych stolov v hotelovej reštaurácii, na požiadanie vám
ich prinesú priamo do postele.

2. júla 1976 sa Saigon stal definitívne súčasťou zjednoteného Vietnamu a bol premenovaný na počesť
vodcu vietnamských komunistov na Hočiminovo
mesto. Dnes má metropola južného Vietnamu viac
než deväť miliónov obyvateľov a ďalej rýchlo rastie.

Hanoj

Jednou vetou, hotel ponúka skutočne exkluzívnu bázu pre váš vietnamský plážový oddych.

Halong

Minimálny počet:
6 klientov
Maximálny počet:
12 klientov

Náročnosť

Luxus

1

✓

Business
class

✓

Golf

✓

VIETNAM

Siem Reap

HOTELY:

KAMBODŽA

Flower Garden, Hanoj

Nha Trang
Phnom Penh

Halong Plaza, Halong
Saigon

Havana, Nha Trang

14 dní

Phnom Penh, Phnom

TERMÍN ⁄ CENA
10.01.
25.01.
13.02.
01.03.
16.03.
01.04.
16.04.
01.05.

→
→
→
→
→
→
→
→

22 — 2016

23.01.
07.02.
26.02.
14.03.
29.03.
14.04.
30.05.
14.05.

Golden Central, Saigon

2.630 €
2.630 €
2.630 €
2.630 €
2.800 €
2.630 €
2.630 €
2.630 €

11.07.
01.11.
01.12.
27.12.

→
→
→
→

24.07.
14.11.
14.12.
09.01.

2.800 €
2.630 €
2.630 €
3.180 €

Angkor Riviera
LETENKA
Business class: od 1.360 €
REŠTAURÁCIA
Sailing Club, Nha Trang

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku
▸▸ubytovanie v 4⭑ hoteloch
▸▸raňajky
▸▸bohatý program vo Vietname aj
v Kambodži
▸▸slovenského BUBO-sprievodcu
▸▸vstupné
▸▸množstvo prehliadok a výletov
▸▸poistenie proti insolventnosti.
CENA NEZAHŔŇA
▸▸letiskové poplatky, stravu (okrem
uvedenej), víza, dva vnútroštátne
prelety, poistné.
▸▸príplatok za Kambodžu: 119 €
BLACK PEARL PREMIUM:
4⭑ Hotely na celý čas: 420 €

04

2016 — 23

BLACK PEARL
ÁZIA

Srí Lanka

Srí Lanka

– rajská záhrada vo dvojici

Tropický raj. Nielen prírodou, ale aj neuveriteľne milými a šťastnými
domorodcami. Ide o spojenie komfortného poznávania a oddychu na
záver. Máme prenajatý klimatizovaný autobus s tým najmilším šoférom.
No základom tejto cesty sú silné zážitky a preto môžete okúsiť rôzne
druhy dopravy (loďičku, káričku ťahanú byvolmi, bicykel či slona). Hotely sú
s bazénom a ayurvédskym centrom. Pamiatky UNESCO verzus domorodá
kultúra, tajomstvo cejlónskeho čaju, Budhovho zubu a medicíny, ktorá vylieči,
to čo nedokáže tá západná. Výborná polpenzia a all inclusive na záver.
24 — 2016

01

Dávame si skvelý
obed hneď pri
Kurunegalla weva.
Zoznamujeme sa
s lunu miris, kottu
sambaru, roti
a dhalom.

02

①

Odlet na Srí Lanku.

vých vozíkoch. Chatky sú členité s predizbou
a schodmi z teakového dreva, ktoré vedú na
② Prílet do COLOMBA, hlavného mesta vyvýšené podlažie. Pred každou chatkou je
ostrova. Ostrov prezývaný „Perla Indického terasa s príjemnými kamenno-drevenými laoceánu“ a vaši sprievodcovia vás očakávajú. vičkami. Vytiahnete si gin a tonic z chladničky
Úslužnejšieho šoféra ste nevideli. Nakladá vaše a započúvate sa do zvukov tropickej noci.
kufre a zdraví vás „áhoj Bubáci“. Vy odpovedá- Večera formou švédskych stolov zameraná
te s úklomom a zopätými rukami „ayubówan“. na vegeteriánsku stravu. Čerstvosť surovín
a chuť nadchne aj mäsožravcov.
Transfer krížom cez sviežu prírodu trópov do
najstaršieho hlavného mesta. ANURADHA- ③ Aj v tento deň zažijete viac než iní. Pravý
PURA (UNESCO): založená v 4. storočí pred Cejlón, ktorý tu už o pár rokov nebude. Usmien. l. bola počas 1400 rokov hlavným mestom vaví domorodci v dedinkách mimo klasických
Sinhálska, rozlohou veľká ako dnešný Paríž. turistických trás. Nasadneme na srílanský taŠkoricové, ananásové plantáže, sýtozele- xík – drevené káry ťahané vodnými byvolmi nás
né ryžové polia. Najlepšie banány ambulla privezú až k jazeru plnému lotosových kvetov.
budete zapíjať kokosovým arakom, BUBO Budeme sa plaviť na domorodých lodičkách
vás pozýva. Ruwanwelisaya vysoká 103 krížom až k pralesu. Uvidíme divoké slony? Ako
metrov je najkrajšia pagoda krajiny, biela, pestujú domorodci ryžu, kokos, betel a ako primajestátna a nádherná. Prečo sa budhisti pravujú lokálny čaj? Domčeky z prútia, hlinená
usmievajú a sú takí šťastní? Spýtajte sa na pec na drevo, na oblečenie sarong a sárí. Pokoj,
to mnícha, ktorý stojí vedľa vás! Poprechá- pokora a jednoduchý šťastný život v raji. Ako
dzame sa popod korunu Sri Maha Bodhiya, tu môžu mať tak čisto?
najposvätnejšieho stromu budhizmu, ktorý
pochádza z pôvodného stromu, pod ktorým Domorodý obed podávaný na banánovom
získal Budha osvietenie. Dokonalý začiatok liste je neuveriteľne chutný. Toto zažil mánašej cesty.
lokto. Užívame si pohostinnosť miestnych
obyvateľov. Kundate gate dumi kun.
Ubytovanie v hoteli pri jazere, ktorý vyhral
cenu za najlepší ayurvédsky hotel krajiny. Čo takto zajazdiť si na slonovi? Budete mať
Decentne odeté služobníctvo v nádherných možnosť. Chodíme sem roky a toho malého
tradičných sinhálskych šatách. Vítajú vás slona domáci už volajú „Bubo“.
úsmevy, teplé uteráčiky a exotický drink.
Celý rezort je utopený v nádhernej prírode Poobede navštívime skalné chrámy v DAMBULna mierne, smerom k jazeru, sa zvažujúcom LA (UNESCO): budhistické sochy a impresívne
svahu. Hotel sa skladá z veľkolepej recepcie fresky, komplex piatich jaskýň Aja Maha Vijara,
so slušným barom, bazénom s barom, ktorý sochy Upulvana a Samana, výjavy z pekla, veľký
zvykneme na uvítacom večierku okupovať zlatý Budha a škriekajúce opice na mangovníku.
a z jednotlivých štýlových chatiek. Batožinu
vám dovezú do vášho bungalovu na golfo- ④ SIGIRIYA: ôsmy div sveta, opevnený pa-

lác kráľa Kasyapu na 183 metrov vysokom
brale, súčasť svetového dedičstva UNESCO.
Vystúpame až hore a budeme sa tešiť neuveriteľným výhľadom. Jedna z najkrajších
scenérii, aké ste kedy videli. POLONNARUWA
(UNESCO) bola druhým hlavným mestom
Cejlónu a my si ju užijeme na bicykloch. Autobus ide popri nás pre tých, čo bicykel nemusia.
Väčšinou sa ide po rovine, či mierne dole. Zavlažovacie systémy na rozlohe 2400 hektárov,
postavené slávnym kráľom Parakrambahu,
ruiny kráľovskej komnaty, citadela, lotosové kúpele, komplex Gal Vihara s kolosálnymi
stvárneniami Budhu na granitovom kameni,
najzachovalejšia nezrekonštruovaná dagoba
na Sri Lanke. Po bicyklovaní sa osviežime
čerstvým kokosovým orechom. Ďalší úžasný
deň za nami.

⑤

Dnes si vysvetlíme základy ayurvédskej
medicíny. Miestne herbálne lieky na artritídu,
zvýšenie libida či na depiláciu sú zázračné.
Predvedieme! KANDY (UNESCO): kráľovské
horské mesto a centrum sinhálskej kultúry.
Daladamaligawa, chrám Budhovho zubu,
ktorý je najposvätnejším miestom Srí Lanky,
miesto viery a hrdosti. Prejdeme sa záhradou
a ukážeme si, ako rastú klinčeky, kurkuma či
kardamon a všetky ingrediencie, z ktorých sa
vyrába to najlepšie karí. Ale aj iné rastlinky
od A po Z, ktoré máte doma vo svojich koreničkách. Večer si môžete vychutnať známy
sinhálsky tanec či ayurvédsku masáž.

⑥

Ranná hmla sa prevaľuje nad okolitými
vrchmi a pri nádherných výhľadoch ešte raz
oceníte unikátnu polohu tohoto hotela. Na
terase na raňajky dostaneme od livrejovaného
čašníka najlepší čaj nášho života. Venujeme
sa najvzácnejšej komodite ostrova zvaného
2016 — 25

03

Cejlón. Čajové plantáže, na ktorých sa pestuje originálny
cejlónsky čaj, čajová fabrika, malebné scenérie čajovej krajiny, vodopády, horské masívy a všadeprítomná
vôňa čaju. Vedeli ste, že mnohé drahokamy pochádzajú
z Cejlónu? Dokonca aj „Star of India“, 563 karátový zafír
na britskej korune pochádza zo Srí Lanky. Zastavíme
sa v dielni, kde je garantovaná pravosť tovaru. Zistite
si prosím ceny doma, aby ste vedeli porovnať. Šperky si
môžete objednať a prerobia vám ich na mieru a doručia
do Vášho hotela vzdialeného 5 hodín cesty. BUBO preberá
garanciu. Aj toto je výhoda solídneho partnera.

Pieskové pláže

Sloní sirotinec v PINNAWALA na brehoch rieky Maoya
bude na konci nášho poznávacieho okruhu najväčším
zážitkom. 70 rozkošných sloníkov, ktoré sa spolu hrajú
a šantia. Kŕmenie, kúpanie. Poobede odchádzame na
južné pobrežie na jednu z najlepších pláží ostrova, ubytovanie v štýlovom hoteli priamo na pobreží Indického
oceánu. Výber hotela je už len na vás.

Srí Lanku objíma piesková pláž a celý rok
tu vládne príjemné počasie. Nie nadarmo
si ju za svoj domov, podľa legendy, vybral aj
Adam. Aj naši klienti si tu našli svoje obľúbené miesta na západnom pobreží. Piesok
na pláži má farbu mandľových makroniek
a voda bourbonu. Pláž Hikkaduwa je skôr pre
nadšencov surfovania, Kalutara pre tých, čo
hľadajú pokojnejšie vody. Pláže sú lemované
palmami a množstvom menších hotelov.
Srí Lanka, okrem pláží, ponúka fantastickú
históriu, prírodu a skvelý cejlónsky čaj.

⑦→

Oddych na pobreží Srí Lanky v hoteli podľa
Vášho výberu s možnosťou fakultatívnych aktivít. Alebo
dáte prednosť rannému joggingu po pláži a ničím nerušenému oddychu v teplom Indickom oceáne? Transfer na
letisko a odlet domov. Prílet domov.

Anuradhapura
Polonnaruwa

Minimálny počet:
2 klientov
Maximálny počet:
9 klientov

Dambulla
Kandy
Colombo

11.02.
19.02.
25.02.
19.03.
26.03.
01.05.
10.07.
20.07.
20.10.
31.10.
05.11.
15.11.
25.11.
27.12.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
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21.02.
29.02.
06.03.
06.03.
05.04.
11.05.
20.07.
30.07.
30.10.
10.11.
15.11.
25.11.
05.12.
06.01.

Luxus

1

✓

Business
class

✓

Golf

✓

SRÍ LANKA

BUBO pláž

TERMÍN:

Náročnosť

2-4 os.

5-9 os.

2.820 €
2.990 €
2.990 €
2.990 €
2.990 €
2.820 €
2.990 €
2.990 €
2.820 €
2.990 €
2.990 €
2.990 €
2.990 €
3.880 €

2.580 €
2.690 €
2.690 €
2.690 €
2.690 €
2.580 €
2.690 €
2.690 €
2.580 €
2.690 €
2.690 €
2.690 €
2.690 €
3.580 €

11 dní

HOTELY:
Amaya Lake
Kandalama 3 ◐
The Kandy house 2 ◐
Royal Palms beach
hotel 4 ◐
LETENKA
Business class: od 1.460 €

Cestu Vám
vieme pripraviť
kedykoľvek aj
mimo uvedených
termínov. Cena
na vyžiadanie.

REŠTAURÁCIA
Jedzte ako miestni
v Kandy Muslim hotel.

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku do Colomba
v economy class
▸▸8 x ubytovanie v 4⭑-5⭑ hoteloch
v dvojposteľových izbách
▸▸4 x polpenziu
▸▸4 x all inclusive
▸▸dopravu kautobusom/autom
▸▸SK BUBO sprievodcu (2.-6. deň)
▸▸letiskové transfery na Srí Lanke
▸▸návštevu výrobne čaju
▸▸zážitkovú dopravu na káričkách
ťahaných vodnými byvolmi
▸▸plavbu po „lotosovom“ jazere
▸▸ochutnávku araku a ajurvédskej
masáže pre každého
▸▸vstupné do pamiatok a atrakcií
CENA NEZAHŔŇA
▸▸ostatnú stravu, víza, letiskové
poplatky

01 Sloní sirotinec Pinnawala

03 Čajová plantáž, kde
sa pestuje pravý
Cejlónsky čaj
02 Exotická kuchyňa Sri
Lanky
04 Malý mních
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BLACK PEARL
ÁZIA

Barma

Barma

– krajina zlata a budhizmu

Cesta do krajiny, ktorá je zaručene iná než všetko, čo ste
doteraz videli. Muži tu nosia sukne, ženy fajčia tučné cigary
a v jej srdci sa skrýva zrejme najkrajšia pamiatka našej planéty
– Bagan. Barma sa rýchlo mení. Nenechajte si ju ujsť!
28 — 2016

01

Na barmských
chrámoch je viac
zlata než vo všetkých
britských bankách
dokopy. To tvrdia samotní
Briti. Aj my tu budeme
lepiť zlaté pliešky, aby
sme si vylepšili
karmu.

02

①

Odlet z Viedne a dlhý let do Ázie.

autobusu, ale aj z konských drožiek. Niet čo
dodať. Skutočný vrchol každej cesty do Ázie.

②

Pristávame v Barme, v krajine, kam sme
začali chodiť ako prví zo Slovenska, aj z Čiech.
RANGÚN: ubytovanie v kvalitnom hoteli v centre mesta, uvítací večierok a prvé barmské
chute a vône. Sme v celkom inom svete.

③

Nadväzujeme na našu históriu v Barme.
Opäť do programu zaraďujeme magický Zlatý
balvan. V chráme Shwenyaungpin sa pomodlíme za dobrú cestu a ideme na to. Najprv na03
ším prenajatým autobusom, potom 40 minút
terénnym vozidlom a na záver 4 kilometre pešo Jeden z vrcholov našej cesty. V kláštore ská(môžete sa nechať vyniesť) k slávnej pagode KY- kajúcej mačky si porozprávame o čare barmAIKHTIYO (1180 m.n.m.). Balvan je celý pokrytý ského budhizmu, zastavíme sa vo fabričkách
zlatými plieškami a balansuje na hrane brala. na barmské cigary, látky a ostré nože priamo
Jeden z najmystickejších zážitkov našej cesty.
na vode. Na motorových člnoch zbrázdime
jazero vysoko v horách. Možno vám pripome④ Návrat do Rangúnu. Prehliadka niekdaj- nie Titicacu, no v Bolívii nežijú dlhokrké ženy.
šieho hlavného mesta Barmy. Koloniálny svet,
pagoda Sule v centre mesta, prístav Bota- ⑦ Pokračujeme ďalej. Smerujeme do Bagataung, obrovský ležiaci Budha (o 9 metrov nu. Zastavíme sa pri nádhernej skale Mount
dlhší ako ten v Bangkoku). Nádherná Šveda- Popa s chrámom, ktorý akoby ani nebol z tejto
gonská pagoda má vraj na sebe viac zlata, planéty. Vystúpime až na jej vrchol. Veľký
ako je vo všetkých britských bankách a toto zážitok, ktorý nám umožní len naša prenajatá
tvrdia samotní Briti. Večer v Rangúne.
doprava. Príchod do Baganu.

⑤

Šetríme čas vašej dovolenky a odlietame
na sever za ďalšími dobrodružstvami. Hodinový prelet a sme v horách. Návšteva jaskyne
PINDAYA s tisíckami sôch Budhov. Budeme
obdivovať tradíciu výroby tradičného papiera
a dáždnikov. Príchod pomedzi plantáže exotických plodín do niekdajšej britskej horskej
stanice v KALAW. Sme v srdci Šánskeho štátu.
Tu sa konajú najfarebnejšie trhy v Barme.

⑥

JAZERO INLE: prírodný skvost a neuveriteľná exotika. Jazero, kde sa vesluje nohami.

⑧

Cesta do MANDALAY: kultúrneho strediska
Barmy a niekdajšieho centra barmskej opozície. Ako to tu vyzeralo pred 15 rokmi? My vám
vysvetlíme súvislosti, ktoré vám o tejto krásnej
krajine povedia viac. Kto sú Fúzatí bratia?
Naša cesta vrcholí. Okruh po historických
hlavných mestách Barmy: AMARAPURA. Najdlhší teakový most sveta, návšteva najväčšieho budhistického kláštora, kde žije a študuje
viac než tisíc mníchov. Výlet loďou aj do ďalšieho bývalého hlavného mesta INWA. Na konských rikšiach k šikmej veže Ázie, k tehlovému
kláštoru Maha Aungmye Bonzan a tikovému
kláštoru Bargayar. Západ slnka v horách Sagaing, kam chodia meditovať veriaci.
Prenajatou loďou krížom cez mohutnú
rieku Iravady do MINGUNU, k stavbe, ktorá
mala byť najväčšou na svete. Trúfnete si
vliezť pod najväčší zvon sveta? Najväčšia
kniha na svete v pagode Kuthodaw na 729
kamenných doskách. Z Mandalayského kopca
budeme pozorovať západ slnka a golfové ihriská v meste a hovoriť o tom, čo sa v Barme
za posledné roky zmenilo.

BAGAN – zaslúžili sme si ho – patrí
k tomu najlepšiemu, čo sa dá na našej planéte vidieť. Stovky chrámov, veľké ako pa→ Odlet domov z krajiny, ktorá je narížsky Notre Dame, roztrúsené na ploche ďalej celkom iná. Vy ste to ešte stihli. Prílet
veľkej ako Bratislava.
do Európy.

⑨

Veľa ľudí si myslí, že práve Bagan je najvýznamnejšou pamiatkou sveta. A majú pravdu. Bagan je ohromujúci. Pri západe slnka si
budeme čítať barmské rozprávky a rozprávať
sa o tom, prečo je táto krajina taká úžasná. Bagan si pozrieme z nášho prenajatého

01 Balóny nad
Baganom

03 Krásne barmské
dievčatá

02 Na Budhove sochy
lepíme zlaté
pliešky

04 Cez barmský
vidiek
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⭑⭑⭑⭑

Inle Lake View Resort

Krásny 4⭑ hotel uprostred bohatej zelene, obklopený
zvlnenou krajinou Nyaung Shwe a jediný luxusný butikový
hotel na brehoch jazera Inle. Výborná reštaurácia, skvelé
masáže a servis, aký zažijete iba v juhovýchodnej Ázii.

Bagan
Podľa mnohých najkrajšia pamiatka našej planéty. Bagan
bol 400 rokov hlavným mestom Paganského kráľovstva,
prvej ríše, ktorá zjednotila územie dnešnej Barmy. Od roku
1044 do roku 1287 sa tu na rozlohe 100 km2 postavilo viac
než 10000 buddhistických chrámov, pagod a kláštorov,
z ktorých pätina sa zachovala až do dnešných dní. Bagan
bol v tom čase intelektuálnym centrom Ázie a priťahoval
mníchov a učencov z takých vzdialených krajín ako Srí
Lanka či India. Zánik Paganskej ríše sa datuje do roku
1287, keď do oblasti vtrhli Mongoli. Posledné väčšie osídlenie tu zaniklo v 15. storočí a Bagan slúžil už len ako cieľ
pútnikov. Do chrámov sa zahryzli sily prírody.

Hotel leží priamo na západnom brehu jazera Inle, barmskej
perly, kde muži veslujú nohami, v tradičných fabričkách
kováči kovajú veľké dýky a na brehoch žijú dlhokrké ženy.
Pridajte si k tomu luxusné vybavenie izieb s nábytkom z kvalitného miestneho dreva, všetok komfort na úrovni európskych 4⭑ hotelov a už viete, že si užijete jazero Inle dokonale.
Všetkých 40 izieb (rozloha od 45 m2) má balkón a krásny
výhľad na jazero. Súčasťou hotela je aj reštaurácia ponúkajúca jedlá domácej aj medzinárodnej kuchyne z organickej zeleniny priamo z hotelovej záhrady. Môžete si
tu dopriať aj najlepšie vína, aké nájdete v Barme. K tomu
živá hudba a o večernú zábavu je postarané.

Barmské príslovie hovorí: Ak si skutočný Barmčan, musel si byť v Bagane. Bagan je skutočným duchovným
centrom krajiny.

Tento hotel máte už v základnej cene.

BARMA

ČÍNA

Mandalay
Bagan
Inle

Kalaw

Minimálny počet:
6 klientov
Maximálny počet:
12 klientov

LAOS

Náročnosť

Luxus

1

✓

HOTELY:
Rangún

THAJSKO

Summit Parkview,
Rangún
Mountain Top Hotel
Inle Lake View Resort

14 dní

Bagan Hotel River View
Sedona Hotel, Mandalay
LETENKA
Business Class: od 1.400 €

TERMÍN ⁄ CENA
24.03.
02.10.

→ 06.04. 3.380 €
→ 15.10. 3.380 €
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Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.

REŠTAURÁCIA
Sailing Club, Nha Trang

Business
class

✓

Golf

✓

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku
▸▸ubytovanie v 4⭑ hoteloch
▸▸raňajky
▸▸prenajatú dopravu po celý čas
▸▸slovenského BUBO-sprievodcu
a miestnych sprievodcov po celý čas
▸▸množstvo prehliadok a výletov
▸▸poistenie proti insolventnosti.
CENA NEZAHŔŇA
▸▸víza (vybavíme vám ich), 2 miestne
prelety (cca 155 €), stravu (okrem
uvedenej), vstupné, letiskové poplatky.
BLACK PEARL PREMIUM:
Let balónom nad Baganom: 310 €

02

2016 — 31

BLACK PEARL
ÁZIA

Hongkong ∙ Macao ∙ Čína

Čína

– veľký okruh

Kapitalistická, koloniálna aj komunistická tvár najľudnatejšej
krajiny sveta. Okruh bez kompromisov po najzaujímavejších
miestach čínskeho sveta. Množstvo pamiatok UNESCO,
britská atmosféra, portugalské vône a veľa poznania.
32 — 2016

01

Najvyššia budova Číny,
raňajky v michelinovskej
reštaurácii, najbohatšie
kasína sveta, najväčšia
svetelná show.

02

①

Odlet z Viedne.

②

Prílet do Hongkongu. Transfer z letiska
do hotela. Prechádzka po najživšej tepne
Hongkongu k Promenáde hviezd so svetoznámym výhľadom na panorámu hongkonských
mrakodrapov.

③

Celodenná prehliadka Hongkongu.
Hviezdnym trajektom na ostrov Hongkong
a historickou lanovkou na slávny Victoria Peak,
k najlukratívnejšej lokalite v celej Číne. Výhľady, na ktoré nezabudnete, Hongkong ako na
dlani. Kongresové centrum, živá Nathan Road.
Ulička barov Lai Kwai Fong. Jazda britskou
električkou. Dokonalá kombinácia ázijskej
exotiky a britskej elegancie.

④

Celodenný výlet do Macaa. Prvá európska
usadlosť v Číne, do roku 1999 stále portugalská kolónia, kde na vás dýcha stredomorská
atmosféra v kombinácii s vôňami kantonskej
kuchyne a portugalských koláčikov. Staré
uličky (UNESCO) ako vystrihnuté z Lisabonu
sa striedajú s čínskymi obchodíkmi. Z portugalskej pevnosti je prekrásny výhľad na ostrov
a ruiny kostola Sv. Pavla sa právom pokladajú
za jednu z najkrajších ukážok kresťanskej
architektúry v Ázii. Večer Macao odkrýva
svoju ďalšiu tvár nepochybného globálneho
epicentra hazardného priemyslu. Rozprávkové
Casino Venetian – najväčšie kasíno sveta
(51000 štvorcových metrov) a šiesta najväčšia budova našej planéty je neprehliadnuteľným dôkazom.

⑤

Ranný odlet do Šanghaja. ŠANGHAJ:
jedno z historicky prvých miest otvorených
obchodu so západom, dnes centrum najrýchlejšie sa rozvíjajúcej ekonomiky planéty.

Je to tu cítiť. Prehliadka najmodernejšieho
mesta kontinentálnej Číny. Prevezieme sa najrýchlejším vlakom sveta Maglev (431 km/h)
Vyveziete sa na najvyššie položenú vyhliadkovú plošinu sveta World Financial Center
(vyhliadka vo výške 472 m). Siesta na čínsky
spôsob s nekonečnými panorámami ukrytými
v zákutiach 400-ročnej mingskej záhrady, ktorými sa chodila kochať elita mesta. Potúlame
sa okolitými uličkami starého čínskeho bazáru
plného typicky šanghajských maškŕt. Oceľ
a sklo vystrieda drevo, keramické dlaždice,
draky a tradičné čínske strechy. Chrám jadeitového Budhu a stretnutie s prvými mníchmi,
omamná vôňa tyčiniek a budhistické rituály.
Pozrieme sa, ako sa získavajú tie najvzácnejšie
perly. Nakúpite s čínskymi zbohatlíkmi na
najznámejšej nákupnej ulici Číny Nanjing?

Moderná budova opery vám vyrazí dych.
Je najkrajšou modernou stavbou planéty?
Návšteva CHRÁMU NEBIES, miesta, kde sa
panovník modlil za dobrú úrodu. Budova, celá
z dreva, sa stala symbolom mesta (UNESCO).
Prechádzka štvrťou klasických hutongov.

⑧

Opäť prenajatým klimatizovaným autobusom vyrazíme na sever k VEĽKÉMU
ČÍNSKEMU MÚRU, ktorý je, ako radi tvrdia
Číňania, jedinou stavbou viditeľnou z Mesiaca.
Vysvetlíme si. Aj múr je, samozrejme, pod
ochranou UNESCO. Prechádzka po múre.
Výroba artefaktov z jadeitu, kameňa, ktorý si
Číňania cenia nad zlato aj diamanty. Slávne
VTÁČIE HNIEZDO pre 91000 divákov – najväčšie letné olympijské hry histórie. LETNÝ
PALÁC bude ukážkou nádhernej čínskej záhradnej architektúry a mramorová loď ci⑥ Celodenný výlet do SUZHOU, mesta sárovnej Cixi vás určite zaujme (UNESCO).
vody, prieplavov, mostov, záhrad a hodvá- Návrat do hotela. Kto bude mať chuť, pozrie
bu. SUZHOU je starobylé mesto s dveti- si jedinečné predstavenie čínskych akrobatov.
sícpäťstoročnou históriou. Povozíme sa po
romantických kanáloch. Navštívime šikmú ⑨ ZAKÁZANÉ MESTO bude bonbónikom
pagodu na Tigrom kopci uprostred poetickej na záver. Toto sídlo dynastií Ming a Čching
bonsajovej záhrady. Záhradka majstra sietí má 9999 miestností a je najrozsiahlejším
a obdivovanie tisícročia starej techniky výroby palácovým komplexom na svete. Najkrajšia
hodvábu – najvzácnejšieho artiklu, ktorý do ukážka čínskej imperiálnej architektúry, inČíny priťahoval už Starý svet.
špirovanej opäť moderným Feng Šuej pod
ochranou UNESCO. Poobede voľno na ná⑦ Supermoderným rýchlovlakom sa pre- kupy na trhoch alebo v nových obchodných
súvame do PEKINGU. Rýchlovlakom prejde- domoch na pešej zóne Wangfujing. Transfer
me po najdlhšom moste planéty (165 km!). na letisko, odlet domov.
1318 km absolvujeme len za 270 minút! Touto
rýchlosťou by ste z Košíc do Bratislavy doraPrílet do Európy.
zili za čosi viac ako hodinu. PEKING – hlavné
mesto Číny, ktoré musíte vidieť. Ubytovanie
v 5⭑ hoteli už v základnej cene. Prechádzka
po najväčšom námestí sveta, kde je zakázané jazdiť na bicykli (tanky sem však môžu).
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Kasína v Macau

⭑⭑⭑⭑⭑

Peninsula Hotel, Hongkong

Macao vďačí za svoje kasína Portugalcom, ktorí zlegalizovali gambling vo svojej vtedajšej kolónii už pred 150
rokmi. Dnes zisky z hier tvoria viac než polovicu príjmov
ekonomiky Macaa. Peniaze sem chodia utrácať najmä
Číňania, keďže kasína sú v pevninskej Číne zakázané
a Číňania hazard milujú. Po vstupe zahraničných sietí
z Las Vegas a z Austrálie prekonalo Macao v roku 2007
obrat svojho amerického konkurenta a je dnes najväčším
gamblerským centrom planéty.

Legendárna Grande Dame Ďalekého východu. Rodina
Kadoorie postavila hotel so zámerom ponúknuť svojim
hosťom najväčší luxus na východ od Suezského prieplavu.
Hotel stál na krok od prístavu zaoceánskych parníkov
a kúsok od železničnej stanice, ktorá privážala turistov
priamou linkou z Európy.
Počas druhej svetovej vojny sa britský guvernér osobne
vzdal japonským okupantom na treťom poschodí hotela
a následne bol hotel Peninsula hlavným sídlom Japoncov
až do kapitulácie v roku 1945.

V Macau sa hrá na všetko. Populárne sú klasické stávky
v kasínach (vrátane čínskeho Fan-Tan), ale aj dostihy
chrtov, športové stávky či bežná lotéria.

Hotel má pristávaciu plochu pre helikoptéry (cesta z letiska helikoptérou trvá 7 minút) aj flotilu štrnástich áut
značky Rolls-Royce Phantom (išlo o najväčšiu objednávku
v histórii automobilky).
Nájdete tu dve luxusné reštaurácie: francúzsku Gaddi´s (jej špecialitou je foie gras) a Felix na 28. poschodí
(interiér navrhoval slávny Philippe Starck).
Tento hotel je na vyžiadanie. Informujte sa v kancelárii.

Dnes tu nájdeme 33 kasín, 23 leží na polostrove Macao,
10 na ostrove Taipa. Najväčšie je kasíno Venetian, tridsaťosemposchodová budova s rozlohou takmer milión
štvorcových metrov. Ide o najväčšie kasíno sveta s 3400
hernými automatmi a 800 hernými stolmi. Je otvorené
– tak ako väčšina kasín – 24 hodín denne.

Peking

Suzhou

Minimálny počet:
6 klientov
Maximálny počet:
12 klientov

Šanghaj

Náročnosť

Luxus

1

✓

Business
class

✓

Golf

✗

Hanghzou

HOTELY:

ČÍNA

Holiday Inn, Cotai, Macau
Sheraton, Hongkong

10 dní

Hongkong
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Prime Hotel, Peking
LETENKA

TERMÍN ⁄ CENA
05.04. → 14.04.
23.04. → 02.05.
11.05. → 20.05.
26.06. → 05.07.
14.07. → 23.07.
24.08. → 02.08.
11.09. → 20.09.

Holiday Inn Pudong,
Šanghaj

2.670 €
2.670 €
2.670 €
2.670 €
2.970 €
2.970 €
2.670 €

01.10.
18.10.

→ 10.10. 2.970 €
→ 27.10. 2.670 €

Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.

Business class: od 1.200 €
REŠTAURÁCIA
Tim Ho Wan, Hongkong

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku
▸▸ubytovanie v dvojposteľových izbách
v centrálnych 4⭑ a 5⭑ hoteloch
(5⭑ hotel na 3 noci v Pekingu)
▸▸raňajky
▸▸dopravu prenajatými autobusmi
▸▸trajekt Hongkong-Macao-Hongkong
▸▸letenku Hongkong-Šanghaj
▸▸rýchlovlak Šanghaj-Peking
▸▸slovenského BUBO–sprievodcu
▸▸dopravu na Victoria Peak daj na
samostatny riadok
▸▸vstupné
▸▸množstvo prehliadok a výletov
▸▸poistenie proti insolventnosti.
CENA NEZAHŔŇA
víza (vybavíme vám ich), inú stravu,
letiskové poplatky

01 Mrakodrapy
Hongkongu

03 Tradičná čínska
architektúra

02 Ochutnáme pestrú čínsku kuchyňu

2016 — 35

BLACK PEARL
ÁZIA

Čína ∙ Nepál

Tibet, Nepál

Nádherná cesta na strechu sveta pre náročných. Fascinujúca
Lhasa, himalájske sedlá, základný tábor Everest Base Camp
a šťavnaté Kathmandú. Cesta, ktorá vám obohatí život.
36 — 2016

01

Ochutnáte čerstvý
jačí steak na terase
s výhľadom na Lhasu,
prejete sa momom
a budete piť Everest
pod Everestom.

02

①

⑨

Odlet z Viedne.

Po dňoch strávených v nehostinnom Tibete sa svet okolo nás zrazu začne meniť.
Na hraniciach nás čaká nepálsky BUBO–bus.
Nezabudnuteľný zjazd do tropického pralesa
Nepálu. Všetko je iné: klíma, vegetácia, náboženstvo a vzhľad domorodcov. Farebným
svetom vchádzame do Káthmandú. Oddych
vo veľmi príjemnom meste v kvalitnom hoteli.
Prvá nepálska večera a Everest beer.

②

Let do Pekingu. Krátky úvod v hlavnom
meste Číny. Námestie nebeského pokoja,
mauzóleum človeka, ktorý Tibet ničil.

③

Krásny let a pristátie na tibetskej náhornej plošine. LHASA – konečne v Tibete.
Ubytovanie kúsok od Barkhoru, ktorý je najposvätnejším okruhom a kam prichádzajú
pútnici z celého Tibetu. Náš pobyt v tejto úchvatnej krajine sa začína. Pomalší deň, ktorý
nám umožní zvyknúť si na nadmorskú výšku.
Najsvätejší chrám Tibetu Džókhang, magické
miesto, kde v silnej atmosfére načrieme aj do
viery Tibeťanov.

④

Prehliadka Lhasy pokračuje. Palác POTALA, sídlo Dalajlámov, ktoré dal v 17. storočí vystavať 5. Dalajláma. Dôkladne si ho pozrieme
a uvidíme aj hrobku najväčšieho z Dalajlámov,
meditačnú jaskyňu prvého veľkého tibetského kráľa zo 6. storočia. DREPUNG bol pred
príchodom Číňanov najväčším kláštorom na
svete. Žilo tu 10000 mníchov. Ako žije teraz?
Večer voľný program.

a nádherne zreštaurované maľby. Krátky
presun do SHIGATSE (90 kilometrov), ktoré
je druhým najväčším mestom Tibetu. Ako sa
vyrába tsampa? Dôkladne si pozrieme chrám
Tashilhumpo (sídlo Pančenlámu) a pri hrobke
10. Pančenlámu si povieme viac o živote tohto
veľkého muža. Prechádzka po posvätnej kóre
s fantastickým výhľadom do údolia.

⑤

⑦

Opúšťame Lhasu a vyrážame na západ.
Naša prvá cesta smeruje do GYANTSE. Zastavíme sa pri krásnom jazere YAMDROK,
ktoré je jedným z prírodných skvostov Tibetu.
Neskutočne tyrkysová farba a nádherné fotografie. Trúfnete sa odfotiť na jakovi? Prečo
sa jazero Yamdrok každým rokom zmenšuje?
Príchod do Gyantse, prechádzka čarovným
starým mestom. Atmosféra ako z filmu Sedem statočných. Vyhliadka na mesto.

⑥

Prehliadka kláštora Pelkor Chode so
stupou Kumbum, ktorá má 108 kaplniek

03

KÁTHMANDÚ: bolo kedysi podhorskou
dedinkou, dnes nás prekvapí typickým ruchom krivoľatých uličiek, kde je chodník cestou
a cesta chodníkom. Budeme sa predierať
ruchom ulice a pod typickou patinou hľadať
tie najfotogenickejšie zákutia pre naše fotoaparáty. Zmes starej drevorezbársko-tehlovej
architektúry, pestrofarebne oblečení Nepálci,
obchodnícky duch a výjavy ako z Jakubiskového filmu.
Osem z desiatich himalájskych osem tisícoviek leží v Nepále. Chcete ich vidieť? Máme
dva ranné pokusy letieť k Everestu. Výlet po
káthmandskom údolí. Prehliadka pamiatok
UNESCO.

Zástavka v LHATSE a príchod do Tingri.
Rozlúčka s Áziou, transfer na letisko a odUvidíme panorámu himalájskych osemti- let domov.
sícoviek? Čo–Oju aj samotný Mt. Everest.
Veľké rozšírenie programu bez zvýšenia ceny!
Prílet do Viedne.
EVEREST BASE CAMP a noc v najvyššie položenom kláštore na svete (Rongbuk, 4980 m.
n.m.!) Nezabudnuteľný zážitok. Pre pohodlnejších možnosť vynechať EBC a prespať
v kvalitnom hoteli (4000 m.n.m.).

⑧

Krásna a tvrdá cesta z TINGRI do Nepálu
okolo ďalšej osemtisícovky Šiša Pangmy. Noc
na tibetsko-nepálskych hraniciach.

01 Cesta do tieňa
Himalájí

03 Tibetské kláštory
ešte žijú

02 Potala, palác
dalajlámov

04 Jazero Yamdroktso, Tibet
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⭑⭑⭑⭑⭑

Yak & Yeti Hotel
Kathmandú

Palác Potala

Nepál bol dlhé roky odrezaný od zvyšku sveta. Režim Ranov,
ktorý vládol v krajine storočie (1846-1951), staval v Nepále
paláce a užíval si luxus, ktorý zostával skrytý očiam cestovateľov a návštevníkov Nepálu. Pamiatky architektúry
Ranov dnes nájdeme roztrúsené po celom meste.

Palác Potala bol hlavným sídlom duchovných aj svetských
vládcov Tibetu od 17. storočia až do odchodu 14. dalajlámu
z Tibetu v roku 1959. V súčasnosti je múzeom a pamiatkou,
ktorú chráni UNESCO.

Po zvrhnutí vlády Ranov v roku 1951 sa Nepál začal otvárať svetu. Práve v roku 1951 prišiel do Nepálu ako priateľ
kráľa legendárny ruský tanečník baletu a hoteliér Boris
Lissanevič, aby mu pomohol rozbehnúť turistický ruch.
Krátko po svojom príchode otvoril prvý hotel európskeho
štandardu, v nepálskom veľkolepom štýle v niekdajšom
paláci Ranov, aby privítal prvých európskych turistov
v zakázanom kráľovstve. Svoje služby neskôr rozšíril
o slávnu reštauráciu Chimney, ktorá po rozšírení položila
základy dnešného hotela Yak & Yeti.

Potala stojí na mieste pevnosti prvého tibetského kráľa Songtsena
Gampa, ktorý zjednotil Tibet v siedmom storočí a svoje opevnenie si
postavil práve na kopci Marpo Ri, tristo metrov nad okolitou krajinou.
Pôdorys Potaly má rozmery 400 x 350 metrov, steny sú hrubé až
päť metrov a trinásť poschodí ukrýva viac než tisíc izieb, desaťtisíc
kaplniek a dvestotisíc sôch.
So stavbou Potaly sa začalo v roku 1645, keď 5. dalajláma poslúchol
radu svojho duchovného vodcu a rozhodol sa vybudovať svoje sídlo
na križovatke ciest medzi kláštormi Drepung a Sera a centrom Lhasy.
Názov je odvodený od bájneho sídla patróna Tibetu Avalokitešváru.
Výstavba prvej časti trvala len štyri roky a už v roku 1649 sa sem
dalajláma nasťahoval. Palác bol následne dokončený až v roku 1694.

Hotel bol prestavaný v roku 1977 a potom opäť v roku
1989 a rozšíril tak svoju kapacitu na dnešných dvestosedemdesiat izieb. Stále si však zachováva atmosféru
starých čias a patrí k najluxusnejším hotelom Nepálu.

Potala zázrakom prežila tibetské povstanie aj čínsku kultúrnu revolúciu a dnes je silnou spomienkou na minulosť Tibetu.

Tento hotel máte už v základnej cene.

ČÍNA

Minimálny počet:
6 klientov
Maximálny počet:
12 klientov

Lhasa
Shigatse

Kathmandú
EBC

NEPÁL

Náročnosť

3

HOTELY:
Shangri-La Hotel, Lhasa
Yeti Hotel, Gyantse
Shigatse Hotel, Shigatse
Zhangmu Hotel, Zhangmu

13 dní
TERMÍN ⁄ CENA
→
→
→
→

38 — 2016

03.05.
11.08.
21.09.
18.11.

Yak & Yeti Hotel,
Kathmandu
LETENKA
biznis class: od 1200 €

3.610 €
3.820 €
3.450 €
3.450 €

✗

✓

✗

Gyantse
Prime Hotel, Peking

21.04.
30.07.
09.09.
06.11.

Luxus Business class Golf

Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.

REŠTAURÁCIA
New Mandala
Restaurant, Lhasa

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku
▸▸dva miestne lety
▸▸ubytovanie v dvojposteľových izbách
4⭑ hotelov (na hranici jednoduchší
3⭑ hotel)
▸▸prenajatý autobus na celý čas
▸▸tibetské permity
▸▸slovenského BUBO–sprievodcu
a miestnych sprievodcov
▸▸množstvo prehliadok a výletov
▸▸poistenie proti insolventnosti
CENA NEZAHŔŇA
víza (vybavíme vám ich), stravu
(okrem uvedenej), letiskové poplatky.

04
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BLACK PEARL
ÁZIA

Bhután ∙ India

Bhután, Sikkim,
Dardželing

Poďte s nami už 12. rok po sebe objavovať bájnu Šangri-La.
Ponúkame vám najširší a najkomfortnejší program na Slovensku aj
v Čechách. Izolované kráľovstvá v Himalájach a svet, ktorého inde
už niet. Hrubý domáci produkt kontra hrubé domáce šťastie.
40 — 2016

01

Na rafte po
sikkimskej rieke, na koni
k Tigriemu hniezdu, na
džípe k najkrajšiemu
východu slnka na svete

02

①

⑧

Odlet z Viedne

O Bhutáne sa hovorí, že sa končí tam,
kam sa dokotúľa kameň z Himalájí. Prečo?
Vysvetlíme si. Okolo vodných elektrární, ktoré
Bhutánu stavajú Indovia (aj o tom si povieme
viac) stúpame do druhého mesta Bhutánu.
Čaká nás PARO s prastarým dreveným mostom a prvým dzongom – pevnosťou.

②

Let do východnej Indie, tak rozdielnej
od turistami navštevovaných oblastí. Bezprostredne po pristátí začíname stúpať do
himalájskych kopcov. Až v roku 1841 tu začali
Briti pestovať čaj, dnes sa čaj Dardželingu radí
medzi najvyhľadávanejšie druhy na svete. Okolo nás čajové plantáže a fantastické prírodné
scenérie. Nečudo, že DARDŽELING už v 19.
storočí slúžil ako sanatórium bielych dobyvateľov Indie. Vychutnávanie večerného mesta,
ktoré má podobné fluidum ako Kathmandu.

⑨

Treking (polovica cesty sa dá prejsť na
malom koníku) k rozprávkovému TIGRIEMU
HNIEZDU, budhistickému chrámu nalepenému vysoko na skale.

③

Ešte za tmy stúpame na prenajatých
džípoch na Tigrí vrch. Je toto najkrajší východ
slnka, aký sa dá na našej planéte zažiť? Štyri
z piatich najvyšších vrchov našej planéty ako
na dlani vrátane Mt. Everestu a sikkimskej
Kančenčongy. Späť do DARDŽELINGU: čajové
plantáže, ochutnávka čaju a nákupy toho
najlepšieho, čo sa urodilo.

④

GANGTOK, hlavné mesto Sikkimu, ktorý
bol ešte v roku 1975 nezávislým kráľovstvom.
Kláštor Enchey rádu Nyingma je jedným z najdôležitejších v celom Sikkime. Sediaci Budha,
Bódhisatvovia a sochy učencov okolo. Večné
koleso bytia, dordže – symbol moci, svastiky
a ďalšie náboženské výjavy a nástroje nás
fascinujú na každom kroku

⑤

Kláštor RUMTEK je snom cestovateľov.
Patrí budhistickému rádu Kagyupa. Keď Číňania okupovali Tibet, jeho svätosť Gyalwa
Karmapa, 16. reinkarnácia Karmapu (obdoba
Dalajlamu z rádu Gelukpa) utiekol práve sem.

⑥

Schádzame z hôr popri posvätnej rieke
Sikkimu Teesta, na ktorej si môžete zarafto-

03

vať (cca. 70 USD). Ľavý breh patrí Západnému
Bengálsku, pravý južnému Sikkimu. Dotknite sa himalájskej prírody z inej perspektívy.
KALIMPONG: miestny trh, Krišnov chrám
a nezvyčajný kresťanský kostol s podobizňami
Ježiška v žltej čiapke Dalajlámu.

⑦

Prekračujeme hranicu a všetko okolo nás
sa mení. Sme v horskom kráľovstve, v Ríši
draka s vysokým analfabetizmom, nedávno
zrušeným otroctvom a s prastarou kultúrou
s množstvom rituálov, ktorými je poprepletaný každodenný život. Transfer prenajatým
minibusom do tradičného first class hotela.
Pohostenie: kewa datse sú zemiaky s roztaveným jačím syrom, phak ša laphu zasa
bravčové s obrovskými reďkovkami, kvalitný
čaj a silné pivo Druk.

DRUGYEL DZONG, kde Bhutánci niekoľkokrát porazili dobyvačnú armádu z Tibetu.
Uvidíme DŽOMOLHARI (7 329 m), posvätnú
bielu horu, ktorá sa hanbí a často je v oblakoch? Sedlo DOČU LA, kde si pri dobrej káve
vychutnáme výhľady na Himaláje a prehupneme sa do úrodného údolia k pôvodnému hlavnému mestu. PUNAKHA: impresívne maľby,
všadeprítomní mnísi, obrovská socha Budhu
Šakjamúniho.
Návšteva kláštora Božského blázna, ktorý
sa v 15. storočí snažil priblížiť budhizmus ľudu
cez alkohol a sex. Požehná nám mních veľkým
penisom zo slonovinovej kosti? Príchod do
hlavného mesta. THIMPU je jediným hlavným
mestom na svete bez svetelnej signalizácie.
Čorten venovaný tretiemu kráľovi Bhutánu.
Zástupy ľudí, ktorí okolo neho krúžia v modlitbách. Poobede priestor na nákupy či na návštevu tradičnej nemocnice, kde sa môžete nechať
zadarmo vyšetriť a dostanete lieky z horských
bylín, ktorými je Bhután tak povestný.

→ Transfer na letisko a odlet domov.
Prílet do Európy.
2016 — 41

Tigrie hniezdo
(Paro Taktsang)

⭑⭑⭑⭑

Elgin Hotel, Darjeeling

Tigrie hniezdo (bhutánsky názov znie Paro Taktsang)
je výnimočným posvätným miestom budhizmu v bhutánskych Himalájach. Jeho neuveriteľná poloha na
skalách nad Parom už stovky rokov priťahuje pútnikov
a cestovateľov z celého sveta. História chrámu siaha
do roku 1692, keď sa miestni budhisti rozhodli uctiť
si miesto, kde v jaskyni v ôsmom storočí tri roky, tri
mesiace a tri dni meditoval ich bájny ochranca Guru
Padmasambava. Práve tento svätec priniesol budhistickú vieru do Bhutánu, keď sem priletel z Tibetu
na tigrici (odtiaľ pochádza názov chrámu).

Niekdajšia letná rezidencia maharadžov z Cooch Beharu je
dnes luxusným hotelom pripraveným ponúknuť vám služby
na špičkovej úrovni. Hotel leží v srdci mesta Dardželing,
v nadmorskej výške 2000 m.n.m. na úpätí Himalájí a so
svojou stotridsaťročnou históriou je súčasťou koloniálnej
histórie Dardželingu. Prekročíte prah, nadýchnete sa koloniálnej atmosféry, na jazyku cítite bublinky uvítacieho
koktejlu, na krku hodvábny šál na uvítanie a ste doma aj
v tomto exotickom regióne.
Už viete, čo je to šarm starého sveta. Vedie vás k tomu
originálna elegancia, barmský tikový nábytok, dubové
podlahy, vôňa krbu a jemné klavírne tóny. Zo všetkých
izieb máte famózny výhľad na okolité kopce a údolia.
V priebehu niekoľkých minút ste na hlavnej ulici High
Street s množstvom barov, reštaurácií a obchodov. Ak
zostanete oddychovať v hoteli, môžete využiť ponuku
kvalitných ajurvédskych masáží.
Tento hotel je jednoducho stelesnením luxusu a kvality
v indickej exotike. Máte už v základnej cene.

TIBET

Kathmandú

NEPÁL

Sikkim

Tigrie hniezdo leží v nadmorskej výške 3120 m.n.m.,
900 metrov nad údolím mesta Paro. Na prvý pohľad
je dokonale neprístupné a výstup k nemu, keď sa vám
pomaly otvára cesta k chrámu, je zážitkom na celý život.

Minimálny počet:
6 klientov
Maximálny počet:
12 klientov

Paro
Thimpu

Náročnosť

Luxus

3

✗

HOTELY:

Dardželing

INDIA
BANGLADÉŠ

14 dní

New Elgin, Darjeeling
Hotel Norkhill, Gangtok
Hotel SilverOaks,
Kalimpong
Hotel Druk, Phuentsholing
Tashi Namgay Resort, Paro
Punatsangchu Resort,
Punakha
Hotel Thimphu Tower,
Thimphu
LETENKA

TERMÍN ⁄ CENA
20.04.
19.10.

→ 03.05. 4.490 €
→ 01.11. 4.490 €
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Business class: od 1.400 €
Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.

Business
class

✓

Golf

✗

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodné letenky
▸▸dopravu podľa programu prenajatými dopravnými prostriedkami
▸▸ubytovanie v Indii v 4⭑ hoteloch
▸▸v Bhutáne v hoteloch prvej triedy
▸▸raňajky v Indii
▸▸plnú penziu v Bhutáne (vždy švédske
stoly)
▸▸drahý poplatok kráľovi za každý deň
nášho pobytu
▸▸slovenského BUBO-sprievodcu a na
celý čas aj miestnych sprievodcov-špecialistov
▸▸všetky vstupy do pamiatok
▸▸poistenie proti insolventnosti.
CENA NEZAHŔŇA
víza (vybavíme ich), letiskové poplatky,
miestne lety: (cca 450 €)

01 Tigrie hniezdo,
Bhután
02 Výhľady na Himaláje na každom
kroku

03 Veselá živá India
04 Mnísi a hrubé
domáce šťastie
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BLACK PEARL
ÁZIA

India

India

– zlatý trojuholník

Dillí, Jaipur, Taj Mahal. Tento okruh sa nenazýva Zlatý trojuholník
náhodou. Spoznajte za krátky čas to najslávnejšie z neuveriteľnej
Indie. Najkrajšia stavba planéty postavená z lásky, pestrofarebný
Jaipur, staré aj nové Dillí. A do Indie sa budete chcieť vrátiť…
44 — 2016

01

8 pamiatok UNESCO
na jednej ceste za
6 dní? Toto je možné len
v neuveriteľnej Indii.

02

①

Odlet do Indie.

②

DILLÍ – prílet do hlavného mesta krajiny. Atmosféra Dillí vás dostane. Kvalitná
prehliadka starého Dillí – prvé dotyky s hinduizmom. V sikhskom chráme vám porozprávame o histórii tohto náboženstva, ktoré
mnohí pokladajú za agresívne, no dnes z jeho
radov pochádza aj indický premiér. Uvidíme
aj najväčšiu a najkrajšiu mešitu miliardovej
Indie Jama Masjid zo 17. storočia. Korenia od
výmyslu sveta, pestrofarebné šatky a neskutočná tlačenica. India Gate – symbol nového
Dillí. Prvá indická večera. Máte chuť na kura
Tandoori? Alebo vám viac chutí Palak Paneer?
Sprievodca vás zasvätí do tajov indickej kuchyne. Qutab Minar (UNESCO) – najstaršia
moslimská pamiatka Dillí so železným stĺpom,
ktorý preslávil Däniken. Najvyšší tehlový minaret na svete a prvý vrchol našej cesty.

③

JAIPUR – hlavné mesto púštneho a najpestrofarebnejšieho miesta celej Indie, štátu
03
Rajastan. Jaipur je iný ako všetky ostatné
mestá so širokými ulicami a ružovými fasádami domov, ťavy križujú ulice a ženy nosia najkrajšej stavby sveta. Nádherný z kilometra
najpestrofarebnejšie sárí. Symbol mesta Pa- aj z 5 cm (polodrahokamy vsádzané do mralác vetrov, trhy látok a drahokamov.
moru). Červená pevnosť mughalských panovníkov (UNESCO) a legenda o Shah Jahanovi.
④ FATEHPUR SIKRI – (UNESCO): nádher- Transfer na letisko v Dillí.
né mesto Akbara (najväčší panovník Indie
pred britskou nadvládou), ktorým budeme ⑥ Prílet domov z krátkej intenzívnej cesty.
prechádzať ako veľkým múzeom. Mestu pár
rokov po vystavaní došla pitná voda a ostalo perfektne zachované. Uvidíme aj hrobku
veštca s tajomným mramorovým oknom
vypracovaným z obrovskej mramorovej dosky.

⑤

AGRA: bývalé hlavné mesto ríše. Podrobná prehliadka Taj Mahalu (UNESCO), vraj

Indická kuchyňa
Indická strava je taká pestrá, aká je pestrá táto krajina. Rôzna klíma, kultúra,
etnické zloženie obyvateľstva či náboženstvo formovali chute, ktoré patria
k najlepším na svete. Spoločné majú
azda len minimum či úplnú absenciu hovädzieho a bravčového mäsa (nahrádza
ho baranina a kuracie) a inklináciu k vegetariánstvu. Niektoré prvky indickej kuchyne sem doniesli Európania (zemiaky
alebo chilli), o iné zasa India obohatila
svet (obchod s indickým korením prispel
k rozvoju európskych zámorských výprav
a tak sa nepriamo podieľal aj na objavení Ameriky). Základom stravy v regióne, kde sa budeme pohybovať my, je
šošovicový dál, placka roti, zeleninové
sabdži a ryža.
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⭑⭑⭑⭑⭑

Taj Mahal

Raj Palace, Jaipur

Keď sa v roku 1503 maharadža Prithviradž Singh Dži
stal kráľom Amberu, Jaipur ešte ani nestál. Jeden z jeho
potomkov postavil v roku 1727 palác, ktorý poznáme pod
názvom The Raj Palace. Dodnes v ňom bývajú potomkovia
staviteľa a hotel patrí princeznej Jayendre Kumari. Práve
pod jej dozorom sa v roku 1995 uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia paláca, na ktorej pracovalo osemsto pracovníkov.
Podarilo sa jej zachovať niekdajšiu veľkoleposť stavby
a zároveň pridať všetky vymoženosti súčasnej doby. Po
dvojročnej rekonštrukcii hotel otvoril svoje brány ako grand
heritage hotel. Zaujímavosťou je, napríklad, fakt, že každá
suita má svoje vlastné súkromné múzeum (svetový unikát).
Hotel získava rok čo rok titul najlepšieho historického
hotela na svete. Medzi svetovú špičku patrí aj jeho reštaurácia s najväčším kryštálovým lustrom celej Indie. Medzi
hosťami nájdeme mená kráľovských rodín celého sveta
a najväčšia suita Shahi Mahal Presidential Suite sa hrdí
titulom najdrahšej suity na svete. Čaká vás tu šesť spální,
vlastná jedáleň, divadlo, kuchári, bazén, spa so stenami
z dvadsaťštyrikarátového zlata a neskutočná knižnica. Noc
v tejto suite stojí len 45 000 amerických dolárov.

Kde bolo, tam bolo, v krajine, kde sa piesok lial a voda
sypala, žil raz jeden mocný kráľ. Kráľ sa volal Shah
Jahan a jeho manželka sa volala Mumtaz Mahal. Kráľ
svoju manželku veľmi ľúbil a ona ľúbila jeho. Aj preto
mu porodila štrnásť krásnych detí. Keď v roku 1631
priviedla na svet štrnáste dieťa, zomrela. Kráľ horko
zaplakal. Rok smútil sám, nikto ho nevidel, a keď opäť
vyšiel medzi svojich služobníkov, vlasy mu zosiveli,
chrbát sa mu ohol a tvár mal ako starec. Shah Jahan
sa rozhodol postaviť svojej milovanej hrobku, akú
svet nikdy predtým nevidel.
Taj Mahal stavali dvadsaťdva rokov a nijaká iná stavba predtým ani potom už neprekonala jeho dokonalosť. Projekt stál na dnešné peniaze 900 miliónov eur
a pracovalo na ňom dvadsaťdvatisíc umelcov.
Všetko ostatné uvidíte na mieste. Taj Mahal je dokonale jedinečný.

O cenách píplatku za tento hotel sa informujte v kancelárii.

Minimálny počet:
6 klientov
Maximálny počet:
12 klientov

Delhi

Náročnosť

Luxus

1

✓

Business
class

Golf

✓

✗

INDIA

Jaipur

Agra
HOTELY:
Jaypee Siddhartha, Dillí
Park Regis, Jaipur
Mansingh Palace, Agra
LETENKA
Business class: od 1.200 €

6 dní

Park Balluchi,
Haus Khaz, Delhi

TERMÍN ⁄ CENA
01.03.
20.04.
26.08.
07.10.

→
→
→
→
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06.03.
25.04.
31.08.
12.10.

REŠTAURÁCIA

1.620 €
1.620 €
1.820 €
1.620 €

Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku
▸▸ubytovanie v luxusných 5* hoteloch
s raňajkami
▸▸slovenského BUBO sprievodcu
▸▸kompletnú dopravu počas celého
pobytu
▸▸letiskové transfery v Indii
▸▸poistenie proti insolventnosti.
CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, vstupné, víza.

01 Pestrofarebné sárí
Rajastanu

03 V mughalskej
pevnosti, Agra

02 Krásny Taj Mahal

04 Qutab Minar, Dillí
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BLACK PEARL
ÁZIA

Rusko

Cesta Kostí
– pól chladu

Kolymská diaľnica alebo aj Cesta kostí. V roku 1932 sa Stalin rozhodol, že
spojí dve mestá na ďalekom východe. Jedno z najchladnejších miest na
svete Jakutsk s najopustenejším mestom na svete na brehoch Ochotského
mora s exoticky znejúcim menom Magadan. Na tom projekte by nebolo
nič zlé, keby nevyužil lacnú pracovnú silu z gulagov a po celej dĺžke cesty
dal príkaz stavať pracovné tábory, ktoré sa so svojimi príbehmi vyrovnali
nemeckým koncentračným táborom. Vyše 2500 kilometrov cez večne
zamrznutú pôdu s najnižšou teplotou na svete na okraji Sibíri a na
niektorých miestach s večným snehom a ľadom. Toto je cieľ našej cesty.
48 — 2016

01

Premenenie vriacej
vody na jemný prášok
v priebehu sekundy
v extrémnom mraze.

02

①

Odlet do Moskvy. Prvý závan ruskej zimy.
Mínus 26? Bude aj viac. MOSKVA: najväčšie
mesto Európy, sídlo patriarchu a výherca
súťaže o najdrahšie mesto sveta posledných
rokov. Farebné cibuľové vežičky chrámu Vasila
Blaženého sú symbolom ruskej architektúry.
Chrám Krista Spasiteľa je centrom ruskej
pravoslávnej cirkvi. Kremeľ je centrom Moskvy
a celého Ruska.

⑨

Dnes opustíme Jakutsko a ocitneme sa
v Kolymskej oblasti. Jakutsko a Kolymská
oblasť patria k najväčším producentom zlata
a diamantov. SUSUMAN: mesto zlatokopov.
Porovnáte ho s mestami na Aljaške? Dozvieme sa, ako žijú, čo robia a vlastne ako sa darí?
Susuman bol takisto miestom jedného z najväčších pracovných táborov v Rusku Zaplag.

Kolymská diaľnica sa končí. Prešli sme
približne 2500 km a prešli sme iba zlomok
Ruska. Dokázali sme zvládnuť teploty, ktoré
03
hraničia s nemožnými. Pred nami je Ochotské
more, Magadanská zátoka a mesto MAGAzimu. Získame certifikát Pól chladu, získanie DAN. Magadan patrí k najizolovanejším mesktorého je ťažšie ako zdolať Severný pól.
tám Ruska, najbližšie väčšie mesto je práve
Jakutsk. Vzdialenosť? Niečo okolo 2000 km.
⑥→⑦ Okolie Ojmjakonu je nedotknutou V nedávnej minulosti bol Magadan najdôležiprírodou trvalo ovládanou zimou. Napriek tejším prístavom, do ktorého smerovali lode
tomu tu život ide ďalej. V školách sa učí, dokiaľ s väzňami určenými do pracovných táborov.
teplota nedosiahne vonku -55, pohľad na teplo Viete, aký je súvis medzi Magadanom a neje tu zásadne odlišný od toho nášho. Navští- zvolením Henryho Wallaceho za prezidenta
vime farmu, kde sa šľachtia miestne odolné USA? Dozviete sa.
kone, múzeum a meteorologickú stanicu, kde
bola nameraná najnižšia teplota na pevniPrehliadka Magadanu. Antropologické
ne v histórii. Áno mínus 71,2 stupňa Celzia. a geologické múzeum, prístav, obrovská orNezabudneme ani na zimný tábor pastierov todoxná katedrála svätej trojice a memoriál
④ Oblečení sadneme do vykúreného auta sobov a rybačku na ľadových jazerách. Vy- obetiam Stalina. Príjemný zimný deň na poa vydáme sa do krajiny, kde by mal aj mrázik skúšame tu doslova všetko. Teplý čaj, ruská breží Ochotského mora a záver našej cesty.
problémy? Kolymská diaľnica spájajúca Ja- vodka a folklórny koncert sa o nás postarajú
kutsk a Magadan v dĺžke cca 2500 km bude v noci. Pri akých teplotách štartujú autá? Ako
Odlet z Magadanu a prílet do Viedne. Je
našim domovom. KHANDYGA: mladé mesto sa dá chodiť na toaletu von? Čo to znamená to zmena, čo poviete?
prechádzka po čerstvom vzduchu? Na všetky
na rieke Aldan, miesto bývalého gulagu.
otázky dostanete odpoveď. Stále je zima.
⑤ OJMJAKON a sme tu. Najchladnejšie
04 Nonstop
01 Motel v ľadovom
miesto na pevnine. Malá usadlosť s 470 oby- ⑧ Ojmjakon nechávame za sebou a prechánaštartované
zovretí
vateľmi, kde teploty dosahujú takmer mínus dzame okolo úžasnej horskej scenérie. Našim
04 Hlavne, že je
02 Ľadové kráľovstvo
70 stupňov Celzia. Naše teplé bundy vymeníme novým cieľom je UST NERA. Mesto na sútoku
teplo.
03 Bane na zlato
za sobie kožušiny a vyjdeme von. Zvládneme riek Nera a Indigirka. Základňa zlatokopov
06 Kolymská
magistrála
to? V tomto mieste na tomto zájazde čakajte a kedysi aj administratívne centrum gulagov.

②→③

Nasadneme do lietadla, ktorého
cieľovou stanicou je Sibír a jeho obrovská
nedotknutá oblasť JAKUTSKO. Najväčšia
republika Ruskej federácie a zároveň jeden
z najväčších štátov sveta. JAKUTSK: hlavné
mesto celého štátu stojace na trvalom permafroste. Prehliadku mesta začneme v múzeu permafrostu, ktoré je jediné svojho druhu
na svete. Prechádzka po zamrznutej rieke
Lena. Viete na ktorom brehu leží Jakutsk?
Príprava na našu cestu do Magadanu. Nákup
oblečenia, baraníc a popritom si porozprávame o diamantoch a zlate, ktoré sa tu ťažia
v obrovských množstvách. Teploty ako mínus
40 nie sú ničím nezvyčajným a príprava musí
byť dokonalá.
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04

- 55
Vyjdeme von z letiskovej haly a v tom dostaneme poriadny
teplotný šok. Mínus 45! Chcem sa poriadne nadýchnuť,
ale mráz mi stiahne pľúca. Keď sa nadýchnem nosom,
okamžite sa mi vytvárajú jemné kryštáliky v nose a ani
nie za minútu mám bielu špirálu na očných viečkach a na
brade. Vyzerám ako dedo mráz, ale radosť zo zimy mi kazí
chlad na prstoch, ktoré som si zabudol poriadne obaliť.
Keď si zabudneš niečo obliecť, zima ti to hneď pripomenie.
Keď chceme fotiť, do minúty máme jemné omrzliny a pár
minút ich musíme poriadne zohrievať. Radujem sa z každej minúty z tohto mrazivého pekla. Všetko okolo nás je
zamrznuté, primrznuté a ľadové. Rozvodná sieť, mosty,
stromy, lavičky v parkoch, antény, vodovodné potrubie,
autá… to všetko má ľadovú prikrývku. Čudujem sa, že
niekto dokáže v tomto žiť. Kamarátka Oľga však len
sucho skonštatuje, že takéto teploty sú na január veľmi
teplé. ,,Teraz by mala zima dosahovať hodnoty okolo – 55.
Takéto počasie máme, keď začína jar. Ale teším sa, že sa
zajtra pôjdem prejsť s kamarátkami po meste a pôjdeme
na kávu“. Naše auto s ktorým budeme cestovať sa vôbec
nesmie vypnúť, inak ho naštartujete až na jar.

Moskva

RUSKO

05

Ultimate expedition
Už len ten pocit, keď si v strede ničoho!
Spíme u domácich, využívame latríny a kúpeme sa v ruských saunách a vôbec nám to nevadí. Námaha je odmenená zážitkami, ktoré v živote nedevalvujú a časom získavajú
na svojej hodnote. Už len ten pocit, keď si v strede ničoho!
Neuveriteľné ticho, ktoré počuješ. To sa nedá opísať! Alebo
večerná obloha s miliardami hviezd je pre mňa lepšia ako
v Tibete pri Mount Evereste. A keď máte šťastie ako my,
príde aj polárna žiara pri teplote – 52 Celzia. Obloha sa
vám sfarbí na tyrkysovo, zeleno, modré predstavenie.
Raz je maličká a za pár sekúnd zaplní celý obzor. Ani
treskúca zima nám odrazu nevadí. Vtedy si poviete, že
sa sem oplatilo prísť!

Minimálny počet:
3 klienti
Maximálny počet:
6 klientov

Jakutsko

Náročnosť

Luxus

5

✗

Business
class

✓

Golf

✗

Magadan

12 dní
TERMÍN ⁄ CENA
15.01.
15.02.

→ 26.01. 7.650 €
→ 26.02. 7.650 €

2017
03.01.

→ 14.01. 7.650 €
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LETENKA
Business class: od 980 €
REŠTAURÁCIA
Domáca strava
v Ojmjakone

CENA ZAHŔŇA
▸▸letenku do Jakutska a späť
▸▸ubytovanie v hoteloch/privátoch v dvojposteľových izbách
▸▸letiskové transfery v Rusku
▸▸privátnu dopravu počas celého
pobytu prispôsobené extrémnym podmienkam
▸▸súkromného slovenského
BUBO sprievodcu so skúsenosťami z chladných oblastí

▸▸certifikát Pól chladu
▸▸raňajky a večere
▸▸asistenčné služby CK BUBO
▸▸ruskú zimu
▸▸letiskové poplatky
▸▸víza do Ruska
CENA NEZAHŔŇA
ostatnú stravu, fakultatívny
program, nápoje

Poznámka: Ide o zájazd v zimných mesiacoch. Klientov berieme iba po
osobnom pohovore. Teploty budú dosahovať mínus 50 až mínus 70
stupňov. Je nutné dodržiavať pokyny sprievodcov a správne sa obliekať
a správať. Naším cieľom je ruská zima a túžba spoznať život v týchto
drsných oblastiach počas najkrutejších mesiacov roka. Zájazd nie je pre
padavky. Vidiecke, izolované Rusko ponúka autentické zážitky na ruský
spôsob. Ubytovanie, strava budú najlepšie, aké sú na mieste dostupné.

06
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ÁZIA

Japonsko

Zlatá cesta
Japonskom

Japonská spoločnosť je vo všetkom iná ako naša. Nad mnohými
vecami sa nám v Japonsku bude rozum zastavovať. Sebavedomý
a tvrdo pracujúci národ s jedinečnou izolovanou kultúrou. Miesta kde
sa stretávajú ultra moderné veci s tisícročnými tradíciami a fungujú.
Zoznámime sa s japonskou presnosťou, citom pre detail a zmyslom pre
vkus. Poradíme vám špičkové reštaurácie kde sa stiera hranica medzi
jedlom a umením. Malá skupina, ale cesta iba s vašim súkromným
sprievodcom vám umožní venovať sa nerušene iba Japonsku.
52 — 2016

01

Zažijeme mystickú
atmosféru a očistu pri
plávajúcej tori.

02

①

Odlet z Európy a prelet do TOKYA.

②

Prílet do TOKYA a prvé zoznámenie sa
s najväčším mestom na svete - aj s predmestiami tu žije 33 miliónov obyvateľov. Ubytovanie v kvalitnom hoteli. Stihneme dnes nezabudnuteľný výhľad na mesto? (ak budeme
mať šťastie, po prvýkrát uvidíme bájnu Fudži).
Takto ste si predstavovali Japonsko? Tokyo
bude na tomto zájazde hlavne modernou
vsuvkou, avšak naše prechádzky pretkáme
aj návštevami historických zákutí.

③

Raňajky a ideme na to! Tsukiji, najväčší rybí trh na svete, kde nájdete vyslovene
neskutočné živočíchy. Dáme si na desiatu
to najčerstvejšie suši? Ginza, nazývaná aj
Champs-Elysees Tokia. Tu jazdili prvé japonské autá, tu sa prvýkrát tancoval vtedy
moderný charleston, sem sa chodila promenádovať japonská fašistická mládež. Dnes
je Ginza obchodnou a neskutočne luxusnou
štvrťou hlavného mesta. Prechod cez Dúhový most, Ódaiba - kedysi súčasť obranného
opevnenia Tokya, dnes oddychové miesto
obyvateľov mesta a IT centrum celej krajiny. Individuálne nákupy v elektrickom meste
Akihabara, kde nájdete elektroniku, o ktorej
ste ani netušili, že sa dá vymyslieť. Shibuya
s najväčšou križovatkou sveta a fotografia
s Hachikó. Stihneme počas tokijských dní aj
niečo navyše? Bláznivé Harajuku, či tradičnú Asakusa štvrť s krásnym budhistickým
chrámom?

④

Raňajky. Prenajatým klimatizovaným autobusom do KAMAKURY, bývalého hlavného
mesta Japonska, kde sa začala písať história
šógunov a bojovných samurajov. Hačimangú,
naša prvá šintoistická svätyňa, so všetkým,

čo k nej patrí. Veštenie budúcnosti tak, ako
to robia Japonci až doteraz. Národný park
HAKONE s jeho prekrásnou prírodnou scenériou. Uvidíme ešte raz Fudži? Návšteva
vulkanického údolia ÓWAKUDANI, známeho
svojimi horúcimi prameňmi. Dáte si vajíčko uvarené v sopečnej vode? Podľa legendy
vám každé takéto vajíčko predĺži život o 7
rokov. Prechod cez Kawasaki a Jokohamu,
prvý dotyk so šírym oceánom a pozorovanie
šantiacich surfistov. V prípade nemožnosti
navštíviť kvôli zvýšenej seizmickej aktivite
údolie Ówakudani, zmeníme trasu a snažíme
sa dostať do inej časti NP Hakone, do oblasti
Piatich jazier, čo najbližšie pod horu Fudži.

Hondóri a asi najlepšie okonomiyaki v Japonsku. Je Hirošima smutným miestom? Budete
veľmi milo prekvapený.

⑦

Výlet na nádherný ostrov MIJADŽIMA.
Svätyňa ICUKUŠIMA a jej slávna červená
plávajúca brána torii, ktorá pri prílive zdanlivo
pláva po hladine. Svätyňu dala v roku 593 postaviť cisárovná Suiko a je tiež pod ochranou
UNESCO. Ide o najfotografovanejší objekt
Japonska, ktorý však pre jej nedostupnosť vidí
málo zahraničných turistov. Na obed ochutnáme špecialitu ostrova – ustrice, alebo úhora.
Túlanie sa po ostrove a jeho budhistických
chrámoch. Ak ste romantická duša, tu si určite
poviete „takto som si predstavoval Japon⑤ Celodenný výlet do NIKKÓ. Japonci ho- sko“. Večer si môžete vyskúšať onsen-mániu
voria: „Nehovor o kráse, kým si nevidel Nikkó!“ v tradičných japonských kúpeľoch.
Pochopíte prečo. Pozrieme si celý komplex
chrámových budov, zasadený v nádhernom ⑧ Presun šinkansenom do najkrajšieho mesprostredí národného parku. Tóšógú – svätyňa ta krajiny. KJÓTO, sídlo cisára od roku 794 do
a zároveň mauzóleum zakladateľa dynastie 1868, je kultúrnym a náboženským centrom
Tokugawa zo 17. storočia, ktorej krása svedčí krajiny. V tomto meste s viac ako 1700 chráo bohatstve a moci šógunov. Brána slnečného mami a svätyňami by sa dal stráviť mesiac.
jasu Jómeimon – národný poklad – hýriaca Návšteva Zlatého pavilónu, Kinkakudži, ktorý
farbami a stovkami jemných drevorezieb. Sve- je najznámejšou pamiatkou celého Japonska.
toznámy reliéf opíc (nepočujem, nehovorím, Slávna zenová záhrada v chráme Rjóandži
nevidím). Stajňa s posvätným bielym koňom. z 15. storočia, v ktorej nenájdete ani jednu
Revúci drak na strope budhistického chrámu. rastlinu, ani jeden kvet. Budete nadšení, keď
Mohutné cédrové aleje. Cesta serpentínami pochopíte symboliku japonskej záhradnej
do hôr k najvyššiemu vodopádu Japonska architektúry. Podvečer ubytovanie na hoteli
Kegon, výťahom dole k vodopádu, fotografie. a večer prvá prechádzka štvrťami tajomných
Náročný, ale nádherný deň. Návrat do hotela. gejší. Uvidíme ich tento večer?

⑥

Zážitok z presunu šinkansenom na teplý ⑨ Prehliadka Kjóta po vlastných. Určite si
juh až do HIROŠIMY, kde si pripomenieme nenecháme újsť úžasný Kiyomizudera na úpänajväčšiu tragédiu 20. storočia. Návšteva tí hory. Prechádzame uličkami starého Kjóta,
Parku mieru s množstvom papierových žeria- cítite atmosféru z filmu Gejša? Podmanivý
vov, ktoré sem zasielajú ľudia z celého sveta. Kodaiji postavený pre jedného z najväčších
Múzeum a Atómový dom. Nákupná avenue japonských hrdinov Toyotomiho Hideyoshiho.
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Svätyňa Jasaka a park, kam chodia Japonci jeden deň
v roku pozorovať kvitnúce sakury (japonská čerešňa).
Brána budhistického chrámu Čionęin – najväčšia v Japonsku. Svätyňa Heian, dokonalá replika prvého cisárskeho
paláca v Kjóte z roku 794.

Samuraj

NARA:bývalé hlavné mesto Japonska, s množstvom
zaujímavých chrámov a svätýň, roztrúsených po okolí.
Chrám Tódaidži z 8. storočia – najväčšia drevená stavba
na svete. Šestnásťmetrová socha sediaceho bronzového
Budhu. Pôsobivá svätyňa Kasuga, známa svojimi 3000
kamennými a bronzovými lampášmi. Spoločnosť nám
bude robiť vyše 1200 krotkých srniek. Návrat do Kjóta.
Večer máme pripravenú návštevu súboja kendó (masky,
tradičné brnenie, drevené meče), ukážku japonskej lukostreľby kjúdó a pod. Idete?

Samuraj bol stredoveký japonský bojovník, známy predovšetkým
svojou oddanosťou.
Samuraji boli vždy cvičení od veľmi útleho veku. Už ako desaťročných ich posielali na miesta plné strachu, ktoré museli mladí
učeníci prekonať. Medzi také miesta patrili napríklad cintoríny,
márnice, husté lesy alebo opustené zrúcaniny budov. Na začiatku
samuraji bojovali hlavne s lukom. Až neskôr sa začali zdokonaľovať vo vojenskom umení s mečom (bušidó). Neskôr sa samuraji
začali vzdelávať aj na duchovnej stránke, a to v oblasti maliarstva,
meditácie a rôznych daľších predmetov slúžiacich na vylepšenie
duchovného stavu. Najstarší a najbežnejší spôsob nosenia meča sa
nazýval Tsurumaki Gatame No Shio To. Ten predpisuje pre katanu
horizontálnu polohu – ostrím hore. Malo to svoj účel. Pri tasení
meča mohol samuraj ihneď viesť úder na protivníka. Krátky meč
wakizaši bol umiestnený za opaskom ostrím dolu.

→ Naša cesta Japonskom pokračuje. Smerujeme
do Osaky, obchodného centra, kde sa ľudia na ulici zdravia:
„koľko si dnes zarobil?“ Neóny, reklamy, herne pačinko, nádherne vystavané mesto s uvoľnenou atmosférou. Návšteva
Osackého hradu, najväčšieho v Japonsku. Transfer na hypermoderné letisko Kansai, postavené na umelom ostrove,
ktoré je pýchou Japonska, odlet domov. Prílet do Európy.

Minimálny počet:
4 klientov
Maximálny počet:
8 klientov

Nikko

Hirošima
Mijadžima

Kyoto

Náročnosť

Luxus

2

✓

HOTELY:

Tokio

Hilton Tokyo 4 ◐

Osaka

Rihga Royal Hotel 1 ◐
Nikko Princess 3 ◐

12 dní

Hilton Osaka 2 ◐
LETENKA
Business class: od 1380 €

TERMÍN ⁄ CENA
18.02. → 29.02.
22.03. → 02.04.
29.04. → 10.05.
12.06. → 23.06.
02.08. → 13.08.
20.10. → 31.10.
01.11. → 12.11.
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BLACK PEARL PRÉMIUM:
5.480 €
5.980 €
5.480 €
5.480 €
5.700 €
5.480 €
5.480 €

Najlepšie hotely v krajine
2960 € / 1 osoba
Mandarin Oriental Tokyo
Ritz Carlton Kyoto
Imperial hotel Osaka

REŠTAURÁCIA
Ishikawa, Tokyo

Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.

Business
class

✓

Golf

✗

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku do Tokya
a späť z Osaky v economy class
▸▸komplet ubytovanie v 5* hoteloch v dvojposteľových izbách
▸▸kvalitné raňajky
▸▸1 x večera v Michelinovskej
reštaurácii
▸▸dopravu po Japonsku šinkansenmi, rýchlovlakmi, vlakmi,
prenajatými autobusmi
▸▸trajekt na ostrov Mijadžima
▸▸vstupy podľa programu
▸▸slovenského BUBO-sprievodcu
▸▸najlepšie poistenie proti insolventnosti
▸▸asistenčné služby CK BUBO
CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, ostatnú stravu,
vreckové, cestovné poistenie.

01 Tréning sumo

03 Gejša

02 Ostrov Mijadžima,
neďaleko Hiroshimi

04 Uličkami Tokya
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Taiwan ∙ Hongkong ∙ Macao ∙ Guam ∙ Palau

Relax v Pacifiku

Veľmi atraktívny poznávací zájazd malými časťami - nečasťami
Číny a potom relaxom v Tichom oceáne na nádherných
ostrovoch, ktoré sú mimo klasických turistických ciest.
56 — 2016
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Kulinárske
dobrodružstvo
v najlepšej reštaurácii
v Hong Kongu

02

①→②

Odlet z Viedne a prílet do hlavného
mesta Taiwanu. Bájna zlatá Formosa, neskôr
útočisko režimov vytlačených z pevniny. Od
roku 1949 sídlo Čínskej republiky. Sme v Číne,
alebo nie?

Guam

③

Čo bol Kuomintang a kto Čankajšek?
Vysvetlíme si, čo oddeľuje Taiwan od Pekingu.
TAIPEI má dve tváre. Starú i mladú. Pôsobivé
Palácové múzeum s národným pokladom
Číny, ktorý po strastiplnej púti unikol z rúk
komunistov, mauzóleum národného hrdinu
Čankajšeka. Protikladom histórie je Xinyi,
najmodernejšia štvrť kozmopolitného mesta
a jej vyše polkilometrová veža Taipei 101.

④

Silné vlny omývajú kamenné formácie Nanya Rocks, stvorené prírodnými živlami. Dvojfarebná zátoka, húfy krabov a šálka vynikajúceho
zeleného čajíku v starej banskej dedinke.

⑤→⑥

Smerujeme na Macao. MACAO je
neuveriteľné miesto s atmosférou portugalských moreplavcov 16. storočia. Prvá európska usadlosť v Číne patrila ešte v roku 1999
Portugalsku. Stredomorská atmosféra, vône
kantonskej kuchyne a portugalských koláčikov.
Staré uličky (UNESCO) ako vystrihnuté z Lisabonu sa striedajú s čínskymi obchodíkmi.

⑦→⑧

03

úzke uličky Kowloonu, plné malých čínskych
obchodíkov a nočné trhy ako vystrihnuté z čínskych filmov. Hongkong je kozmopolitný kotol
a dostane aj vás. Hviezdnym trajektom na
samotný ostrov a historickým vláčikom na
slávny Victoria Peak. Na jeho svahoch chce
bývať každý bohatý Číňan. Hongkong máte
ako na dlani. Pre záujemcov výlet k bronzovej
soche Budhu na ostrove Lantau, ktorá bola
vybudovaná kvôli kúsku Budhových pozostatkov o veľkosti zrnka ryže. Večer odlet na
exotické ostrovy v Tichom oceáne. Máte na
výber dva ostrovy: Guam alebo Palau

Transfer do prístavu a pokračovanie
v ceste rýchloloďou do centra HONGKONGU.
Prešli sme len úzky pásik mora, stále sme
v Číne, ale teraz v britskom svete. Prejdeme sa
po najživšej tepne Hongkongu k Promenáde
hviezd so svetoznámym výhľadom na pano- ⑨→
Prílet na ostrov podľa vášho výberu
rámu hongkongských mrakodrapov. Dvoj- a 5 nocí relaxu.
poschodové električky, nekonečné chodiace
schody priamo v uliciach, bary a reštaurácie
Odlet a prílet domov.
na špičkovej európskej úrovni. Oproti tomu

Rozvinuté letovisko so stálym tropickým
podnebím počas celého roka.Koralové útesy
a plytká voda (zmena podľa prílivu a odlivu)
je vhodná aj pre deti a ideálna na šnorchlovanie. Zátoka Tuamon je zároveň najväčšou
atrakciou ostrova. Guam je nezaradeným
územím USA bez akýchkoľvek tropických
chorôb a dostáva prvé slnečné lúče v celých
Spojených štátoch. Ide o najväčší ostrov celej
Mikronézie, najbližšie k Mariánskej priekope
(-10971 m). Vyskúšate atrakciu kráčania po
morskom dne v morskom skafandri? Prechádzky po pláži, alebo na Pale San Vitores
Road preplnenej značkami ako Gucci, Rolex,
Chanel, Louis Vuitton, Hermes.

Palau
Palau je samostatná mladučká republika (od
r. 1994) zložená zo 16 spolkových štátov. Má
iba 22 000 obyvateľov, no má Rock Islands
(UNESCO) a tam jazierko, kde sa dá potápať s miliónmi medúz, ktoré vôbec nepŕhlia.
Celý deň máte rezervovaný na tento zážitok.
Úžasné more plné rýb a korytnačiek odborníci hodnotia ako jedno z najlepších na svete,
bielučké pieskové pláže. Omladzovacie krémy
z Mliečnej dráhy, čerstvé grilované ryby.
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05

Wahoo

04

Jazero Medúz

(Acanthocybium solandri)

Morské jazero na ostrove Elik Malk. Cez diery a štrbiny
vo vápencových skalách si medúzy našli cestu do jazera
a migrujú medzi jeho pokojnými vodami a oceánom.V jazere starom vyše 12000 rokov žijú miliardy nepŕhlivých
medúz. Dva dominantné druhy zlatá a mesačná medúza
si jazero prisvojili. Šnorchlovanie v tomto tichom svete
patrí k najväčším zážitkom z rajských ostrovov Palau.
Vyskúšajte to. Vstup do jazierka je 100 dolárov. Je to
vyhlásená atrakcia. Čakal som, že to bude dobré. No bolo
to oveľa lepšie. Tých medúz nie sú desiatky, ale desiatky
milónov, každým záberom rúk sa medzi tou želatinou
predierate. Možno to znie zvláštne, ale bolo to veľmi
príjemné a ja som sa celú hodinu smial a nevedeli ma
z tej vody dostať von.

Na Palau je to o japonskej strave, na Guame
o amerických rebrách, všade sú čerstvé kokosové orechy zadarmo. Nie sú turisti a tak
nie sú ani luxusné reštaurácie. No jeden gurmánsky zážitok predsa mám. Konečne som
chytil rybu. Bol to môj sen, chytiť rybu ako
Hemingway. Tu som chytil wahoo, vyše 20 kg
dravca, vyhláseného chutným mäsom. Naporcovali ho pre nás a my sme ho surového
zjedli. So sójou a limetkou. Bolo to moje najčerstvejšie sašimi, čerstvejšie než z rybieho
trhu Tsukiji v Tokiu.

ČÍNA

Minimálny počet:
8 klientov
Maximálny počet:
14 klientov

Taipei

Náročnosť

Luxus

1

✓

Business
class

✓

Golf

✓

Hongkong
Macao

HOTELY:

TAIWAN

Sheraton Taipei – 3 ◐
Lisboa – 2 ◐
Sheraton Hongkong – 1 ◐
Westin Guam – 5 ◐

14 dní

Royal Pacific Resort – 5 ◐
LETENKA

TERMÍN ⁄ CENA GUAM

TERMÍN ⁄ CENA

02.04.
23.06.
21.08.
18.10.

02.04.
23.06.
21.08.
18.10.

→
→
→
→
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15.04.
06.07.
03.09.
31.10.

3.320 €
3.510 €
3.510 €
3.510 €

→
→
→
→

15.04.
06.07.
03.09.
31.10.

Business class: od 2.760 €
3.830 €
3.960 €
3.960 €
3.960 €

REŠTAURÁCIA
Lung King Heen,
Hongkong

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku do Taipei
a späť z Guamu alebo Palau
▸▸prelet Taiwan – Macao
▸▸prelet Hongkong – Guam
/ alebo Palau
▸▸12 x ubytovanie v 4⭑– 5⭑ hoteloch
v dvojposteľových izbách
▸▸trajekt na ostrov Hongkong a lanovku na Victoria Peak
▸▸všetky transfery
▸▸vstupy podľa programu
▸▸slovenského BUBO-sprievodcu počas dní 2. – 8.
▸▸asistenčné služby CK BUBO
CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, vreckové, stravu

01 Tichomorský raj
02 Tajomstvá ázijskej
kuchyne
03 Tradičný japonský
odev

01
Arun
04 Chrám
Jazero Wat
medúz
rieke Chao
05 pri
Wahoo
Phraya
06 Kasíno Lisboa,
02 Slávny
Macao ostrov
Phi Phi
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Jordánsko ∙ Palestína ∙ Izrael

Jordánsko, Palestína

Cesta po miestach, kde to všetko začalo. Ponorte sa do histórie
ľudstva, potraste ruku beduínom, zamyslite sa na miestach kadiaľ
kráčal Abrahám, Mojžiš a Ježiš a vychutnajte si sladký mätový
čaj. Započúvajte sa do trmy vrmy na jeruzalemskom bazáre a do
zvuku zvonov v Nazarete. Cestujte s nami do troch jedinečných
krajín, ktoré spája Genesis, skúsenosti BUBO Travel Agency a váš
sprievodca, ktorý sa v orientálnych krajinách vyzná ako doma.
60 — 2016
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Ponoríme sa do
modlitieb ortodoxných
židov pri Múre nárekov

02

①

Odlet a prelet ponad Malú Áziu a Stredozemné more až do jordánskeho kráľovstva.
Letisko kráľovnej Alie a transfer do nášho
hotela na pobreží Mŕtveho mora.

②

Okúpete sa v najslanšom mori na svete
a uvidíte, že nie je voda ako voda a niekde
sa plávať naozaj nedá. Na vlastnej koži si
vyskúšate nemožné. Zoberte si noviny, naozaj
sa dá čítať! Z najnižšie položeného miesta
na planéte Zem prejdeme na biblickú horu
NEBO, kde je pochovaný prorok Mojžiš. 40
rokov putovania z Egypta po púšti ho priviedlo
priamo sem, kde zhliadol vytúženú zasľúbenú
zem. Viete prečo mu nebolo umožnené do nej
vkročiť? BAPTISM PLACE: a miesto krstu Ježiša Krista, ktoré posvätil pápež Ján Pavol II.

③

Pustíme sa smerom na juh, kde sa nám
pred očami stále viac a viac odkrýva púšť,
údolia sú širšie a na koniec sa nedá dovidieť.
Jordánsko je krajinou beduínov a nikde nie je
lepšie vidieť ich pôvodnú vlasť ako vo WADI
RUM. Najvyššia hora krajiny skrýva údolie
Wadi Rum, miesto kde pôsobil aj T. E .Lawrence a kde sa na sekundu staneme beduínmi aj
my. Púštnou diaľnicou sa presunieme do Petry.
Welcome to Edom. Mojžišov príbeh je živý aj
tu, keďže tu podľa príbehu udrel palicou do
skaly a vytryskla voda. Švajčiarsky cestovateľ
Burckhardt objavil toto mesto v prestrojení
v roku 1812.

④

pieskovci sa postarajú o nádherné zábery.
Aktívnejší vystúpia až na úplný vrchol k najväčšej pamiatke Deir. Vo vstupných dverách,
ktoré sú vysoké 8 metrov sa budete cítiť ako
mravec. Cez Siq sa vrátime späť a zatvoríme za Petrou dvere. Ostane skrytá v týchto
tichých, červených horách.

rín, Údolie Kidrón a panoráma Jeruzalemu.
BETLEHEM: Bazilika narodenia Ježiša Krista,
najstarší kostol v Palestíne, Manger Square.
Checkpointy a tvrdá realita. Čo sa skrýva za
veľkým šedým múrom?

⑧

Na chvíľu sa ešte vrátime do Negevskej
púšte, do pevnosti MASADA: Herodove pa⑤ Po skorých raňajkách sa spustíme do hl- láce, miesto hrdinského boja Židov proti Ribokého údolia Mŕtveho mora a ideme priamo manom. Presun na sever krajiny, NAZARET:
k rieke Jordán. Ideme oblasťou kde je biblická najväčšie arabského mesto na izraelskom
Sodoma a Gomora. Dramatický hraničný území. Bazilika zvestovania a kostol Svätého
prechod medzi Jordánskom a Izraelom, kde Jozefa, Kána galilejská, miesto prvého a veľmi
sa pomaly dostaneme do reality tejto oblasti. sympatického zázraku.
Po absolvovaní všetkých formalít nás čaká
Palestína. QUMRAN: miesto zvitkov od Mŕt- ⑨ GENEZARETSKÉ JAZERO: úrodný kraj
veho mora, prechádzka po ruinách dávneho na úpätí Golanských výšin, miesto posvätené
osídlenia, audiovizuálna prezentácia. Z diaľky pôsobením Ježiša Krista, Hora Blahoslavenás vítajú kupoly a veže jeruzalemských chrá- nestiev a miesto rozmnoženie chleba a rýb,
mov. Večerný príchod do mesta aké nemá na Kristovo mesto Kafarnaum, krst vo vodách
svete obdoby.
Jordánu, kóšer ryba v jednej z najlepších
reštaurácií severného Izraela.
⑥ Celodenná prehliadka Jeruzalemu: staré
mesto a jeho štyri štvrte: moslimská, židovOpustíme sever, príchod na letisko v Tel
ská, kresťanská a arménska, Skalný dóm Avive, odlet a prílet domov.
a mešita Al Aksa. Miesto príbehov, kde Abrahám takmer obetoval Izáka, Múr nárekov,
kam si aj Vy vložíte svoje prianie, Via Dolorosa a Chrám božieho hrobu: miesto poslednej
cesty Ježiša Krista. Krivoľaké uličky starého
mesta, plné vôní a atmosféry, hora Sion,
večeradlo, Dávidova pevnosť, zvony a muezíni, Damašská brána, nikdy sa nekončiace
príbehy Starého a Nového zákona, sladký
03 Majestátny chrám
01 Kľukatý síq,
mätový čaj.
Deir na vrchole

Splnený sen. Celodenná prehliadka Petry,
ktorá je ukrytá hlboko v horách, ktorým dominuje Áronova hora s hrobkou Mojžišovho
brata. Cez legendárny kaňon sa dostaneme ⑦ OLIVOVÁ HORA a Getsemanská záhrada,
pred červenú pokladnicu Khazneh, známej miesto Judášovej zrady, miesto posledného
z filmu Indiana Jones. Mesto mŕtvych, koloná- spočinutia Panny Márie. Spoločne zídeme
dy, divadlo a do toho hra svetla na červenom dole Olivovou horou s pohľadom na cinto-

vstupná brána
do Petry

02 Tóra a múr nárekov, príbeh dlhý viac
než 3000 rokov

Petry

04 American colony
hotel
05 Nádherný arabský
svet
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03

Petra

04

Posedeli sme si na beduínskom čaji s mätou, káve či
pomarančovom džúse a vyšliapali niekoľko schodov až
hore ku Kráľovským hrobkám, aby sme odtiaľ nasávali
pohľady na centrum celej Petry. Ľudia sú prekvapení
aká je Petra obrovská a koľko tu toho je, sme z nej doslova nadšení. Väčšia časť skupiny sa vybrala zdolať 800
schodov ku kláštoru Ed Deir. Predstavte si, že kráčate
prázdnou krajinou, pofukuje vetrík, sem tam počuť trepot
vtáčích krídel a všade je krásne ticho. Kvapky potu sa
premiešavajú s prachom a pieskom Petry a človek má
na perách úsmev, lebo sa tu ocitol. Je úplne jedno koľký
krát tu človek je, pretože ak má v sebe čo i len kvapku
dobrodružnej krvi, toho si Petra k sebe pripúta. Petra to
je láska na celý život!

⭑⭑⭑⭑

American Colony hotel

Už vyše 100 rokov sa hotel American Colony
stará o cestovateľov, ktorí vedia čo je to kvalita.
Pridajte sa aj Vy k významným hosťom ako Lawrence z Arábie, Winston Churchill, Uma Thurman, Michal Gorbačov a ďalší. Všetci si prišli
vychutnať bohatú históriu Jeruzalemu a večer si vychutnávali kľud
a pokoj rezortu. Hotel sa nachádza v tradičnom jeruzalemskom dome,
ktorý presne vystihuje jeho minulosť. Najlepšia adresa v meste? Áno.

Minimálny počet:
6 klientov
Maximálny počet:
12 klientov

Tel Aviv
Jeruzalém
IZRAEL

Petra

Ammán

Náročnosť

Luxus

1

✓

Wadi Rum

HOTELY:
Kempinski Dead Sea – 1 ◐
Mowenpick Petra 2 ◐
American Colony– 3◐

10 dní
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01.03.
28.03.
10.05.
21.07.
31.08.
19.10.
06.11.

Villa Nazaret hotel – 2 ◐
LETENKA
Business class: od 1000 €

TERMÍN ⁄ CENA
→
→
→
→
→
→
→

2.460 €
2.660 €
2.460 €
2.460 €
2.660 €
2.460 €
2.460 €

✓

Golf

✓

JORDÁNSKO

SAUDSKÁ ARÁBIA

21.02.
19.03.
01.05.
12.07.
22.08.
10.10.
28.10.

Business
class

REŠTAURÁCIA
Rosemary, Nazaret
Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku
▸▸9x ubytovanie v 4⭑– 5⭑ hoteloch
v dvojposteľových izbách
▸▸9 x raňajky
▸▸privátnu dopravu klimatizovaným
autobusom počas celého zájazdu
▸▸slovenského BUBO sprievodcu
▸▸asistenčné služby CK BUBO
▸▸letiskové transfery v Jordánsku
▸▸tajné BUBO informácie
▸▸hraničné poplatky
▸▸vstupné do pamiatok a atrakcií
▸▸miestnych sprievodcov podľa potreby
▸▸jordánske víza a ich vybavenie
CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky cca 265 €, ostatnú
stravu, cestovné poistenie a individuálne výdaje

05
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Omán ∙ Spojené Arabské Emiráty

Omán a 7 emirátov

Jediná cesta na československom trhu, ktorá zahŕňa všetkých 7
emirátov, ktoré tvoria Spojené arabské emiráty. K tomu ako bonus
návšteva sultanátu Omán, ktorý je azda najrozprávkovejšou krajinou
Perzského zálivu. Spoznajte to, o čom sa nehovorí. Dozviete sa
o živote šejkov a cudzincov, ktorí spoločne budujú túto časť sveta.
64 — 2016
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Islamské umelecké
vzory, najkvalitnejší
materiál na svete
a čistý luxus

02

①

Odlet z Viedne do sultanátu Omán.

ktorému dominujú vysoké neprístupné hory.
Z Fujairah sa presunieme do Ras Al Khai② Prílet v skorých ranných hodinách, trans- mah, ktorý bol kedysi najmocnejším emirátom
fer do hotela a relax. OMÁN: krajina zbož- a veľkým prístavom pod vládou Qásimovcov.
ňovaného a milovaného sultána Qaboosa,
ktorá sa vďaka pracovitosti dostala na čelo ⑤ UMM AL QUWAIN: historicky najstarštátov zálivu. Od začiatku do konca nás bude šia časť krajiny, ktorá obchodovala ešte so
sprevádzať vôňa kadidla, vysokí opálení muži starodávnou Mezopotámiou a to pred vyše
oblečení v bielom a božský pokoj. Užite si 5000 rokmi. AJMAN: najmenší a najmladší
Omán. Prehliadka hlavného mesta MUSCAT. zo všetkých pod vedením šejka Al Nuaimího
Ak existuje mesto ako z rozprávky, je to práve je dnes domovom vyše 15 percent všetkých
toto. Jednoducho tisíc a jedna noc. Mesto sul- firiem registrovaných v krajine. Priamo na jeho
tána Qaboosa, ktoré dýcha pokojom a množ- hranici leží náš ďalší cieľ SHARJAH. Hlavné
stvom farieb. Krajina hrdých Ománcov, za mesto orientálnej kultúry a tradícií. Sharktorých hovorí história. Voňavé mesto plné jah je konzervatívnejší ako ostatní a zároveň
omamnej vône kadidla, mešita milované- susedí s liberálnym Dubajom. O to väčšie je
ho sultána s najväčším kobercom na svete jeho čaro. Múzeum islamskej kultúry, staré
a Swarovského lustrom, aký nemá obdobu. mesto a dôkazy o tom, že oblasť je obývaná
už takmer pol milióna rokov. Pozdĺž ománskej
③ Celodenný výlet k pamiatkam Unesco. hranice smerujeme do emirátu ABÚ DHABÍ
NIZWA: hlavné mesto imámov vo vnútrozemí a do jeho historického hlavného mesta AL
a večný rival Muscatu. Do päťdesiatych rokov AIN. Jediný zdroj pitnej vody a rodisko dnešnej
minulého storočia bolo mesto neprístupné vládnucej dynastie. Múzeum s celým rodoverejnosti. Palmová oáza, pevnosť v tieni kmeňom Nahyánovcov a mesto, kde má každý
Zelených hôr Jabal al Achdar. BAHLA: ma- významný človek svoj rodinný dom, aby si ctil
jestátna pevnosť (UNESCO), mesto, ktorého svoje tradície. V Al Aine sa narodili Spojené
sa ostatní obyvatelia kvôli jeho čarodejníckej arabské emiráty. Obrovský ťaví trh na hranici
minulosti boja. JIBRIN: nádherná pevnosť, s ománskym mestom Al Buraimí a najvyšší
ktorá je takisto súčasťou svetového dedičstva vrchol emirátu JEBEL HAFEET vysoký 1219
UNESCO a je typickou púštnou pevnosťou.
metrov. Scénická cesta až na vrchol odkiaľ
máme všetko ako na dlani.
④ Opustíme Muscat a ideme smerom na
sever okolo mesta Sohar z kadiaľ pochá- ⑤ Dnes je najvýznamnejším mestom Abú
dza námorník Sindibád. Prekročíme hranice Dhabí. Tu sú skutočné peniaze a tento emis emirátmi a hneď nato sme späť v Ománe. rát tvorí 90 percent rozlohy krajiny. Zároveň
Zaujímavá história ománskych usadlostí na je jedným z najväčších producentov ropy na
území iného štátu, ktoré sú lojálne k sultánovi svete. Pomerne konzervatívny sa dlho chránil
a nie emírovi. Madha a Dibba. Náš prvý emirát pred vonkajším svetom. To sa však zmenilo
je Fujairah, jediná časť emirátov, ktorá leží a teraz je to mesto, ktoré lipne na tradičných
na brehu Indického oceánu a zároveň jediný, hodnotách, ale nebráni sa ani moderne pokiaľ

tá má štýl a je výraznou značkou. Ferrari
World, okruh formuly 1, Louvre a ďalšie stavby
a atrakcie, ktoré vyrážajú dych. Abú Dhabí
kráča s istotou do budúcnosti. Okolie vypĺňa
nekonečná piesočná púšť, ktorú prerušujú
šedé prašné pláne na pobreží. Kontrast už
nemôže byť väčší. Večerný príchod do Dubaja.

⑤

DUBAJ: mesto, ktoré sa stáva žijúcou legendou. Ropné bohatstvo sa snaží pretaviť do
turistického ruchu a darí sa mu to. Začneme
ulicou Sheikh Zayeed Rd, ktorá je symbolom
mesta a jeho prosperity, palác vládcu Dubaja
Muhammada al Maktooma, človeka s víziou,
ktorá zďaleka prekračuje súčasnú dobu. Viete,
čo sa stane, keď mu prejdeme páva? Starý
Dubaj, plavba cez Dubai Creek, zlatý bazár,
luxusná štvrť Jumeirah a symbol Dubaja 7⭑
hotel Burj Al Arab, tyrkisová pláž, silueta
najvyššej budovy sveta Kalifa Burj Dubai.
Dubaj zaznamenal taký prudký vývoj, že nie
je ničím nezvyčajným, že jedna generáciu dozadu nevie čítať a písať a tá terajšia skončila
Oxford. Ako sa s tým vyrovnávajú?

⑥→⑨

Videli sme emiráty tak ako nikto
predtým. Nie sú iba o hoteloch a luxuse, ale
o množstve príbehov, ktoré začínajú v starej
Arábii. Prosperitu zažívajú necelých 50 rokov
a preto im ju doprajte. V nehostinných podmienkach vydržali tisícky rokov a stálo to zato.
Napriek všetkému čo tu je si určite napokon
neodpustíte poznámku, že Slovensko je raj
na zemi. Presne tak. Keďže sme posledné
dni cestovali, teraz nás čaká relax na teplých
plážach Perzského zálivu. 4 noci relaxu v príjemnom plážovom hoteli na umelom ostrove.
Odlet a prílet domov najlepšou leteckou
spoločnosťou na svete.
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04

Kadidlo

⭑⭑⭑⭑⭑

Kadidlo je vonná živica, ktorá sa pripravuje z kmeňa kadidlovníka a používa sa v kombinácii s myrhou a balzamom. Pri
pálení vydáva korenistú vôňu. Používa sa pri rôznych náboženských obradoch aj pri meditáciách. Užívanie kadidiel
ako súčasť náboženského rituálu prevzalo v staroveku
východné, neskôr aj západné kresťanstvo. V najjužnejšej časti Ománu, dnešnom Dhofare, sa začal pestovať
kadidlovník pravý už v staroveku. Spolu s inými vonnými
esenciami sa zrná tejto živice používali v kadidelniciach
v chrámoch po celom svete - v Egypte, na Blízkom východe
aj v antickom Ríme. Bol to veľmi dôležitý produkt pre
náboženské obrady. V kresťanských chrámoch sa kadidlo
na okiadzanie používa aj dnes. Kadidlo je spomenuté
v Biblii ako jeden z troch darov, ktoré mudrci priniesli
narodenému Ježišovi, čo ukazuje ako cenné v tej dobe bolo.

— najlepší hotel v Dubaji

Ritz Carlton

Ritz Carlton je jedným z najluxusnejších brandov v hotelovom svete
a právom. Ich hotel na Jumeirah beach ponúka dokonalý relax a zároveň blízkosť všetkých dubajských atrakcií. Ak hľadáte luxus, menší
rezort s dôrazom na osobný servis tak vašim jediným výberom môže
byť tento hotel. Hotel patrí medzi najtichšie plážové hotely v Dubaji. Pred hotelom sa otvára dlhá, široká priestranná pláž a z druhej
strany je ulica plná obchodov, reštaurácií a možností zábavy. Nie ste
odkázaní iba na hotelové reštuarácie, ale môžete si vybrať spomedzi
desiatok reštaurácií priamo v rámci Jumeirah beach residences.
Hotel je malá 6-poschodová budova postavená v tradičných farbách
Ritz Carltonu. Obrovskou výhodou pred inými hotelmi je krásna záhrada priamo pred hotelom, kde sú vonkajšie bazény, ihrisko a priestory
na lehátka. Voľného priestoru je tu dostatok a nikdy sa netlačíte.

Rímsky spisovateľ Plínius starší v 1. storočí uviedol, že
obchodovanie s kadidlom urobilo z obyvateľov Ománu
jednych z najbohatších ľudí sveta. Kadidlo bolo cenené viac ako zlato. V 2. storočí sa už vyvážalo približne
3 000 ton kadidla za rok do Grécka, Ríma a krajín okolo Stredozemného mora.

Umm
al Quwain

Dubaj

Ras al Khaimah

Ajman

Sharjah

Abu Dabi

Izby: Všetky izby sú plnohodnotne zariadené so všetkým čo k 5⭑
hotelu patrí. Všetky izby sú situované smerom k moru. Štandardná
2-posteľová izba je priestranná a zariadená v modernom glamour
štýle. Lepšie izby sú junior suite a executive suite, kde máte oddelenú
spálňu od obývačky. Top izbou v hoteli je Ritz Carlton suite. Hotelovou
kozmetikou je značka Asprey.

Fujairah

Al Ain

Minimálny počet:
6 klientov
Maximálny počet:
12 klientov

Muscat

Náročnosť

Luxus

1

✓

HOTELY:
Crowne Plaza,
Muscat – 2◐

Nizwa

10 dní

Hilton Ras
Al Khaimah – 1 ◐
Danat Al Ain resort – 1 ◐

TERMÍN ⁄ CENA
28.03.
10.05.
21.07.
19.10.

→
→
→
→

06.04.
19.05.
30.07.
28.10.

EXKLUZÍVNE HOTELY
2.500 €
2.230 €
2.360 €
2.230 €

Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.
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Ritz Carlton: 6 ◐
v exkluzívnych hoteloch zo siete
Ritz Carlton, ktoré patria medzi
najlepšie na svete. Príplatok
1.620 € / 1 osoba v dvojposteľovej izbe s raňajkami.
Ritz Carlton al Bustan – 2 ◐
Ritz Carlton Jumeirah – 6 ◐

Sofitel the Palm – 4 ◐
LETENKA
Business class: od 1380 €
REŠTAURÁCIA
Bait al Luban, Muscat

Business
class

✓

Golf

✓

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku do Ománu
a späť z Dubaja
▸▸8 x ubytovanie v 4⭑-5⭑ hoteloch
v dvojposteľových izbách
▸▸raňajky
▸▸dopravu počas celého pobytu
▸▸prehliadky miest a program podľa
popisu
▸▸slovenského BUBO sprievodcu
▸▸najlepšie poistenie proti insolventnosti
▸▸asistenčné služby CK BUBO
CENA NEZAHŔŇA
víza, letiskové poplatky, inú stravu, cestovné poistenie, vreckové, vstupné do
pamiatok a atrakcií a fakulatívne výlety

01 hotel Burj Al Arab
02 Impozantné
vnútro mešity
v Abu Dhabí

04 Ritz Carlton
jumeirah beach
05 Vnútro hotela Burj
al Arab

03 Voňavé kadilo
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Irán ∙ Západná Čína ∙ Afganistan ∙ Pakistan ∙ Kirgizsko

Afganistan, Pakistan
– krížom cez Karakoram

Ste cestovateľ? Lákajú vás nové veci? Dokážete prekonať svoje
slabosti? Priťahuje vás dobrodružstvo a chuť zakázaného ovocia?
Ak áno tak je tu pre vás absolútne fantastická cesta, ktorá nemá
obdobu. BUBO vám prináša najexotickejšiu časť Hodvábnej cesty,
ktorá je rovnako ťažko prístupná teraz ako v minulosti. Cesta
skutočne za hranice všedných dní pre ostrieľaných cestovateľov.
68 — 2016
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Afganistan je
stará škola, meno aj
meno rodiny tu veľa
znamená. Nestačí vaša
individuálna úverová
bilancia. Ste súčasťou
väčšieho celku.

02

①→③

Odlet do najposvätnejšieho mesta
šítov, MASHAD. Navštívime komplex Imama
Rezu a nádhernú mešitu Gohar Šád z 15. storočia, kde v súdny deň usadne veľký Mahdi
spolu s Ježišom Kristom. Prečo práve tu? Asi
si budete myslieť, že toto je vrchol zájazdu.
Omyl. Presun na afganské hranice. Vstupujeme do výnimočnej krajiny. Príchod do Heratu.

④

HERAT, ktorý spomínal už Herodotos. Vystriedali sa tu Alexander Macedónsky, perzskí
králi, Džingischán, Timur, seldužskí Turci aj
britskí dobyvatelia. Úzke uličky pôvodného
hlineného mesta, vôňa šafranu a exotické, do
modra zahalené ženy. Modrá Piatková mešita postavená v roku 1200 na mieste dvoch
zoroastriánskych chrámov ohňa je nádherná
a bez akýchkoľvek turistov. Definitívnu podobu jej dal Shah Jahan, ktorý postavil aj Taj
Mahal v Indii. Mešitu si prezrieme dôkladne
aj zvnútra! Prenajatými autami sa vypravíme
za mesto, prekročíme rieku Hari a dostaneme
sa až k hrobke Jamiho, slávneho básnika, kde
vstúpime do príbytkov súfijských svätcov, silná
mystika. Mauzóleum Gohar Šád, Tamerlánovej
nevesty a Ulugh Begovej matky je nádherne
symetrické a dokonale prepracované. 5 obrovských minaretov z ktorých sme v BUBO
nadšení podobne ako bol Robert Byron. Park,
ktorý mal pripomínať raj, ale aj židovský cintorín. Prečo práve tu? Sme svetelné roky vzdialení
od nášho sveta. Odlet na sever.

⑤

KÁBUL je starý takmer 3500 rokov. Po
vyhliadkovom lete nad Hindukúšom spektakulárne pristaneme vo výške 1800 m.n.m.
Čo sa zachovalo z mesta, ktoré bolo centrom
Mughalskej ríše? Prezrieme si obe strany mesta, ktoré rozdeľuje rieka Kabul. Neobídeme
ani prezidentský palác a zabarikádované

veľvyslanectvá USA, Číny a Iránu. Bezpečnostné kontroly. Porozprávame si o Massoudovi, levovi z Pandšíru, ktorý je miestnym
Che Guevarom. Výhľad na celé mesto a pod
nami neslávne známa väznica Pul e Čarkhi.

⑥ MAZAR-I-SHARIF (v preklade krásna sväty-

ňa) má najviac zachovaných pamiatok z celého
Afganistanu. Tu ležala slávna Baktrijská ríša.
Centrum islamskej a helenistickej kultúry. Akoby
sme boli v inej krajine. Peržanov vystriedali Tadžikovia a Uzbeci, reč sa z Farsí zmenila na Darí.
Modrá mešita architektúrou pripomína Samarkand, no atmosférou ho prekonáva! Vraj je tu
pochovaný Ali (zať Mohammeda) A čaká nás
ďalšia cestovateľská bomba. BALKH. Grécke
mesto, aké nenájdete ani v samotnom Grécku.
Sme tu sami. Vzniklo práve tu zoroastriánske
náboženstvo? Dáme si jahňací kebab, vynikajúce
rizoto a vychutnávame si kvalitný zelený čaj.
Najlepší naan na svete je práve odtiaľto a tiež tie
najšťavnatejšie melóny. A máme pre vás ďalšie
prekvapenie, zastavíme sa pri najstaršej mešite
celého Afganistanu postavenej začiatkom 8.
storočia. Na preplnenom trhu si kúpime guľatý
chlieb, tadžickú čiapku a budeme sa prehŕňať
v tých najkvalitnejších perzských kobercoch za
zlomkové ceny. 20 druhov orechov a 20 druhov
hrozienok, čerstvá šťava z kandahárskych granátových jabĺk a večný úsmev našich priateľov
Plné, náročné, ale intenzívne dni. Vládzete ešte?

⑦→

Parbat (8126 m). Zatiaľ máme 100% úspešnosť. Prespíme v údolí HUNZA s výhľadom
na sedemtisícovky (Rakapoši, 7788 m.n.m.).
Nikdy ste neboli horám bližšie. Máme pre vás
prichystané dve atrakcie: plavbu lodičkou po
jazere s neskutočne modrou farbou a trekking k šesťkilometrovému ľadovcu. Všetko
už v cene expedície. Kto nechce chodiť, môže
sa kochať prírodou, alebo sa prejde po starej
Hodvábnej ceste k visutému mostu. Ochutnáte marhuľovú polievku? Alebo ostanete
pri marhuľovom koláči a najlepších sušených
marhuliach na svete? Vstúpime do národného
parku, kde žije aj snežný leopard a vystúpime
až do sedla vo výške 4693 m.n.m. Príroda sa
zmení ako mávnutím čarovného prútika. Sme
v Číne. Západná, najmenej navštevovaná časť
Ríše Stredu, exotickejšia než Tibet. TAŠKURGAN (3094 m) – cítime sa tu ako v Severnej
Kórei. Takto musela vyzerať Čína počas Mao
Ce-Tunga. Tu zastal čas. Výhľad na 2000 rokov
starú pevnosť na pozadí hôr Pamír. Tadžické
kroje a tadžický jazyk nájdete v Číne iba tu.
Nádherná cesta okolo čierneho horského jazera KARAKUL (3645 m.n.m.) s výhľadom na
celoročne zasneženú Mustagh Atu (7546 m.
n.m.). Na tomto mieste sa stretáva pohorie
Pamír s rajom taoizmu, s pohorím Kunlun.
Úzke scénické púštne kaňony, fotogenické
Červené hory, stáročné fotogenické hrobky
a stáda baktrijských dvojhrbých tiav. Jazero
bielych obrovských pieskových dún, Bulugh Kul
a ujgurské dediny a ich tradícia, tak rozdielne
od tých čínskych. Všade sa zastavíme, a aj tu
máme prenajatú dopravu. Mierime k okraju
púšte Taklamakan a následne do Kašgaru.

Prelet do Pakistanu a následne
presun cez najvyššiu položenú cestu na svete
Karakoram Highway. Popri rieke Indus povedľa pestrofarebných pakistanských kamiónov
sa dostaneme na miesto, kde sa stretáva
pohorie Hindukúš, Himalaje a Karakoram.
KAŠGAR: celodenná prehliadka jedného
Máme ďalší cestovateľský skalp! Možno uvi- z troch najvýznamnejších miest Hodvábnej
díme aj deviatu najvyššiu horu sveta Nanga cesty, mesta s úzkymi stredovekými uličkami.
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Najzápadnejšie mesto Číny je od nepamäti snom každého
cestovateľa. Kovotepci, stolári, kožušníci, mäsiari, krajčíri,
liečitelia ako v stredoveku sú neuveriteľne fotogenickí.
Návšteva miestneho bazáru, kam ešte stále chodia obchodníci z okolitých krajín. Tadžikovia, Kirgizi, Kazachovia,
Pakistanci… Každý vo svojom národnom kroji a čínština
sa mieša s ruštinou, urdu a uzbečtinou. Nakúpite suveníry
za smiešne ceny alebo sa radšej necháte omámiť vôňou
šafranu z Mašadu, sušeným ovocím zo Samarkandu,
štipľavým korením z Buchary, sušenými hadmi z púšte,
alebo čajom z Pakistanu? Skúsime moslimské kúpele?
Večer si nad čajom pochutnáme na skvelej baraninke
s čerstvým chlebom upečeným priamo pred nami. Alebo
ochutnáte laghman, čerstvé ručne ťahané cestoviny?

→ Presun cez hraničný prechod v sedle TORUGART
PASS (3742 m) s výhľadmi na jazerá, hory a stáda divokých koní. Aj na toto sedlo máme špeciálne povolenie
a sme tu jediní turisti. Krížom cez Kirgizsko, prekrásnou
prírodou v našej prenajatej doprave, nikde nikto iba Ťan
Šan, stáda koní a my. Čosi prekrásne! Druhé najväčšie
alpínske jazero sveta (po Titicaca): ISSYK – KUĽ budeme obdivovať z pionierskeho tábora Artek. Vykúpeme
sa s pohľadom na zaľadnené vrcholy Ťan Šanu? Kumys,
širdak, kalpak, totemy zo 6. storočia. Nič sa tu v krajine
nomádov nezmenilo? BURANA: minaret z 11. storočia,
múzeum s predmetmi z Hodvábnej cesty. Presun do hlavného mesta BIŠKEK a pri kvalitnej vodke si zaspomíname
na prejdenú cestu. Večer odlet domov.

Karakoram Highway
Šinieme sa po známej KKH (Karakoram Highway), čo je jedna z ciest,
ktorú by mal každý cestovateľ prejsť. Tento rok tu nie je nikto, žiadna
doprava, žiadni turisti a my máme hory iba pre seba. Prešli sme ju
celú - 806 kilometrov na pakistanskej strane a vyše 400 kilometrov
na čínskej. Reklama hovorí, že ide o najvyššie položenú medzinárodnú
asfaltovú cestu sveta. Každopádne, v žiadnom dopravnom prostriedku som sa necítil byť k horám bližšie než teraz. Dávame našim
horolezcom vyrobiť pietnu plaketu a tú umiestňujeme pod himalájsky
Nanga Parbat (9. najvyšší vrch našej planéty). Práve tu ich pred vyše
rokom mudžahedíni neľútostne zabili. Na jednej ceste prechádzame
Ťan-Šanom, Kchun-lunom, Pamírom, Hindúkušom (zabíjač Indov)
a Karakoramom so štyrmi osemtisícovkami. Po návrate z ľadovca
si u Tanveera Ahmeda dávam marhuľovú polievku, kupujem lyžice
vyrezané z marhuľe, ako dezert si dávam marhuľový koláč a na cestu
pribalím preslávené sušené marhuľe. Chýba už iba marhuľovica. No
tú si v striktne moslimskom Pakistane musíme odpustiť.

Biškek
KIRGIZSKO

Mashad Mazari
Sharif

Minimálny počet:
5 klientov
Maximálny počet:
8 klientov

Issyk Kuľ
Kašgar

Náročnosť

Luxus

5

✗

Business
class

✗

Golf

✗

ČÍNA
IRÁN

Herat

Kábul

AFGANISTAN
PAKISTAN

15 dní

Poznámka: Aj keď je BUBO najväčším odborníkom na túto
oblasť nielen na Slovensku, musíme zdôrazniť, že v dôsledku
neprehľadnej politickej situácie v regióne a náhlej zmeny počasia
v Pakistane sa môžu vyskytnúť problémy. Každý klient sa zájazdu
zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo. Po tejto ceste sme v rokoch 2013 a 2015 previedli 27 našich klientov a sme aj v tomto
regióne pioniermi, o roky vopred pred akoukoľvek konkurenciou.
Každý klient prejde osobným pohovorom v kancelárii a BUBO si
vyhradzuje právo prihlášku zamietnuť.
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CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku
▸▸vnútroštátne letenky v Afganistane (3x)
▸▸letenka Kábul – Islamabad
▸▸prepravy medzi hranicami
▸▸ubytovanie v hoteloch, penziónoch
▸▸vstupy do pamiatok
▸▸miestnu linku Islamabad –
Hunza
▸▸všetky výlety podľa programu

▸▸slovenského BUBO-sprievodcu
▸▸miestnych sprievodcov
▸▸presun cez Karakoram
Highway
▸▸vstup národný park Karakoram
▸▸zabezpečenie všetkých povolení
▸▸OVIR registrácií
▸▸asistenčné služby CK BUBO
▸▸poistenie proti insolventnosti
CENA NEZAHŔŇA
víza, letiskové poplatky.

TERMÍN ⁄ CENA

CHARITA

20.05.
05.10.

Taliban zakazoval chodiť ženám do
škôl. Preto BUBO podporuje dievčenskú školu v Afganistane. Návšteva školy je súčasťou programu.

→ 03.06. 6.300 €
→ 19.10. 6.300 €

01 Bazár
v Mazar e Sharif

03 Modrá mešita v
Mazar e-Sharif

02 V zovretí hôr
na Karakoram
highway
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Irán

IRÁN

– Perzká ríša

Je azda len jedna jediná krajina na svete, ktorá si udržiava globálny vplyv
už po celé tisícročia. Bývalá perzská ríša, dnešný Irán. Je až neuveriteľné
čo tento národ dosiahol a tie najkrajšie momenty jeho histórie vám
ukážeme na tomto úžasnom zájazde. Od orientálnych básnikov až po
šiítskych duchovných, Irán prekypuje životom a dejiny Peržanov sa stále
píšu ďalej. Navštívte túto fascinujúcu krajinu s našimi sprievodcami,
ktorí prešli, poznajú ju a sú legendárni svojou starostlivosťou o klienta.
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01

Nekropolis
Dareia, Xerxesa
a Antaxerxesa
plus reliéfy z čias
Sasánovcov
(5. stor. p.n.l.)

02

①

Odlet do Iránu.

⑥

PERSEPOLIS: omračujúce hlavné mesto
Achamenidskej ríše spred 2500 rokov, ktorú
② Prílet do MASHADU, najsvätejšieho pokoril až Alexander Veľký. Dôkladná premesta všetkých moslimov šítskeho vyzna- hliadka s profesionálnym sprievodcom nám
nia. Ubytovanie v útulnom hoteli priamo na dovolí nazrieť do palácov kráľov a pochopiť
najhlavnejšej ulici 2-miliónového mesta 5 ich moc, rozsah impéria a neuveriteľnú kulminút peši od komplexu Imama Rezu. Ročne túrnu úroveň danej doby. Vidieť Persepolis
túto svätyňu navštívi o 50 % viac pútnikov a zomrieť! PASARGADAE: 120 km severovýnež Mekku. Začíname šokom! Neuveriteľná chodne so zachovalou hrobkou prvého veľkého
atmosféra vo dne v noci. Celý svätý komplex kráľa, zakladateľa dynastie Kyrosa Veľkého
prejdeme so sprievodcom a zhliadneme film, (546 p.n.l). Hrobka sa zachovala vďaka ľsti,
ktorý nám dá predstavu významu tohto mies- kedy ju miestni obyvatelia vydávali za hrob
ta. Nádherná mešita Gohar Šád z 15. stor. Šalamúnovej matky. NAQSH- É- ROSTAM:
a jej minbar, na ktorom v súdny deň usadne hrobky kráľov Dareia, Xerxesa a Antaxerxesa
Mahdi spolu s Ježišom Kristom. Zaujímavý (5. stor. p.n.l.) plus reliéfy z čias Sasánovspôsob pochovávania, múzeum perzských cov (3. stor.) napr. klaňanie rímskeho kráľa
kobercov, bude teoretickou prípravou na tvrdé Valeriána Šápurovi. V tento deň uvidíme aj
zjednávanie na bazáre.
najstarší a perfektne zachovalý zoroastriánsky chrám celej Perzie, jedného z najstarších
③ TUS: staré hlavné mesto východnej Per- náboženstiev sveta.
zie. Mauzóleum Harúna al Rašída, známeho
chalifa z rozprávok Tisíc a jedna noc. Hrobka ⑦ YAZD: mesto v púšti UNESCO považubásnika Ferdúsiho (perzský Shakespeare).
je za jedno z najstarších a stále obývaných
miest sveta. Prechádzky uličkami pomedzi
④ Prelet krížom cez celú krajinu s výhľadom hlinené domčeky nám budú suplovať dojem
na dve najrozsiahlejšie iránske púšte Daš-é z prechádzok zničeným Bamom. Vysvetlíme si
kavír a Daš-e Lút smerom na juh. ŠIRÁZ: funkčnosť badgírov. Piatková mešita, komplex
mesto kvetov, slávikov a básnikov. Intelektuál- Amir Čakhmáq, zoroastriánsky chrám, kde
ne centrum celej krajiny, srdce Perzie a hlavné zhliadneme oheň udržiavaný nepretržite od
mesto provincie Farsí, podľa ktorej táto ríša roku 470. Západ slnka strávime na vežiach
dostala meno.
mlčania (pohrebiská zoroastriánov), vystavaných pred 3000 rokmi. Večerať budeme
⑤ Citadela Karim Khani, mešita Regenta, v luxusnej reštaurácii s dvestoročnou tradíciou
bazár – é Vakíl. Palác vládnej dynastie s lu- za ceny ako v našom staničnom bufete.
xusne vyzdobenou sálou pre hostí, podzemnou
chodbou (teraz múzeum) a záhradami plnými ⑧ Transfer do jedného z najzaujímavejších
citrusových plodov. Po stopách dervišov sa miest sveta. ESFAHÁN, nazývaný Polovica
vydáme k širázskej bráne a k hrobke básnika sveta, je jedným z najkrajších miest v moslimHáfiza.
skom svete. Široké ulice plné zelene, stovky
mešít, rozsiahle bazáre.

⑨

Poprechádzame sa po druhom najväčšom námestí sveta, prezrieme si nádhernú
Emámovu mešitu, symetrickú mešitu Šejka
Lotfolláha a ruch na námestí budeme vychutnávať z terasy zreštaurovaného paláca Ali
Kapu. Kresťanská katedrála v srdci islamskej
republiky? Pre záujemcov sa sem vypravíme.
Trasúce sa minarety (Manar džombán) nad
hrobom derviša sú záhadou.
ABYANEH: čarovná, ťažko dostupná dedinka ďaleko od civilizácie pod patronátom
UNESCO. KAŠAN: oáza plná ruží, záhrad
s obrovskými domami zámožných obchodníkov.
TEHERÁN: dvanásťmiliónové hlavné
mesto krajiny. Hrobka a mešita Ajatoláha
Chomejního na juhu. Bohaté štvrte na severe
pod úpätím Elborsu s prechádzkou v horách
a vyhliadkou na celé mesto. Najkrajšie múzeá krajiny, šáhové paláce, pamätník Azadí.
Posledné nákupy na bazáre, kde sa realizuje
1/3 obratu celého Iránu.
Transfer na letisko a odlet domov, khoda
háfez.

01 Pohľad na historický Yazd
02 Naqsh-é-Rostam
03 Najlepšie granátové jablká sveta

04 Perzská architektúra ovplyvnila
Orient
05 Mešita Nasir alMulk v Širáze
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03

Perzská kuchyňa
Niet krajšieho mesta v Perzii než Esfahán. To je veta,
ktorú si v hlave zopakuje snáď niekoľko krát každý návštevník Iránu. V Esfaháne sme sa okrem spoznávania
nádherných zákutí rozprávkových mešít a okúzľujúcich
palácov venovali aj perzskej gastronómii. Prvé iránske
dni sme samozrejme ochutnávali rôzne variácie kebabov,
ktorým sa človek v Iráne nevyhne. Poznáme kurací kebab,
kebab z mletého mäsa, ale celkom nám chutí aj jahňací ku
ktorému samozrejme nechýba ani kopec ryže zafarbenej
šafránom. Dnes sme však kebaby odložili bokom a pustili
sa do tradičnej perzskej kuchyne. Na obed sme sa nechali
zlákať vidinou perfektnej omáčky z granátových jabĺk
a vlašských orechov v jedle fesenjun a boli sme očarení
jeho netradičnou chuťou. Na námestí sme si vychutnali
domácu zmrzlinu faludé s ľadovými slížikmi z ryžovej múky
ochutenej o sladkú citrónovú šťavu a napokon sme zapadli
v tradičnej perzskej čajovni. Na stole pohár čierneho čaju,
v miske nahrubo nasekaný cukor nabat a sladké koláčiky
a okolo nás Iránci odfukujúci dym z vodných fajok. Stará
Perzia sa odrazu vynorila z jemného dymu a aspoň na
chvíľku sa vznášala priestorom. Človek tu vypije niekoľko
čajov, no sedel by tu aj hodiny. Vysvietené námestie plné
nádherných stavieb nás vyprevádzalo v noci do hotela
a my sa tešíme z toho, že zajtra tu strávime ďalší deň.

04

Know how
Miesta, ktoré navštevujeme, sú pre turistu absolútne bezpečné. Irán
má v západnom svete veľmi zlé meno, skutočnosť je však úplne iná.
Ľudia sú milí, nikto vás nebude otravovať, nikdy nebudete pociťovať
ani náznak strachu či nepríjemné pocity. Sme predsa v Perzii, kde sa
dobré spôsoby vždy cenili. Každý účastník musí dodržiavať zákony,
ktoré nadobudli platnosť po víťazstve islamskej revolúcie: nepiť alkohol, chodiť slušne oblečený (ženy musia mať vlasy schované, muži
dlhé nohavice). Presné inštrukcie a tipy dostanete v našej kancelárii
po prihlásení.
Irán je krajinou pre skutočných cestovateľov, ktorí nechcú vnímať
svet čiernobielo.

Minimálny počet:
4 klienti
Maximálny počet:
9 klientov

Teherán
IRÁN

Abyaneh
Esfahán

Mašad

Náročnosť

Luxus

3

✗

HOTELY:

Yazd

Darwishi Royal hotel – 2 ◐

Persepolis

Espinas Intl hotel – 2 ◐

Širaz

Shiraz hotel – 2 ◐
Leleh hotel – 1 ◐
Abbasi hotel – 2 ◐

12 dní
TERMÍN ⁄ CENA
24.03.
29.04.
23.09.
01.11.

→
→
→
→
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04.04.
10.05.
04.10.
12.11.

3.415 €
3.415 €
3.415 €
3.415 €

Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.

LETENKA
Business class: od 1200 €

Business
class

✓

Golf

✗

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku v economy
class
▸▸2 x miestny prelet
▸▸dopravu prenajatým luxusným autobusom
▸▸9 x ubytovanie v 4⭑-5⭑ štýlových
hoteloch s raňajkami v dvojposteľových izbách
▸▸slovenského BUBO sprievodcu
▸▸domáceho vysokokvalifikovaného
sprievodcu
▸▸všetky vstupy podľa programu
▸▸asistenčné služby CK BUBO

REŠTAURÁCIA
CENA NEZAHŔŇA
jedzte ako miestni v Khay- víza, stravu okrem raňajok, letiskové
yam restaurant, Esfahan poplatky, koberce a iné suveníry

05
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Azerbajdžan ∙ Gruzínsko ∙ Arménsko ∙ Náhorný Karabach

Zakaukazsko
– veľký okruh

Unikátne spojenie troch zakaukazských krajín na jednej ceste.
Moslimský a z ropy bohatý Azerbajdžan, hrdí Gruzínci v tieni
Kazbegu, silno veriaci Arméni žijúci pod Araratom. Legendy
o Prometeovi aj Noemovej arche. Staré kláštory, arménsky koňak,
gruzínske vína. Kvalitná cesta s fundovaným sprievodcom.
76 — 2016

01

Výhľady na
Ararat aj na gruzínsky
Kazbeg. Ochutnávka
arménskeho koňaku,
gruzínskych červených
vín a neuveriteľná
pohostinosť
domácich.

02

①

Odlet do blízkej exotiky.

jemcov hamam s masážou, ktoré využíval aj
Puškin, alebo kvalitné reštaurácie či útulné
kaviarne v zreštaurovanom centre.

②

Arménsko a Gruzínsko hľadia do Európy, Azerbajdžan je ázijská krajina. BAKU:
prehliadka bohatého mesta. Návšteva Gobustanu. Petroglyfy lovcov doby kamennej
sú unikátne v svetovom meradle.

Vidiekom na hranici dvoch sovietskych
republík. Vstupujeme do Arménska. Prvá kresťanská krajina na svete (konvertovali v r. 301)
s úžasnou históriou. Viete že William Saroyan, André Agassi, Charles Aznavour majú
arménsky pôvod? Príchod k jazeru SEVAN,
nazývanému aj arménskou riviérou.

③

Polostrov Abšeron plný zemného plynu
a ropy. Viete, kde sa predáva najlepšia chalva
na svete? Trhy, kde bude každý fotograf vo
vytržení a kde budete jedinými turistami. Krížom cez celú krajinu so zastávkami v mešitách,
na miestach svätcov, podľa záujmu našej
malej skupiny. Po stopách Hodvábnej cesty
a Perzskej minulosti do exotického SHEKI.

④

Vstupujeme do Gruzínska a hľadáme nové
zážitky. Prichádzame do SIGNAGI, krásneho
horského mestečka s výhľadom na údolie
Alazani a východokaukazský masív.

03

Hodvábnou cestou cez horské sedlá vysoko nad 2000 metrov na miesto, kde sa
začína Náhorný Karabach. Prvá prechádzka
hlavným mestom s atmosférou, akú by ste
v odštiepeneckej republike nečakali.

ký treking ku kostolu Sameba a nádherné
fotografie. MTŠKETA: staré hlavné mesto
STEPANAKERT – hlavné mesto regiónu,
krajiny (UNESCO). Obrovská a stále funkčná o ktorý sa tak dlho bojovalo. Komu vlastne
katedrála Sveti – Tckoveli z 11. storočia. Nád- dnes patrí? Spievajúca fontána, sochy s lamherne situované DŽVARI, kde nad sútokom pou namiesto hláv ako prejav vkusu armén⑤ Sme v historickej provincii Kakheti. Náv- riek Gruzínci prijali kresťanstvo. GORI – rodný skych miliardárov. Pevnosť SHUSHI desať
števa kláštora Gremi zo 17. storočia. V Gru- dom najslávnejšieho Gruzínca. Ako vnímajú kilometrov nad mestom, z ktorej Stepanakert
ostreľoval aj Šamil Basajev. Dnes je tu bezzínsku nemôžeme obísť ani miestne vinice. Stalina Gruzínci dnes?
Prehliadka mesta TELAVI. Katedrála ALApečne. Karabašskými horami k najvýznamVERDI z jedenásteho storočia leží medzi vi- ⑧ TBILISI: založené v 4.storočí, ležalo vždy na nejšiemu kláštoru Karabachu GANDZASAR
nicami a má najvyššiu kostolnú vežu v celom hraniciach medzi Európou a Áziou, západom s relikviou Jána Krstiteľa.
Gruzínsku.
a východom. Mešita, synagóga, rímskokatolícky kostol a samozrejme gruzínska architektúra.
Okolo arménskeho Stonehenge a kra⑥ Unikátny mníšsky komplex DAVID GA- Široká a elegantná trieda Rustaveli pomeno- jom vinárov ku kláštoru NORAVANK. Kláštor
REDŽA založený v 6.storočí. So skúseným vaná po básnikovi z 12. storočia.
KHOR VIRAP priamo na turecko-arménskej
sprievodcom zrealizujeme krátku túru po
hranici. Na dotyk k Araratu, posvätnej hore
jaskyniach s úžasnými freskami a vstúpime ⑨ Divadlá, opera, univerzita, Univermag. všetkých Arménov, ktorú Lenin daroval Turpešo dokonca späť na územie Azerbajdžanu. Alexandrovský park, výhľady na rieku Mtkvari, kom. Prečo? JEREVAN – výhľad na mesto
Navštívime kláštory Lavra a Udabno.
budova parlamentu a dom guvernéra. Sláv- z Parku víťazstva, nočná zábava v baroch,
ne kúpele, socha sokola na mieste, kde bolo aké by ste tu nečakali.
⑦ KAUKAZ v plnej nádhere. Hora Kazbeg mesto založené, Abanotubani, pevnosť Nari(5047 m), kde bol podľa povesti pripútaný kala. Novopostavená Katedrála svätej trojice,
Rozlúčka s Kaukazom a odlet domov.
Prometeus a teraz tu žijú hrdí horali. Ľah- najväčšia na celom Kaukaze. Večer pre záu2016 — 77

Khor Virap

⭑⭑⭑⭑

Armenia, Stepanakert

Khor Virap je zrejme najfotografovanejším kláštorom
Arménska, len pár stovák metrov od hraníc s Tureckom.
Jeho náboženský význam pre Arménov je spojený s osobou Gregora Osvietiteľa, patróna Arménska a svätca,
ktorého tu 14 rokov väznil arménsky kráľ Tiridates III.
Gregor sa stal neskôr kráľovým učiteľom a spoločne sa
postarali o to, že Arménsko ako prvá krajina na svete
prijala v roku 301 kresťanstvo za štátne náboženstvo.
V roku 642 vznikla na tomto mieste prvá kaplnka a v roku
1662 bol postavený súčasný kláštor.

Najznámejší hotel Náhorného Karabachu na hlavnom
námestí Stepanakertu. Hotel ponúka 55 izieb medzinárodného štandardu. Samozrejmosťou je prístup na
internet, bazén aj sauna. A výnimočná je jeho poloha.
Spali ste už v hoteli, ktorý je v tej istej budove ako parlament neuznanej krajiny? Dajte si kávičku s výhľadom
na Námestie republiky a sledujte pokojný život v srdci
regiónu, o ktorom sa veľa hovorí a navštevuje ho len
minimum turistov.

Za dobrého počasia sa nám ponúka fascinujúci pohľad
na kláštor učupený pod bájnou horou Ararat (5137 m).
Podľa Biblie práve tu pristála po potope sveta Noemova archa. Ararat patril Arménsku do roku 1921, keď ho
Leninova nová ríša odstúpila Turecku. Arméni sa s tým
dodnes nevedia zmieriť.

Tento hotel máte už v základnej cene.

Kazbegi

GRUZÍNSKO

Gori

Minimálny počet:
4 klienti
Maximálny počet:
9 klientov

Telavi
Seki

Tbilisi

Baku

Náročnosť

Luxus

1

✗

Business
class

✓

Golf

✗

ARMÉNSKO
ÁZERBAJDŽÁN

Jerevan

HOTELY:

Náhorný
Karabach

Central Park Hotel, Baku
Issam Hotel, Sheki
Kabadoni Signagi

14 dní
TERMÍN ⁄ CENA
23.06.
23.09.

→ 06.07. 3.865 €
→ 06.10. 3.865 €

Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.
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REŠTAURÁCIA
Schuchmann Wine Bar
& Restaurant, Tbilisi

Rooms Hotel Kazbegi
Blue Sevan, Sevan
Armenia, Stepanakert
Royal Plaza, Jerevan
LETENKA
Business class: od 1200 €

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodné letenky
▸▸prenajatú dopravu klimatizovaným
minibusom
▸▸slovenského BUBO-sprievodcu
miestnych sprievodcov,
▸▸vstupné, ubytovanie v 4⭑ hoteloch,
▸▸fľaša vody na osobu a deň, raňajky
▸▸poistenie proti insolventnosti
CENA NEZAHŔŇA
víza (vybavíme vám ich), letiskové
poplatky

01 Krásny tajomný
Kaukaz
02 Gruzínsky vidiek

03 Na miestnom trhu
04 Staré kresťanské
chrámy v Arménsku
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BLACK PEARL
ÁZIA

Uzbekistan ∙ Turkmenistan

Uzbekistan,
Turkmenistan

Stredná Ázia je pre mnohých cestovateľov mimo ich dohľadu. Dosť
neprávom, veď sa jedná o krajiny, ktoré boli súčasťou legendárnej hodvábnej
cesty a ich historická hodnota je nevyčísliteľná. Vďaka bývalému spojeniu
s Ruskom sú nám mentálne bližšie ale napriek tomu neskutočne exotické
a autentické. Garantovane čarovná cesta, ktorú si môžete rezervovať iba
pre vašu partiu. Obmedzený počet klientov a neobmedzená kvalita.
80 — 2016

01

Terénym autom
po stopách karaván
a nomádov. Pred
nocou v luxusnej jurte
si prečítame Hafezové
básne.

02

①

⑦

Odlet z Európy čarovnej Strednej Ázie.

②

TAŠKENT: Najväčšie mesto centrálnej
Ázie. Centrum mesta, kde hlavu Marxa vystriedala socha národného hrdinu Timura
na koni. Širokánske triedy v sovietskom budovateľskom štýle prejdeme v prenajatom
autobuse a s výkladom miestneho sprievodcu.
Následne bazár Čorsu, mešita Teljašajách
a najstarší korán sveta zo 7. storočia. Khast
Imom je religióznym centrom a veľký mufti
z madrasy Barok Hon (taktiež navštívime)
je ekvivalentom arcibiskupa. Exotika na prvý
pohľad, šikmé oči, úsmevy a vám bude ihneď
jasné, že toto nie je Rusko.

③

Po stopách karaván do bájneho mesta
SAMARKAND: Zrkadlo sveta, perla islamu,
šperk vesmíru, mesto s najväčšou aurou na
celej Hodvábnej ceste. Mauzóleum Guri Amir
s hrobkou veľkého Tamerlána, Ulugbegove
observatórium a pridružené múzeum sú dôkazom vyspelosti niekdajšej ríše. Obrovská
mešita Bibi Kchanym, Hrobky v Šách i Zinda
a svätyňa prorokovho bratranca. Registan,
ktorý je vraj najkrajším námestím sveta. Bude
to jeden z najväčších zážitkov vo vašom živote.
Brušné tance na vašom stole, portréty na
mestskom cintoríne, chlieb práve vytiahnutý
z pece, sušené samarkandské broskyne, ukážka hrania na tucet typických stredoázijských
hudobných nástrojov. Budeme sa snažiť, aby
ste spoznali viac a prežili fantastické dni.

03

sa do spevov beduínov. Sme v púšti Kyzilkum
s tisícmi hviezd nad hlavou.

⑤→⑥

Príchod do noblesnej BUCHARY:
kompaktné mesto je živým múzeom. 400
budov pod ochranou UNESCO. Židovské,
zoroastrianske tradície. Mauzóleum Ismaila
Samaniho (z 10. storočia) je zrejme najhodnotnejšou stavbou, Čar minar má zasa najväčšie čaro, večer výhľady z impresívneho
minaretu Kalon. Jesť budeme pohodlne usadení na takhte pod 400-ročnými morušami
pri bazéne v Lyabi houz. Šorpa, samsa, plov,
laghman, manty, vynikajúce šaláty a jogurt.
Výroba nožov podľa stáročných tradícií, mince
ešte z čias Hodvábnej cesty, alebo vyskúšate
④ Život v jurte. Terénnym autom 4x4 na masáž pri sviečkach v kráľovských kúpeľoch
sever. Stáda tiav, spôsob života nomádov. zo 16. storočia? Nič sa tu nezmenilo a vám sa
Jednu noc strávime v luxusnej jurte (nepotre- zdá, že stretnete vedca a lekára Avicenu, či
bujete spacák, ani iné špeciálne vybavenie) perzského básnika Ferdúsiho, ktorí tu kedysi
a spoznáme život nám taký vzdialený. Zajaz- žili. Buchara je úchvatná. Sprievodca a prenajdíme si na ťavách do sýtosti a započúvame atý autobus sú nám k dispozícii nepretržite.

Cez širokánsku Amu Darju (bájny Oxus)
sa dostaneme do druhého najväčšieho mesta
Turkmenistan, do Turkmenabadu. Liter benzínu stojí 2 centy a fľaša vodky pol euro. Kaviár
a ručne viazané perzské koberce. Poodkryjeme
vám paradoxy jedného z najbizarnejších režimov sveta, ktorý je zároveň veľmi bezpečný
pre turistov. MERV (UNESCO): je najväčšou
atrakciou Turkmenistanu. V 11. a 12. storočí
bolo hlavným a najkrajším mestom celého islamského sveta. Na ploche 100 kilometrov
štvorcových sa nachádzajú vykopávky, ktoré
spoločne s profesionálnym sprievodcom budeme odkrývať storočie po storočí ako archeológovia. Vyhliadka z najvyššieho bodu na celý
komplex. Tu žila kedysi Šeherezáda a rozprávala
svojmu kráľovi rozprávky Tisíc a jednej noci.

⑧

Dnes je pred nami prelet do hlavného
mesta Ašchabad a úvodný dotyk s vyčačkaným mestom.

⑨

AŠCHABAD: tak toto ste nečakali! Celodenná prehliadka Mesta lásky, desiatky moderných palácov a mešít obrovských rozmerov.
Výťahom na vyhliadku na zlatý prezidentský
palác a na celé centrum mesta. Viete, ako to
vyzerá na svadbe nomádov? Domorodé tance,
kroje, zvyky. Náš kvalitný hotel má nádherný
výhľad na pohorie Koped Dag. Večerná prehliadka vysvieteného hlavného mesta, nočný
život. Videli ste nakladať ťavu žeriavom?
Odlet späť do Európy.
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Hodvábna cesta
Hodvábna cesta patrí pravdepodobne medzí najznámejšie obchodné trasy v histórii ľudstva. Spájala ďalekú
Čínu, Perziu, Blízky východ a na druhom konci, ďaleko
na západe, krajiny Stredomoria. Jednalo sa o niekoľko
trás smerujúcich z východu na západ a často sa nazývali
podľa jednotlivých úsekov ako „cesta do Samarkandu“,
prípadne „severná alebo južná trasa“. Vždy podľa významného miesta ležiaceho na tom ktorom úseku. Hodváb bol
dôležitou komoditou žiadanou na trhoch v Európe, ale
ani zďaleka nie tou najdôležitejšou. Z Ázie sa na trhy do
Stredomoria dovážali chemikálie, korenia, kovy, sedlá, sklo
a najmä papier, ktorý zohral vo vývoji Blízkeho východu
a Európy rozhodne dôležitejšiu úlohu ako hodváb. Hodvábna cesta začínala v centrálnej Číne v meste Xi’an,
pokračovala 1000 km severozápdne cez koridor Gansu,
kopírovala južne púšť Gobi až dosiahla oázu Dunhuang
v provincii Gansu. Tu sa museli obchodníci rozhodnúť, či
využijú severnú alebo južnú trasu, obe obchádzajúce púšť
Taklamakan. Postupne opustili západočínske teritóriá
a vydali sa naprieč dnešným Tadžikistanom do slávneho Samarkandu. Zo Smarkandu do Buchary, Chivy, do
dnešného Teheránu, Hamadanu a ďalej do Sýrie, Anatólie
a do Konštantínopolu, súčasného Istanbulu.

Samarkand
Mauzóleum Gur Emir sme mali takmer len pre seba, pretože sa odrazu stratili všetci domáci turisti a v tichosti si človek dokáže krásne
vychutnať neskutočné detaily zdobiace kupolu mauzólea. Kedysi
o nej básnici hovorili, že ak zmizne nebo nič sa nestane, pretože
kupola Gur Emir ho dokáže dokonale nahradiť. Vieme kam chodili
v obrovskej mešite Bibi Chanum ženy, ktoré chceli porodiť zdravého
syna a poznáme už aj mnohé iné legendy tohto historického mesta.
Obed sme dnes poňali tradične uzbecky a ochutnávali sme miestny
plov, ktorý robia Uzbeci najlepší v celej Strednej Ázii! Pijeme litre
zeleného čaju, sem tam padne od smädu nejaké to uzbecké pivko
a niekoľko fliaš vodky už tiež padlo za obeť. Uzbekistan prekvapí
svojou čistotou a krásou a všetci sme sa zhodli, že koľkými predsudkami a stereotypmi trpíme keď sa bavíme o krajinách Strednej
Ázie. Poobede sme hľadeli na panorámu Samarkandu z pahorku
kde postavil Ulugbeg svoje observatórium a napokon sa ukryli do
tieňa vysokých hrobiek na cintoríne Shah-i-Zinda. Už len nákupy
na obrovskom bazáre Siob, dalšie a dalšie suveníry, sušené ovocie,
batohy a kufre sa stávajú tažšími a zajtra sa už tešíme na jurty
a nomádsky oddych mimo civilizácie!

Minimálny počet:
4 klienti
Maximálny počet:
9 klientov

Taškent
UZBEKISTÁN
TURKMENISTÁN

Aschabad

Buchara

Samarkand

Náročnosť

Luxus

3

✓

HOTELY:

Turkmenabad
Merv

Lotte City hotel Tashkent
palace – 1 ◐

Aschabad

Bibikchanum hotel – 2 ◐
Jurta – 1 ◐
Hovli Poyon hotel – 2 ◐

10 dní

→
→
→
→
→
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25.03.
30.04.
21.07.
02.11.
02.11.

Sofitel Ašchabad Oguzkent – 2 ◐
LETENKA

TERMÍN ⁄ CENA
16.03.
21.04.
12.07.
15.09.
24.10.

Merv hotel – 1 ◐

3.600 €
3.600 €
3.600 €
3.600 €
3.600 €

Business class: od 1680 €
Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.

REŠTAURÁCIA
Marakanda restaurant,
Taškent

Business
class

✓

Golf

✗

CENA ZAHŔŇA
▸▸letenku Taškent- Ašchabad
▸▸Prelet Merv - Ašchabad
▸▸8 x ubytovanie v 4⭑– 5⭑ hoteloch
v dvojposteľových izbách
▸▸raňajky
▸▸dopravu prenajatými autobusmi,
terénnymi autami aj na ťave
▸▸všetky výlety podľa programu
▸▸plnú penziu v púšti Kyzilkum
▸▸vstupné do pamiatok
▸▸slovenského BUBO sprievodcu
a kvalitných domácich sprievodcov
▸▸žiadosť o pozývací list a ostatné
náročné (hlavne Turkmenistan)
povolenia potrebné na získanie
víz, zabezpečenie všetkých OVIR
registrácií
CENA NEZAHŔŇA
víza, stravu, letiskové poplatky.

01 Detail Samarkantskej architektúri na
námestí Registán
02 Veľký zážitok z
noci v jurte v púšti

03 Zahrá nám do
uška na želanie
04 Ženy v tradičnom
kroji rozprávaju
zásadne starou
perzštinou
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LIFE IS A JOURNEY
ŽIVOT JE PÚŤ

SAFARI
COLLECTION

GLOBE-TROTTER (CZ/SK)
www.globe-trotter.sk
www.globe-trotter.cz
office@globe-trotter.sk
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GENTRY - Concept Store
Štúrova 10, Bratislava 81102
(Tulip House Boutique Hotel)

AFRIKA

BOTSWANA
DŽIBUTSKO
ETIÓPIA

JUHOAFRICKÁ
REPUBLIKA
KEŇA

KONGO
MADAGASKAR
MAROKO

NAMÍBIA
RWANDA
TANZÁNIA

UGANDA
ZIMBABWE

— Viac zájzdov na www.bubo.sk
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BLACK PEARL
AFRIKA

Juhoafrická republika ∙ Namíbia ∙ Botswana ∙ Zimbabwe

Luxusná Afrika

Zájazd po miestach kadiaľ chodievali iba bušmeni a hotentoti.
Cesta po slobodných krajinách s nekonečnými scenériami, farebnou
prírodou, kde sa stretne oceán, púšť, hory a africkú zeleň v jednom.
V žiadnej inej časti Afriky takúto kombináciu nenájdete. Cesta
z ktorej sa vrátite osviežení, slobodní duchom s novým pohľadom
na Afriku a s istotou predátora rozoznáte impalu od springboka.
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01

Krajina nekonečných
horizontov,farebných
púští, ktorá vždy poteší
dušu cestovateľa

02

①

Odlet z Európy, prelet ponad celú Afriku
až na jej koniec.

②

Pristávame takmer na najjužnejšom bode
afrického kontinentu. KAPSKÉ MESTO: jedno
z najkrajších miest na svete, porovnajte ho
s Vancouverom, Riom alebo Sydney. Kozmopolitný mix, naše prvé steaky a naša prvá
party. Castle Lager, Savanna a no problem
alebo hakuna matata. Stolová hora TABLE
MOUNTAIN. Dominanta mesta, symbol juhu,
symbol námorníkov a legenda. Vyvezieme sa
rotačnou lanovkou na vrchol, alebo ak chcete,
môžete to skúsiť po svojich. Pohľady na široké
okolie, Kapský záliv, falošná zátoka. Viete,
ktoré zvieratko je najbližším genetickým príbuzným slona? Aj to sa tu dozviete.

③

Návšteva Mysu dobrej nádeje, vyhliadková jazda pobrežím Atlantiku, ktoré brázdi aj
legendárny Bludný Holanďan, maják, pláže
a doslovný koniec Afriky. Ďalej je už len Antarktída. Namočíte sa? Špecifická fauna a flóra, kolónia tučniakov v Simon´s Town, okruh
mestom, ktoré má prezývku materské mesto.
Legendárne pláže mesta, kde sa slnia hviezdy
juhoafrického showbiznisu. Uvidíme možno
prvé opice, nádhernú vyhliadkovú cestu cez
Chapmans Peak a 12 apoštolov.

④

Ruch veľkomesta nechávame ďaleko za
sebou a smerujeme do skutočnej Afriky, tiene
sú stále dlhšie, ľudí je menej, domy ustupujú
prírode a scenéria začína pripomínať divoký
západ. NAMAQUALAND: jediná časť krajiny,
kde ešte žijú potomkovia bušmenov. Vedeli
ste, že ani černosi ani belosi nie sú pôvodnými
obyvateľmi? Medovo sfarbených potomkov
bušmenov a hotentotov tieto dve farby vytlačili úplne na okraj spoločnosti. SPRINGBOK: po-

sledné veľké mesto pred Namíbiou s bohatou
baníckou minulosťou. Orange river a Namíbia.

130 rokov dozadu. Mesto je jediným skutočným mestom v krajine a 12 namíbijských
kmeňov sa riadi odtiaľto. Po prehliadke sa
⑤ FISH RIVER CANYON: druhý najhlbší ka- presunieme k Atlantickému oceánu. Vzdialená
ňon na svete. Pozrieme sa naň z vyhliadky oblačnosť ukazuje smer kde je oceán. Na konci
Hobas. 550 metrov hlboká trhlina. Pohodlne nás čakajú tisícky kilometrov pieskových pláží
sa usaďte a sledujte krajinu, ktorá pripomína a výletne mestečko Swakopmund.
americký stredozápad. Stále mierne stúpame. Na konci dňa nás čaká príjemná lodge ⑨ Sme na pobreží kostier, legendárnom
a zaslúžená sprcha.
nehostinnom 2500 km dlhom pobreží, ktoré bolo postrachom pre moreplavcov. Stu⑥ Skorý budíček, ešte príjemné počasie dený Atlantik, rozpálená púšť bez známky
a vyrážame na prašné cesty. Smerujeme na života znamenali smrť bez ohľadu na to, či
severozápad, cez suchý a vyprahnutý región loď skončila v mori alebo na súši. Prejdeme
Hardap. Naším cieľom je okraj národného sa do mestečka WALVIS BAY a do zátoparku Namib Naukluft park, kde nás čakajú ky, ktorú sezónne obývajú tisícky ružových
legendárne pieskové duny púšte Namib.
plameniakov. Nocovať budeme v mestečku
SWAKOPMUND, ktoré je nemeckejšie ako
⑦ Oblasť SOSSUSVLEI: najväčšie piesočné Nemecko s vyslovene nemeckou atmosféduny na svete v národnom parku Namib Na- rou z obdobia Kaisera Wilhelma. Vynikajúce
ukluft, prvé priamorožce, springboky a horúca reštaurácie, more, skvelé nákupy, morský
Namíbia. Zdoláme niektoré duny, vychutnáme vzduch nám spríjemnia pobyt. Odvážlivci
si ticho púšte, horúci piesok, stopy gemsboka, sa okúpu v oceáne, záujemcovia absolvujú
naučíme sa niečo o zvieratách, ktoré nás budú fakultatívnu jazdu na terénnych motocykloch
sprevádzať do konca pobytu a porozprávame quadbikoch po dunách. Mys CAPE CROSS,
si o bušmenoch - pôvodných obyvateľoch juhu. okrem toho, že je prvým miestom v Namíbii
Od skorého rána program v národnom parku, kde sa Portugalcom podarilo pristáť tak je aj
zdoláme dunu Big Daddy, spravíme si fotky domovom desiatok tisícov uškatcov, ktoré sa
osamelých vyschnutých stromov, ktoré odolá- tu vyvaľujú na slnku, chytajú ryby, bláznia vo
vajú času, sledovať malého skarabea a plnými vode, súperia o samice.
dúškami vnímať atmosféru púšte. Červená
mení farbu neustále. O týchto dunách sa vraví,
Opúšťame Swakopmund. Scenéria sa
že sú najväčšími fosílnymi pieskovými dunami zmenila ako švihnutím čarovného prútika,
na svete. Neskôr poobede začneme presun obrami naváľané skaly sa zdajú, akoby tu ani
do Windhoeku hlavného mesta Namíbie, kde nemali byť, a červený pieskovec skrýva TWYFaj prenocujeme.
FELFONTEIN, bušmenské skalné maľby, ktoré
sú staršie ako egyptské pyramídy, šamanské
⑧ WINDHOEK: maličké hlavné mesto tejto symboly a mapy. Geologicky zaujímavý SKApúštnej krajiny, ležiace na okraji pohoria Kho- MENELÝ LES. Spolu s miestnymi tu sem tam
mas Highlands. Mesto založili Nemci necelých zhliadnete aj majestátne ženy kmeňa Herero.
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Po raňajkách sa vydáme na návštevu
najzaujímavejšieho kmeňa na juhu Afriky.
Himba alebo Owahimba. Ženy sa maľujú
červenou hlinkou, chodia hore bez a dodnes
sa ich vonkajšok a spôsob života len málo
zmenil oproti posledným 200-300 rokom.
Navštívime Himba dedinu, pozrieme si ich
príbytky, chatrče, zoznámime sa s ich spôsobom života. Obývajú najnehostinnejšiu
časť Namíbie známu ako Kaokoland a južnú
Angolu. Nocľah v Opuwe, najväčšom meste
široko ďaleko, kde polonahé Himby tankujú
na pumpe a je jediným miestom, kde možno
vidieť interakciu medzi pôvodným a súčasným životným štýlom. Krajinu tvoria akácie,
vysoké termitiská.

opardov, levov a nosorožcov. Slonov je tu málo,
hrochy žiadne. Z antilop si všímajte nádherného
priamorožca, ktorý je symbolom suchých púští
Kalahari a Namib. Úsmev na tvári vám vylúdi
antilopa skákavá. Zo šeliem je najväčšia šanca
na levov. Gepard je plachá malá mačka, ktorú
pomerne ťažko spozorovať.

Dnes nás čaká doobedňajšie safari v Chobe. Vyrazíme skoro ráno. Chobe je úplne iný
ako Etosha. Vďaka celoročne tečúcej rieke
Chobe je tu život. Hrochy, krokodíly ale predovšetkým slony a slony. V Chobe žije najväčší
počet slonov na svete. V rieke hľadajte tonové
hrochy, varany, mrchožrútov Marabu a hustých stromoch aj byvoly africké. Dominantnou
S východom slnka sa opäť vydáme do je tu impala. Hravé paviány a maličké zvedavé
parku a medzi akáciami budeme hľadať ďal- a prešibané mačiaky budú zasa zástupcami
ších zástupcov africkej divočiny. Okolo obeda opíc. Po safari odchod smer Zimbabwe do
sa posunieme smerom na juh a to k najväč- mesta Victoria Falls.
šiemu meteoritu na svete. HOBA meteorite.
50 tonový kus čistého železa, ktorý tu našiel
Sme na VIKTÓRIINYCH VODOPÁDOCH,
miestny farmár. Pozor na hlavu! Búrske mesto jeden z prírodných divov sveta, trhlina široká
GROOTFONTEIN.
takmer dva kilometre a Dym, ktorý hrmí.
Dážď, padajúci celý rok, hrmenie main falls,
Raňajky a po raňajkách nás čakajú voOpustíme centrálnu Namíbiu a vydáme 111 metrov hlboká priepasť sú magnetom.
dopády Ruacana Falls. Sme na absolútnom sa na sever. Cestou prejdeme okolo miest Most ponad rieku ZAMBEZI. Kto chce, môže
severe krajiny na hraniciach s Angolou, v malej Rundu a rieka Kavango, ktorá sa v Botswane si skočiť najvyšší komerčný bungee jumping
dedine Ruacana. Na vodopádoch budeme vlieva do Kalahari a tvorí deltu Okavango. na svete. Dotknite sa vody! Afrika je tu čierna
okolo obeda a poobede nás čaká presun na Opäť na hraniciach s Angolou a zelenej husto a nádherne živelná. Oproti tichému a pohranicu národného parku Etosha k bráne zaľudnenej oblasti, ktorá sa nazýva Caprivi. kojnému safari, tu to žije! Dnes si pozrieme
Von Lindequist.
Caprivi je najľudnatejšou časťou krajiny a zá- vodopády, kto chce skočí bungee. Nocľah
roveň najzelenšou.
Victoria Falls.
Dlho očakávané safari. Arabský výmysel,
ktorý si dosýta užijete iba v Afrike. Africká
Hranice s Botswanou. Prekročíme hranič→ Posledný pohľad na africkú oblohu
fauna je legendárna a národný park ETOSHA ný prechod Ngoma Bridge a sme v Botswane. a odlet z Victoria Falls cez Johannesburg
vám ukáže svoje tajomstvá. Rozľahlá savana Najdemokratickejšia krajina Afriky, ktorá je domov. Je možné, že včera sme tancovali na
ukrýva celú veľkú päťku, ale aj tisíce antilop, politicky vyspelejšia ako Slovensko. Poobe- brehoch vodopádov, ktoré boli snom každého
zebier, žiráf, dik dikov. Budeme hľadať gepardy de nás čaká plavba po rieke Chobe. Chobe cestovateľa, a dnes sme doma?
a počúvať škrekot afrických vtákov. Etosha national park je jedným z najlepších národje jedným z najlepších safari v Afrike. Slané ných parkov na svete a živým dôkazom, že
jazerá, zelená savana, rozľahlé akácie, zvuky Afrika si svoje prírodné bohatstvo dokáže
zvierat a vôňa červenej africkej zeme. ETOSHA efektívne chrániť.
je známa množstvom antilop, zebier, žiráf, le-

ZAMBIA

Ruacana Rundu Victoria Falls
Opuwo
ZIMBABWE
Etosha Chobe
Swakopmund

Minimálny počet:
4 klienti
Maximálny počet:
8 klientov

Windhoek
BOTSWANA

Náročnosť

Luxus

3

✓

Business
class

✓

Golf

✓

NAMÍBIA

HOTELY:

Johannesburg

Radisson waterfront 2◐

JUHOAFRICKÁ
REPUBLIKA

Alte Kalkofen 2 ◐
Sossusvlei lodge 1 ◐

Kapské mesto

Kalahari Sands 1 ◐

20 dní

Eberwein hotel 2 ◐
Twyffelfontein lodge 1 ◐
Opuwo country lodge 1 ◐

TERMÍN ⁄ CENA
20.01.
08.02.
28.02.
11.03.
30.03.
01.05.
10.07.
02.08.
21.08.
09.09.
01.10.
05.11.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
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08.02.
27.02.
18.03.
30.03.
18.04.
20.05.
29.07.
21.08.
09.09.
28.09.
20.10.
24.11.

Mokuti lodge 1 ◐
5.500 €
5.500 €
6.250 €
6.250 €
6.250 €
5.500 €
6.250 €
6.250 €
6.250 €
6.250 €
5.500 €
5.500 €

Kunene River lodge 1 ◐
Mazambala lodge 1 ◐
Chobe safari lodge 1 ◐
A Zambezi lodge 2 ◐
Cestu vám
vieme pripraviť
kedykoľvek aj
mimo uvedených
termínov. Cena
na vyžiadanie.

LETENKA
Business class: od 2200 €
REŠTAURÁCIA
The Tug, Swakopmund

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku do Kapského
mesta a späť z Victoria Falls
▸▸17 x ubytovanie v 4⭑ hoteloch a lodges v dvojposteľových izbách
▸▸17x raňajky
▸▸3x večera
▸▸dopravu počas celého pobytu mikrobusom
▸▸slovenského bubo sprievodcu
▸▸všetky cestné a hraničné poplatky
▸▸safari program
▸▸plavbu po rieke Chobe
▸▸vstupné do pamiatok a atrakcií
▸▸všetky letiskové transfery na mieste
pobytu
▸▸najlepšie poistenie proti insolventnosti
▸▸asistenčné služby CK BUBO
▸▸pitný režim 17x balenú pitnú vodu 1 l
denne/1 osoba
CENA NEZAHŔŇA
Letiskové poplatky, víza do Namíbie
a Zimbabwe, vreckové a fakultatívne
aktivity

01 Chlapec z kmeňa
Himba

03 Gepard v národnom parku Etosha

02 Červené pieskové
duny v Sossusvlei
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BLACK PEARL
AFRIKA

Zimbabwe ∙ Botswana

Botswana
– off road krajinou slonov

Prinášame vám exkluzívny program v krajine, ktorá je skrytým
diamantom Afriky. Zachovalé národné parky, ktoré nepodľahli
moderného masovému turistickému ruchu a zachovali si svoj autentický
ráz. Najviac slonov v Afrike, očarujúca delta Okavango a legendárne
vodopády Victoria Falls. Terénne auto, ktoré vydrží všetko, slovenský
BUBO ranger, malá partia a 7 dní v autentickej africkej divočine.
90 — 2016

01

Len pár metrov od nás
bojovali dvaja titani.
Ich súboj sa skončil
nerozhodne.

02

①

Odlet z Európy a ponad rovník smerujeme
do Johannesburgu a Kasane.

②

hliadka azda najkrajších vodopádov na svete. VIKTÓRIINE VODOPÁDY na hraniciach
Zambie a Zimbabwe, necelých 70 km z Kasane.
trojhodinová prehliadka vodopádov, diablov
katarakt, main falls, suicide point. Mohutná
rieka Zambezi a dym, ktorý hrmí alias Mosi oa
tunya. Most, ktorý spája Zim so Zam, a skáče sa z neho bungee jumping z výšky 111
metrov. Skúsite? Miestna curio village, trhovisko s tradičným africkým umením z dreva
a kameňa. Krátka prehliadka samotného
mestečka Victoria Falls a poobede návrat
späť do Botswany. Každá minúta z dnešného
dňa stála za všetky drobné.

Stretnutie na malom letisku KASANE,
ktoré je obkolesené divočinou a leží hneď
vedľa národného parku Chobe. Úvodný dotyk s najpokojnejšou krajinou Afriky. Nekonečná modrá obloha, červená africká zem
a všadeprítomný pocit divočiny. VIP transfer do krásnej lodge Chobe Safari Lodge
na brehu rieky s rovnakým menom. Check
in a prvý drink. Odporúčame rockshandy
v miestnom bare s výhľadom na ostrov
Sedudu. Aklimatizácia, bazén a úvodná
inštruktáž vaším slovenským sprievodcom.
Prehliadka Kasane a pri troche šťastia prvé ⑤ Voľnejší deň, počas ktorého spoznáme
prasce bradavičnaté, slony, paviány, hrochy rieku Chobe. Ranná a poobedňajšia plavba
a krokodíly. Kvalitná večera a na záver dňa a pohľad na zvieratá z úplne inej perspektívy.
chladená Savana dry.
Plávajúce slony, obrovské krokodíly, osamelý
orol rybár a stovky možností na krásnu fotku.
③ Skoro ráno vyrazíme na naše prvé safari. Počas dňa relax v lodge a užívanie si bezstreOsvedčené terénne autá, ktoré vydržia všetko. sovej atmosféry, aká je možná iba v Afrike.
Safari v národnom parku Chobe. Keď sme tu
jazdili v roku 1989, neboli tu žiadni turisti. Dnes ⑥ Skorý ranný budíček a za úsvitu vyrazíme
je Botswana príkladom afrického sna, ale do srdca Chobe. Najprv sa dostaneme na
zároveň sa im darí udržať divočinu absolútne koniec asfaltky do KACHIKAU okolo záplanedotknutú. Jazda po pieskovom brehu rieky vových polí rieky Chobe a potom už pieskoChobe a jednotlivé loops. Hľadáme slony, levy, vou cestou v úplnom tichu smerujeme do
impaly, byvoly, všetko, čím je Chobe známe. SAVUTI. Miesto nádherného príbehu Cesta
Tesne za Serondelou je obľúbená slonia ces- k zabudnutej rieke. Riečka Savuti, ktorá je
tička. Budú tam? Vo vodách hľadáme odraz častejšie vyschnutá ako plná vody, opäť po
slnka na chrbte krokodíla a počúvame tradič- 15 rokoch tečie a rozlieva sa prehistorického
né hrošie trúbenie. Chvíľu je okolo nás ticho močariska Savuti marsh. Výživná tráva sem
a z ničoho nič zasa desiatky zvierat, ktoré láka stáda pakoní, slonov, byvolov a spolu
sa chodia napiť zo životodarnej rieky Chobe. s nimi levov, hyeny. Safari v okolí Marabou pan
Obedná prestávka v Ihahe a pokračovanie a bušmenské príbehy. Poobede pokračovanie
v jazde divočinou. Návrat do Kasane, zaslú- šedou ílovou cestou black cotton soil, ktorá je
žená sprcha a večer tradičný africký braai.
postrachom v daždivých mesiacoch. V prípade dažďa použijeme pieskovú Madikwe sand
④ Celodenný výlet do Zimbabwe a pre- ridge road. Keď motor vášho landcruiseru

zhasne, môžete sa započúvať do ticha divokej Botswany. Oblasť, kde čas nehrá žiadnu
rolu, kde kvapka vody dokáže zázraky, kde
je človek nepodstatný. Prekročíme hranicu
parku a prenocujeme v ďalšej africkej lodge.

⑦

Názov DELTA RIEKY OKAVANGO pozná
väčšina scestovaných ľudí. Nie každý však
vie, že jej súčasťou je aj rozľahlý národný park
MOREMI s veľkou populáciou slonov, antilop
a predátorov. Vďaka vode z delty tu život beží
neustále počas celého roka a Moremi patrí medzi najlepšie safari parky na svete. Strávime tu
celý deň hľadaním a sledovaním zvierat. Oddýchneme si na vyhliadke pri hroších kúpeľoch,
prekročíme legendárny tretí most a v tieňoch
medzi majestátnymi pichľavými akáciami budeme hľadať žirafy, slony alebo sable. Africké
safari v tom najlepšom zmysle slova.

⑧

Budíček a presun do civilizácie. Piesok
vystrieda biely prach a potom asfalt. MAUN:
tretie najväčšie mesto krajiny a vstupná brána do delty Okavango. V malom spoľahlivom
lietadle s ostrieľanými bush pilotmi absolvujeme let ponad deltu a budeme obdivovať meandrujúcu rieku Okavango, ktorá končí svoju
púť z angolských výšin v smädných pieskoch
púšte KALAHARI. Fascinujúce. Večer steak
a Castle. Prevedieme vás Maunom, ktorý
akoby zastal v čase. Nocľah v príjemnej lodge
na brehu rieky Thamalakane.

⑨

Cesta nádhernou Botswanou sa končí. Odlet z letiska Maun, rozlúčka s vaším
rangerom a s krajinou, ktorej mena sa volá
pula – dažďová kvapka. Go siame Batswana!
Prílet domov
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Veľká päťka "Big five"
K africkému safari patrí neodmysliteľne hľadanie veľkej
päťky, ktorá vládne africkým savanám a lesom. Slon, lev,
nosorožec, leopard a byvol africký. Národný park Chobe
a delta rieky Okavango, patria k ideálnym miestam na
safari. Pomaly, hodinu po hodine nájdeme tieto majestátne zvieratá v prirodzenom prostredí a každá jedna
fotka bude mať svoj príbeh. na brehu rieky Chobe, kde
žije najviac slonov na svete sa stretneme s obrovskými
stádami šedých 4-5 tonových obrov. Vysoko v korunách
stromov budeme hľadať leoparda, ktorý čaká na svoju
obľúbenú pochúťku vo forme paviána. Hlboko v delte
budeme so zatajeným dychom hľadať nosorožce, ktoré
patria ku kriticky ohrozeným druhom. V oblasti Savuti,
v tieni vysokých termitísk sa bude hrať levia rodinka. Nuž
a v Moremi sa z hustého lesa začnú jeden po druhom
vynárať byvoly a pomaly putovať k vode. Big five však
nebude všetko a Botswana nám prinesie predovšetkým
nefalšovanú divočinu a posledný africký raj vo forme delty
rieky Okavango. Červené pieskové cesty alebo tmavé
ílové, hlboké brody a prednosť zvieratám to všetko bude
súčasťou nefalšovanej africkej cesty. Na chvíľu zastavte,
stiahnite okno a započúvajte sa do zvukov savany a užite
si Botswanu, krajinu slonov.

Chobe safari lodge
Sadnite si do baru pri západe slnka
Jeden z najkrajších a najstarších hotelov Botswany. Asi 25 rokov dozadu, keď Kasane s Gaborone spájala iba 1000 km dlhá prašná cesta
a turistov bolo ako šafránu, bola táto lodge jediným miestom kde
bolo možné kúpiť ľad a pivo. Už vtedy bola nesmierne populárna aj
vďaka polohe hneď na okraji národného parku Chobe. Na jej divokom
čare nezmenilo nič ani 25 rokov. Pohodlná a nová asfaltka vás dovedie
až do hotela, ale v momente ako sa ocitnete vnútri tak pred vami
behajú opice, naháňajú sa svine bradavičnaté, vo vode zívajú krokodíly a trúbia hrochy. Lodge leží priamo na brehu rieky Chobe oproti
ostrovu Sedudu island a kúsok od hraníc s Namíbiou. Desiatky izieb
a bungalovov sú zariadené v tradičnom africkom štýle kde dominuje
drevo a slonia tráva. Večera je podávaná formou opulentného bufetu
priamo na brehu rieky a neustále počujete zvuky zvierat. Sadnite si
do baru pri západe slnka, dajte si Rockshandy a steak a nechajte sa
objímať pokojom, ktorý je všade okolo vás.

Kasane

Minimálny počet:
2 klienti
Maximálny počet:
6 klientov

Ngoma Bridge
Viktoriíne vodopády

Sayuti Camp
Xakanaxa

Mababe

Náročnosť

Luxus

1

✓

HOTELY:
Chobe safari lodge 4 ◐
Island safari lodge 3 ◐
LETENKA

Maun

Business Class: 1200 € /1 os

10 dní
TERMÍN ⁄ CENA
20.01.
08.02.
28.02.
11.03.
30.03.
15.05.
10.07.
02.08.
21.08.
09.09.
01.10.
05.11.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
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29.02.
17.02.
08.03.
20.03.
08.04.
24.05.
19.07.
11.08.
30.08.
18.09.
10.10.
14.11.

3.160 €
3.160 €
3.160 €
3.160 €
3.160 €
3.160 €
3.560 €
3.560 €
3.560 €
3.160 €
3.160 €
3.160 €

Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo
uvedených termínov.
Cena na vyžiadanie.
Najvyššia sezóna je v období
jún-august (obdobie sucha),
keď nočné teploty klesajú na
5 stupňov! BUBO odporúča
radšej september-november
alebo jarné mesiace, keď je
zasa krajina zelená. Každá
sezóna má svoje čaro.

REŠTAURÁCIA
Sedudu bar v Chobe safari
lodge a ľadové rockshandy
Predĺženie zájazdu o 2
noci s pobytom priamo
v delte Okavango na
ostrove. Chiefs Island
v ultra luxusnej lodge,
ktorá patrí medzi najlepšie hotely sveta. Víta vás
Sanctuary Chief´s camp
v nepoškvrnenej prírode.
Privátne malé lietadlo vás
vyloží priamo v delte, kde
na vás čaká opulentná
plná penzia, safari priamo
v delte a decentný luxus.
Cena od 3.380 €/1 os.

Business
class

✓

Golf

✓

CENA ZAHŔŇA
▸▸slovenského/českého rangera počas
celého pobytu
▸▸medzinárodnú letenku na Kasane
a späť z Maunu v economy class
▸▸7 x ubytovanie v lodges/stanových
táboroch v dvojposteľových izbách
▸▸dopravu kvalitným terénnym autom
▸▸polpenziu
▸▸výlet na Viktóriine vodopády
▸▸víza do Zimbabwe
▸▸vstupné na Victoria Falls
▸▸2 x vstupné do NP Chobe a 1 x do
NP Moremi
▸▸hodinový vyhliadkový let nad deltou
Okavango
▸▸1 x 3 h plavbu po rieke Chobe
▸▸asistenčné služby CK BUBO
▸▸24-hodinovú dostupnosť slovenského privátneho rangera
▸▸poistenie proti insolventnosti
CENA NEZAHŔŇA
▸▸obedy, osobné výdaje, nápoje, dopravu do Afriky a späť a fakultatívne
aktivity

01 vodopády Victoria
Falls
02 Hrochy v rieke
Chobe

03 Byvoly v národnom parku
Moremi
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BLACK PEARL
AFRIKA

Madagaskar

Madagaskar
– exkluzívne iba pre vás

Poznávacia cesta krajinou, ktorá je úplne iná ako všetko ostatné. Keď
evolúcia išla doprava, tak na Madagaskare išla doľava. Bezprecedentný
okruh bez kompromisov z teplých pláží okolo Tulearu až na sever do
hustých lesov východného Madagaskaru. Ksukol versus ďateľ, fossa
versus mačka a tajuplný svet miestnych obyvateľov, kde dominuje tabu.
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Na chvíľu sme prenikli
do miestnej rutiny
a pomohli s prípravou
večere.

02

①

Dedinka ANJA a nad ňou magický skalný
→ Jeden z lemurov je ako jediné zviera
útvar, posvätné miesto a stovky fotogenic- modrooký. Na Madagaskare nie je nič jedokých lemurov kata. Nájdeme bizarne vyzerajú- vaté a tak sa v džungli nemusíme báť. Naším
ce chrobáky? AMBALAVAO a ukážka tradičnej cieľom je uvidieť najmenšieho lemura sveta
výroby papiera. FIANARANTSOA je centrom a aj najväčšieho lemura Indri. Najmenšieho
vzdelanosti, vína a čaju.
chameleóna sveta a aj najväčšieho. Nájdete
odvahu a siahnete si aj Vy na niektoré z tých② ANTANANARIVO má príjemnú klímu. Vy- ⑧ Dnes budeme prechádzať kráľovstvom to endemitov? Tak či onak, budete nadšení.
mieňame naše eurá za exotickú menu ariary kmeňa Betsileo. Úžasné scenérie hôr a ry- Odchod späť do Antananariva, transfer na
a hneď sa cítime ako milionári. Za mestom žových polí nás budú obklopovať počas pre- letisko a odlet a prílet domov.
sa pozrieme na pamiatku UNESCO, kráľovnin sunu. Dnes nakúpime tie najkrajšie suveníry.
palác v AMBOHIMANGA.
AMBOSITRA je centrom drevorezbárstva
a mestečko je známe kvalitnými výrobkami.
③ Miestny prelet na obratník Kozorožca a 26 V ANTSIRABE kúpite najkvalitnejšie výrobky
kilometrov džípmi 4x4 cez púšť na najkrajšie z lokálnych hodvábnych tkanín, alebo si vypláže juhu. Dni plné zážitkov. Rybári kmeňa beriete z bohatej ponuky polodrahokamov.
Vezo sú zjavne afrického pôvodu. Slnko, ticho,
pohoda aká môže byť len v Afrike.
⑨ Dlhý deň, keď sa cez Miandrivazo dostaneme až do MORONDAVY
④ Všetky baobaby sveta pochádzajú z Madagaskaru a my sme práve tu objavili Baobabí
Celodenný výlet na „pravú alej Baobabov“
les RENIALA. Ide o svetový unikát, kde na neďaleko Kirindy a návrat späť do Morondavy.
Hlavný vrchol pre mňa nastáva vo Vajednej ploche môžeme vidieť desiatky baobabov (chudé, tučné, tvaru mrkvy) a ďalšia
Hneď ráno absolvujeme let ponad súčasť
kôna lodge neďaleko parku Mantadia. Tu
endemická flóra a fauna.
svetového dedičstva UNESCO, TSINGY OF
strávime v pralese tri noci a ja som náhle
BEMARAHA. Extrémne ostré krasové skaako zdravý. Prvý deň v Analamazaotra
⑤ ILAKAKA: mestečko plné zafírovej horúč- ly sa týčia do výšok a ich ostrosť zťažuje
prekonáva aj moje tajné zoologické sny.
ky. Morské špeciality vymeníme za steak zo prechod regiónom. My si tento iný svet poSifaky diadémové z tesnej vzdialenosti
zebu. Cez meniacu sa krajinu od pobrežnej zrieme z lietadla a okolo obeda pristaneme
na zemi pri hľadaní húb a pôdy s mineráloblasti, cez púšť a polopúšť až po zalesnené v Antananarive a presunieme sa na východ.
mi, tri druhy chameleónov, malý veľhad
a suché hory, prídeme do mestečka RANO- Podvečer príchod do dedinky PÉRINET na
madagaskarský, gekón Uroplatus fimHIRA na hranici parku ISALO.
okraji dažďového lesa.
briatus s úžasným maskovaním a všade
okolo mnoho vtákov. Ale vrcholom je
⑥ ISALO: Jurský park je najnavštevovaDnes je naším cieľom džungľa východu.
Indri! Typické svetoznáme hlasy ozývanejším národným parkom ostrova. Nenároč- Opäť totálne zmeníme prostredie a ponoríme
júce sa z pralesa počujeme už z centra,
ná vyhliadková turistika s profesionálnymi sa pod majestátne stromy a začneme hľadať
kde si najímame miestnych sprievodcov.
sprievodcami. Slonie nohy, bizarné skalné zvieratká a vtáctvo národného parku ANDASNočná prechádza s čelovkou a hľadanie
útvary z jurského obdobia a my ako keby IBE MANTADIA. Poobede nás čaká súkromná
živočíchov. Veľké dobrodružstvo. Lodge
sme boli na Mesiaci. Nádherné fotografické rezervácia VAKONA so záchrannou stanicou pre
je naozaj luxusná
scenérie.
lemury a oddych v úžasnom prostredí pralesa.
Odlet a neskorý prílet na Madagaskar do
exotického hlavného mesta štvrtého najväčšieho ostrova sveta. Tento obrovský ostrov
sa odtrhol od prapevniny Gondvana a plaví
sa Indickým oceánom ako pokusné biologické
laboratórium, ako Noemova archa.

⑦

2016 — 95

Zebu
1. ČO JE ZEBU?

2. KDE ZOHNAŤ ZEBU

Existujú sporné teórie, či zebu je madagas- Aj tisícky kilometrov ženú svoje stáda dobytkarský hovädzí dobytok, ktorý tu existoval ka pohoniči (niektorí bosí), aby dorazili na
ako pôvodný obyvateľ ostrova, alebo je to trhy v Ambalavao, či Fianarantsoa. Najväčšie
kríženec kravy indickej a nášho hovädzieho trhy so zebu, kde sa týždenne predá až 5000
dobytka. Niektoré genetické štúdie dokazujú, či 10000 zebu. Taký silnejší statnejší môže
že genóm tibetského jaka a madagaskar- vyjsť na 400000 ariary (v prepočte 140 €).
ského zebu je čiastočne zhodný. Tak či onak, Kúpime niekomu tento autentický suvenír?
zebu je krava s tukovým hrbolom za hlavou
a lalokom pod bradou. V období sucha, keď 3. AKO PRÍSŤ O ZEBU
je málo trávy na spásanie, energiu čerpá
z tukových zásob a lalok pod bradou pou- Kmeň Bara, ktorého hlavným mestom je Lhožíva zebu na ochladzovanie krvi. Zebu pre sy je známy krádežami zebu. Mladý muž, ak
miestnych Malgašov je nielen krava na mäso chce dokázať, že je chlap a zaslúžiť si tak svoju
a mlieko, či pracovný nástroj na obrábanie nastávajúcu manželku, musí otcovi dievčaťa
políčok. Je to aj investičný majetok. Kto má ukradnúť zebu. Lenže ten bude svoje imanie
zebu je bohatý. Kto má veľa zebu, ako keby brániť za každú cenu. Ak sa vám teda podarí
mal u nás zaparkovaných veľa áut v garáži. ukradnúť zebu budúcemu svokrovi, bude vás

Minimálny počet:
6 klientov
Maximálny počet:
10 klientov

MADAGASKAR

rešpektovať a dcéru dostanete za ženu. Ak
nie, môžete zabudnúť na to že svoju dcéru dá
nejakému neschopnému slabochovi, čo ani
zebu nevie ukradnúť. Keď sa vám kradnutie
zebu zapáči a chcete dokázať aký ste chlap,
môžete sa vydať na cestu polygamie.

Náročnosť

Luxus

4

✗

Business
class

✓

Golf

✗

Antananarivo
Antsirabe

HOTELY:
Carlton 2 ◐

Fianarantsoa
Tulear

Hotel Le Paradisier 2 ◐

Isalo

Vakona lodge 2 ◐
Satrana lodge 2 ◐
La Relais de la Reine 1 ◐
Royal Palace hotel 1 ◐
Pallisandre Ouest 2 ◐
LETENKA

14 dní

REŠTAURÁCIA

TERMÍN ⁄ CENA
21.02.
24.03.
23.07.
15.10.
18.11.

→
→
→
→
→
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05.03.
06.04.
05.08.
28.10.
01.12.

Business Class: od 2900 €

4.490 €
4.490 €
4.490 €
4.490 €
4.490 €

Kudeta, Antananarivo
Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo
uvedených termínov.
Cena na vyžiadanie.

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku do Antananariva a späť
▸▸prelet Tulear - Antananarivo
▸▸12 x ubytovanie v hoteloch strednej
kategórie (miestne 3*-5*) v dvojposteľových izbách
▸▸12 x raňajky
▸▸12 x večera
▸▸Letiskové transfery na Madagaskar
▸▸Prelet ponad Tsingy of Bemaraha
▸▸Privátnu dopravu počas prehliadok
a safari
▸▸Slovenského BUBO sprievodcu
▸▸Poistenie proti insolventnosti
▸▸Asistenčné služby CK BUBO
▸▸Vstupné do všetkých pamiatok a národných parkov
▸▸Pitný režim 12 dní, 1 l balenej vody
denne/ 1 osoba
CENA NEZAHŔŇA
▸▸letiskové poplatky, víza ( zatiaľ 0 €),
ostatnú stravu, fakultatívny program

01 Alej baobabov
02 Autenické zážitky

03 Skákajúci lemur,
symbol ostrova
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BLACK PEARL
AFRIKA

Keňa • Tanzánia

Brutálne krásne
safari

Afrika od dávnych čias lákala cestovateľov z celého sveta. Ako magnet
priťahuje milovníkov prírody. Veď je aj prečo. Život na otvorených pláňach
Masai Mara a Serengeti patrí medzi najkrajšie divadlá na svete. Stovky
druhov zvierat v ich prirodzenom prostredí, ktoré žijú podľa vlastných cyklov.
Budeme mať možnosť byť aspoň na chvíľu nemým pozorovateľom v tomto
svete. Zájazd, kde môžete zažiť nebývalý luxus a zároveň dotyk s panenskou
prírodou. Štýl a luxus patria k Afrike, ktorá vymyslela cestovný ruch.
98 — 2016

01

Koloniálny luxus na
brehu rieky Mara pri
najkrajšom západe
slnka na svete

02

①

Čaká vás safari, more a najlepšia dovolenka v Afrike. Odlet z Viedne, pristávame
takmer priamo na rovníku. Hlavné mesto
Kene NAIROBI. Transfer do nášho hotela
postaveného v nádhernom koloniálnom štýle,
ktorý sa radí k najstarším stavbám mesta.
Cikády, žaby, steaky, Redds a začína sa naša
africká cesta. Do roku 1907 bolo Nairobi iba
obrovským močiarom a za necelých 100 rokov
z neho vyrástlo jedno z najväčších afrických
miest. Mesto safari a cestovateľov dodnes
spomína na poľovačku Teddyho Roosvelta,
ktorý si odniesol viac než päťsto trofejí. Čo
uvidíme my zajtra? Toto je Afrika.

②

Raňajky formou švédskych stolov, krátke
nohavice a čiapky a vyrážame na safari. Začína sa poznávací zájazd. Národný park MASAI
MARA je skutočným diamantom v korune
afrických parkov. Otvorená savana, v ktorej
sa potulujú stáda antilop, gepardy, levy, kde
rastú ostnaté akácie, ktoré zbožňujú žirafy,
korytá riek, v ktorých sa kúpu hrochy a krokodíly, modrá obloha, na ktorej sa vznášajú marabu a supy – Masai Mara je unikátne safari.
Naobedujeme sa v našej lodge a poobede už
budeme iba nerušene pozorovať africké zvieratá v ich domácom prostredí. Safari v Masai
Mara nikdy nie je nudné a za trpezlivosť sa
platí akciou… uvidíme svorku levov sliediť na
svoju obeť alebo osamelého leoparda, ktorý
si pochutnáva na koristi na rozložitej akácii?
Či pakoňa lákať samičky do svojho háremu?
Foťte, čakajte, sledujte a dočkáte sa odmeny.
Večera v africkej divočine.

③

Plná penzia počas celého dňa a safari
na savane. Masai Mara je len naša. Hľadáme stáda slonov, hrochy zívajúce vo vode,
obrovských krokodílov vyhrievajúcich sa na

slnku, levice starajúce sa o levíčatá, štíhleho Miesto dôležitých rokovaní o mnohých africgeparda splývajúceho s trávou alebo statnú kých konfliktov v tieni kopca Mt. Meru.
hyenu hľadajúcu zvyšky. A keď vás už bolia oči,
zatvorte ich, vdýchnite čistý vzduch divočiny ⑦ Po raňajkách sadneme do auta a ideme
a snívajte. O chvíľu vás niekto aj tak zobudí do najväčšieho prírodného divadla na svete.
s výkrikom, tam je! Žeby nosorožec? Noc strá- Ďalšie safari. Kráter NGORONGORO. Z výšky
vime v kvalitnej 4* lodge priamo v národnom viac než dvetisícdvesto metrov nad morom sa
parku. Večer nám pred oknom budú behať nám naskytne úžasný pohľad na dno krátera,
paviány a pod nohami sa váľať damany.
kde sa pasú stáda zvierat. Zbehneme až na
dno krátera, čaká nás poldenné safari a obed
④ Fantastické alkalické jazero LAKE NAKU- z balíčka pri jazere s hrochmi. Tu je najväčšia
RU, ktoré je útočiskom pre nosorožca čierneho koncentrácia levov na svete, hyeny, pakone,
a bieleho. Opäť trochu iné safari, iná Keňa. zebry a horská scenéria všade okolo nás. Je
Lake Nakuru je azda fotografovanejšie ako až neuveriteľné, čo dokáže príroda vytvoriť.
Kilimanjaro, obraz si už urobíte sami. Kvalitný
hotel a pozemné služby.
⑧ Odchod smer OLDUVAI. Jedno z najvýznamnejších paleoantropologických miest
⑤ Návrat do Nairobi. Obed si dáme v reštau- na svete. Práve tu chodil a žil vyše 1,9 milióna
rácii U mäsožravcov, kde vyskúšate okrem rokov dozadu Homo habilis a jeho potomkovia.
iného aj krokodíla alebo pštrosa. Reštaurácia Moderný človek sa narodil v Afrike a v každom
so štýlom. Poobede nakŕmime žirafy, ktoré z nás je kúsok tohto kontinentu. Dozviete sa
vám štyridsaťcentimetrovým jazykom vy- viac a potom poobede prekročíme hranice
volajú príjemné zimomriavky. V múzeu Ka- národného parku SERENGETI a prídeme do
ren Blixen sa dozviete viac o živote prvých našej nádhernej lodge.
afrických pionierov z Európy. Jednou z nich
bola aj Dánka Karen Blixenová, zvečnená vo ⑨→
Dva dni safari v nekonečnej savane
filme Spomienky na Afriku. Návrat do hotela a občasnom lesíku. To čo sme videli v Masai
v Nairobi a osvieženie sa v hotelovom bazéne. Mara je len zlomok toho čo je tu. Serengeti
je nekonečná divočina, ktorá je súčasťou sta⑥ Afrika pokračuje. Transfer do Tanzánie, rodávneho ekosystému a je tiež centrálnym
hraničný prechod Namanga. Sme v oblasti, bodom najväčšej zvieracej migrácie akú poktorej dominuje kmeň Masajov. Aj preto bude známe. Práve na pláňach južného Serengeti
našou prvou zastávkou tradičná masajská sa rodia malé antilopy, pakone, zebry, ktoré
dedina, obohnaná plotom z ostnatých akácií, sa potom vydajú na stovky kilometrov dlhú
maličkými chatrčami a nezameniteľnou vô- púť na sever, počas ktorej musia zdolať rieku
ňou. Tradične oblečení Masajovia sú hrdí na Mara, Grumeti a iné menšie občasné rieky,
svoj kmeň a nijak to neskrývajú. Dostanete kde na nich striehnu predátori.
sa im až do kuchyne a na záver si môžete
kúpiť tradičné šperky. Dáte si prepichnúť uši?
Končíme so safari a malým lietadlom prePríchod do politického centra krajiny ARUSHA. letíme na letisko pod Kilimandžárom. Autom
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Najlepšie safari tábory sveta:
Ponúkame vám možnosť zlepšiť si úroveň ubytovania na exkluzívne
kempy v divočine, ktoré pravidelne patria medzi najlepšie hotely/
lodges na svete. Malé komorné miesta so servisom na kráľovskej
úrovni. Príplatok 3.160 € / 1 osoba
Masai Mara Sanctuary Olonana
Ngorongoro crater camp 1 ◐
Sanctuary Kusini 3 ◐

03

sa vyvezieme okolo banánových polí až k vstupnej bráne
národného parku Kilimanjaro a vrátime sa späť do hotela.
Ak máte záujem o výstup na vrchol, kontaktujte CK BUBO.
Sprcha a večera. Transfer na letisko a odlet domov.

Vždy sa snažíme byť vám bližšie a splniť vaše sny. vaše safari vieme
prispôsobiť vašim požiadavkám a vieme vám pripraviť aj privátne
mobilné safari, ktoré bude iba vaše. Iba váš stan so sprchou, posteľou, kobercom, vlastným kuchárom, butlerom a rangerom. Kde
vás každé ráno čaká vychladené šampanské, ktoré vám prinesú do
postele, ktorá je uprostred nefalšovanej africkej divočiny. V Afrike
sme doma a radi vám poradíme.

Prílet

Nakuru
Massai Mara

Minimálny počet:
2 klienti
Maximálny počet:
6 klientov

Nairobi

Náročnosť

Luxus

1

✓

HOTELY:
Hemingways Nairobi 2 ◐
Mara Fig Tree camp 2 ◐

TANZÁNIA

Lake Nakuru lodge 1 ◐
Arusha safari lodge1 ◐
Ngorongoro wildlife
lodge 1 ◐

12 dní

Serena safari lodge Serengeti 2 ◐
Lobo lodge 1 ◐
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Business
class

✓

Golf

✗

KEŇA

Kilimandžáro

TERMÍN
15.02. →
17.03. →
20.04. →
20.07. →
02.08. →
20.10. →
12.11. →
24.11. →

2◐

Cena
Cena
2-3 osoby: 4-6 osôb:
26.02. 4.600 € 4.300 €
28.03. 4.900 € 4.400 €
01.05. 4.500 € 4.200 €
31.07. 5.280 € 4.900 €
13.08. 5.380 € 4.900 €
31.10. 4.700 € 4.200 €
23.11. 4.900 € 4.600 €
07.12. 4.900 € 4.600 €

Cestu vám vieme pripraviť kedykoľvek aj mimo
uvedených termínov.
Cena na vyžiadanie.
Radi vám naplánujeme
cestu aj priamo počas
migrácie a maximalizujeme zážitok ak nám
to príroda dovolí.

LETENKA
Business Class: od 1400 €
/1 os
REŠTAURÁCIA
ktorýkoľvek večer v africkej
divočine pri západe slnka
s výborným jedlom

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku do Nairobi
a späť z Kilimadžára
v economy class
▸▸prelet Serengeti - Kilimandžáro
▸▸10 x ubytovanie v 4⭑ hoteloch
v dvojposteľových izbách
▸▸Plnú penziu počas celého zájazdu,
ktorá začína raňajkami na 2.deň
a končí večerou 11.deň
▸▸dopravu terénnym autom počas
celého pobytu
▸▸slovenského BUBO–sprievodcu
▸▸všetky letiskové transfery
▸▸vstupné do národných parkov
▸▸poistenie proti insolventnosti.
▸▸Asistenčné služby CK BUBO
CENA NEZAHŔŇA
▸▸víza do Kene a Tanzánie, sprepitné,
letiskové poplatky, nápoje

01 Lev africký, kráľ
02 luxus made in
Africa

03 Žirafa v Masai
Mara
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BLACK PEARL
AFRIKA

Rwanda • Uganda • Kongo

Rwanda, Uganda,
Kongo

Zbavte sa predsudkov a navštívte krajinu vyspelejšiu a čistejšiu
ako Slovensko. Vnorte sa do džungle, trekujte na úpätí sopiek
a pozrite sa do očí horskej gorile. Zaplávajte si v jazere Kivu a dajte
dúšok shirazu v bazéne s výhľadom na džungľu. Cestujte s jedinou
CK, ktorá robí Afriku na mieru, individuálne, vždy so slovenským
BUBO sprievodcom, ktorému veľmi dobre rozumiete.
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Pokoj a kľud sa tu
dá krájať. Počuť iba
vlny jazera Kivu a oči
oddychujú na sýtej
zelenej farbe

02

①

Odlet a prílet do Afriky. RWANDA. Online a zahmlených vrcholkov hôr na jeho konžskom
krajina, ktorá nepotrebuje granty EU na elek- brehu. KIBUYE: malebná dedinka, ktorá pritronizáciu verejnej správy a igelitové tašky sú pomína skôr talianske Gargano ako Rwandu.
tu zakázané. Vitajte v krajine, ktorá žije pre GISENYI: centrum oblasti Kivu, rezort priaprítomnosť a na minulosť, nech je akokoľvek mo na brehu jazera, 500 metrov od hraníc
ťažká, sa snaží úspešne zabudnúť. Cesta je len s Kongom. Úžasná lokalita s nebezpečne sa
dopredu. RWANDA: krajina so zlým renomé, blýskajúcou aktívnou sopkou v pozadí a tepktoré si vôbec nezaslúži. Bezpečná, malá a je- lučkou vodou jazera pred Vami.
dinečná krajina, kde na území veľkosti tretiny
Slovenska nájdete 4000 metrov vysoké hory, ⑤ Dnes nás čaká výlet do krajiny, ktorá je
hustú džungľu, opice a tajomné rovníkové azda najdivokejšia na svete. Východné Kongo
jazerá. Rwanda je srdce Afriky, ktoré bije a mesto GOMA. Jedno z najväčších miest
silno. Veľmi čistá a perfektne zorganizovaná Konga priamo pod aktívnym vulkánom Nyarakrajina. Vedeli ste, že je to krajina s najväčším gongo. Absolútne žiadni turisti a nefiltrované
zastúpením žien v parlamente na svete?
zážitky s domácimi. Tento výlet závisí vždy od
aktuálnej politickej situácie vo východnom
② Prehliadka KIGALI, malebného hlavného Kongu. Ak je situácia nestabilná a hranice
mesta krajiny a poobede transfer do BUTARE: zatvorené, tak strávime náhradný deň v Giuniverzitné mesto a historicky hlavné mesto senyi. Večer návrat do Rwandy.
Rwandy. Národné múzeum krajiny leží práve
tu. Národný park Nyungwe forest
⑥ Skorý ranný budíček a vyrážame do
RUHENGERI za fantastickým zážitkom. Spo03
③ Skoro ráno odchádzame do pralesa. Ná- lu s hmlou, ktorá sa ráno drží kmeňov stromov,
rodný park NYUNGWE FOREST. Ľudské obyd- vstaneme aj my a vydáme sa na trek nášho
lia nechávame za sebou. Cesta vedie hustým života do srdca Afriky v národnom parku a porozprávame si o pôvodných obyvateľoch
lesom, ktorý je posledným svojho druhu vo Virunga, kde zažijeme fantastické stretnutie rovníkovej džungle.
východnej Afrike. Práve tu sa láme povodie zoči–voči horským gorilám. Horské gorily sú
dvoch mohutných afrických veľtokov – Níl väčšie a tmavšie ako ich príbuzní z nížin. Na ⑧ Skvelé safari a poobedňajšia plavba kaa Kongo. Už dnes absolvujeme prechádzku svete sú už len dve miesta, kde ich môžete nálom Kazinga, ktorý spája jazerá Edward
v hlbokom lese, kde budeme stopovať opi- vidieť, a my vás k nim privedieme. Jedna go- a George. Zaostríme náš zrak na hrochy, kroce guerézy, ktoré sa v stovkách preháňajú rila pripadá na pätnásť miliónov ľudí, patria kodíly, antilopy, levy. Uganda spolu s Keňou,
v korunách stromov. Príroda mimo parku je k najohrozenejším živočíchom našej planéty. Tanzániou a Botswanou patrí ku krajinám
nádherná. Ako prirodzená záhrada, tisícky Máme čas, aby sme gorily pozorovali v ich s najlepším safari na svete a presvedčíte sa
kopcov s čajovými, banánovými, kávovými prirodzenom prostredí. Za magickú hodinku o tom na vlastné oči.
plantážami v sýtej zelenej farbe. Voľné popo- budete mať dojem, že prešlo desať rokov.
ludnie na čajovej plantáži a individuálny relax.
⑨ Príchod do ENTEBBE na brehu Viktóri⑦ Cesta nádhernou krajinou pripomínajú- inho jazera. Prehliadka KAMPALY: múzeum
④ Opustíme Nyungwe. Čaká nás presun cou Švajčiarsko nás dovedie až do národ- Ugandy, hrobky Kasubi a večer odlet domov.
pozdĺž jazera Kivu (jedno z najhlbších na sve- ného parku QUEEN ELIZABETH. Cestou
te) cez rozprávkovú oblasť kopcov, plantáží sa zastavíme v malej pygmejskej dedinke
Prílet
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Nyungwe forest lodge

— a stopovanie šimpanzov
Nyungwe forest lodge je to najlepšie čo vám Rwanda môže
ponúknuť. Štýlová, príjemná lodge s unikátnou polohou.
Na jednej strane nekonečné čajové plantáže a na druhej
sa z okna vašej izby dotýkate pralesa.

Gorila Horská
Pozrieme sa do očí gorile horskej. V tieni rwandských vulkánov, vysoko
v horách na samom konci horského pralesa nájdeme goriliu skupinu
a budeme mať hodinu na to, aby sme ich pozorovali v ich prirodzenom prostredí. Je to dych berúci zážitok. Treking trvá 1 až 6 hodín
v závislosti od vzdialenosti skupiny,ale únavu a pot si vynahradíte
adrenalínom. Dospelý jedinec gorily horskej meria okolo 1,3 – 1,9 m
a váži od 68 do 210 kg. Samice vážia menej a sú menšie. Tento druh
má dlhú strapatú srsť, ktorá dobre udržiava telesné teplo aj vo
vysokých výškach, ktoré obýva. Tvár, ruky a chodidlá (u samcov ani
hrudník) nie sú osrstené. Srsť a koža goríl horských je čiernej farby.
Gorily majú silné nohy a ruky. Gorily horské sú spoločenské a zdržujú sa v početných skupinách, v ktorých je až do 40 jedincov. Každá
skupina obýva teritórium s rozlohou 400 – 800 hektárov, ktorý sa
na okrajoch môže prekrývať so susednými teritóriami. Za súmraku
sa skupina usadí na odpočinok – dospelé samce na zemi, samice
a mláďatá spolu niekedy v hniezdach na stromoch. Votrelcov plašia
štekotom. Ak ten nezaberie, začne alfa samec (u goríl nazývaný
,,strieborný chrbát“) húkať, pričom sa postaví na zadné končatiny,
zovretými päsťami bije do hrude (holá koža zosilňuje tento zvuk)
a pustoší vegetáciu. Ak to nestačí, s veľkým revom zaútočí a udrie
alebo klepne rukou či uhryzne votrelca.

Hneď za vaším oknom je divočina, ktorej vládnu šimpanzy
a kolobusy. Izby sú priestranné a moderne zariadené.
Vonkašie posedenie vám spríjemní vyhrievaný bazén
z ktorého sa môžete pozerať na hmlu stúpajúcu z pralesa
a popíjať vynikajúce juhoafrické vína. Po oddychu v lodge
padne vhod akčná prechádzka a tou je práve treking za
šimpanzami. So skúseným rangerom sa vnoríme do pralesa, zdoláme nerovný terén a naraz začujeme niečo ako
húkanie. To sú oni! Šimpanzov vo voľnej prírode počuť do
diaľky, ale dobehnúť ich je iné kafe. Sú neustále v pohybe
a presúvajú sa pralesom. Na rozdiel od goríl, ktoré sú pokojnejšie a na jednom mieste sa zdržujú dlhšie. Odmenou
pri stopovaní šimpanzov vám budú aspoň čierne bodky
hojdajúce sa na konároch a hulákajúce na celý les. Je to
však prechádzka, ktorá stojí za všetky drobné. Na záver
dňa šampanské v jacuzzi v rovníkovom pralese v Rwande.
Myslíte si, že je to šialenosť? Vyskúšajte a potom hodnoťte.
Rwanda je prekvapením Afriky a v mnohom vyspelejšia
ako Slovensko či Česko. Zaslúži si vašu pozornosť.

UGANDA

Minimálny počet:
2 klienti
Maximálny počet:
7 klientov

Kampala

NP Queen
Elizabeth

Náročnosť

Luxus

2

✓

HOTELY:
Goma
Gisenyi

Kigali Serena 1 ◐

RWANDA

Nyungwe forest lodge 2 ◐

Kigali

Serena Kivu 2 ◐
Gorilla´s nest 1 ◐

BURUNDI

Mweya safari lodge 2 ◐

10 dní
Cena 2-3 Cena 4-7
osoby:
osôb:

TERMÍN
19.02.
04.05.
11.07.
07.12.

→ 28.02.
→ 13.05.
→ 20.07.
→ 16.12.
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6.400 €
6.400 €
6.400 €
6.400 €

5.800 €
5.800 €
5.800 €
5.800 €

LETENKA
Business Class: od 1680 €
REŠTAURÁCIA

Cestu vám vieme
pripraviť kedykoľvek
aj mimo uvedených
termínov. Cena
na vyžiadanie.

Boma v Nyungwe forest
lodge

Business
class

✓

Golf

✗

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku
▸▸8 x ubytovanie v 4⭑– 5⭑ hoteloch
▸▸8 x raňajky, 5 x obed a 5 x večera
▸▸vstupné do národných parkov
▸▸stopovanie gueréz
▸▸safari v Ugande
▸▸privátnu dopravu terénnym autom
počas celého pobytu
▸▸slovenského BUBO sprievodcu
▸▸Najlepšie poistenie proti insolventnosti
▸▸Asistenčné služby CK BUBO
▸▸víza do Rwandy a Ugandy
CENA NEZAHŔŇA
▸▸letiskové poplatky, víza do Konga,
povolenie na stopovanie goríl na 1
hod v sume 750 $
(podľa aktuálneho kurzu)

01 Horská gorila

04 Na trhu v Gome

02 Na jazere Kivu
03 Deti neďaleko
Kibuye
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BLACK PEARL
AFRIKA

Etiópia • Džibuti

Etiópia, Džibuti
– veľký okruh all inclusive

Prinášame vám cestu, z ktorej klienti prichádzajú so zážitkami na celý
život. Sme si istý, že momenty z tejto cesty si budete pamätať celý život
a vždy vám prinesú krásne spomienky. Cesta, ktorá ide dejinami ľudskej
civilizácie a náboženstva. Prastaré náboženské komunity na severe Etiópie
v kontraste s animistickým juhom, ktorý žije v úplne inom svete aký
poznáme iba v predstavách. Zažite silný zážitok, ktorý táto cesta ponúka.
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Modlitba v amharčine
v skalných chrámoch
Lalibely je silným
zážitkom

02

①

Odlet a prílet do Etiópie. Nocľah v kva- AXUM: stély a obelisky, hrobky a hrady vládlitnom hoteli.
cov. Najväčší samostatne stojaci kus kameňa
na svete. Mariamtsion, postavený na mieste
② Prehliadka hlavného mesta Etiópie AD- prvého etiópskeho kostola. Ukážeme si miesDIS ABEBA. Hlavné mesto starodávnej kra- ta, kde sa podľa viery ortodoxných etiópskych
jiny, ktorá zažila všetky biblické kráľovstvá, kresťanov nachádzajú originálne Mojžišove
vzostupy a pády a vytvorila obdivuhodnú dosky s desiatimi božími prikázaniami, spekultúru vo východnej Afrike. Prehliadku za- čaťujúcimi dohodu medzi bohom a kmeňom
čneme národným múzeom, kde je vystavená Izraelitov. Prezrieme si múzeum, hrad kráľa
legendárna Lucy a najstaršie dieťa sveta. Kaleba, kúpele kráľovnej zo Sáby a aj miesto
Kedysi pradávno práve z tejto krajiny vyrazil nazývané Palác kráľovnej zo Sáby. Vysvetlíme
človek a osídlil planétu. Prehliadka hlavnej si súvislosti s Jemenom.
mestskej katedrály svätej trojice s hrobkou
Haile Selassieho, kde sa započúvame do mod- ⑥ Ranný prelet do Lalibely. LALIBELA: izololitieb v amharčine.
vaná v pohorí Lasta je známa kostolmi, ktoré
sú vytesané do skál. Mnohé boli vytesané
③ Veľmi skorý budíček a prelet na sever v 12. storočí, ale na rozdiel od iných podobdo BAHIR DAR (1830 m.n.m.). Hotel na brehu ných miest tieto v Lalibele dodnes slúžia a sú
najväčšieho jazera krajiny, Tana. Ráno tridsať duchovným centrom mesta. Dnes navštívime
kilometrov k vodopádom Modrého Nílu, ktoré prvú skupinu kostolov.
domorodci nazývajú Tis Isat = Dym Nílu. Nasadneme na loď a vyrazíme k polostrovu Zeghe ⑦ Naše mulice nás čakajú pred hotelom
a ďalej ku kláštoru Ura Kidane Mahret. Sme a ideme do kostola Asheton Maryam vo výške
ako na inej planéte. Hustý les, okrúhle kostoly 4000 metrov nad morom. Päťhodinová jazda
so strechami porastenými trávou a starými a treking. Poobede si pozrieme druhú skupinu
muráliami. Šanca vidieť hrochy a krokodíly.
skalných chrámov.

④

Trojhodinová cesta do mesta GONDAR ⑧ Návrat do Addis Abeby a prehliadka et(2200 m.n.m.), pod patronátom UNESCO, nologického múzea. Príprava na južnú Etiópiu.
ktorý bol sídlom cisára z Habeša. Pútnici
a my s nimi prichádzame k cisárskemu palácu ⑨ Preletíme na územia kmeňa Tsemai
a kúpeľu kráľa Fasilidesa. Kostol Debre Birhan a Konso, prídeme do ARIBA MINCH. Mesto 40
Selassieho, kde si porozprávame o rastafa- prameňov je výstupnou bránou do obrovskej
riánstve. Stráži ho osemdesiat etiópskych a nekonečnej oblasti, ktorej dominuje tajuplná
cherubínov. Poobedňajšia návšteva dedinky hnedá rieka Omo. Vysoké kopce v okolí Arba
Weleka, kde si povieme o falašoch.
Minch skrývajú horské dedinky kmeňa Dorze,
typické vysokými domami, ktoré termiti po⑤ Prelet nad SIMIENSKYMI VRCHMI, kde stupne znižujú. Ochutnáme chlieb z falošného
podľa Homéra bohovia hrali so skalnými ve- banánu s medovou alebo chili omáčkou. Večer
žami šach, do najstaršieho mesta krajiny. prídeme do našej lodge a zrelaxujeme.

Skorý ranný budíček a za tmy uháňame po
novopostavenej prašnej ceste do národného
parku Mago, kde nás čaká azda najznámejší
kmeň Mursi. Ženy, ktoré si rituálne rozťahujú pery a vkladajú do nich hlinené tanieriky.
To, že tieto kultúry prežili, je takmer zázrak.
Návrat do mesta Jinka, priestor na obed
u Ermiasa. Deň ako zo sna sa ale nekončí. Po
ceste si vykračujú Hamar a Banna, polonahé
telá, vlasy zmaľované červenou hlinkou a na
pleciach pušky. Stojíme, fotíme a čudujeme sa.

→ Cieľ našej cesty, majestátna rieka
Omo, je pred nami. Vyrážame do dedinky
kmeňa Karo. Je to najmenší a najvzácnejší
kmeň povodia rieky Omo, ktorého počty sa
odhadujú len okolo dvetisíc ľudí. Dedina položená priamo na brehu rieky s fantastickým
výhľadom na rieku Omo. Rieka dáva život
všetkému v tejto časti krajiny a vytvorila kotol
národov, ktorý sa rozbehol do celého sveta.
Klasické obydlia, jazvy po súbojoch s bičom
z hrošej kože, hlinkami pomaľovaní muži aj
ženy a nesmierne priateľský náčelník. Trhová
dedinka Dimeka, Turmi a relax v lodge.
Celodenný presun do Addis Abeby. Cestou
nevynecháme pamiatku UNESCO a TIYA,
stélové pole v regióne Soddo. Po príchode
do Addis Abeby absolvujeme poslednýkrát
kávovú ceremóniu a po rozlúčkovej večeri
sadneme do lietadla a letíme do Európy.
Prílet domov.
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Bohom zabudnutá krajina

ALTERNATÍVNY ZÁVER S DŽIBUTI:
Odlet z Addis Abbeby a prílet do Džibuti po krátkom hodinovom lete. Malá krajina v rohu Afriky, pasová
kontrola, francúzske uniformy, orientálny výzor, africká
povaha. DŽIBUTI CITY: jediné mesto krajiny, kde sídlia
všetky dôležité inštitúcie. Našimi terénnymi autami cez
soľné pláne Grand Barra do sopečnej krajiny s malými
afarskými dedinkami. Cieľom našej cesty je LAC ABHÉ.
Jazero, ktorého okolie je označované za krajinu najviac
podobnú mesačnému povrchu… právom. Nekonečný oceán kameňov, horúcich od extrémnych teplôt, vystrieda
pohľad na stovky vápencových veží, z ktorých vychádza
sírový dym. Malé zelené oázy života na miestach, kde
horúca voda preráža na povrch, dávajú krajine surrealistický výraz. Prejdeme sa doslova po vnútornostiach
Zeme, vychutnáme teplo v dokonale izolovanej oblasti a to
všetko v sprievode afarských sprievodcov, ktorí jediní túto
drsnú oblasť obývajú. Nik iný tu neprežil. Pritom práve
z tejto oblasti pochádzajú naši prví predkovia.

Áno…. asi takto by som mohla hodnotiť tento nádherný kút na našej
planéte. Keď sme sa rozhodovali akú destináciu si vyberieme, pôvodne
vôbec nepatrila medzi favoritov. Náhoda ale zasiahla (alebo to bol
osud?!Ktovie?!) a my sme sa zrazu ocitli v Etiópii. V Krajine spálených
tvárí, ako ju nazval prvý privandrovalec. Ale to bolo už dávno… Tak isto
bolo pradávno, kedy tu vzniklo kresťanstvo. Pradávno bola aj najstaršie
zachovaná a nájdená ľudská kostra - Lucy. Odtiaľto pramení prapôvod
života aj keď to znie až neuveriteľne. Ale Etiópia nie je iba o kresťanstve,
hoci ho tu stretávame na každom kroku. V krásnej podobe s ničím neporovnateľných kostolov, postavených v netradičnom slohu, do kruhu.
Prekrásne fresky a maľby v nich sú také jedinečné, že sa nám zastavoval
dych a nechápali sme, kde sa to tu všetko zobralo.. a zachovalo! Všetky
výjavy z Biblie, poňaté veľmi „štýlovo“ a v nádherných farbách. Celý
sever je dych vyrážajúci. Kostoly, maľby, murálie, príroda, ľudia. Prameń
Modrého Nílu je zážitok, ktorý sám o sebe dáva vizuálnu satisfakciu.
Návšteva Gondaru s jeho pevnosťou, aj najstaršieho kostola s úžasným
dreveným stropom, vymaľovaným 88 cherubínmi, ktorí ho už stáročia
chránia.. Jedinečná Lalibela s 11 kostolmi vytesanými do skál - to je
perla medzi perlami. Bahir Dar s romantickým jazerom (bez komárov)
je čerešnička na torte. Druhá polovica dobrodružnej a náročnej cesty
je v úplne inom duchu. Až tu si človek uvedomuje, aký luxusný život žije
tam ďaleko, doma. Tu však žijú pôvodné kmene ten svoj tradičný život.
Jednoduchý, tvrdý, náročný na prežitie. Voda tu nie je samozrejmosťou. Hoci kmene, ktoré sme navštívili, žijú na brehu rieky Omo. Všetky
kmene, ktoré sme navštívili, nám zobrali časť duše. Nádherné bytosti,
s obrovskými tmavými očami, sofistikovaným oblečením z koží zvierat.
A úžasné ozdoby. Či už labrety v narezaných ústach Mursi alebo blatom a maslom natreté vlasy u Hamarov alebo rôzne ozdoby vyrezané
v rohoviny zvierat u Desaneshov alebo aj ozdoby zo štuplíkov z piva)).
Všetci nás uchvátili. Aj neuveriteľne pomaľovaní Karovia… všetci sa
nás dotýkali a brali nás ako atrakciu:)) a my to isté. Každý večer, pri
stole s chladeným pivom a dobrým jedlom, v perfektnom ubytovaní
sme vzrušene rozoberali silné a nezabudnuteľné zážitky z celého dňa.
A veruže ich bolo šialene veľa.

Džibuti City, kde sú najväčšími budovami v meste
hotel, prezidentský palác a americká ambasáda. Cestou
budeme možno míňať stovky maskovaných landroverov
francúzskej armády, ktorá tu má dôležité základne. Odbočíme doprava a začneme zostup do Danakilskej preliačiny,
na najnižšie položené miesto Afriky, slané jazero LAC
ASSAL. 155 metrov pod hladinou mora, najväčší zdroj
soli na svete, kde je jej hrúbka v niektorých miestach 60
metrov. Túto súčasť starodávnych karavánových ciest
dodnes obýva nebojácny kmeň Afarov. Kontrast tmavých sopečných skál, bielej soli a azúrovo modrej vody.
Prechádzka po soľných pláňach a prípadne sa odvážlivci
aj okúpu. Na ceste späť si pozrieme diablov vulkán Ardoukouba a dozvieme sa, že celé jazero leží v sopečnom
kráteri. Ozaj… priemerná teplota v zime je tu 34 stupňov
a v lete 50. Ide o najteplejšie miesto na našej planéte.
Návrat do hlavného mesta a odlet domov.
Prílet

Džibuti
Axum
Gondar
Bahir Dar

Minimálny počet:
2 klienti
Maximálny počet:
7 klientov

Lalibela

Náročnosť

Luxus

2

✗

Business
class

✓

Golf

✗

Addis Abeba
ETIÓPIA

HOTELY:

Arba Minch
Jinka
Turmi

16 dní
TERMÍN
20.03.
20.05.
18.07.
28.10.

→
→
→
→

02.04.
02.06.
31.07.
10.11.

20.03.
20.05.
18.07.
28.10.

→
→
→
→

03.04.
03.06.
01.08.
11.11.
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Cena 2-3 Cena 4-6
osoby:
osôb:
4.930 €
4.100 €
4.930 €
4.100 €
5.180 €
4.360 €
4.930 €
4.360 €
5.600 €
5.600 €
5.790 €
5.600 €

5.210 €
5.210 €
5.380 €
5.150 €

Sheraton Addis 2 ◐
Blue Nile resort 1 ◐
AG hotel Gonder 1 ◐
Brana hotel 1 ◐
Maribela hotel 2 ◐
Paradise lodge 2 ◐
Buska lodge 2 ◐
Sheraton Džibuti 1 ◐
LETENKA
Business Class: od 2100 €

Cestu vám vieme
pripraviť kedykoľvek
aj mimo uvedených
termínov. Cena
na vyžiadanie.

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku
▸▸13 x ubytovanie v dvojposteľových
izbách v 3⭑ - 5⭑ hoteloch, lodges
a stanových táboroch
▸▸africké all inclusive
▸▸dopravu mikrobusom na severe
a land cruiserom na juhu
▸▸4 x miestny prelet
▸▸všetky vstupné poplatky
▸▸miestne poplatky
▸▸súkromného slovenského BUBO
sprievodcu
▸▸všetky dane a poplatky
▸▸asistenčné služby CK BUBO
▸▸poistenie proti insolventnosti
CENA NEZAHŔŇA
▸▸letiskové poplatky, víza, vreckové,
inú stravu a nápoje

01 Žena z kmeňa
Mursi
02 Skalný kostol
v Lalibele

03 etiópsky kňaz
04 stéla v Axume
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BLACK PEARL
AFRIKA

Maroko

Luxusné Maroko
– v štýle tisíc a jedna noc

Len kúsok od Španielska sa rozprestiera svet, ktorý formoval dnešnú
Európu a dal život mestám ako je Granada, Cordóba, rozšíril v zaostalej
Európe vzdelanosť a my o ňom ani nevieme. Okruh krajinou, ktorá
má more, oceán, vysoký Atlas, lyžiarske strediská, horúcu púšť
s najväčšími pieskovými dunami na svete a rozprávkovú kultúru
berberov. Vitajte v krajine Tisíc a jednej noci. Je hneď vedľa nás.
110 — 2016

01

Maroko ma úplne
dostalo. Totálna exotika
len pár metrov od
Európy.

02

①

Odlet a prílet do Maroka. Maroko je susedom Európy a je našou najbližšou exotickou
destináciou. CASABLANCA: najväčšie mesto
Maroka je miestom kde sa zarábajú peniaze,
kde vrčí ekonomický motor Maroka. Náš prvý
dotyk s krajinou nás zavedie k mešite Hasana
II., ktorá kraľuje Atlantickému pobrežiu a je
nádhernou dominantou mesta.

②

Opustíme Casablancu a smerujeme do
vnútrozemia, kde nás čaká mesto plné dojmov,
zážitkov a mágie. Smerujeme k pohoriu Atlas
do mesta berberov, do mesta rozprávok, do
MARAKÉŠU. Večer na námestí Jama al-Fnaa
03
(UNESCO) patrí medzi najväčšie zážitky. Ľudoví rozprávači, akrobati, predavači, zaklínači
hadov, akoby sa čas nikdy nepohol. Prehliadka pripomínajú už iba kaňony, ktoré vyryli do skál.
medresy a potom nás úplne pohltí stredoveký Príjemná prechádzka kaňonom, ktorý patrí
souk, ktorý nemá obdobu v marockom svete. medzi najkrajšie miesta krajiny. ERFOUD:
oáza v púšti Sahara, ktorej okolie pripomína
③ Dnes sa prejdeme pamiatkami mesta, krajinu na Marse.
mešita Koutubia, hrobky Saadovcov, palác El
Badi, nákupy u farebne oblečených Berberov, ⑥ MERZOUGHA: necelých 55 km z Erfoudu
ktorých porovnáme s Arabmi, čerstvé džúsy leží v tieni obrovských pieskových dún, maličká
a ostré slnko Sahary.
dedinka, ktorá má najväčší podzemný zdroj
pitnej vody v Maroku. Irónia. Našim cieľom
④ Medzi nami a púšťou Sahara stojí poho- však sú vyše 150 metrov vysoké pieskové
rie Atlas. Kľukatými cestami zdoláme toto duny, ktoré spaľuje neľútostné slnko. Modré
pohorie, ktoré sa tiahne celou severnou Af- turbany Tuaregov ovládajú túto nehostinrikou. Pohorie podľa legendy podopiera titan nú časť nášho sveta. Kto chce, tak na dunu
Atlas. Najvyšší vrchol je vo výške 4165 metrov vybehne, zlyžuje ju alebo si zajazdí na ťave.
a pohorie chráni západnú časť Maroka pred SAHARA a ERG CHEBBI.
dotierajúcou Saharou. Keď prekročíme hory
tak nás čaká mesto s príznačným názvom ⑦ Opustíme púšť Sahara a vydáme sa na
„Brána do púšte“ alebo OUARZAZATE.
sever cez neustále sa meniacu krajinu. Púšť
vystrieda zeleň a cez tunel legionárov sa
⑤ Chladný vzduch Atlasu nám ohreje púšť dostaneme do druhého kráľovského mesSahara. Skôr než k nej prídeme tak sa zasta- ta na našej ceste. Už večer budeme plný
víme v malom raji. Kaňon TODRA. Obrovské očakávania pozorovať život vo FEZE a jeho
rieky, ktoré kedysi týmto územím pretekali časti Fés el Bali.

⑧

Fantastická a jedinečná medina (UNESCO) v centre mesta, kde čas stojí ako nikde
inde. Úzke uličky, kde dodnes prekvitajú tradičné remeslá ako výroba keramiky a spracovanie koží. Viac než 9000 kľukatých uličiek,
niektoré z nich sú na šírku jedného človeka, robia z Fésu stredoveké bludisko. Fés je
skutočným srdcom krajiny, kde to stále žije.
Porovnáme si Fés a Marrakéš. Berberskú
atmosféru nahradí arabská a vo Féze sa uvidí,
kto vie zjednávať. Čaká vás tvrdý boj.

⑨

Hluk, hrmot, vône starého Fezu vystrieda
pokoj a kľud vo VOLUBILISE. VOLLUBILIS
(UNESCO) – antické mesto súčasť rímskej
provincie Mauretania Tingitania. Krásne zachované cardo maximus a decamanus, kúpele,
sklady svedčia o tom, že sa mestu nevídane
darilo. Viete o tom, že najkrajšie pamiatky
z obdobia rímskej ríše ležia v severnej Afrike?
Rimanov nahradíme poobede tretím kráľovským mestom a zároveň šiestym najväčším
v Maroku, Meknesom. Večer sa už nadýchame
sviežeho vzduchu pri Atlantickom oceáne.
Posledný deň v Maroku zakončíme v hlavnom meste RABAT. Jedno zo štyroch kráľovských miest je pokojným veľkomestom
v ostrom kontraste oproti zvyšku Maroka.
Pohľadom z mediny na vlny Atlantiku obmývajúce starý pirátsky prístav Sale sa s Marokom
rozlúčime a odletíme domov.

01 kaňon Todra
02 uličkami
kráľovských miest

04 V mešite
Hasana II.

03 Koželuhy vo Fése
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Marrakéš
Námestie Jamaa el Fna - veľký magnet kráľovského Marrakéšu navečer ožíva. V stánkoch sa začína vyvárať, dym sa šíri vzduchom,
rovnako ako aj vône. Stovky ľudí, stovky originálnych obchodov. Na zdravú výživu majú
domáci panenský olivový olej, bylinkári zo
súkov v strede mesta vám vedia predpísať
korenie, alebo mastičku na akýkoľvek problém.
Na chrápanie, na zlepšenie krvného obehu,
proti nespavosti a majú aj vlastnú formu
viagry (koreň z mandragory vyvariť v dvoch
dcl vody a vypiť. Akurát treba dávať pozor,
aby ste prevárali vodu maximálne 5 minút,
lebo keď to prešvihnete, vaša manželka sa
nevyspí. Medzi zaujímavosti miestneho bylinkárstva patrí predaj kože z dikobraza, rohy
z horských kôz spod Jebel Toubkalu a výťažky
z endemického stromu Argan.

Tuareg
Tuaregovia patria medzi africké etniká. Žijú v severovýchodnom Mali, severnej Burkine, v západnom Nigeri,
južnom Alžírsku, Maroku a juhozápadnej Líbyi. Typicky
sú to kočovní pastieri žijúci na Sahare. V minulosti sa
venovali doprave tovaru karavánami.
Ich jazyk nazývame tuaregčina, patrí do berberčiny. Ovládajú však často aj jazyky arabčina, hauština a songhajčina. Ich náboženstvom je islam. Poznávacím znamením
je modrý turban. Fotografia so zlatým turbanom je špecialitou. Tuaregovia patria medzi národy, ktoré dokázali
skrotiť Saharu. Deti púšte na Saharu nedajú dopustiť, je
ich domovom a snívajú o tom, že raz by mali vlastný štát.

Minimálny počet:
2 klienti
Maximálny počet:
7 klientov

Rabat
Casablanca

Fes
Todra

✓

Kenzi Sidi Maarouf
hotel 1 ◐
Riad dar Anika 2 ◐
Dar Ahlam 1 ◐
Karawan Riad 2 ◐
Riad dar el Kebira 1 ◐
Riad Salam Erfoud 2 ◐
LETENKA

TERMÍN
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2

HOTELY:

10 dní

→
→
→
→
→
→

Luxus

01.03.
08.04.
29.04.
31.07.
24.09.
29.10.

2.120 €
2.360 €
2.120 €
2.360 €
2.360 €
2.120 €

Business
class

✓

Golf

✗

MAROKO

Marakéš

21.02.
30.03.
20.04.
22.07.
15.09.
20.10.

Náročnosť

Business Class: od 1180 €
Cestu vám vieme
pripraviť kedykoľvek
aj mimo uvedených
termínov. Cena
na vyžiadanie.

REŠTAURÁCIA
Al Fassia, Marrakéš

CENA ZAHŔŇA
▸▸Medzinárodnú letenku
▸▸9 x ubytovanie v 4⭑ – 5⭑ hoteloch
v dvojposteľových izbách
▸▸9 x raňajky
▸▸Prenajatú dopravu klimatizovaným
autobusom
▸▸Výlet 4 x 4 na pieskové
duny Merzoughy
▸▸Slovenského BUBO sprievodcu
▸▸Asistenčné služby CK BUBO
▸▸Poistenie proti insolventnosti
▸▸Vstupné do všetkých pamiatok
a atrakcií
CENA NEZAHŔŇA
▸▸Letiskové poplatky, ostatnú stravu

04
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AMERIKA

ALJAŠKA
ARGENTÍNA
BRAZÍLIA
FRANCÚZSKA

GUYANA
GUAM
GUYANA
KAJMANSKÉ OS.

KANADA
KUBA
MEXIKO
PANAMA

PARAGUAJ
PERU
SURINAM
TRINIDAD

TOBAGO
URUGUAJ
USA

— Viac zájzdov na www.bubo.sk
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BLACK PEARL
AMERIKA

Kuba

Kuba
– najkrajšie ostrovy

Hľadanie tej najkrajšej pláže a najsilnejšieho zážitku. Po stopách papa
Hemingwaya a jeho dobrodružstiev. Morské špeciality, kabaret Tropicana,
nejlepší rum a najlepšie cigary. Zamerané na afro-kubánsku kultúru.
Exkluzívna cesta pre exkluzívnu skupinu labužníkov v profesionálnom
podaní BUBO. Cesta ideálna aj pre tých čo už na Kube boli.
116 — 2016

01

Ohnivá, horúca,
zvádzajúca atmosféra
hýbe ostrovom slobody

02

①

Odlietame smerom, ktorým sa vydal aj
Krištof Kolombus na svojej neuveriteľnej ceste.
Komplet servis v lietadle a možnosť letieť business triedou. Čoskoro sa dotkneme miesta,
ktoré patrí k najkrajším na svete. Na letisku
na vás čaká náš slovenský sprievodca, ktorý
je odborníkom na túto destináciu. Je o vás
postarané už od prvého momentu. Transfer
komfortným autobusom priamo do Havany.
Luxusný hotel pri pobreží a váš prvý drink.
Cítite tu pravú karibskú atmosféru? Je to
neuveriteľné, ale už sme tu. Profesionálny
slovenský sprievodca, ktorý pozná Kubu dokonale, je vám k dispozícii.

③

Vydávame sa na západ do oblasti autentickej prírody a toho najlepšieho tabaku
na svete. Po ceste návšteva záhrad oblasti
Soroa, známej kolekciou vyše 700 druhov
orchidei. Všade naokolo exotika. Cesta nás
postupne zavedie na tabakové farmy tých
najväčších mien. Privíta nás súkromná farma najuznávanejších pestovateľov tabaku,
Alejandro Robaina. Dodáva cigary ministerstvám a prezidentom. Aj vy sa dostanete
k tej najvyššej kvalite. Údolie Viñales má
určite najkrajšie prírodné scenérie ostrova.
Nebudete veriť vlastným očiam, že ste na
Kube. Vymeníme klasický hotel za pohodlné
ubytovanie u domácich? Toto je exkluzívna
② Ráno začíname dôkladnou prehliadkou HA- novinka. Najlepšia piña colada priamo od nich
VANY, ktorá sa neskutočne rýchlo mení. Pohľad vás určite dostane. Čerstvý kokos, nám také
našimi očami na miesta, ktoré nepovažujeme známe kubánske pomaranče s nezameniteľza turistické pasce. Začíname chápať, prečo si nou osviežujúcou chuťou, odšťavená cukrová
Ernest Hemingway vybral Havanu za svoj do- trstina guarapo… a do všetkého si dolievate
mov. Miesto kde popíjal svoje obľúbené Mojito rum podľa vlastnej chuti. To autentické však
či Daiquiri. Viete kde sa nachádza originál lode ešte len príde. Večerná prechádzka údolím,
„Pilar“ z novely Starec a more? S nami ju uvidíte alebo dáte prednosť jazde na koňoch? Nočná
a to nie je všetko. Dom, kde prežil Hemingway obloha je vďaka panenskej prírode plná hviezd
takmer 20 rokov skrýva v sebe jeho poľovníc- a ten kľud je božský.
ke trofeje. Hemingway písal postojačky dlhé
hodiny a stál na koži antilopy Kudu. Vyskúšate ④ Smerujeme na Cayo Jutias a čaká nás
si to? Prináša to šťastie. Taverna, kde s loďou deň na autentickej kubánskej pláži. Všade
kotvil v dedinke Cojimar, je v pôvodnom stave naokolo len piesok a tyrkysová voda. Bude
a čaká na vás, aby vám ponúkla osviežujúci toto najkrajšia pláž akú ste kedy videli? Radi
nápoj. Historické centrum Havany a všetky sa potápate alebo len tak vylihujete na slnku
jej zakutia si dôkladne prejdeme. Vrátime sa s pohárikom mojita? Dokonalý kľud, ktorý si zado čias americkej mafie, ukážeme si kde sa milujete. V cene obed aj šnorchlovacia výstroj.
stretávali a kde otvárali kasína. Magická štvrť V podvečerných hodinách návrat do Viñales.
Hamel Alley, venovaná afro-kubanskej kultúre Prešli len prvé dni a my sme už toľko zažili.
je našou ďalšou zastávkou. Havana žije aj v noci.
Skúsime famózny kabaret Tropicana, alebo ⑤ Z pobrežia Atlantiku sa presunieme na
dáme prednosť novej generácii tanečníkov? karibskú stranu. Smerujeme do mesta CIENBohaté zážitky aj pre tých čo už na Kube boli FUEGOS, vraj najkrajšieho na Kube. Po cesgarantujeme.
te návšteva zátoky Svíň plnú koralov. Prvé

kúpanie v neuveriteľne farebnom Karibiku.
Odvážite sa aj na skok do 70 metrov hlbokého
cenote? Zaplávajte si v koralových lagúnach.
Podľa profesionálov, práve toto je raj pre
potápačov. Vyskúšate si to? Poobede príchod
a prehliadka mesta CIENFUEGOS, návšteva
originálneho divadla Thomas Terry a paláca
rodiny De Valles, kde sa osviežime drinkom.
Cienfuegos však žije najmä v noci. Skúsime
tanečný podnik a prvé tanečné kroky tak ako
sa na Karibik patri? Ubytovanie v komfortnom hoteli.

⑥

Cesta do koloniálneho mesta TRINIDAD,
ktoré je pod patronátom UNESCO. Práve
v meste Trinidad sa história afrických otrokov
začala a my ideme po jej stopách. SANTÉRIA
je náboženstvom, ktoré vás svojou podstatou
dostane. Vysvetlíme si viac pri prehliadke
Aché Trinidad, ktorá je zameraná práve na
Santériu a čiernu mágiu. Jedinečné obrazy
santerijskych bohov maľované hlinou a olejom sú toho dôkazom. Teplo, vlhko… čas na
miestnu špecialitu: nápoj otrokov canchánchara vás príjemne schladí, osvieži a pripraví
na ďalšiu prehliadku.. Trinidad bolo niekedy
jedno z najbohatších miest ostrova slobody
a určite z neho bohatší odídete. Komfortné
ubytovanie s raňajkami na súkromí.

⑦

Posledný koktejl pred cestou a lúčime sa
s Karibikom. Po ceste návšteva historického
centra mesta Sancti Spiritus. Smerujeme do
mesta CAMAGUEY (UNESCO). Mesto labyrintov a zložitých uličiek vám zamotá hlavu.
Spoločne si spravíme dôkladnú prehliadku. Čo
si dáte na obed? Ochutnajte „Boliche“ akúsi
podobizeň našej sviečkovej a vychutnajte
si pohodu tohto horúceho mesta. Podvečer
presun na zlato-bielu pláž Santa Lucia, ktorá
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je známa najdlhším koralovým útesom svojho druhu na
západnej pologuli. Rozmanitosť podvodnej fauny a flóry
je obohatená o vraky lodí z 19. storočia. Nájdeme pirátsky
poklad? Ubytovanie v all inclusive rezorte priamo na pláži.

⑧

Deň začneme výletom na katamaráne s nápojmi
v cene. Smerujeme na panenskú pláž Playa Bonita (Cayo
Sabinal). Práve na týchto miestach skrývali v minulosti
karibskí piráti svoje poklady. My sme ten poklad už našli!
Stačí sa len obzrieť okolo. Toto je skutočná perla Karibiku.
Obed na pláži v podobe morských jedál v cene výletu. Po
návrate all inclusive v našom hoteli.

⑨

Nasledujúci deň podľa vašich predstáv a veľa možností. Dáte prednosť leňošeniu na pláži, alebo skúsite jednu
z miestnych aktivít? Užite si zábavu, ktorá je ponúkaná
počas dňa a noci. Športový rybolov, alebo potápanie ku
vrakom lodí? Pre prírodných nadšencov je možné pozorovať kolónie ružových plameniakov či sledovať show so
žralokom belasým. Výber z možností v závislosti podľa
sezóny a dostupnosti ponuky. All inclusive servis počas
celého dňa.

Chevrolet 1956
Ranná jazda s vintage cars (my sme
mali Chevrolet 1956) po meste, kde sme
sa navzájom predbiehali kto má lepšie
auto a šoféra. Áno, tieto autá sa naozaj
stále používajú, sedí sa v nich veľmi
pohodlne, a máte v nich neskutočný
dojem priestoru. Vždy je tu pritom nejaký bratranec z Miami, ktorý bratovi/
bratrancovi pošle náhradné diely na
opravu svojho miláčika.

→ Nechce sa nám veriť ako ten čas letí. Ale to
najlepšie prinášame na koniec. Presun a zaslúžený oddych
na Cayo Santa María. Našli ste svoj raj na zemi? Vychutnávame si prémiový luxus 5* hotela Playa Cayo Santa
Maria priamo na pláži s kvalitným servisom a službami
All Inclusive (3 noci).
Presun na letisko a večerný odlet.
Prílet do Viedne 14-ty deň. Kuba je nádherná a s nami
ste ju spoznali.

Minimálny počet:
8 klientov
Maximálny počet:
12 klientov

Havana
Cayo
Jutías

Santa
Maria Santa
Lucia

Cienfuegos
Trinidad

14 dní

→
→
→
→
→
→
→
→
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29.02.
01.04.
01.05.
17.08.
30.10.
14.11.
29.11.
08.01.

3.450 €
3.450 €
3.450 €
3.800 €
3.450 €
3.450 €
3.450 €
4.360 €

Cestu vám vieme
pripraviť kedykoľvek
aj mimo uvedených
termínov. Cena
na vyžiadanie.

1

✗

Business
class

✓

Golf

✓

Business class: od 2480 € /1 os

KUBA

16.02.
19.03.
18.04.
04.08.
17.10.
01.11.
16.11.
26.12.

Luxus

LETENKA

Camaguey

TERMÍN

Náročnosť

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku
▸▸3 x ubytovanie v 5* hoteli
s prémiovými službami all
inclusive
▸▸6 x v 4* hoteloch z toho 3 x
(all in)
▸▸3 x exkluzívne ubytovaniu
u domácich (novinka 2016)
v dvojposteľových izbách
▸▸dopravu autobusomvstupy
podľa program
▸▸návštevu výrobne najlepších
cigár sveta Alejandro Robaina
▸▸vstup do domu E. Hemingwaya

▸▸požičanie šnorchlovacej výstroje
▸▸plavba katamaranom do tropického raja na Cayo Sabinal
▸▸obed na panenskej pláži Cayo
Jutias aj na panenskej pláži Playa Bonita slovenského
BUBO sprievodcu
▸▸asistenčné služby CK BUBO
▸▸letiskové transfery na Kube
▸▸Poistenie proti insolventnosti
CENA NEZAHŔŇA
▸▸stravu (okrem spomínanej),
víza, letiskové poplatky.

01 Ručne šuľané
cigary v údolí
Viñales – najlepšie
na svete

02 V ulicach kam iní
turisti nechodia
03 Škola salsy
04 Bujná karibská
príroda
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Mexiko

Mexiko

– veľký okruh

Máloktorá krajina v strednej Amerike dokáže ponúknuť doslova zo všetkého
niečo. Fantastická mystická história plná pyramíd a šamanizmu, gurmánske
špeciality a plodiny, ktoré dobyli celý svet, nádherné pláže na brehoch
Tichého oceánu a Karibského mora. Mexiko je podmanivá krajina, ktorá
vás vyzýva na objavovanie. Tak vamos! A keď už máte poznávania dosť
tak je tu vždy maňana. Luxus tradičných hotelov a súkromný slovenský
sprievodca pre maličkú skupinu. Zoberte kamarátov a užite si Mexiko sami.
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01

Mexiko ma prekvapilo
stovkami pyramíd
a pralesom. Ich kombinácia je neodolateľná

02

①

Prílet a príchod do absolútneho srdca
miliónovej metropoly MEXICO CITY. Corona
čaká za rohom vo večernom bare, ideme? Aká
je klíma v meste, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 2200 metrov nad morom na
absolútnej rovine bývalého jazera Texcoco?

②

Ranný odchod na miesto, kde sa ľudia
stávajú bohmi. TEOTIHUACÁN. Staroveká
civilizácia nás očarí treťou najväčšou pyramídou na svete, Pyramídou slnka, len o niečo
menšou Pyramídou mesiaca a cestou mŕtvych dlhou niekoľko kilometrov. Prečo sa tu
nezhoduje magnetický a geografický sever?
Prečo práve tu nemá telefón dobrý signál?
Tequila, samozrejme,nemôže chýbať, viete
však, ako sa vyrába? Ukážeme si a ochutnáme
aj tradičné pivo z maguey, ktoré je predchodcom tequily. Poznali pôvodní indiáni systém
pálenia? Tradičné brúsenie obsidiánu – vulkanického skla. Ochutnávka kaktusu a prvé
chilli v rámci tradičného obeda (nepovinné). Po
obede vyrazíme na tretie najnavštevovanejšie
katolícke pútnické miesto na svete – k panne Márii Guadalupskej a na hlavné námestie
najväčšieho mesta Ameriky – Zócalo. Hlavná
pešia zóna a Plaza Garibaldi, námestie, kde je
najviac mariachis v Mexiku. Skúsime sa vrátiť
do hotela miestnym metrom, ktoré jazdí na
gumených pneumatikách? Ozaj, viete, koľko
miliónov ľudí denne prevezie?

③

Múzeum antropológie je pravdepodobne
najkvalitnejšie múzeum svojho druhu na svete a zaoberá sa štúdiom predkolumbovského
obdobia a kultúry na území Ameriky. Viete, kto
boli Mayovia a Aztékovia? Voladores – lietajúci
indiáni sa odvíjajú na lanách dlhých desiatky
metrov za sprievodu tradičnej hudby riskujúc život. Park Chapultepec a večerný voľný program.

④

VILLAHERMOSA – čaká nás najstaršia ⑦ Odchod do CHICHEN ITZA. Jeden z divov
americká kultúra. Park La Venta je džungľa sveta – Kukulkánova pyramída a jej dokonalé
uprostred mesta. Hlavy starých Olmékov a park, matematicko-astronomické vlastnosti. Pokde môžete stretnúť čierneho jaguára, papa- vieme si o nej všetko. Okrúhle observatórium
gáje či opice. Krátky presun do Palenque na Caracol z polovice prvého tisícročia. Tradičné
okraj pralesa.
folklórne tance s táckami na hlave. Večer príchod do CANCUNU, najväčšieho turistického
⑤ Najvýznamnejší panovník predkolum- centra s dokonalou infraštruktúrou a legenbovskej Ameriky sa volal Pakal. Vládol 68 dárnym morom – modrý Karibik. Relax v hoteli
rokov v dobe, keď sa ľudia bežne dožívali podľa Vášho výberu s možnosťou all inclusive.
polovicu. Uvidíte jeho hrobku a nadchnete Zaslúžený oddych po našom putovaní. Relasa stratenou civilizáciou podmanivého PA- xovať budeme na mayskej riviére, ktorá sa
LENQUE. Kráľovský palác, palisády mest- tiahne od Cancúnu až po Playa del Carmen.
ského štátu Palenque a množstvo tajomstiev ešte stále ukrytých v nepriestupnej ⑧ Návšteva mesta TULUM a tajomných
džungli. Viete koľko ich je? Vyše 1400… To podzemných riek cenotes. Vedeli ste, že cenopravé Mexiko v hrdom zapatistickom štáte tes tvoria prepojený systém a jednou z teórií
Chiapas. Kto boli zapatisti? Uvidíme neja- je, že ho vytvoril pád meteoritu, ktorý spôsobil
kých? Poobedňajšia návšteva Agua Azul, dobu ľadovú. Jediná pyramída na brehu mora.
kaskádového vodopádu s tyrkysovou vodou hlboko v džungli Chiapas. Preplávame ⑨→
Prešli sme 12 mexických štátov.
lagúnu na ďalšom vodopáde Misol-Ha? Tí Zaslúžený odpočinok na bielych plážach Kaodvážnejší, pridajte sa!
ribského mora. Nám zima pri Karibiku nebude.
Oddychujte.
⑥ Skorý ranný odchod smer Yucatánsky
polostrov. Viete, ako málo turistov navšte→ Rozlúčka s Mexikom a odlet domov
vujúcich Mexiko sa kúpe v Mexickom zálive? v poobedňajších hodinách. Prílet domov.
Budeme medzi nimi. Neskutočné azúrové
more takmer bez vĺn, dokonalé osvieženie
na ceste na horúci juh. Tradičný rituál cucaracha, očistenie tela i ducha a následná
návšteva mesta UXMAL. Je práve toto tá
najkrajšia mayská pamiatka? Podvečer príchod do najbezpečnejšieho mesta v Mexiku.
MERIDA. Krásne koloniálne mesto v štáte
Yucatan a večer na námestí. Dáme si kávu
v reštaurácii Fridy Kahlo? Ručne tkaná závesná sieť hamaka, typické farebné sombréro 01 Na poliach s Agave 03 Tajomné cenote
proti yukatánskemu slnku
02 Palenque –
Pyramídy v džungli
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Aztékovia
Aztékovia sú jeden z chichimeckých kmeňov a zároveň jedna z pôvodne predkolumbovských civilizácií. Žili v dnešnom
strednom Mexiku v 12. až 16. storočí. Ich štát s hlavným
mestom Tenochtitlán v strede dnešného mesta Mexiko cityv rokoch 1519 - 1521 zničili Španieli.

Agáve
(Agave tequilana)

Aztékov ako národ dodnes žije v Mexiku asi 2 milióny. Ich jazykom bol odpradávna nahuatl. V čase príchodu Španielov
(1519) každopádne už v aglomerácii Tenochtitlánu žilo asi
400 tisíc obyvateľov. Spolu s Konštantínopolom (Carihradom) a Parížom patrilo vtedy k najväčším mestám sveta.

Mexiko je domovom viac než 200 druhov rastliny agáve a asi
28 druhov sa používa na výrobu mezcalu. Každý druh agáve má špeciálne vlastnosti a preto je možné vyrobiť veľmi
odlišné druhy mezcalu. Okolo 7 až 9 rokov trvá než agáve
dospeje a jej srdce váži potom vyše 60 kg! Až potom môžeme
začať vyrábať mezcal. Najstarší člen rodiny agáve zotne a pri
výrobe sa použije iba jej kvet (srdce), ktoré sa uvarí, upečie
potom rozdrtí, aby sa z neho získala šťava. Potom sa šťava
fermentuje a 2 x páli, aby sa docielila jemná chuť. Z jednej
rastliny býva okolo 60 litrov mezcalu. Po prvej destilácii má
okolo 55 % alkoholu. Výsledný produkt sa fľaškuje a nazýva
mezcal blanco. Skladovaním v dubových sudoch získame
staršie ročníky a podľa dĺžky času, koľko destilát strávil v sude,
rozoznávame mezcal reposado (0,5-1,5 roka) alebo mezcal
añejo (2-8 rokov).

Aztékovia sa považovali za príslušníkov „vyvoleného národa“
s jedinečným poslaním byť pomocníkom bohov pri udržiavaní existencie sveta: podľa aztéckych predstáv bohovia
svojimi periodicky vykonávanými aktivitami zabezpečovali
pretrvanie vesmíru i pozemského sveta ľudí (napr. slnečný
boh musel každý deň nanovo bojovať s mocnosťami temnoty a poraziť ich = alegória na striedanie dňa a noci), pri
čom však museli byť pravidelne „posiľňovaní“ ľudskými
obeťami. Aztékovia totiž verili, že rituálnou popravou
možno z telesných schránok ľudí uvoľniť isté nadprirodzené
sily a tieto poskytnúť bohom ako energiu.

MEXIKO

Mexico City

Minimálny počet:
7 klientov
Maximálny počet:
12 klientov

Cancún
Merida

Náročnosť

Luxus

2

✓

Business
class

✓

Golf

✓

Palenque
Villahermosa
HOTELY:

14 dní
TERMÍN
20.01.
05.02.
20.02.
06.03.
20.03.
06.04.
19.04.
05.05.
20.07.
16.08.
12.10.
27.10.
11.11.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

122 — 2016

02.02.
18.02.
06.03.
21.03.
04.04.
21.04.
04.05.
20.05.
02.08.
29.08.
25.10.
11.11.
24.11.

2.730 €
2.730 €
2.730 €
2.730 €
2.730 €
2.730 €
2.730 €
2.730 €
3.100 €
3.100 €
2.730 €
2.730 €
2.730 €

Cestu vám vieme pripraviť kedykoľvek aj mimo
uvedených termínov.
Cena na vyžiadanie.
TOP HOTEL
NA MAYSKEJ RIVIÉRE:
6 nocí v hoteli Iberostar Gran
Paraíso all in. v cene 930 €
/1 osoba v dvojposteľovej izbe.
Hotel sa uvádza ako jeden
z troch najlepších all inclusive
rezortov na svete.

Fiesta Americana
Reforma 3 ◐
Hotel Nututun Palenque2 ◐
Fiesta Americana
Mérida 1 ◐
Iberostar Paraíso 6 ◐
LETENKA
Business class: od 2200 €
REŠTAURÁCIA
Quintonil, Mexico City

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku do Mexico
City a späť v economy class
▸▸slovenského BUBO sprievodcu počas poznávacieho programu
▸▸prelet Mexiko City - Villahermosa
▸▸prepravu klimatizovaným autobusom počas celého zájazdu na
exkluzívnej báze
▸▸12 x ubytovanie v 4⭑– 5⭑ hoteloch
v dvojposteľových izbách
▸▸5 x all inclusive stravovanie
▸▸1 x večera v špičkovej reštaurácii
▸▸7 x raňajky
▸▸program podľa popisu
▸▸všetky letiskové transfery v Mexiku
▸▸vstupné do pamiatokvšetky cestné
poplatky a miestne dane
▸▸poistenie proti insolventnosti
▸▸asistenčné služby CK BUBO
CENA NEZAHŔŇA
▸▸Letiskové poplatky, ostatnú stravu,
fakultatívne výlety, sprepitné,

03
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Panama ∙ Kostarika

Panama, Kostarika
– roztočte to vo veľkom štýle

Kombinácia, ktorá bude najbližšie roky veľmi populárna. Panama
buduje svoju krajinu v štýle Dubaja a snaží sa prilákať turistov z celého
sveta. Ešte nedávno sem lietala len jedna európska spoločnosť,
teraz už 5 a počet narastá. Úžasná zelená krajina s plážami, all
inclusive hotelmi a vynikajúcim servisom. Vyskúšajte novú modernú
kombináciu Panama Kostarika, ale najprv si dajte ich kávu v Casa del
café, potom sa zastavte u nás a odvezieme vás priamo na letisko.
124 — 2016

01

Panama je kotlom
strednej Ameriky.
Pôvodné kultúry sa
tu bijú s konzumom
a je len na vás čo si
vyberiete.

02

①

Odlet a prílet do Strednej Ameriky.

Prelet do hlavného mesta Kostariky
SAN JOSE. Možnosť pozrieť si jedno z najkrajších múzeí zlata na svete. Čo s načatým
večerom? Vyrazme do ulíc! San Jose je jedno
z najtemperamentnejších miest v Latinskej
Amerike. Nádherné scenérie nás zavedú do
mesta LA FORTUNA. Najfotografovanejší
vulkán v krajine ARENAL je jednou z desiatich najaktívnejších sopiek v Amerike. Spustíte sa cez dve doliny na kilometer dlhom
lane? Zvládli to aj osemdesiatnici. Nechajte
sa prehovoriť. Úžasné, intenzívne aktivity
Kostariky vystrieda pohoda večerných sopečných termálnych prameňov.

tvoria domčeky, ideálne situované v tropickej
záhrade. Každý domček má 8 samostatných priestranných izieb. Po celom rezorte
hotelových hostí pre vyšší komfort rozvážajú „golfové autíčka“, takže nikde nebude
pre vás ďaleko. Samozrejme, môžete sa po
celom rezorte i pešo prechádzať a byť tak
v absolútnom kontakte s exotickou flórou
i faunou. Pre náročnejších hostí je možnosť
ubytovania sa v časti „Royal Club“, kde sú
k dispozícii privátne bazény i reštaurácie.
Predajne suvenírov sa nachádzaju v centrálnej časti rezortu. Golfisti si hru vychutnajú na udržiavanom 18 jamkovom ihrisku.
Bazénový komplex sa nachádza v južnej
časti rezortu. Súčasťou hlavného bazénu je
i bar, takže si miešané drinky môžete užívať
priamo z vody. Piesočná pláž je síce verejná,
ale hotelovým hosťom sú k dispozícii ležadlá,
slnečníky i bar s nápojmi. Špecialitou The
WESTIN Golf Resort & SPA, Playa Conchal
je bohatá fauna. Leguáni, nosále, tukani
či leňochody, to všetko stretnete pri vašej
prechádzke rezortom. Netreba sa obávať,
všetky zvieratá sú na hostí zvyknuté a Vy
budete mať dokonalé fotky i zážitky.

④

⑤→

②

PANAMA CITY. New York Strednej Ameriky, alebo mesto, kde sa zdanlivo všetko točí
okolo prieplavu. Nie je to však tak. V Paname
nájdete v jednom meste hneď dve koloniálne
pamiatky – mestskú hrádzu Amador a most
Las Americas, stovky mrakodrapov a ruch
ulíc veľkomesta. Návšteva Panamského
prieplavu, ktorý živí celú krajinu. A na záver
vyhliadka zo 66. poschodia.

③

Dobedie strávime v prírode a poobede
presun na pláže Tichého oceánu a relax v luxusnom all inclusive rezorte v GUANCASTE.
The Westin, Playa Conchal, all inclusive.
Takmer na 1000 hektárovom pozemku sa
rozprestiera plážový rezort The WESTIN
Golf Resort & Spa, Playa Conchal. Na najvyššom kopci sa nachádza otvorené lobby s recepciou a francúzskou reštauráciou Cauri.
Práve z tohto miesta máte ideálny výhľad na
celý Váš rezort. V lobby je hosťom k dispozícii
bezplatné WIFI pripojenie. Ubytovaciu časť

Relax all inclusive

Odlet domov
Prílet

Panamský
prielav
Panamský prieplav 15. augusta 1914
oficiálne otvoril 28. americký prezident
USA (1913-1921) Woodrow Wilson.
Prieplav dokázal skrátiť cestu z New
Yorku do San Franciska z 22 500 km na
9500 km. Na prípravných prácach pre
prieplav (kanál) a na jeho projektovaní
sa podieľal dokonca aj košický rodák
Béla Gerster. Zmluva z roku 1903 medzi
USA a Nikaraguou, ktorá v tom čase
vlastnila územie Panamy, mala zaručiť pre USA prenájom prieplavového
pásma na 99 rokov. Keď ju Nikaragua
odmietla ratifikovať, USA podporili povstanie Panamy proti Nikarague, vyslali
do oblasti bojové lode a v novembri
1903 Panama vyhlásila nezávislosť. Následne podpísaná zmluva splnila podmienky USA. Prvým plavidlom, ktoré
prešlo Panamským prieplavom, bola
práve americká loď Ancon. Zásobárňou
vody je Gatúnska priehrada na rieke
Chagres, tá zároveň tvorí veľkú časť
samotnej vodnej cesty. Ďalším priehradným jazerom je Alajuela, reguluje
sa ním Gatúnska priehrada. Culebra
Cut (Gaillard Cut) je vytesaná roklina
s dĺžkou 12,6 km, ktorá vedie lode vo
výške 26 m nad morom. Celková dĺžka prieplavu je 81,6 km a lode sa ním
preplavia za deväť hodín.
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z tohto miesta máte ideálny výhľad na celý
Váš rezort. V lobby je hosťom k dispozícii
bezplatné WIFI pripojenie. Ubytovaciu časť
tvoria domčeky, ideálne situované v tropickej
záhrade. Každý domček má 8 samostatných
priestranných izieb. Po celom rezorte hoNajlepší hotel na najkrajšej
telových hostí pre vyšší komfort rozvážajú
pláži Kostariky. Playa Conchal „golfové autíčka“, takže nikde nebude pre vás
ďaleko. Samozrejme, môžete sa po celom
v oblasti Guanacaste je tým
rezorte i pešo prechádzať a byť tak v absoideálnym miestom pre plážovú lútnom kontakte s exotickou flórou i faunou.
dovolenku. Hotel The WESTIN Pre náročnejších hostí je možnosť ubytovania
sa v časti „Royal Club“, kde sú k dispozícii
je zaradený v TOP skupine
privátne bazény i reštaurácie. Predajne suvehotelov celej krajiny. Nádherný
nírov sa nachádzaju v centrálnej časti rezortu.
rozsiahly, členitý plážový rezort Golfisti si hru vychutnajú na udržiavanom
18 jamkovom ihrisku. Bazénový komplex sa
ponúka dostatočné súkromie,
nachádza v južnej časti rezortu. Súčasťou
hlavného bazénu je i bar, takže si miešané
športové i kultúrne vyžitie,
drinky môžete užívať priamo z vody. Piesočná
dokonalé gastronomické
pláž je síce verejná, ale hotelovým hosťom sú
zážitky a relax v jednom.
k dispozícii ležadlá, slnečníky i bar s nápojmi.
Špecialitou The WESTIN Golf Resort & SPA,
Playa Conchal je bohatá fauna. Leguáni, nosále, tukani či leňochody, to všetko stretnete
The WESTIN Golf Resort & Spa, Playa Con- pri vašej prechádzke rezortom.
chal je hodinu jazdy vzdialený od medzinárodného letiska Liberia. Cesta z letiska plynie IZBY
rýchlo, kvalitné cesty, domáci, bohatá zeleň
tropických lesov a zrazu sa ocitnete pred ma- Všetky izby sú plnohodnotne zariadené so
jestátnou bránou, ktorá vás uvíta vo vašom všetkým čo k 5* hotelu patrí. Izby sú buď na
rezorte. The WESTIN sa tiahne od najvyššieho prízemí, alebo prvom podlaží. Štandardná
bodu kopca, kde je recepcia až po priamy 2-posteľová izba je priestranná a zariadená
vstup na pláž z reštaurácie Mitra.
v modernom štýle. Priestranná mramorová
kúpeľňa a oddychová miestnosť s pohovkou
a funkčnou „kuchynkou“ je dvoma schodmi
HOTEL
oddelená od spálne. Veľké postele, množstvo
Takmer na 1000 hektárovom pozemku sa vankúšikov a večerné odostielanie so sladkou
rozprestiera plážový rezort The WESTIN Golf cukrovinkou zaručia dokonalý spánok. Izby
Resort & Spa, Playa Conchal. Na najvyššom majú individuálne nastaviteľnú klimatizáciu,
kopci sa nachádza otvorené lobby s recep- ale sú vybavené aj stropným ventilátorom
ciou a francúzskou reštauráciou Cauri. Práve pre tých, ktorým klíma nevyhovuje.

Westin Playa
Conchal

Playa Conchal

Minimálny počet:
4 klientov
Maximálny počet:
8 klientov

La Fortuna

Súčasťou hotela je rozsiahly bazénový komplex. Priestor na oddych okrem drevených
ležadiel s matracmi a slnečníkmi dopĺňa aj
hracia zóna, kde sa môžete venovať kresleniu, veľkému šachu či biliardu. Cez drevenú
bráničku sa dostanete na verejnú pláž. Pláž
je veľmi príjemná, s vyhovujúcim vstupom do
teplého Tichého oceána. Počas prechádzky
po pláži môžete nakúpiť tradičné suveníry,
nechať sa vymasírovať, či absolvovať profesionálne fotografovanie pri západe slnka.
Komfort ležadiel, slnečníkov i osušiek je pre
hotelových hostí zabezpečený.

REŠTAURÁCIE
Hotel je zaradený do kategórie all inclusive.
Hotelovým hosťom je na počas celého dňa
k dispozícii reštaurácia Mitra, so servírovaním formou bufetových stolov. K obedu je na
výber z viacerých plážových či bufetových
reštaurácii. Na večere odporúčame priamo
po príchode do hotela urobiť rezervácie v niektorých z ponúkaných a la card reštaurácií.
Francúzska reštaurácia Cairo s vynikajúcimi
mušlami, talianska Faisanella a povestné
rizoto s darmi mora, ázijská Bamboo, Las
Candelas a jej špeciality Latinskej Ameriky či dáte prednosť reštaurácii Catalinas
s ponukou stredomorskej kuchyne? Je to len
na vás! Všetky reštaurácie sú súčasťou all
inclusive a kulinárske špeciality si tu dosýta
užijete. Lokálne víno, tvrdý alkohol a nealko
je zahrnuté do all inclusive. Mimo all inclusive
servisu je len reštaurácia Manglar a ponuka
vín z vinnej karty. Novozélanský Sauvignon
Blanc Villa Maria či Reserva Syrah Chocalan
z Chile určite stoja za ochutnávku.

Náročnosť

Luxus

1

✓

HOTELY:

KOSTARIKA San José
PANAMA

PLÁŽ, BAZÉNY

Clarion Panama 2 ◐
Royal Corin hotel 1 ◐
Westin Playa Conchal 7 ◐

Panama

LETENKA
Business class: od 1380 €

12 dní
TERMÍN
12.03.
10.04.
10.05.
25.08.
17.11.
02.12.

→
→
→
→
→
→
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23.03.
21.04.
21.05.
05.09.
28.11.
13.12.

4.900 €
4.900 €
4.900 €
5.460 €
4.900 €
4.900 €

Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.

REŠTAURÁCIA
Manolo Caracol, Panama
City

Business
class

✓

Golf

✓

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku do Panamy späť z Libérie v economy class
▸▸prelet Panama – San José
▸▸slovenského BUBO sprievodcu
počas poznávacej časti
▸▸raňajky počas dní 2-4
▸▸all inclusive počas dní 5-12
▸▸prenajatá doprava
▸▸3x ubytovanie v 4⭑ v dvojposteľových izbách
▸▸7x ubytovanie v hoteli Westin
Playa Conchal v dvojposteľ. izbách
▸▸poznávací program podľa popisu
▸▸poistenie proti insolventnosti
▸▸asistenčné služby CK BUBO
▸▸Lety v strednej Amerike
CENA NEZAHŔŇA
▸▸ostatnú stravu, letiskové poplatky,
vstupné do pamiatok a atrakcií,
fakultatívne výlety a aktivity

01 Vulkán Arenal

03 Tukan

02 San Blas
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BLACK PEARL
AMERIKA

Argentína ∙ Brazília ∙ Paraguaj ∙ Uruguaj

Argentína, Brazília

Z Buenos Aires, ktoré dýcha nostalgiou a znie tangom, cez
najkrajšie vodopády planéty Iguazú do mesta bohov na pláže Rio
de Janeira. Cesta pre gurmánov. Pozor. Tu naozaj neschudnete.
Skvelé steaky, výborné červené víno, opekané mäská v Brazílii
a caipirinha na pláži. Cukrová homoľa, Corcovado, Copacabana.
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01

02

①

⑦ Výlet do Paraguaja v cene! Ciudad del Este,

②

⑧

Odlet z Viedne, let do Južnej Ameriky. Alebo začnete vašu juhoamerickú cestu v komfortnej Patagónii?

Prílet do BUENOS AIRES v ranných hodinách, ubytovanie v 4* hoteli v centre mesta.
Tango v kaviarňach, muži v dokonalých oblekoch a krásne elegantné ženy. Prehliadka
rozľahlého mesta klimatizovaným autobusom.
Proletárska štvrť La Boca so štadiónom Diega
Maradonu. Ružový dom, sídlo argentínskej vlády, hrobka Evity Peron na magickom cintoríne
Recoleta. Najširšia ulica planéty Avenue 9. júla
s Obeliskom, ktorý sa stal symbolom mesta.
Večer si možno dáte svoj prvý argentínsky
steak a prvý pohár červeného vína.

③

Pôjdete si ráno zabehať do zelených pľúc
mesta? Pokračovanie v prehliadke mesta
pešo a najstarším metrom na južnej pologuli
aj v španielsky hovoriacom svete. Madrid zaostal o šesť rokov, ďalší dôkaz toho, aká bola
Argentína kedysi bohatá. Nákupy na pešej
zóne Florida, budova krásnej opery Colón
(tretia najvýznamnejšia operná scéna pla03
néty). Mimoriadne sympatická nábrežná zóna
Puerto Madero na mieste bývalého prístavu delty obrovskej rieky Paraná. Plavba v delte
s mostom od Santiaga Calatravu a jedinou v cene. Popoludňajší odchod veľmi kvalitným
električkou mesta. Bohatá štvrť Palermo, linkovým autobusom na sever.
kde každý dom má vlastného vrátnika a kde
si domáci nechávajú svojich miláčikov venčiť ⑤ Odlet k vodopádom Iguazú. Popoludní
chudobe. Pre záujemcov (nie je v cene) indi- priestor pre návštevu brazílskej strany vodoviduálny celodenný výlet rýchloloďou do Uru- pádov a let vrtuľníkom (fakultatívne).
guaja. MONTEVIDEO, alebo COLONIA DEL
SACRAMENTO, bývalá portugalská kolónia ⑥ Celodenná prehliadka argentínskej strany
s hustou spleťou úzkych uličiek, pripomínajú- vodopádov, ktorá je rozľahlejšia a možno aj
cich starý Lisabon (UNESCO).
krajšia než tá brazílska. Vláčik nás odvezie
až k Diablovmu hrtanu – najväčšiemu z vo④ Výlet pobrežným vláčikom a výletnou dopádov. Odvážite sa vbehnúť v motorovej
loďou do snobských štvrtí Buenos Aires a do loďke priamo pod vodopád?

studené tereré (ochutnáte), indiánsky jazyk
guaraní. Transfer na letisko a odlet do Ria.

RIO DE JANEIRO. Mesto bohov, ktoré
vás dostane už pri pohľade z okienka lietadla.
Ubytovanie v 4* hoteli. Prvý dotyk s brazílskym morom, oddych na najznámejšej pláži
sveta. Či dáte prednosť bohatšej Ipaneme?

⑨

Prehliadka mesta prenajatým autobusom
so slovenským sprievodcom. Lanovkou na
Cukrovú Homoľu, kde niekto kedysi napísal:
Prišiel som do Ria zomrieť. Keď som uvidel
toto, rozhodol som sa žiť. Pochopíte prečo.
Maracana, Sambodróm a centrum nového
Ria. Pláže Ipanema, Flamengo a Botafogo. To
všetko v cene vašej cesty! Vláčikom k jednému
z nových siedmich divov sveta na Corcovado.
Odkiaľ je na Rio krajší pohľad?
Oddych na pláži, caipirinha, samba a neuveriteľná energia na každom kroku. Pri troche šťastia návšteva futbalového zápasu na
slávnej Maracane.
Odlet do Európy.
Prílet domov.

01 Najslávnejší
karneval,
Rio deJaneiro
02 Vodopády Iguazú

03 Fauna Južnej
Ameriky
04 Rytmy tanga
v Buenos Aires
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Belmond Copacabana
Palace

Vodopády Iguazú
Úbohé Niagary…

Luxusný hotel priamo na najslávnejšej pláži Južnej Ameriky víta slávne tváre svetového showbiznisu už deväťdesiat
rokov. Osemposchodový secesný hotel navrhol francúzsky
architekt Joseph Gire. Brány hotela sa otvorili v roku
1923. Keď sa v roku 1961 hlavné mesto krajiny presunulo
do novopostavenej Brasílie, hotel začal upadať a v roku
1985 sa dokonca uvažovalo o jeho zbúraní. Potom sa však
všetko zmenilo a hotel sa opäť stal dominantou pláže.

Manželka amerického prezidenta Roosevelta pri pohľade na vodopády
na brazílsko-argentínskej hranici konštatovala: Úbohé Niagary… A vy
jej zrejme dáte za pravdu.
Iguazú (od roku 1984 pod ochranou UNESCO) sú dvakrát vyššie
a oveľa rozľahlejšie než ich severoamerický konkurent. Sú širšie ako
africké Viktóriine vodopády a rozvetvené do 275 vodopádov a vodopádikov ponúkajú návštevníkom nevšedný zážitok. Maximálny rekordný
prietok tu namerali v roku 2014 (45 700 m3 /s), čo je šesťkrát viac než
na Niagarských a sedemkrát viac než na Viktóriných vodopádoch.
Dominantou Iguazú je fantastický Diablov hrtan, kde voda padá
z výšky 82 metrov. Vďaka vybudovaným turistickým chodníkom
sa dostanete na miesto, kde vás bude z 260 stupňov obklopovať
padajúca voda. Nenechajte si to ujsť.
Brazílska strana je menej rozľahlá a ponúka skôr celkový pohľad na
vodopády. Na argentínskej strávite celý deň a garantujeme vám, že
sa vám nebude chcieť odísť.

Medzi hostí hotela sa zapísali mená ako Michael Jackson,
Robbie Williams, Walt Disney, Rolling Stones, Elizabeth
Taylorová, Elton John, Marilyn Monroe, Gina Lollobrigida,
Brigitte Bardot, princezná Diana či Luciano Pavarotti.
Hotel ponúka 216 izieb, veľký bazén, tenisový kurt, fitness,
trojposchodové spa, tri bary a tri špičkové reštaurácie.
O cenách príplatku sa informujte v našej kancelarii.

BRAZÍLIA

Rio de Janeiro

Minimálny počet:
8 klientov
Maximálny počet:
12 klientov

PARAGUAJ

Iguazú

ARGENTINA

Náročnosť

Luxus

1

✗

HOTELY

Monte
Video

Rochester, Buenos Aires
Continental Inn,
Foz de Iguazu
Astoria Palace,
Rio de Janeiro

Buenos Aires

LETENKA

12 dní

→
→
→
→
→
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REŠTAURÁCIA
Chiquillin, Buenos Aires

TERMÍN
29.01.
11.04.
14.09.
16.11.
23.12.

Business class: od 1380 €

09.02.
22.04.
25.09.
27.11.
03.01.

3.645 €
3.345 €
3.345 €
3.345 €
4.100 €

Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.

Business
class

✓

Golf

✓

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodné letenky
▸▸vnútroštátny prelet v Brazílii
▸▸ubytovanie v 4⭑ hoteloch s raňajkami
▸▸slovenského BUBO-sprievodcu
▸▸transfery na letiská a z letísk
▸▸prehliadku Buenos Aires autobusom
▸▸poldenný výlet k delte rieky Parana,
▸▸celodenný výlet k vodopádom Iguazú
z argentínskej strany
▸▸prehliadku Rio de Janeiro prenajatým
autobusom,
▸▸lanovku na slávnu Cukrovú homoľu
nad plážou Copacabana
▸▸vláčik na Corcovado
▸▸poistenie proti insolventnosti
CENA NEZAHŔŇA
▸▸stravu (okrem uvedenej), letiskové
poplatky.

Šarm a tango
v Buenos Aires, ohromná
sila prírody pri Iguazú,
caipirinha a rytmy samby
v piesku Copacabany.
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BLACK PEARL
AMERIKA

Surinam ∙ Francúzska Guyana ∙ Guyana ∙ Tobago ∙ Trinidad

Guyany, Surinam,
Tobago, Trinidad

Lahôdka pre skúsených cestovateľov. Oddýchnite si od turistických
atrakcií Peru či Brazílie. Zabudnite na španielčinu Argentíny a Chile.
Poďte s nami do juhoamerických krajín, kde sa hovorí po francúzsky,
holandsky a anglicky. Ostrovy spásy, o ktorých písal Motýľ,
drevené Paramaribo, ktoré chráni UNESCO, nádherný vodopád
ukrytý v Amazonskej džungli. A potom oddych na Tobagu.
132 — 2016

01

Poďte s nami za
drsnými príbehmi
francúzskej trestaneckej
kolónie, do holandského
dreveného mesta
a prenajatým lietadlom
do Amazonskej
džungle.

02

①

Odlet z Európy do Južnej Ameriky. Prílet
do CAYENNE, hlavného mesta Francúzskej
Guyany. Sme v jednom z 26 regiónov Francúzska a platíme naďalej eurom. Prvá prechádzka
po hlavnej obchodnej ulici Avenue Général
de Gaulle. Ruiny pevnosti Fort Cépérou zo
17. storočia.

②

Voľný deň v Cayenne alebo jeden z prvých vrcholov našej cesty (fakultatívne). Ráno
odchádzame do KOUROU, kde leží kozmodróm Európskej vesmírnej agentúry. Nás čaká
plavba na Ostrovy spásy. Tu našli spásu pred
03
maláriou a krvilačnými indiánmi prví francúzski prisťahovalci. Potom tu však Francúzi ⑤ Pre záujemcov celodenný výlet do preotvorili prvú trestaneckú kolóniu… Ak poznáte krásneho národného parku Brownsberg. Za
príbeh Henryho Charriéra, viete, čo tu väzňov takým pokojom by ste v iných krajinách museli
kedysi čakalo.
cestovať hodiny, tu vám stačí vyjsť z mesta.
Ľahký treking, kúpanie sa vo vodopádoch.
③ Príchod do pohraničného mesta St. Lau- Večer návrat do Paramariba. Ostatní si odrent du Maroni, kadiaľ do francúzskej koló- dýchnu v uličkách mesta.
nie prichádzali trestanci. Krátka prehliadka
opustených budov, preplavíme sa cez rieku ⑥ Celodenný presun exotickým Surinamom,
a dostaneme sa do Paramariba (UNESCO). dvadsaťminútový trajekt cez ďalšiu mohutnú
Celkom iný svet. Sme v najmenšom suverén- rieku a sme v tretej krajine našej cesty. Bývalá
nom štáte v Južnej Amerike. Štyrikrát väčší BRITSKÁ GUYANA je dnes už nezávislý štát.
ako Slovensko, obyvateľov toľko čo v našom Čaká nás GEORGETOWN. Britská architekhlavnom meste. Holandská atmosféra, bary túra, akú nikde inde na kontinente nenájdete.
a zaslúžená pohoda.
Anglikánska katedrála svätého Juraja, trh
Stabroek Market, neogotická radnica, najvyš④ Raňajky, prehliadka dreveného mesta. ší súd a parlament. To všetko ako vystrihnuté
Holanďania preniesli do džungle svoju, ale aj z Londýna.
indonézsku kultúru, vystavali protizáplavové bariéry a ulice pomenovali názvami ako ⑦ Vrchol naše cesty ako sa patrí. Let preOnafhankelijksplein, či Jodenbreestraat. najatým lietadielkom k skrytým drahokamom
Tu mešita stojí vedľa synagógy, ktoré si guyanskej prírody vodopádom Kaieteur Falls
spolu dokonca delia parkovisko. Nádher- (ak to bude možné, príplatok cca 220 USD),
ný drevený katolícky kostol svätého Petra ktoré sú vysoké dvestopäťdesiatjeden metrov
a Pavla je najväčším drevenou stavbou a patria k najvyšším single-drop vodopádom
v Južnej Amerike.
na svete. Hodinový let ponad džungľu bude

patriť k tomu najlepšiemu, čo ste na svojich
cestách zažili. Pristávame uprostred ničoho.
Prehliadka vodopádov. Návrat do Georgetownu, posledný okruh nad mestom, potom
už miestny rum a suveníry.

⑧→

Transfer na letisko a odlet do Tobago. Ubytovanie v hoteli na pláži a sladké
ničnerobenie. Pre záujemcov okruh v požičaných autách okolo ostrova na miesto, kde
pristál Robinson Crusoe. Možnosť vyraziť
na celodennú rybačku alebo si len do sýtosti
užívať karibské vlny.

Presun loďou na Trinidad. Prechádzka
hlavným mestom. Port of Spain – mix Indie,
Afriky, Číny a Venezuely. Živý park bez stromov Queen’s Park Savannah. Kriket, rum
a kyslík – nič viac k životu Trinidan nepotrebuje. Námestie nezávislosti ako hlavná pešia
zóna mesta. Karibská noc.
Celodenný výlet po ostrove. To najlepšie
z ostrova: výhľad na Port of Spain z kopca
nad mestom, asfaltové jazero Pitch Lake,
vtáčí park. Návrat do Port of Spain.
Rozlúčka s nádhernou cestou, transfer na
letisko a odlet domov.
Prílet domov.

01 Vodopád Kaieteur,
Guyana
02 Pláž na Ostrovoch
spásy

03 Hinduistický
chrám, Paramaribo
04 Vesmírne centrum,
Kourou
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Ostrovy spásy

⭑⭑⭑⭑⭑

Royal Torarica,
Paramaribo

Diablov ostrov, Kráľovský ostrov a Ostrov svätého Jozefa
– súostrovie v Atlantickom oceáne, asi jedenásť kilometrov
od pobrežia Francúzskej Guyany. Tieto tri ostrovy sa stali
francúzskou trestaneckou kolóniou v roku 1852 a Francúzsko sem umiestňovalo svojich najhorších kriminálnikov
a politických väzňov (najznámejším z nich bol Alfred Dreyfus). Kráľovský ostrov ponúkal väzňom možnosť v podstate
voľného pohybu, keďže sa z ostrova nedalo utiecť. Ostrov
svätého Jozefa bol vyhradený pre zločincov odsúdených na
utrpenie v samotkách v tichu a v tme. Na Diablovom ostrove
si odpykávali trest politickí väzni.

Najluxusnejší a najprestížnejší hotel v hlavnom meste Surinamu. Keď sme navštívili Surinam prvý raz, tento hotel
ešte stavali. Už vtedy budil pozornosť obyvateľov Paramariba. Po otvorení naplnil všetky očakávania a okamžite
sa postavil na čelo luxusného ubytovania v meste. 105
izieb, špičková reštaurácia s pôsobivou terasou, masážny
salón, fitness, tropická záhrada, bazén so slanou vodou
a mangrové lesy v bezprostrednom susedstve vašej izby.
Royal Torarica vás príjemne prekvapí. Hotel má zároveň
vynikajúcu polohu priamo v centre dreveného Paramariba,
možno najkrajšieho historického hlavného mesta Južnej
Ameriky (UNESCO). Ako hosť Toraricy môžete využívať
aj služby neďalekého partnerského hotela Torarica Hotel
& Casino a užiť si tak dve dovolenky v jednom.

Brutálne podmienky a utrpenie väzňov boli vo Francúzsku
kontroverznou témou a v roku 1953 bolo väzenie zrušené. Dnes
niekdajšia väznica zarastá džungľou a ponúka priestor na
zamyslenie sa nad ľudským utrpením a boji prírody s človekom.

Tento hotel máte v základnej cene.

Minimálny počet:
4 klienti
Maximálny počet:
8 klientov

Trinidad & Tobago

GUYANA

Georgetown

2

✗

HOTELY:

FRANCÚZSKA
GUYANA

Cayenne

14 dní

Royal Amazonia, Cayenne
Royal Torarica, Paramaribo
Herdmanston Lodge,
Georgetown
Coco Reef Resort & Spa,
Tobago
Holiday Inn, Port of Spain
LETENKA
Business class: od 2.700 €

TERMÍN
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Luxus

Paramaribo
SURINAM

17.01. → 30.01.
11.08. → 24.08.
22.11. → 05.12.

Náročnosť

4.280 €
4.280 €
4.280 €

Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.

REŠTAURÁCIA
Garden of Eden,
Paramaribo

Business
class

✓

Golf

✓

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku
▸▸ubytovanie v 4⭑ hoteloch
▸▸slovenského BUBO sprievodcu
▸▸miestne letiskové transfery
▸▸prehliadky podľa programu
▸▸vstupné do pamiatok
▸▸prenajatú dopravu
▸▸poistenie proti insolventnosti
CENA NEZAHŔŇA
▸▸miestny let (Guyana-Trinidad-Caracas), letiskové poplatky
stravu, víza
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BLACK PEARL
AMERIKA

Kanada

Skalisté hory
– Západná Kanada

Západná Kanada je raj pre milovníkov hôr a divokej prírody.
Destinácia vhodná pre partie kamarátov alebo rodiny s deťmi.
Výborná infraštruktúra, ubytovanie a strava. Panenské hory, v ktorých
strávite väčšinu času a dve mestá, ktoré tento región stelesňujú.
Vyhnite sa davom, maximalizujte využitý čas s vašim rangerom.
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01

Drsnou prírodou tam
kde líšky dávajú dobrú
noc. Túto cestu môžme
nazvať aj „medveďku
daj lapku“.

02

①

Odlet z Európy ponad Atlantický oceán rakter. Ak nám to počasie dovolí, vyvezieme
a začíname klesať nad Skalistými horami. Pri- sa lanovkou na kopec Whistler a prevezieme
stávame vo Vancouveri, meste medzi horami sa lanovkou Peak To Peak na protiľahlý kopec
a oceánom, kde príroda susedí s modernou Blackcomb. Táto lanovka je najdlhšia tohto
architektúrou. Po prílete ubytovanie a zozná- typu na svete. Odfotíme sa pri olympijských
menie sa s mestom.
kruhoch a po obede pokračujeme v našej
ceste za divočinou. Cestou do Kamloops sa
② Prehliadku mesta začneme jazdou cez prejdeme k vodopádom Nairn, ktoré vznikli
Stanley park, najväčší mestský park v Kanade. iným spôsobom, ako predošlé dva. Údoliami
A nachádza sa v ňom pôvodný les, do ktorého Pobrežných hôr sa dostaneme k jazeru Seton
ľudská ruka zasiahla minimálne. Nachádza sa a mestečku Lillooet až nakoniec prídeme do
tu známe akvárium s kosatkami a bieluhami Kamloops, kde prenocujeme.
a zbierka totemových stĺpov. Cez Lions Gate
Bridge sa dostaneme na druhú stranu zálivu ④ Pozdĺž Severnej Thomsonovej rieky prídea prídeme k najstaršej kanadskej turistickej me na úpätie Skalistých hôr. Popri ceste treba
atrakcii – Capilano suspension bridge. Tento sledovať, či uvidíme niečo z kanadských divých
visutý most je 70 m nad riekou a v rámci parku zvierat. Medvede čierne, losy, jelene wapiti
je najväčšia súkromná zbierka indiánskych a mnohé ďalšie máme šancu vidieť počas
totemov, visuté chodníky v korunách stro- celej našej cesty. Pri mestečku Valemount
mov, náučné chodníky s obrovskými jedľami budeme mať výhľad na Mount Terry Fox. Hora
a smrekmi a most upevnený na skale s pre- bola pomenovaná podľa kanadského atléta,
skleným dnom. V centre mesta sa pozrieme ktorý po amputácii nohy ubehol za 143 dní
na Marine building, budovu postavenú v štýle 5.373 km na východe Kanady. Vstupujeme
art deco, slávne parné hodiny a Gastown. Tu do národného parku Mt.Robson a budeme
bol Vancouver založený a boli tu postavené prechádzať popod túto najvyššiu horu kaprvé budovy. Za rohom sa nachádza China- nadských Skalistých hôr. Z Britskej Kolumbie
town, jedna z najväčších čínskych komunít prejdeme do Alberty a pripočítame si jednu
v severnej Amerike. Na okraji Chinatown sa hodinu na svojich hodinkách. Vchádzame do
nachádza Canada Place a štadión NHL týmu národného parku Jasper, spolu s NP Banﬀ je
Vancouver Canucks. Yaletown je vychyte- to najnavštevovanejší park na západe Kanady.
né miesto na večernú zábavu. Nespočetné
množstvo reštaurácií a barov určite ponúkne ⑤ Vyhliadkovou cestou okolo jazera Medito, čo mu vyhovuje.
cine prídeme k perle medzi jazerami. Maligne
lake je najväčšie jazero parku a ak sa vydáte
③ Pobrežnou cestou cez oblasť indiánskeho na plavbu po jeho hladine, dostanete sa k makmeňa Squamish sa dostaneme do lyžiarske- gickému miestu Spirit Island. Sami si spravíte
ho centra Whistler. Po ceste sa zastavíme pri fotku ako z plagátu. Okolo sa k jazeru plazia
vodopádoch. Prvým je 335 metrov vysoký ľadovce a výhľady sú nezabudnuteľné. Pri
Shannon Falls a neďaleko od neho 70 m.n.m. troche šťastia po ceste stretneme medvede,
vodopád Brandywine, ktorý má úplne iný cha- losy a ovce hruborohé. Nenáročná prechádzka

cez Maligne kaňon je taktiež nezabudnuteľná.
Po návrate do Jasperu sa pôjdeme prejsť do
údolia Piatich jazier. Stredne náročná túra
nás prevedie lesom okolo jazier, z ktorých
každé má inú farbu, akú môžete vidieť iba
v Kanade… Kto preferuje relax, má čas sa
poprechádzať po mestečku.

⑥

Po včerajšej túre padne vhod relax v horúcich prameňoch. Miette hot springs sa
nachádzajú uprostred hôr a sú jedny z najhorúcejších v Skalistých horách. Vonkajšie bazény okrem úľavy poskytujú aj krásny výhľad.
V okolí je možné ísť na ďalšiu túru s úžasnými
výhľadmi na okolité hory. Jasper je známy
množstvom jeleňov, ktoré sa pasú tesne vedľa
hlavnej cesty a medvede, ktoré sa túlajú po
okolitých lesoch. Stačí sa previezť za hranicou
mesta a dobre pozerať do lesa. Jasper je aj
centrom turizmu s kompletnou infraštuktúrou, množstvom reštaurácií a obchodíkov.
Alebo sa vyveziete lanovkou na Whistlers
mountain? Program si dohodnete podľa aktuálnej situácie a počasia so sprievodcom.

⑦

Dnes nás čaká jazda po Glacier Highway.
Zastavíme sa pri vodopáde Athabasca na rovnomennej rieke, na viacerých vyhliadkach a pri
najjednoduchšie dostupnom ľadovci v tejto
časti Kanady. Ľadovec Columbia končí iba pár
sto metrov od hlavnej cesty. Z dobre vybudovaného návštevníckeho centra sa dostaneme
snežným autobusom do vyššej časti ľadovca,
kde je dovolené vystúpiť a poprechádzať sa
po snehu. Nádhernými údoliami ideme ďalej
až k jazeru Peyto, ktoré má asi tú najneuveriteľnejšiu farbu zo všetkých. Nechajte sa
prekvapiť. Po ceste do mesta Banff uprostred
národného parku sa pozrieme na Lake Louise.
Populárne jazero s hotelom vybudovaným
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na brehu jazera, ktoré je známe z mnohých
fotografií. Z Lake Louise je to už iba kúsok do
Banffu, kde si dáme večeru a ubytujeme sa.

⑧

Kto má chuť sa opäť prejsť, má možnosť
si vyšliapať na Mount Sulphur. Alternatívne
sa vyveziete na vrchol lanovkou. Nádherný
pohľad do údolia a do širokého okolia. Na vrchole je historická výskumná stanica slnečnej
činnosti a pod ňou sa preháňajú svište a zemné veverice. V meste navštívime múzeum
pláňových indiánov. Po obede sa odvezieme
k jazeru Minewanka, kde žije záhadný tvor
a my sa môžeme po jazere previezť sami na
malých motorových člnoch. Two Jack lakes
je ďalšie príjemné miesto v prírode, kde si
oddýchneme a budeme pozorovať svište prériové. Neďaleko za mestom budeme obdivovať
03
jedinečné skalné útvary hoodoos a nad kaskádami Bow Falls hotel Fairmont Banff Springs.
Príjemná prechádzka do centra mesta vedie „nadzemným mestom“ +15 ktoré má aktuálne
popri rieke Bow.
18 kilometrov a vyvezieme sa na vyhliadkovú
vežu. Z nej sa poobzeráme do širokého okolia.
⑨ Johnston kaňon, kde riečka vyhĺbila ties- Mesto sa nachádza uprostred prérií, nekonňavu pár metrov širokú a desiatky metrov čených trávnatých plání. V diaľke sa týčia
hlbokú. Na náhornej planine nad tiesňavou Skalisté hory, ktoré sme ráno opustili. V messú zvláštne jazierka a nádherný pohľad na te prebieha revitalizačný program, v rámci
horami obklopenú dolinu. Krátka túra. Prvá ktorého upravujú mestské parky, nábrežia
časť v tiesňave je nenáročná, druhá je stredne a historickú časť, kde je stará stanica kaťažká, ale stojí za to. Po návrate do Banffu si nadskej jazdnej polície a zopár budov z doby
dopozeráme, čo sme nestihli prvý deň a uži- osídľovania tejto časti Kanady. Samozrejme
jeme si pohodovú atmosféru mestečka. Dáte sa zastavíme na mieste kde sa svetoznási na večeru steak, alebo bravčové rebierka, me rodeo odohráva a pozrieme si zblízka
ktoré sú národným jedlom Kanady?
aj Sadledome – štadión klubu NHL Calgary
Flames. Calgary je odtrhnuté od sveta, ale
Ráno odchádzame do Calgary, hlavného má čo ponúknuť.
mesta naftového priemyslu, dobytkárskeho
priemyslu Kanady a hlavného mesta rodea
Rozlúčka s divokou západnou Kanadou
na svete. Po ceste sa zastavíme v olympij- a odlet domov.
skom parku a odfotíme sa pod skokanskými
mostíkmi. Prejdeme sa po hlavných uliciach
Prílet
centra mesta, nahliadneme do najväčších
vnútorných záhrad na svete, prejdeme sa

Javorová kuchyňa
Všetci mi vraveli, že kanadská kuchyňa nie
je nič moc. Ach, ako sa len mýlili. Bravčové
rebierka, jemne zaúdené na javorovom
dreve a poliate javorovým sirupom, podávané s opečenými zemiakovými šupkami.
Milovníci sladkého však nemôžu vynechať
francúzske palacinky poliate javorovým
sirupom, maslovú tortičku s hrozienkami
a pekanovými orechmi, či koláč v tvare
bobrieho chvosta s cukrom a škoricou.
Tieto delikatesy zapíjame najznámejšim
kanadským pivom, montrealským Molson Canadian, či delikátnym torontským
Steam Whistle, ktorého výnimočnú, plzenskému pivu podobnú chuť dotvára
práve český chmel. Kto má rád víno, tiež
si príde na svoje keďže Kanada produkuje
najlepšie ľadové vína na svete. Milovníkov
niečoho tvrdšieho ešte nikdy nesklamali
kanadské whiskey - Canadian Club alebo
Crown Royal. Kto by predsa len abstinoval,
toho môže potešiť fakt, že v Kanade, kde
sú jedny z najväčších zásob vody na svete
je dokonca aj tá z vodovodu kryštáľovo
čistá s lahodnou chuťou.

Mt. Robson Jasper
Banff

Glacier

Minimálny počet:
4 klienti
Maximálny počet:
8 klientov

KANADA

Calgary
Vancouver

USA

→
→
→
→
→
→
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10.06.
21.06.
26.07.
06.08.
24.08.
01.10.

4.180 €
4.480 €
4.960 €
5.350 €
5.350 €
4.480 €

Luxus

1

✓

HOTELY:

12 dní

TERMÍN
30.05.
10.06.
15.07.
26.07.
13.08.
20.09.

Náročnosť

Sheraton Wall centre 2 ◐
Four Points by Sheraton
Kamloops 1 ◐
Fairmont Jasper
park lodge 3 ◐
Rimrock resort hotel 3 ◐
Marriott Calgary downtown 1 ◐
LETENKA
Business class: od 1100 €

Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.

REŠTAURÁCIA
Ask for Luigi, Vancouver

Business
class

✓

Golf

✓

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku Vancouver/
Calgary
▸▸10 x ubytovanie v hoteloch štandardu 4* v dvojposteľových izbách
▸▸privátnu dopravu počas celého
pobytu
▸▸všetky cestné poplatky
▸▸slovenského BUBO rangera k dispozícii iba pre vás počas celého pobytu
▸▸poistenie proti insolventnosti
▸▸asistenčné služby CK BUBO
▸▸vstupné do národných parkov
Jasper a Banff
CENA NEZAHŔŇA
▸▸letiskové poplatky cca 460 €, stravu,
kanadské víza eTA, ostatné vstupné
do pamiatok a atrakcií

01 Moraine lake v
zime
02 Strieborná líška
na druhej strane
brehu.

03 Vancouver
04 Grizly v akcii
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BLACK PEARL
AMERIKA

USA

Západ USA

Ak rozmýšľate nad USA, tak cesta na západné pobrežie a okruh
najznámejšími národnými parkami je výborný výber. Najpopulárnejší
zájazd, ktorý môžete absolvovať v komornej atmosfére v pohodlnom aute
za výbornú cenu. Neustále je vám k dispozícii školený BUBO sprievodca
a z Ameriky uvidíte viac. Individuálny prístup na zájazde a možnosť
využitia prémiového ubytovania vám dodajú extra komfort na zájazde.
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01

Západ USA patrí
medzi najkrajšie
miesta našej planéty.
Zabudnite nato, že
ste v USA. Sem
treba ísť.

02

① Odlet z Európy a pristávame v meste

benou budovou súdu, z ktorej sa pozrieme na
Anjelov. Dnes po príchode na hotel už máme okolie z vtáčej perspektívy. Prejdeme sa po
iba oddych pred nadchádzajúcimi dňami pl- mestečku, dáme si kávu a odchádzame do
ných zážitkov.
Solvangu, mestečka, ktoré by ste tu nečakali.
Boli ste v Dánsku? Ak nie, máte náhradu tu
② Mesto s originálnym názvom „El Pueblo v Kalifornii. Solvang je dánska enkláva tu
de Nuestra Senora La Reina de los Angeles v Novom svete. Andersenove múzeum, socha
los Rio Porciunculo“ bolo založené na konci Malej morskej víly a úžasné dánske pekárne.
17. storočia a v centre starej štvrte sa na- Za hranicou mestečka sa nachádza oblasť
raňajkujeme v mexickom štýle. Z Puebla sa vinohradov, ktorá začína mať podobné meno
prejdeme k slávnej radnici, ktorá si zahrala ako slávne Napa Valley pri San Franciscu. Na
v niekoľkých známych filmoch a seriáloch, konci cesty nás čaká San Francisco, mesto
pozrieme si stavbu koncertnej haly Walta kopčekov a Golden Gate Bridge.
Disneyho a operu, ktorú riadi Placido Domingo. Na mesto sa pozrieme z nadhľadu ④ Prejdeme sa k radnici, kde sa vydala Maz Griffitovho observatória. Okrem výhľadu rylin Monroe za Joea DiMaggia, na Market
na široké okolie a downtown LA je odtiaľto street, Union square a do Chinatownu. Cestou
aj dobrý záber na známy nápis „Hollywood“. sa budeme vyhýbať známym „električkám“,
Samozrejme sa zastavíme aj na samotnom ktoré sú v skutočnosti pozemné lanovky
Hollywood bulvári. Známe miesto s hviezdami a nahliadneme do ich múzea. Samozrejme
slávnych na chodníku, odtlačky rúk a nôh pred sa budeme chcieť na tejto najväčšej atrakGraumanovým čínskym divadlom a množstvo cii mesta aj previezť. Zídeme na mólo, kde
postáv prezlečených za Michaela Jacksona, sa nachádza aj známe mólo č.39. Na tomto
Jacka Sparrowa alebo Mickeyho Mousa. Po móle je množstvo obchodov so suvenírmi,
„hviezdnom“ obede sa prevezieme cez Beverly ponožkami, reštaurácii a hlavná atrakcia
Hills až na jednu z najdrahších ulíc sveta – Ro- – uškatce. Tie sa tu vyvaľujú už desaťročia
deo Drive. Odfotíme sa pri známom nápise a sú na oči zvedavcov zvyknutí. Neďaleko
a prejdeme sa po Rodeo Drive. Uvidíme nie- sa nachádza najkľukatejšia ulica na svete,
ktorú z hviezd? Z Beverly Hills to už nemáme známa z množstva fotografii a filmov. Za
ďaleko na Santa Monica Beach. Pláž je zná- mestom sa nachádza ikona mesta, Golden
ma z Pobrežnej hliadky, nájdete tu zábavné gate bridge. Prevezieme sa po ňom na druhú
mólo a jeden z koncov slávnej cesty Route stranu, vyvezieme sa na vyhliadky a urobíme
66. Neďaleko je promenáda s množstvom zaujímavé fotky, či už s typickou hmlou, alebo
reštaurácii a obchodíkov. Tu si vychutnáme bez nej. San Francisco má úžasnú atmosféru
záver dňa a dáme si večeru podľa vlastného a právom patrí medzi najkrajšie mestá USA.
výberu. Bude to pizza, sushi, alebo steak?
⑤ Skorý ranný odchod smerom k národnému
③ Z Los Angeles sa dnes po ceste č.101 do- parku Yosemite. Budeme prechádzať krajinou
staneme do Santa Barbary. Miestne letovisko sadov a polí, až do predhoria Sierra Nevada.
s príjemnou architektúrou a nádherne vyzdo- Krajina sa začne dvíhať a začne pribúdať

množstvo stromov. Tento národný park je raj
pre horolezcov a jeho hlavné údolie je jedným
z najnavštevovanejších prírodných pamiatok
USA. Svetoznáme skaly El Capitan a Halfdome budeme mať ako na dlani z mnohých
vyhliadok. Prejdeme sa pod najvyšší vodopád
Yosemite, ktorý má výšku 740 m. Park je domovom množstva druhov zvierat, medzi ktoré
patrí rys, vlk, medveď, jeleň a mnohé ďalšie.
Budeme mať na niektoré z nich šťastie? Park
prejdeme po hlavných vyhliadkových trasách
a keď sa dostaneme opäť na rovinu, ocitneme sa v meste Fresno, kde si dáme večeru
a prespíme.

⑥ Z Fresna sa cez južnú časť Sierra Nevady

dostaneme do oblasti púšte Mojave. Calico
je jedno z najznámejších miest duchov na
západe USA. Keď prejdeme z Kalifornie do
Nevady, každému to bude jasné. Hneď za
hranicou sa nachádza prvé kasíno. Las Vegas
je už iba na skok. Po tom, ako sa ubytujeme,
vybehneme na Strip. Najznámejšia ulica mesta je každú dennú či nočnú hodinu iná. Ako
sa začne stmievať, svetlá a neóny kasín robia
tú pravú atmosféru. Pôjdeme sa pozrieť na
kanál s gondolami vo Venetiane, vybuchujúcu
sopku pred Mirage a slávne fontány pred Bellagiom. Autori tejto fontány majú na svedomí
aj známu fontánu pred najvyššou stavbou
sveta, Burj Khalifa v Dubaji. Vegas je iba
jedno a zábava a lákadlá sú na každom kroku.

⑦ Kasína sú v prevádzke 24 hodín denne

a každé ponúka iné atrakcie. V Las Vegas je
výborná horská dráha, v Circus Circus pravidelné cirkusové show, môžete sa pozrieť
na Strip z Eifelovej veže, alebo ísť na nákupy
do jedného z obľúbených nákupných centier.
Väčšina kasín ponúka na obed švédske stoly,
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alebo si dáte niečo v množstve fast foodov.
Keď sa opäť zotmie, mesto ožíva iným spôsobom. Pôjdete sa pozrieť do Downtown na
Fremont street experience? Je to konkurencia
Stripu a nájdete tu 600 m dlhý Zipline, tri
pódiá s živými vystúpeniami každý večer a jedinečnú svetelnú show ktorá žiari nad zastrešenou ulicou každú hodinu. Vegas je známe
aj svojimi jedinečnými show. Cirque du Soleil
tu má osem stálych scén, David Copperfield
a Rod Stewart tu vystupujú už niekoľko rokov.
To isté Celine Dion a Britney Speras. Každý
večer sú tu desiatky ďalších možností, ako sa
zabaviť. Las Vegas je iba jedno.

⑧

Z hlavného mesta zábavy odchádzame do prírody. Prvý národný park v Utahu
je Zion. Uzavreté údolie lemované skalami
s množstvami turistických chodníkov. Po niektorých z nich sa podľa možností prejdeme
a vychutnáme si nádherné scenérie, ktoré
ponúkajú. Cestou zo Zionu budeme prechádzať geologicky unikátnou krajinou až sa
dostaneme k ďalšiemu údoliu, Bryce canyon.
Tu sa príroda vyzabávala a pripravila bludisko z pieskovca. Toto miesto už dávno pred
prvými bielymi osadníkmi obýval indiánsky
kmeň Navajo. Okrem úžasného výhľadu na
skalné veže budeme mať možno šťastie na
divé zvery. Často tu vídame jedinú severoamerickú antilopu vidloroha, jelence a s veľkým
šťastím aj medveďa.

⑨

Dnes poletíme. Let do Monument Valley
vedie ponad úchvatnú skalnú krajinu a jazero
Powell, vytvorené priehradným múrom za
Page. Monument Valley je jedným z mála
veľmi dobre organizovaných atrakcií kmeňom

San Francisco

Yosemity

USA

Las Vegas

Los Angeles

Navajo. Po pristátí na miestnom letisku vás
Odchádzame na pobrežie Pacifiku. Čaká
bude čakať jeep a sprievodca, ktorý vás vez- nás San Diego, druhé najväčšie mesto Kalime do tohto tajomného miesta. Povozíte sa fornie, ktoré leží na hranici s Mexikom. Zamedzi skalnými útvarmi, ktoré sú chronicky stavíme sa na myse Loma, kde sa vylodil
známe z množstva filmov, reklám a videokli- prvý portugalský námorník Cabrillo. Obed
pov. Budete zastavovať na tých najlepších si dáme v historickej časti Pueblo, kde bolo
vyhliadkach a fotiť túto jedinečnú scenériu. Po mesto založené. Je tu zachovaných niekoľko
návrate do Page pôjdeme pozrieť na známu historických budov, ktoré sú otvorené ako
vyhliadku na rieku Colorado: Horseshoe bend. múzea, alebo štýlové obchodíky. Pri moderNeďaleko Page sa nachádza jedno z najfo- nom centre mesta, ktoré je pravým opakom
tografovanejších miest na svete: Antelope historického Puebla, sa nachádza promenáda
Canyon.
pri zálive. Starý prístav bol prerobený na
oddychovú zónu s reštauráciami a suveníPo raňajkách sa vyberieme smerom na rovými obchodíkmi. Sú tu zakotvené rôzne
juh. Po dvoch hodinách jazdy nás ohúri po- lode, vrátane lietadlovej lode USS Midway,
hľad na Grand kaňon. Máme celý deň na to, ktoré môžete navštíviť.
aby sme si dostatočne užili tento jedinečný
prírodný úkaz. Kaňon odhaľuje až 2 miliardy
Sea World. Patrí medzi najlepšie akváriá
rokov histórie Zeme. Budeme zastavovať na spojené so zábavným parkom na svete. Či
rôznych vyhliadkach a budeme robiť krátke ste dieťa, alebo dospelý, každý sa tu dokáže
prechádzky za úžasnými fotkami. Hlavná časť, zabaviť a bez problémov stráviť celý deň.
South Rim, je najnavštevovanejším miestom. Vystúpenia delfínov, kosatiek a uškatcov sú
Nocľah na Route 66 v meste Flagstaff.
veľmi dobre spracované a pobavia každého. V San Diegu okrem Sea Worldu sú aj
Route 66 je historická cesta, ktorá vedie iné atrakcie. ZOO, ktorá sa pravidelne ocitá
z Chicaga a končí na móle Santa Monica v Los medzi najlepšími na svete, vedecko-technické
Angeles. Časť absolvujeme aj my, až pokiaľ sa múzeum, alebo oddych na pláži neďaleko
neodkloníme a cez Mojavskú púšť prejdeme centra mesta. Tu si každý nájde svoj program.
na hranicu národného parku Joshua Tree.
Končí sa nám cesta po západe USA. Po
Prázdnota tohto priestoru je neuveriteľná,
akoby vystrihnutá z filmu. V parku sú rôzne pobrežnej ceste sa zo San Diega presunieme
skalné útvary, kaktusová záhrada a hlavne na letisko a odlietame smer Európa, kde už
najväčšia hustota stromov Joshua, druhu len budeme spomínať na úžasné prírodné
yuky. Na južnom okraji parku sa nachádza krásy, alebo mestá plné zážitkov.
naša ďalšia destinácia: Palm Springs. Kedysi
Prílet
obľúbené utajené letovisko Hollywoodskych
hviezd, ako napríklad Marilyn Monroe a Elvisa.

Monument
Valley

Minimálny počet:
4 klienti
Maximálny počet:
8 klientov

Grand
Canyon

Náročnosť

Luxus

2

✓

Business
class

✓

Golf

✓

San Diego
HOTELY:

15 dní
TERMÍN
21.03.
01.05.
01.07.
15.07.
29.07.
16.08.
02.09.
05.10.

→
→
→
→
→
→
→
→

04.04.
15.05.
15.07.
29.07.
13.08.
30.08.
16.09.
19.10.

3.880 €
3.880 €
4.260 €
4.260 €
4.260 €
4.260 €
3.980 €
3.700 €

Cestu vám vieme pripraviť kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie
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ZNAČKOVÝ ŠTÝL
UBYTOVANIA:
ponúkame vám možnosť zlepšenia
hotelového štandardu v luxusných
hoteloch osvedčených značiek na
ktoré sa vždy môžete spoľahnúť.
9 nocí luxusu v cene 1260 €
Ritz Carlton Marina Del Rey 2 ◐
JW Marriott Union square 2 ◐
Cosmopolitan 2 ◐
Westin Mission Hills 1 ◐
W San Diego 2 ◐

HIlton LA airport 2 ◐
Sheraton Fisherman´s
wharf 2 ◐
Hampton Inn 1 ◐
Tropicana Las Vegas 2 ◐
Lake Powell resort 2 ◐
Doubletree by Hilton Flagstaff
1◐
Renaissance Palm
Springs 1 ◐
Hyatt Mission Bay 2 ◐

CENA ZAHŔŇA
▸▸letenku do Los Angeles
▸▸13 x ubytovanie v hoteloch štandardu
4⭑ v dvojposteľových izbách
▸▸13 x raňajky
▸▸1 x večera v Michelinovskej reštaurácii
▸▸privátnu dopravu
▸▸všetky cestné poplatky
▸▸slovenského BUBO sprievodcu
k dispozícii iba pre vás
▸▸poistenie proti insolventnosti
▸▸asistenčné služby CK BUBO
▸▸vstupné do národných parkov
Yosemity, Bryce, Zion
▸▸letecký výlet do Monument valley

LETENKA
CENA NEZAHŔŇA
Business Class: od 1100 € /1 os ▸▸letiskové poplatky cca 460 €,
stravu, USA víza ESTA, ostatné
vstupné do pamiatok a atrakcií
REŠTAURÁCIA
Nobu, Los Angeles

01 Antelope canyon
02 Horseshoe bend

03 centrum Las
Vegas
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AMERIKA

Kanada ∙ Usa ∙ Kajmanské ostrovy

Niagarské vodopády
– Times Square a Kajmanské ostrovy

Máte voľný týždeň a nemáte čo robiť? Čo tak skočiť na 7 dní za veľkú
mláku a roztočiť to v Amerike? Cesta plná zážitkov, poznania cez mestá
kde nie je rozdiel medzi dňom a nocou. To najlepšie z východného
pobrežia v spoločnosti sprievodcov CK BUBO. Vyskúšajte Ameriku len
tak na skok! Alebo máte ešte týždeň navyše a chcete si vyskúšať novú
destináciu? Máme pre vás prekvapenie vo forme Kajmanov. Čítajte nižšie
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01

Vyskúšali sme
ľadové víno od Wayna
Gretzkyho. Vždy vedel
čo robí.

02

①

Odlet a prílet do najväčšieho mesta Ka- sa súčasťou tohto živého organizmu hneď
nady a štvrtého najväčšieho mesta severnej od začiatku. Po ubytovaní budeme mať ešte
Ameriky – TORONTO. Centrum mesta pri- šancu si užiť večerný New York. Times squapomína malý New York. Yonge street, ktorá re, známe ako pupok sveta, je plné deň-noc,
bola označovaná ako najdlhšia ulica na svete alebo si pôjdete užiť výhľad z Empire State
(do roku 1999 v Guinessovej knihe rekordov Building. Sme v meste ktoré nikdy nespí, tak
1.896 km), má v skutočnosti „iba“ 56 km a je hurá doňho. NEW YORK, NEW YORK.
to hlavná tepna mesta. Dnes máme ale na
pláne vyviezť sa na najvyššiu vežu západnej ④ Dnes nás čaká spoločná prehliadka Manpologule. CN Tower má hornú vyhliadku vo hattanu. Keďže každý má šancu si vybrať
výške 447 m a momentálne je to piate naj- hotel, ktorý mu najviac vyhovuje, pozbierame
vyššie miesto, kam sa dostanete na vyhliadku. sa z hotelov a prehliadku začneme na dolTento rekord držala od 1976 do 2010, pokiaľ nom Manhattane. Z Battery parku je pohľad
nebola otvorená Burj Khalifa v Dubaji. Večera na Ellis Island a na Sochu slobody. Okolo
v reštaurácii u Gretzkyho.
najstaršieho parčíku v New Yorku a soche
útočiaceho býka sa prejdeme k pravdepo② Včera sme sa prešli po biznis štvrti mesta, dobne najbohatšiemu kostolíku na svete,
pozreli sme sa na mesto z vtáčej perspektívy kostolu Trinity. Pozrieme sa na pamätník
a dnes sa prejdeme po tej staršej časti. Pozrie- 9/11, miesto kde stáli Dvojičky svetového
me sa na budovu parlamentu provincie On- obchodného centra. Prejdeme sa po Wall
tario, povieme si niečo o meste a krajine ako street a povieme si niečo o tomto „divokom“
takej a po University avenue sa dostaneme mieste, ktoré sa mnohokrát stalo predlohou
k najstaršiemu zachovanému domu v Toronte. filmov. Na tejto nenápadnej ulici sa robí
V rámci voľného doobedného programu máte jeden z najväčších finančných obchodov na
možnosť navštíviť Hokejovú sieň slávy a od- svete. Wall street nás dovedie k East river
fotiť sa s originálom Stanleyho pohára. Už a k vyhliadke na Brooklynský most. Z dolného
naobedovaní sadneme do áut a popri brehu Manhattanu sa presunieme na horný. V tejto
Ontárijského jazera sa dostaneme k Niagar- časti sa nachádza slávny Central park s chroským vodopádom. Sú považované za jedny nicky známymi miestami. Dakota building,
z troch najkrajších na svete. Poviete si aj Vy, Strawberry fields, Trumpove klzisko a hotel
že vskutku patria k Viktóriiným vodpádom Plaza. To všetko je tu pokope. Pri hoteli Plaza
a k Iguazú? Budeme tu mať čas si ich poriadne začína známa nákupná zóna Piatej avenue.
vychutnať. Cesta tunelom poza vodopády Na Piatej je nádherne a bohato vyzdobený
a vyhliadková plošina priamo pod dopada- kostol sv.Patrika a naproti Rockefellerove
júcou vodou, alebo vyhliadková veža Skylon. centrum. Deň ešte neskončil a v meste je čo
preskúmavať. Večer sa môžete iba prechá③ Hneď po raňajkách prekročíme hranicu dzať po uliciach, nakupovať, užiť si nočného
do USA. Smerujeme na diaľnicu a tá nás do- života v nespočetných baroch a puboch, ísť
vedie až do mesta, ktoré nikdy nespí. Krásna na vyhliadky, alebo do niektorého z divadiel
cesta mierne hornatá a lesnatá. Staneme na Broadway.

⑤

Aby sa nám trošku zmenil pohľad na
mesto, pôjdeme si Manhattan pozrieť z vody.
Plavba nás zoberie po rieke Hudson k soche
Slobody, okolo dolného Manhattanu do East
river a popod mosty Brooklyn, Manhattan
a Williamsburg k centrále OSN. Zvyšok dňa
strávite podľa svojej chuti a nálady či už nákupmi, galériami alebo relaxom v Central
Parku.

⑥

Priestor na posledné naplnenie nákupných
tašiek, individuálne dopozeranie atrakcií, zamávame Times Square a poobede transfer
na letisko, odlet domov a prílet ďalší deň.

⑦

Prílet

ALTERNATÍVNE PREDĹŽENIE:

⑥

Odlet na Kajmanské ostrovy a pobrežie Karibiku. Krátky 3,5 hodinový let. Relax
v luxusnom rezorte. The Ritz Carlton Grand
Cayman resort čaká len na vás.

⑦→

Relax na pláži na Kajmanoch.

Odlet domov.
Prílet

01 Niagarské vodopády
02 Toronto

03 Ritz Carlton
04 Karibská pláž
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IZBY

Obedy a večere si môžete dať vo viacerých
reštauráciách. Najväčšou je reštaurácia 7,
ktorá je priamo oproti hlavnému bazénu.
Špecializuje sa na steaky. Reštaurácia pri
druhom bazéne sa volá Periwinkle a ponúka
hlavne talianske jedlá. Má príjemnú uvoľnenú
atmosféru a väčšinou lepší servis. Večer po
západe slnka je tu kino pre deti, kde vašim
ratolestiam prinesú jedlo priamo na lehátko
z ktorého pozerajú rozprávku a vy môžete
v kľude piť chianti.

Izba v základnej cene zájazdu je garden view.
Hotel je pomerne veľký a garden view izby
sú asi 5 minút chôdze od pláže priamo cez
hotelový mostík. Izby sú veľmi pokojné a kľudné a vhodné pre ľudí, ktorí chcú pokoj keď si
sadnú na balkón a začnú čítať knihu. Izby
majú výhľad do záhrady alebo na bazén. Izby
s výhľadom na more majú výhľad na hlavný
bazén a časť pláže. K dispozícii sú aj nádherné suity s vlastnou kuchyňou, separátnou
obývačkou a spálňou a priamym vstupom
na pláž. Všetky izby sú plne klimatizované
vybavené mramorovou kúpeľňou, sprchovým
kútom a vaňou, kozmetikou Ritz Carlton, TV,
telefón, chladničkou s plateným minibarom,
prístupom na internet.

⭑⭑⭑⭑⭑

Ritz Carlton
Grand Cayman

Pri hlavnom bazéne ja plážový bar s hamburgermi a drobným občerstvením.
Najluxusnejšou reštauráciou je Blue od Erica
Riperta, kde sa vyžaduje rezervácia a slušné
oblečenie.

PLÁŽ, BAZÉNY A SPA

POLOHA, POPIS HOTELA
A BUBO NÁZOR

VÝLETY:

Hotel je priamo na pláží. Lehátka a plážové
uteráky máte k dispozícii zdarma a dostanete
ich pri vstupe na pláž. Jedinečným osviežením
pláže sú barové stoly plávajúce v mori. Pláž
je piesková a more nádherne čisté.

Kajmanské ostrovy sú rajom pre potápačov
a sú tu stovky potápačských miest. Najpopulárnejším výletom je tzv. Stingray city, kde
v plytkej vode kŕmite stovky rají. Alebo môžete
vyraziť na plávanie s delfínmi ..či navštíviť
obrovskú korytnačiu farmu. Prenajmite si
auto a urobte okruh ostrovom až na jeho
druhý koniec na Rum point okolo nádherných
rezidencií, pláží a tu si skutočne poviete ..idem
sem bývať. Všetky výlety ako aj prenájom
auta jednoducho zrealizujete priamo v hoteli
cez concierge.

RITZ CARLTON GRAND CAYMAN
je suverénne najlepším hotelom na
ostrove. Leží 10 minút jazdy od letiska a približne 40 minút peši do centra Súčasťou hotela sú dva bazény. Hlavný bazén
mesta. Hotel je priamo na nádhernej priamo pri pláži a vedľajší bazén na opačnej
pláži Seven Mile beach. Obrovský areál strane hotela kde sú väčšinou izby garden
view. Ten je zároveň oveľa pokojnejší.
hotela zahŕňa aj golfové ihrisko, marinu, niekoľko reštaurácií a patrí medzi V hoteli sa nachádza aj spa s exkluzívnou
najlepšie hotely Karibiku. Hotel odpo- kozmetikou La Prairie.
rúčame náročnejším klientom. Napriek
luxusu nie sú nutné obleky a v hoteli sa REŠTAURÁCIE A STRAVOVANIE
budete cítiť uvoľnene. Ak hľadáte hotel Raňajky bývajú formou švédskych stolov
kde je veľa lacného jedla, all inclusive v reštaurácii 7 a stoja približne od 10 do 30 €
servis a všetko zadarmo, tak tu ho za neobmedzený bufet. Odporúčame egg
benedict s omáčkou hollandaise… ach.
nenájdete. Toto je hotel na úrovni.

DETI
Hotel je vhodným aj pre malé deti od 6 mesiacov. Pobyt tu si užijú dokonale. Deti do 5 rokov
majú stravovanie zdarma z detského menu.

KANADA

Toronto
Niagara

Minimálny počet:
4 klientov
Maximálny počet:
9 klientov

Buffalo

USA

New York

Náročnosť

Luxus

1

✓

HOTELY:
Sheraton Toronto 1 ◐

14 dní

Kajmany

Cena bez
Kajmanov:

TERMÍN
18.02.
22.03.
27.04.
06.07.
26.07.
25.08.
20.09.
05.10.
22.11.
26.11.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
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24.02.
28.03.
03.05.
12.07.
01.08.
31.08.
26.09.
11.10.
28.11.
02.12.

2.000 €
2.150 €
2.000 €
2.260 €
2.260 €
2.260 €
2.260 €
2.000 €
1.900 €
1.900 €

Cena s
Kajmanmi:

TERMÍN
18.02.
22.03.
27.04.
06.07.
26.07.
25.08.
20.09.
05.10.
22.11.
26.11.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

03.03.
04.04.
10.05.
19.07.
08.08.
07.09.
03.10.
18.10.
05.12.
09.12.

4.900 €
5.270 €
5.270 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
4.900 €
5.270 €
5.270 €
5.270 €

Sheraton at the Falls 1 ◐
Marriott Marquis 3 ◐
Ritz Carlton Grand
Cayman 7 ◐
LETENKA
Business class: od 1390 €
REŠTAURÁCIA
Periwinkle restaurant,
Grand Cayman

Cestu vám vieme
pripraviť kedykoľvek aj
mimo uvedených termínov. Cena na vyžiadanie.

Business
class

✓

Golf

✓

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku do Toronta
a späť z New Yorku
▸▸letenku New York - Georgetown
▸▸5 x ubytovanie 4* hoteloch v dvojposteľových izbách – v USA a Kanade
▸▸7 x ubyt. v Ritz Carlton Grand Cayman
▸▸Raňajky – v Kanade a USA
▸▸All inclusive stravovanie v Kostarike
▸▸Privátnu dopravu podľa programu
▸▸letiskové transfery
▸▸všetky cestné poplatky
▸▸slovenského BUBO sprievodcu počas pobytu v USA a KANADE
▸▸asistenčné služby CK BUBO
▸▸plavbu loďou okolo Manhattanu
▸▸1 x večera v Toronte
▸▸poistenie proti insolventnosti
CENA NEZAHŔŇA
▸▸letiskové poplatky, ostatné vstupné
do pamiatok a atrakcií, vreckové,
ESTA do USA a eTA do Kanady,
stravu, resort fee v hoteloch

03
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USA ∙ Kanada

Aljaška, Yukon

Nie je náhodou, že na poznávacích značkách majú obyvatelia Aljašky
napísané „ Posledná hranica“. Aljaška je poslednou pevninou pred
chladnými vodami severských morí a za ňou je už iba severný pól.
Krajina žije verná svojmu menu a je preplnená zvieratami a nádhernou
prírodou. Každý pohľad vzbudzuje ochkanie a vždy si myslíte, že máte
najkrajší záber. Chvíľu nato zistíte, že ten ďalší je ešte lepší. Sever
vás neprestane udivovať a pre milovníkov prírody je povinnosťou.
Vyberte si unikátnu cestu na ktorej vás bude doprevádzať váš vlastný
sprievodca, ktorý sa bude starať o váš komfort a odháňať medvede.
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01

Na Aljaške som
pookrial. Nemusíte
myslieť nanič a príroda
vám spraví reset.

02

①→②

Odlet z Európy, prílet do ANCHO- ⑧ Príchodom do mesta WHITEHORSE
RAGE, hlavného mesta všetkých outdoo- vkĺzneme do zlatokopeckej histórie ďalekérových nadšencov. Ubytovanie, aklimatizá- ho severu. Uvidíme slávnu rieku YUKON –
cia a privítanie ako sa patrí – s pohárikom možnosť zakúsiť na vlastnej koži splavovanie
whisky.
obávaných perejí Five Fingers. Pred púťou
za zlatom Klondiku sa však ešte nabažíme
③ Pokračujeme do pobrežného mesta horúcich termálnych prameňov, ktorými je
SEWARD, obklopeného zaľadnenými horami západná Kanada priam posiata – navštívime
a hlbokými fjordmi. Videli ste už päťdesiat- Takhini Hot Springs.
kilového lososa? Zblízka si pozrieme ľadovec
Exit a komu bude málo, môže z paluby výletnej ⑨ Čaká nás mesto DAWSON CITY, kde
lode obdivovať až dvadsať ľadovcov za jeden zúrila zlatá horúčka. KLONDIKE Highway
deň! Uvidíme opäť veľryby, neohrabané alky nás povedie cez nekonečné pláne Yukonu
a lebediace morské vydry? Naučíme sa rozo- rovno za našou zlatou Bonanzou. Možno
znávať tulene od uškatcov. Uvidíme padať práve v našom hoteli kedysi nocoval Jack
odtrhnutú časť ľadovca do mora?
London. Prehliadneme si mesto a nasajeme
jeho atmosféru. Večer strávime v klasickom
④ Cez údolie MATANUSKA a nebotyčné bare, kde si budeme pripíjať s miestnymi
pobrežné hory až do mestečka Glennallen zlatokopmi. Chcete sa dostať na zoznam
položeného pri vstupe do národného par- slávnych? V bare Sourdough si dajte pohárik
ku Wrangell – ST. ELIAS. Najväčší národný pálenky s vylúhovaným palcom dávneho
park Severnej Ameriky s najväčším počtom zlatokopa.
ľadovcov na kontinente.
Nasledujúci deň podľahneme zlatej horúč⑤→⑦ Vydáme sa za ďalšími krásami ke a vyskúšame šťastie na potokoch Bonanza
tejto divokej zeme. Neodkladajte fotoa- a Eldorado – každých 150 metrov potoka
paráty, blížime sa k ďalšiemu z najväčších pred nami v roku 1900 vydalo zlato za 25
národných parkov sveta, ktorý je záro- miliónov dolárov.
veň svetovým dedičstvom UNESCO. Tu
pochopíte, ako asi vyzerala doba ľadová,
Pripravíme sa na cestu vedúcu cez strechu
a farbe jazera KLUANE nebudete chcieť sveta (Top of the World Highway), ktorá svoje
uveriť. V oboch parkoch absolvujeme krátke meno nedostala náhodou. Najsevernejšie
nenáročné túry na napr. Kráľov trón. Ak golfové ihrisko sveta, plavba cez rieku Yukon.
ste niekedy uvažovali o vyhliadkovom lete V osade Boundary prekročíme najsevernejšiu
malým lietadlom, toto je to miesto. Mož- pozemnú hranicu USA a vydáme sa za ďalšími
nosť uvidieť ľadovú pyramídu najvyššieho dobrodružstvami.
vrchu Kanady Mount Logan (5959 m). Pre
dobrú dávku adrenalínu odporúčame výlet
Vitajte vo FAIRBANKS – samotnom srdci
na rafte na rieke Alsek. Vodáci vedia, že je Aljašky! North Pole a Santa Claus. Pilot nám
to jedna z najlepších bielych vôd na svete! predvedie, ako sa pristáva lietadlom na vode.

To najlepšie na koniec! V reči pôvodných
obyvateľov DENALI znamená VEĽKÝ. Dáme
im v každom zmysle tohto slova za pravdu.
Autobus so sprievodcom nás zavezie hlboko
dovnútra tohto obrovského národného parku. Práve tu uvidíte svojho prvého a vzápätí
aj druhého či tretieho grizlyho v živote. Pri
dobrom počasí sa nám v celej svojej nádhere
ukáže zasnežený masív Mount McKinley a na
ten pohľad v živote nezabudnete. Fakultatívny
vyhliadkový let medzi rozoklané hrebene najvyššej hory Ameriky je tiež zážitok, na ktorý
budete navždy spomínať.
Znova v Anchorage. Plní zážitkov a zamilovaní do divokej severskej prírody. S Aljaškou
sa rozlúčime v jednej z miestnych reštaurácií
s výhľadom na reťaz zasnežených hôr a záliv
Turnagain.
Odlet domov.
Prílet

01 Najväčší počet
ľadovcov na kontinente
02 Domček na víkend

04 Denali
05 Relikt z čias zlatej
horúčky

03 Kosatky
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Aljašská divočina

Denali

Máme za sebou bohatý program, aj napriek tomu, že
sme tu iba tretí deň. Zatiaľ sa nám splnilo všetko, čo sme
očakávali. Videli sme všetky zvieratá, či už na plavbe vo
fjordoch parku Kenai, alebo na súši… Počas plavby nás
sprevádzali sviňuchy (malé delfíny), sledovali sme pri výskokoch vráskavce a loď nám podplávala rodinka kosatiek.
Uškatce, tulene, slávne mníšiky (papuchalky) a orly, ktoré
zdobia symbol Ameriky. Pri ľadovci sme z lode sledovali
ako sa kusy ľadu odtŕhajú a padajú do vody. Zvuk, ktorý
to vydáva, je neuveriteľný.

Denali na Aljaške je s výškou 6 168 metrov
najvyšším vrcholom v Severnej Amerike.
Denali má viac hmoty a väčšie stúpanie ako Mount Everest, a to aj
napriek tomu, že vrchol Everestu je približne o 2700 metrov vyššie
ak je meraný od hladiny mora. Jeho úpätie totiž leží na Tibetskej
náhornej plošine vo výške približne 5200 metrov, čím sa reálne
vertikálne stúpanie zredukuje na čosi viac ako 3700 metrov. Úpätie
Mount McKinley leží na plošine vo výške asi 700 metrov, a teda reálne
vertikálne stúpanie tejto hory je až 5500 metrov.

Presun do interiéru Aljašky nám priniesol úžasné výhľady
na hory v okolí Matanuska Valley až sme sa dostali k dedinke Glenallen a zakotvili pri jazere Tolsona. Los nám
spravil radosť takisto ako aj rodinka medveďov pri ľadovci
Exit, ktorý sme si pozreli aj zhora. Samotársky medveď
sa nám ukázal zo 70 m vzdialenosti a mamina s dvoma
mláďatami sa k nám priblížila asi na 50 m, ale nejavila
o nás najmenší záujem. My naopak o nich obrovský, ale
napriek tomu sme sa osobne predstaviť nešli.

USA

Denali

Táto hora je tiež typická svojím extrémne chladným počasím. Teplomer,
ktorý je umiestnený vo výške okolo 4 500 m n. m. nameral najnižšiu
teplotu -73,3 °C. Lezcom taktiež hrozí neobvykle vysoké riziko takzvanej
akútnej horskej choroby, a to nielen kvôli vysokej nadmorskej výške, ale
aj vysokej zemepisnej šírke. Hora rovnako vysoká ako Denali ležiaca
na rovníku by mala na svojom vrchole obsah kyslíku vo vzduchu asi
47% z obsahu na úrovni mora, ale kvôli jeho zemepisnej šírke je tlak
a tým aj obsah kyslíku na vrchole Denali ešte nižší.

Minimálny počet:
3 klienti
Maximálny počet:
5 klientov

KANADA

Fairbanks

Dawson

Seward

Náročnosť

Luxus

4

✗

LETENKA

St. Elias

Anchorage

04

Business class: od 1710 €

Kluane
Whitehorse

16 dní
TERMÍNY V DÁTUMOCH
01.01. → 19.06. / 11.09. → 24.12. 5.780 €
TERMÍNY V DÁTUMOCH
20.06. → 10.09.
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6.320 €

Cestu vám vieme pripraviť kedykoľvek aj mimo
uvedených termínov.
Cena na vyžiadanie.

Business
class

✓

Golf

✗

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku
do Anchorage a späť
▸▸slovenského BUBO rangera
▸▸luxusná doprava Chevroletom
Suburban
▸▸rozsiahly program
▸▸ubytovanie v hoteloch a moteloch
▸▸ukážka zručností psovodov a chov
najlepších huskies sveta
▸▸plavba historickým parníkom
▸▸ukážka života pôvodných indiánov
– lov a porciovanie lososov
▸▸plavba cez mohutnú rieku Yukon
▸▸ukážka indiánskych obydlí
▸▸poistenie proti insolventnosti
▸▸asistenčné služby CK BUBO
CENA NEZAHŔŇA
▸▸letiskové poplatky, vybavenie ESTA
a eTa autorizácie, fakultatívne výlety.vstupné do pamiatok a atrakcií
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VÍZIA BUDÚCNOSTI ZVUKU

LCD 4 K T V 85’ Be o Vi s i o n AVA N T

n ové re p ro s úst avy B e o L a b 90

BANG&OLUFSEN, legendárna dánska značka
prémiovej audio a video techniky, tento rok oslavuje 90. narodeniny.
Pri tejto výnimočnej príležitosti BANG&OLUFSEN predstavuje reprosústavy BeoLab 90, ktoré už
pri uvedení získali prívlastok ikonické. Sú určené pre tých absolútne najnáročnejších: ultramoderný
funkčný dizajn v spojení s technologickou perfekciou má ambíciu zmeniť budúcnosť zvuku.
Každá BeoLab 90 je osadená osemnástimi najkvalitnejšími reproduktormi a poskytuje
360° pokrytie miestnosti. Jej výkon je neuveriteľných 8200 W. Čo v páre stačí na odfúknutie strechy.
Ďalšími jedinečnými funkciami sú Active Room riadenie polohy zvuku z aplikácie a Conpensation
Technology zabezpečujúca, že reprosústava, nie miestnosť, definuje kvalitu zvuku.
BeoLab 90 môžete obdivovať a zakúpiť v showroome
BANG&OLUFSEN v bratislavskej Redute.

LIKE NO ONE ELSE.
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Nám. Eugena Suchoňa 1

+421 2 546 416 51

811 02 Bratislava

w w w. b a n g - o l u f s e n . c o m

AUSTÁLIA
OCEÁNIA

AMERICKÁ SAMOA
AUSTRÁLIA
COOKOVE OSTROVY
FIJI

FRANCÚZSKA POLYNÉZIA
GUAM
HAVAJSKÉ OSTROVY
MARSHALLOVE OSTROVY

MIKRONÉZIA
NOVÁ KALEDÓNIA
NOVÝ ZÉLAND
PALAU

PAPUA NOVÁ
GUINEA
SAMOA
TASMÁNIA

ŠALAMÚNOVE OSTROVY
TONGA
VEĽKONOČNÝ OSTROV
VANUATU

— Viac zájzdov na www.bubo.sk
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BLACK PEARL
AUSTRÁLIA
OCEÁNIA

Nový Zéland

Nový Zéland
– Stredozem

Aj bez toho, aby ste videli film pána Prsteňov , je Nový Zéland
destinácia, ktorá je známa nádhernou prírodou. Národ bez
histórie má prírodu akú nenájdete inde. Zelený ostrov obmývaný
oceánom, z ktorého sa týčia mohutné hory, nádherné údolia a čisté
jazerá. Oceán ponúka fantastické prírodné divadlo a ľudia sú tu
takpovediac zbytoční. Nový Zéland vás očarí aj bez nich.
154 — 2016
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Vždy podľahnem
kúzlu zelených kopcov,
šedého oceánu a nízko
letiacich oblakov

02

①→②

Odlet z Európy a dlhý let na druhý mi. Našim dnešným cieľom je ľadovec FOX
koniec sveta, kvalitnou leteckou spoločnos- GLACIER. Cestou k nemu máme možnosť
ťou.
ochutnať špeciálnu lososovú polievku priamo
na farme. Poobede nás čaká prechádzka
③ Prílet do CHRISTCHURCH, najväčšieho v okolí ľadovca Fox Glacier a večer sa prejmesta južného ostrova. Postupná aklimati- deme po pláži na brechoch Tasmánskeho
zácia na južnú pologuľu a prehliadka mesta. mora. Pri troche šťastia je možné vidieť Mt.
V roku 2011 ho zasiahlo viac zemetrasení Cook z druhej strany.
a dnes opäť prebúdza ako najkultúrnejšie
mesto južného ostrova.
⑦ Voľnejší deň počas ktorého bude možnosť
fakultatívne absolvovať let okolo Mt.Cook
④ Skorý ranný odchod a vyrážame naprieč a ľadovcov Fox a Franz Josef ak nám to pojužným ostrovom. Čaká nás celodenný pre- časie umožní. Pri jazere MATHESON budeme
sun až do hlavného mesta adrenalínu. QUE- sledovať či sa na vodnej hladine neobjaví
ENSTOWN. Cestou zazrieme prvé ľadovcové zrkadlový obraz najvyššej hory Zélandu. Po
jazerá Tekapo, Pukaki a budeme sa kochať obede si vychutnáme ľadovec FRANZ JOSEF
krásami južných Álp. Absolvujeme krátku a presujeme sa do PUNAKAIKI na známe
prechádzku pod najvyššou horou Nového „palacinkové skaly“.
Zélandu Mt. Cook. Večer prídeme do Queenstownu, prejdeme sa po brehoch jazera ⑧ Západnému pobrežiu dáme zbohom
Wakatipu a centrom mestečka.
a presunieme sa na východné. Cestou si
dáme prestávku v mestečku REEFTON, ktoré
⑤ S východom slnka vyrážame do naj- vyzerá ako zamrznuté v 19. storočí. Kúpeľkrajšieho národného parku Nového Zélan- né mesto HANMER SPRINGS, kde môžete
du. FJORDLAND a zátoka Milford Sound. ochutnať skvelé bravčové rebrá. Poobede
Nádherná scénická cesta pozdĺž, ktorej sa máme pred sebou mesto KAIKOURA, ktoré je
pasú stáda jeleňov a oviec. Milford Sound známe jako jedno z najlepších na sledovanie
sa hrdí titulom najdaždivejšieho miesta No- veľrýb. Ak ste gurmáni a máte radi dary mora
vého Zélandu. Priamo v zátoke je možnosť tak Kaikoura je tým správnym miestom na
absolvovať fakultatívnu 2 hodinovú plavbu výbornú večeru.
loďou, ktorá vypláva na Tasmanové more
a je možné že zazrieme aj delfíny, tulene ⑨ Skoro ráno vynecháme raňajky a vyrači veľryby. Večer návrat do hotela a voľný zíme na pozorovanie veľrýb. 2,5 hodinová
program v meste.
plavba, kde budeme sledovať veľryby a unikátne delfíny Dusky, ktoré sú endemické pre
⑥ Pokračujeme v ceste po Novom Zélande Nový Zéland. Vyhúpaní po plavbe, si dáme
smerom na západné pobrežie. Našou prvou raňajky a ak chcete tak môžete ochutnať
zastávkou bude mestečko WANAKA na bre- miestnu špecialitu palačinky so slaninou,
hu rovnomenného jazera, ktoré je ukážkou kiwi a banánom poliate javorovým sirupom.
toho jako vyzeral Queenstown pred 20 rok- Pozrieme sa na miesto, kde odpočívajú tulene

a ideme na sever do vinárskej oblasti MARLBOROUGH, kde ochutnáme vína svetovej
kvality. Sauvignin blanc alebo chardonnay či
pinot noir? Prístavné mesto PICTON, bude
našou bodkou za južným ostrovom.
V ranných hodinách absolvujeme trajekt z južného ostrova na severný. 3 hodinová plavba počas, ktorej prejdeme 90 km.
Po zdolaní Cookovho prielivu pristaneme
v hlavnom meste ostrova. WELLINGTON. Po
týždni strávenom v prírode je pre nás Wellington veľkou zmenou. Navštívime nádherné
múzeum Te PaPa, ktoré sa venuje histórii
Nového Zélandu.
Doobeda absolvujeme pešiu prehliadku
mesta, navštívime botanickú záhradu, pozrieme si budovu parlamentu a vysvetlíme si
politický systém. Prečo je vlastne Wellington
hlavným mestom? Poobede vyrazíme do národného parku TONGARIRO, kde nás upúta
pohľad na najvyšší vrchol severného ostrova
Ruapehú a tiež silueta známej Hory Osudu
z príbehu pána Prsteňov. Ruapehú je stále
aktívnou sopkou a v prípade dobrého počasia
sa lanovkou vyvezieme takmer na vrchol.
Dnes pokračujeme k ďaľšiemu „naj“ a tým
je najväčšie jazero Nové Zélandu, jazero
TAUPO, ktoré vzniklo sopečnou explóziou,
ktorej následky sledovali v antickom svete.
Len nevedeli, kde to buchlo. Záujemcovia si
fakultatívne môžu vyskúšať jet boating, pri
ktorom sa čln rúti rýchlosťou 90 km/h a stačí mu k tomu 10 cm vody. Vodopád HUKA
FALLS s nádherne belasou vodou.
ROTORUA: oblasť známa výskytom termálnych prameňov, gejzírov a bublajúceho
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sírového bahna. V tomto regióne takisto
žije najväčšia komunita maorov na Zélande.
Navštívime jedno z historických zariadení
v dedinke TE PUIA, kde si pozrieme ich rezbárske umenie, zažijeme známy tanec haka
a nájdeme tu aj symbol Nového Zélandu,
ktorým je vták kiwi. Poobede sa presujeme
do najväčšej metropoly krajiny. V bývalom
hlavnom meste AUCKLAND nás privíta najvyššia stavba na južnej pologuli Sky Tower,vysoká 328 metrov. Večerná individuálna
prechádzka prístavom a centrom Aucklandu.

Haka je rituálny bojový pokrik a tanec novozélandského národného tímu v rugby - takzvaných All Blacks. Pôvod má v rovnomennom bojovom tanci domorodých novozélandských Maoriov.
Cieľom je dodať hráčom odvahu, silu a jednotu do zápasu
so súperom. Haku predvádzajú všetci hráči pred začiatkom
takmer každej hry.Haka má svoju presnú choreografiu. Pohyby
rovnako ako aj bojový pokrik sú synchronizované a hráči pri
nich vystupujú ako uniformná skupina s jedným vodcom. Tím
zaujíma počas haky pozíciu na svojej polovici ihriska blízko
k stredovej čiare. Hráči sú tvárou otočení smerom k súperovi.
Rituálna mimika, gestikulácia a pokrik takisto smerujú k súperovým hráčom. Nie je obmedzená iba na šport,alebo boj,
ale používa sa aj na vítanie hostí, na oslavách atď. Haka je
integrálnou časťou maorskej kultúty.

Celodenná prehliadka Aucklandu. Albert park, Queen street, výlet na polostrov
Davenport a vyhliadka z Viktóriinho kopca.
Ľudská atmosféra tejto časti Aucklandu vás
dostane. Po návrate do centra môžu odvážlivci skočiť dole zo Sky Tower. Voľný program,
steak house, prípadne vyhliadka z Eden hill.
Koniec. Lúčime sa s južnými moriami, zelenou divočinou Zélandu a odlietame domov.
Prílet.

Auckland
NOVÝ ZÉLAND

Picton
Fox Glacier
Milford
Sound

Minimálny počet:
4 klienti
Maximálny počet:
8 klientov

Coromandel
Rotorua

Wellington
Christchurch

16 dní
TERMÍNY / CENY
→
→
→
→
→
→

01.03.
04.04.
25.04.
29.10.
21.11.
03.01.

156 — 2016

5.630 €
5.960 €
5.630 €
5.630 €
5.630 €
5.630 €

Cestu vám vieme
pripraviť kedykoľvek
aj mimo uvedených
termínov. Cena
na vyžiadanie.

Náročnosť

Luxus

2

✓

HOTELY:

Queenstown

14.02.
20.03.
10.04.
14.10.
06.11.
19.12.

04

Haka

Rendezvous hotel 1 ◐
Doubltetree by Hilton
Queenstown 2 ◐
Distinction Te Wehekan 1 ◐
Punakaiki resort 1 ◐
The White Morph 1 ◐
Beachcomber Inn 1 ◐
Amora Wellington 1 ◐
Bayview Chateau 1 ◐
Rydges Rotorua 1 ◐
Stamford Plaza Auckland 2 ◐
LETENKA
Business class: od 3160 € /1 os
REŠTAURÁCIA
Logan Brown, Wellington

Business
class

✓

Golf

✓

CENA ZAHŔŇA
▸▸Medzinárodnú letenku
▸▸12 x ubytovanie v 4⭑ hoteloch
v dvojposteľových izbách
▸▸12 x raňajky
▸▸Dopravu počas celého pobytu
▸▸Slovenského BUBO sprievodcu
▸▸Asistenčné služby CK BUBO
▸▸Poistenie proti insolventnosti
▸▸Trajekt Picton - Wellington
▸▸Letiskové transfery na Novom
Zélande
▸▸Miestne dane a poplatky
▸▸Vstupné do národných parkov
CENA NEZAHŔŇA
▸▸etiskové poplatky, ostatnú stravu,
vstupné do pamiatok a atrakcií

01 Hora osudu
02 Milford sound

04 Večne zelená
príroda

03 Rotorua
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BLACK PEARL
AUSTRÁLIA
OCEÁNIA

Austrália ∙ Fiji ∙ Západná Samoa ∙ Americká Samoa

Kraj Sveta

– Privátna cesta na kraj sveta

Nádherná cesta k protinožcom počas ktorej navštívime štyri krajiny.
Najprv pokojný okruh Austráliou vrátane Uluru, potom exkluzívne
s BUBOm Západnú a Americkú Samou priamo na dátumovej
hranici a na záver exotický ostrov Fiji a jeho pláže. Individuálny
prístup, sprievodca iba pre vašu partiu a zážitky z kraja sveta.
158 — 2016
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Bezprostrednosť
a láskavosť domácich
bola lepším zážitkom ako
špičkový hotel

02

①

Odlet z Európy.

Bridge, nádherné Sydney Aquarium, množ- prales. Čvirikanie exotických vtákov, uvítací
stvo múzeí a obchodov. Celý deň strávime prípitok a tisíce hviezd nad hlavou. Domoro② Ach Bože, stále sme vo vzduchu. Austrá- prehliadkou tohto najznámejšieho austrál- dý tanec ohňa fiafia a uväzovanie lavalava.
lia je už však bližšie.
skeho mesta, ktoré v ničom nezaostáva za APIA: večer prejdeme celé hlavné mesto od
inými svetovými metropolami. Sydney je Paddles, jeho sopečné pláže a promenádu
③ Skorý ranný prílet do Austrálie. MEL- mesto, kde sa neustále čosi deje.
s najvýznačnejšími stavbami.
BOURNE: najkultúrnejšie mesto krajiny a jedno z najväčších gréckych miest na svete. Do- ⑦ AYERS ROCK: Absolvujte letecký výlet
Po tridsiatich minútach o 8.52 pristázviete sa prečo. Okruh mestom a prechádzky do srdca austrálskeho outbacku, k magickým vame na AMERICKEJ SAMOE. Hodinky na
po nábreží pri rieke Yarra. New Federation skalám Ayers rock, ktoré sú pre pôvodných letisku ukazujú logicky ten istý čas ako na
Square, Queen Victoria market, ale aj naj- obyvateľov Austrálie posvätnými. ULURU Západnej Samoe, len je včera. Preleteli sme
staršie katedrály a múzea. Pochopíte rozdiel alebo AYERS ROCK: monolit Uluru, päť ki- dátovú hranicu a sme k nej najbližšie na svemedzi provinciami Victoria a New South lometrov dlhý a viac než tristo metrov vyso- te! Včera sa vám niečo nepodarilo? Nevadí,
Wales. Viete ako sa hrá austrálsky futbal? ký, leží takmer uprostred kontinentu. Skala, keďže dnes je včera, tak ten istý včerajší
Vznikol však v Melbourne v meste, ktoré ktorá je dvakrát taká veľká ako centrálny čas príde a Vy to môžete vylepšiť. Prejdeme
šport miluje a vo svete je známe množstvom Londýn, je lemovaná jaskyňami, ktoré slúžili ostrov krížom krážom cez Fagaalu, Aumi
exkluzívnych športových podujatí. Večerné na kmeňové ceremónie a ako pohrebné ko- až po Fagaitua. Domorodé dedinky, jedni
pokojné až nudné mesto porovnáme o pár mory pôvodných obyvateľov Austrálie. Západ z najlepších rugbistov sveta a najsilnejší muži
dní s pulzujúcim Sydney.
Slnka sa tu pohrá s farbami a vychutnáme v americkej armáde. Čerstvé ryby v reštausi neustále sa meniacu scenériu uprostred rácii v hlavnom meste PAGO PAGO. Spo④ Vyhliadková jazda po pobreží po tzv. krajiny. Pocestujete na ľahko keďže veci si mienka na Somerset Maughama. Tu budeme
GREAT OCEAN ROAD, legendárnej ceste, necháte v Sydney.
poslednými ľuďmi na našej planéte, ktorí sa
postavenej v čase hospodárskej krízy, ktorá
rozlúčia s dnešným dňom. Večerný odlet späť
dnes patrí k najkrajším v Austrálii s cestami ⑧ Návrat z centra najmenšieho kontinentu na Západnú Samou, do Apia.
vinúcimi sa pozdĺž oceánu a pieskových pláží a večer odlet do..kam?..počkaj pozriem…kde
až k dvanástim apoštolom, monumentálnym je tá bodka? Tu je! Odlet na ZÁPADNÚ SADobré ráno, sme prvými ľuďmi na našej
pieskovcovým masívom týčiacim sa z rozbú- MOU, do hlavného mesta Apia. Ubytovanie planéte, ktorí vítajú nový deň. Mah-noorenej vody. Táto cesta je zároveň najväčším v jedinom 5⭑ hoteli štátu priamo na pláži. -ee-ah– vela šťastia! Vyhliadková plavba
vojenským spomienkovým miestom na svete, Pred vašou izbou je vaša privátna pláž a za trajektom okolo ostrovov Apolima a Manono.
keďže je celá venovaná vojakom padlým hotelom jediné golfové ihrisko Samoa.
SAVAI´I, ktorý je tretím najväčším ostrovom
v prvej svetovej vojne. Príjemný deň v príPolynézie (po Novom Zélande a Hawai) je
jemnom prostredí. Večer návrat do mesta ⑨ Súostrovie sa skladá z dvoch hlavných podľa Ľuba Fellnera najčistejším ostrovom
a individuálny relax.
ostrovov Upolu a Savai’i. Krásna príroda, prí- sveta. Na tento ostrov sa už pre nestabilný
jemné podnebie a množstvo legiend, ktoré sa itinerár trajektu dostane málo kto. No my
⑤→⑥ Preletíme 1000 km, ktoré oddeľujú pokúsime odhaliť aj my. Prenajatým autom máme know how. Všetko tu funguje pomalšie
dve najväčšie mestá v krajine a pristaneme po južnej strane ostrova Upolu. Miesto kde a ľudia si ešte vedia život naozaj vychutnáv Sydney. SYDNEY rozhodne stojí za návšte- sa našli 3000 rokov staré vykopávky kultúry vať. Zoznámime sa s rodovými náčelníkmi
vu. Veľkolepá stavba Opera House, nádherné Lapita. Samoa je najstaršou Polynézskou a rodinou-aiga. Ochutnáte oka, marinovazáhrady a parky s poletujúcimi papagájmi kultúrou sveta. Tu to všetko začalo a začína- né ryby v kokosovej omáčke? Sme na konci
v Royal Gardens, legendárny most Harbour me aj my. Vyhliadka na pobrežie a dažďový sveta a je nám dobre. Cesta cez pol ostrova
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domorodým dreveným autobusom. Máme tu
pre vás veľké prekvapenie. Úžasný zážitok pri
oceánskych gejzíroch, kde príboj chrlí vodu do
obrovských výšok. Uvidíme vystreľovať kokosové orechy z oceánu do výšky 20 metrov?

na scénický let vrtuľníkom v dĺžke desať až
päťdesiatpäť minút? Alebo si dáme golf na
osemnásť jamkovom prestížnom ihrisku 10
minút peši od hotela? Celodenná plavba na
replike škunera na najkrajší ostrovček sveta.
Je to on? All inclusive ala Fiji, šnorchlovanie
ako keby v akváriu a leháro pod palmou.

Ranný prílet na Fiji, „bula“. Teraz vás
čaká buď oddych na plážach Fiji v príjemnom
plážovom hoteli na ostrove Denaru, alebo
Odlet z Fiji a máte za sebou naozaj fanbudete ťažiť z našich skúseností a uvidíte tastickú cestu. Pozrite sa na mapu.
Fiji tak ako málo kto. Ideme opäť naplno.
Kompletná prehliadka veľkého ostrova Viti
Prílet.
Levu. Čaj o piatej? Ľudské mäso už k nemu
nepodávajú. Suva prezývaná New Yorkom
Melanézie je najväčším mestom južného
Pacifiku. Neuveriteľný kolos – mormonský
chrám z bieleho talianskeho granitu s nádhernými výhľadmi na mesto a Tichý oceán.
Dostaneme sa na miesta, kam cudzinci nezavítajú. Fotografovanie s exotickou prezidentskou strážou.
Trhy plné tara, jamu a betelových orechov, rýbí trh, prístav a indická štvrť „malá
India“ s vôňou kari. Vysokánske sýtozelené
hory, divoké rieky plné vody a malé dedinky
pánubohu za chrbtom. Aj na tak turistickom ostrove sme v týchto oblastiach samy.
Ochutnáte domorodý halucinogenný nápoj – kava? Hrobka najväčšieho ľudožrúta
v ľudskej histórii. Náčelník Udre Udre zjedol
vyše 800 ľudí. Veril, že keď ich zje 1000 stane
sa nesmrteľným. Plantáže cukrovej trstiny
a fotografovanie zápasov rugby, ktorý je
národným športom Fiji. Ubytovanie v príjemnom plážovom hoteli.

Kokos
(Cocos nucifera)

Ako vznikol kokos? Fijijský princ Tuna
sa zamiloval do Savaiskej dievčiny Sina,
premenil sa na úhora a votrel sa do jej
priazne. Ona si ho zobrala za domáce
zvieratko, no on sa nevedel zdrzať, narástol do veľkosti muža a kúpal sa so
Sinou v spoločnom bazéne a bol zrazu
doterný a tak utiekla zo Savaii na Upolu
a on za ňou. No miestni junáci ( neviem
či vždy vyzerali ako zápasníci sumo!) ho
chytili. No on ich prosil, predtým ako ma
zabijú nech Sina odreže úhoriu hlavu
a zasadí ju pred svoj dom na pláži. Urobili tak a vyrástol strom. Keď aj dnes
odstránite obal z kokosového orecha
a dostanete sa k škrupine ( v našich
supermarketoch to nájdete už takéto)
tak tam uvidíte tvár úhora. Preto sú
Samojčania presvedčení že" strom života“ vznikol tu a potom sa rozšíril do
celého tropického sveta. Kokos dáva
tieň, tekutiny aj obživu. Palmu spracujú
Samojčania celú.

02

Exkluzívny hotel na Fiji:

4 noci v raji na privátnom ostrove Yasawa
Island retreat. Vedeli, ste že v miestnom
jazyku existuje 15 rôznych výrazov pre slovo
raj? Yasawa je hneď prvé. Nádherný hotel na
najkrajšej pláži ostrovov. Ubytovanie v nádhernej dvojposteľovej suite priamo na pláži
→ 2 noci oddychu v luxusnom 5⭑ re- s plnou penziou. Príplatok od 930 €/1 osoba
zorte na ostrove DENARU. Nájdeme energiu v dvojposteľovej izbe.

Minimálny počet:
3 klienti
Maximálny počet:
7 klientov

ZÁPADNÁ
SAMOA

FIJI
Ayers Rock

AMERICKÁ
SAMOA

AUSTRÁLIA

Melbourne

17 dní
TERMÍNY / CENY
→
→
→
→
→
→
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13.03.
17.04.
07.05.
11.11.
04.12.
16.01.

Luxus

2

✓

HOTELY:
Intercontinental
The Rialto 2 ◐
Sofitel Wentworth 2 ◐
Desert Garden hotel 1 ◐
Sheraton Samoa Aggie
Greys 4 ◐
Sofitel Fiji 4 ◐

Sydney

26.02.
01.04.
22.04.
26.10.
18.11.
31.12.

Náročnosť

LETENKA
Business class: od 5300 €
REŠTAURÁCIA

8.760 €
8.760 €
8.760 €
8.760 €
8.760 €
9.600 €

Cestu vám vieme
pripraviť kedykoľvek
aj mimo uvedených
termínov. Cena
na vyžiadanie.

Paddles restaurant, Apia

Business
class

✓

Golf

✓

CENA ZAHŔŇA
▸▸Medzinárodnú letenku do Melbourne a späť z Nadi v economy class
▸▸Prelet Melbourne – Sydney
▸▸Prelet Sydney Ayers Rock Sydney
▸▸Prelety Sydney → Apia → Nadi →
Sydney
▸▸Prelet Apia – Pago Pago - Apia
▸▸13 x ubytovanie v 4⭑– 5⭑ hoteloch
v dvojposteľových izbách
▸▸13 x raňajky, 3 x večera
▸▸Dopravu počas celého programu
▸▸Letiskové transfery
▸▸Prehliadky podľa programu
▸▸Vstupné do pamiatok a atrakcií
▸▸Slovenského BUBO sprievodcu
k dispozícii iba pre vás
▸▸Poistenie proti insolventnosti
CENA NEZAHŔŇA
▸▸Letiskové poplatky,
ostatnú stravu, víza

01 Podmorský svet
Pacifiku
02 deti na Sava´i

03 Yasawa resort
04 blowholes na
Sava´i
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BLACK PEARL
AUSTRÁLIA
OCEÁNIA

Nový Zéland ∙ Francúzska Polynézia

Nový Zéland
– Relax v Tichomorí

Epická cesta na opačný koniec sveta na maličké ostrovy uprostred Tichého
oceánu. Nazrieme do kultúr maorov a Polynézanov. Vychutnáme si
zasnežený vrchol Ruapehú, biele Chardonnay, horu Osudu a oddýchneme
na jednom z najromantickejších miest, aké na svete existujú. Biele pláže,
tyrkysové lagúny to je skutočná Bora Bora alebo Cookove ostrovy.
Zaborte nohy do bieleho piesku, hýčkajte sa slnkom a oddychujte.
162 — 2016
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Lagúna bola každý deň
modrá a tyrkysová,
slnko pieklo a so ženou
sme tu mali raj

02

①

Odlet z Európy a dlhý let k južným moriam.

umenie, zažijeme známy tanec haka a nájde- sklamaný. Jediným negatívom je snáď fakt,
me tu aj symbol Nového Zélandu, ktorým je že ostrov sa zameriava na turistov z vyšších
vták kiwi. Poobede sa presujeme do najväčšej príjmových kategórií a ceny môžu byť niekedy
② Bože, stále sme vo vzduchu.
metropoly krajiny. V bývalom hlavnom meste astronomické. Druhým negatívom je dlhý let,
AUCKLAND nás privíta najvyššia stavba na počítajte s tým, že strávite minimálne 26
③ Pristávame! Hlavné mesto Nového Zélan- južnej pologuli Sky Tower,vysoká 328 metrov. hodín na ceste kým dorazíte do raja. Odpodu WELLINGTON. Aklimatizácia na časový Večerná individuálna prechádzka prístavom rúčame príjemné luxusné hotely ako Sofitel
posun a začíname našu parádnu cestu. Na- a centrom Aucklandu.
Marara alebo Le Meridien Bora Bora a pre
vštívime nádherné múzeum Te PaPa, ktoré sa
tých čo majú rozpočet neobmedzený tak je
venuje histórii Nového Zélandu a večer strá- ⑦ Celodenná prehliadka Aucklandu. Albert tu Four Seasons.
vime v príjemnej atmosfére na Cuba street. park, Queen street, výlet na polostrov Davenport a vyhliadka z Viktóriinho kopca. Ľudská Bora Bora: Ubytovanie je zabezpečené v lu④ Doobeda absolvujeme pešiu prehliadku atmosféra tejto časti Aucklandu vás dostane. xusnom hoteli LE MERIDIEN BORA BORA.
mesta, navštívime botanickú záhradu, po- Po návrate do centra môžu odvážlivci skočiť Hotel ponúka súkromnú pláž, lagúnu a aj
zrieme si budovu parlamentu a vysvetlíme si dole zo Sky Tower. Voľný program, steak ho- otvorený oceán, výborné reštaurácie a sapolitický systém. Prečo je vlastne Wellington use, prípadne vyhliadka z Eden hill.
mozrejme aj možnosť ubytovania v bugalohlavným mestom? Poobede vyrazíme do návoch s presklenným dnom priamo nad vodou.
rodného parku TONGARIRO, kde nás upúta ⑧ Odlet na Tahiti alebo na Cookove ostrovy. Let Papeete – Bora Bora trvá necelú hodinu.
pohľad na najvyšší vrchol severného ostrova Prekročíme dátumovú hranicu a tak na našu Bora Bora je destináciou pre pokojnú a kľudnú
Ruapehú a tiež silueta známej Hory Osudu pláž priletíme späť v čase na 7-mi deň večer. dovolenku.
z príbehu pána Prsteňov. Ruapehú je stále
aktívnou sopkou a v prípade dobrého počasia sa lanovkou vyvezieme takmer na vrchol.
⑧→ BORA BORA a opäť máme včera ⑧→ COOKOVE OSTROVY a opäť máme
⑤ Dnes pokračujeme k ďaľšiemu „naj“ a tým (prelet cez dátumovú hranicu). Ostrov ako včera (prelet cez dátumovú hranicu). Botanicje najväčšie jazero Nové Zélandu, jazero z rozprávky. BORA BORA, toto meno je už ká záhrada bez plota na ostrove Rarotonga,
TAUPO, ktoré vzniklo sopečnou explóziou, desiatky rokov synonymom nádhernej pláže. ktorý má rozlohu necelých 65 km štvorcových.
ktorej následky sledovali v antickom svete. Ťažko niektorú z pláží, ktoré sú na tomto Najvyššie kokosové palmy sveta, chlebovník,
Len nevedeli, kde to buchlo. Záujemcovia si ostrove vypichnúť a dať ako prvú. Ak tak, tak papaja, banány, taro atd. Polynézsky večer
fakultatívne môžu vyskúšať jet boating, pri Matira beach. Celkovo však platí, kdekoľvek a nádherné polonahé tanečnice vrtiace bokktorom sa čln rúti rýchlosťou 90 km/h a stačí na Bore ste, tak stojíte po členky zaborení na mi. Na aké spôsoby môžeme uviazať pareo?
mu k tomu 10 cm vody. Vodopád HUKA FALLS úžasnej bielej pieskovej pláži a pozeráte sa Najlacnejšie tahitské perly na svete. A kús nádherne belasou vodou.
na modro - tyrkysovú vodu v zátoke. V diaľke panie a kúpanie. Zaslúžený oddych. Chcete
pre zmenu vidíte tú najsýtejšiu modrú farbu, navštíviť jeden z najexotickejších pivovarov
⑥ ROTORUA: oblasť známa výskytom ter- ktorá naznačuje hlbokú vodu. Voda je prie- sveta? Alebo sa prejsť bicyklom či autom
málnych prameňov, gejzírov a bublajúceho zračná a vidíte v nej všetko. Ak si nebodaj okolo ostrova? Váš sprievodca všetko zasírového bahna. V tomto regióne takisto žije zoberiete vo svojej plážovej vile aj bungalov riadi. Možnosť zahrať si golf aj s požičaním
najväčšia komunita maorov na Zélande. Na- nad vodou tak máte plne pod kontrolou pod- výstroje (cca 25 $). Fakultatívny výlet na
vštívime jedno z historických zariadení v de- morský život. Kvalita pláží a čistota je na ostrov Aitutaki k najkrajšej lagúne na svedinke TE PUIA, kde si pozrieme ich rezbárske najvyššej možnej úrovni a nikto sa nevracia te. (50- minútový let a plavba lodičkou na
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Four Seasons Bora Bora

03

ostrovčeky MOTU na okraji lagúny. Ostrov
jednej šľapy máte len pre seba. Biely piesok,
nádherné more, kokosové palmy, nikde nikto,
ste v raji. Cena cca 320 €).
Cookove ostrovy: Ubytovanie je zabezpečené
v luxusnom hoteli PACIFIC RESORT RAROTONGA, ktorý patrí medzi najlepšie rezorty
na ostrove. Iba 64 izieb vám zaručuje pokoj
a kľud na vašej pláži. Biely, piesok slnko a odrezanosť od sveta zabezpečia mentálny reset.

→ Posledné kúpanie, check out a odlietame domov. Prílet 16-ty deň v poobedňajších
hodinách.

Pacific resort Aitutaki

Tahiti

Minimálny počet:
8 klientov
Maximálny počet:
14 klientov

Cookove ostrovy

Auckland

Wellington
NOVÝ ZÉLAND

16 dní
TERMÍNY / CENY

Cookove
ostrovy:

Bora
Bora:

21.02.
27.03.
17.04.
21.10.
13.11.
26.12.

5.530 €
6.100 €
5.530 €
5.530 €
5.530 €
6.100 €

6.200 €
6.840 €
6.200 €
6.200 €
6.400 €
7.580 €

→
→
→
→
→
→
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07.03.
04.04.
02.05.
05.11.
28.11.
11.01.

One foot island

Bora Bora je domovom množstva úžasných
rezortov. Jeden z nich však predbieha všetky V slovenčine názov tohto mini ostrovčeka
ostatné. FOUR SEASONS BORA BORA je znie ako „ostrov jednej šlapy“. Skutočne malý
jedným z najlepších hotelov na svete. Dopraj- kúsok raja strašne ďaleko od našej domoviny.
te si oddych vo vile s 3 spálňami, vlastným Ak však ste milovníkom pláží tak One Foot
bazénom v cenách od 32.600 € / 1 osoba island a jeho práškovo jemný biely piesok,
v dvojposteľovej izbe. Cena za najlepší hotel najmodrejšia jemná modrá aká existuje a abna svete má svoju výšku.
solútna izolácia od sveta vám vynahradia
dlhú cestu, ktorú ste sem absolvovali. Toto
je jedna z najprirodzenejších a najčistejších
pláží sveta a pred Vami privátny bazénik
rozlohy zopár hektárov. Postavte si stoličku
do plytkej lagúny a bavte sa s priateľmi pod
silným polynézskym slnkom. Vedeli ste, že
námorníci na lodi Bounty sa vzbúrili potom
keď opustili tento ostrov? Nuž ani nám sa
nikdy odtiaľto nechce odchádzať a rovnako
dopadne každý, kto sem príde. Pobyt na
Aitutaki je vhodné spojiť si s dovolenkou na
Novom Zélande, keďže tejto krajine Cookove
ostrovy patria. Po chladnom a veternom
počasí na Zélande sú Cookove ostrovy tou
Z hlavného ostrova Rarotonga preletíme niečo najlepšou zmenou.
viac ako polhodinu a pristaneme na Aitutaki.
Najkrajšia laguna na svete na ostrove jednej
šlapy a izolovaný luxus v PACIFIC RESORT AITUTAKI. Príplatok za 6 nocí: 2.860 € / 1 osoba
v dvojposteľovej izbe.

Cestu vám vieme
pripraviť kedykoľvek
aj mimo uvedených
termínov. Cena
na vyžiadanie.

Náročnosť

Luxus

1

✓

Business
class

✓

Golf

✗

CENA ZAHŔŇA
▸▸Medzinárodnú letenku do Wellingtonu a späť z Papeete/ Rarontongy
▸▸Prelet Auckland – Papeete
/ Rarotonga
▸▸Prelet Papeete – Bora Bora a späť
▸▸6 x ubytovanie v 4⭑hoteloch
v dvojposteľových izbách
▸▸6 x ubytovanie hoteli na Bora Bora
/ Cookových ostrovoch
▸▸12 x raňajky
▸▸Dopravu počas celého programu
▸▸Letiskové transfery
na Novom Zélande a v Polynézii
▸▸Prehliadku Wellingtonu, Aucklandu
LETENKA
▸▸Slovenského BUBO sprievodcu
počas poznávacej časti na NZ
Business class: od 3800 € /1 os ▸▸Asistenčné služby CK BUBO
▸▸Poistenie proti insolventnostisti
REŠTAURÁCIA
CENA NEZAHŔŇA
The Grill, Auckland
▸▸Letiskové poplatky, ostatnú stravu,
vstupné do pamiatok a atrakcií
HOTELY:
Amora hotel 1 ◐
Chateau Tongariro 1 ◐
Rydges Rotorua 1 ◐
Stamford Plaza
Auckland 2 ◐
Pacific resort
Rarotonga 7 ◐
alebo
Tahiti airport motel 1 ◐
Le Meridien
Bora Bora 6 ◐

01 Mt. Otemanu,
Bora Bora

03 najkrajšie miesta
na našej planéte

02 luxusný hotel na
motu

04 kultúra Polynézie
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BLACK PEARL
OKOLO SVETA

Antigua ∙ Brazília ∙ Argentína ∙ Antarktída ∙ Peru ∙ Mexiko

Cesta okolo sveta
privátnym lietadlom
– edícia 2016

166 — 2016
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SEDEM SUPER
DOVOLENIEK
ZA 21 DNÍ

DOPRAVA „PRIVATE JET“

Jednou z hlavných a unikátnych výhod projektu Cesty okolo sveta je doprava privátnym
lietadlom, ktoré vám bude k dispozícii počas
celého zájazdu. Získate tým veľkú úsporu
času i peňazí. Veď navštíviť 7 naplánovaných
V priebehu troch týždňov je pre účastníkov destinácii s využitím bežných leteckých liniek
Cesty okolo sveta – edícia 2016 pripravených by trvalo tri krát viac času vrátane „zlých“
7 veľmi atraktívnych zastávok s priemernou letových časov a množstva prestupov + skúsdĺžkou pobytu tri dni. To je čas, aby cestova- te si pre porovnanie zrátať koľko by stála
teľ príjemne nasiakol miestnou atmosférou, business letenka na pravidelných linkách na
spoznal tam to najzaujímavejšie, ochutnal tejto Ceste. Leteckú dopravu Cesty okolo
domáce špeciality a v neposlednom rade si sveta – edícia 2016 s odletom z Prahy a náoddýchol medzi dvoma letmi. Zjednodušene sledne z Bratislavy zabezpečí česká letecká
povedané: za tri týždne absolvuje 7 rôzno- spoločnosť TRAVEL SERVICE, s ktorou na
rodých intenzívnych dovoleniek v 5⭑ kvalite, tomto projekte úspešne spolupracujeme už
a to vždy s inou lokálnou príchuťou a novými od jeho začiatku.
zážitkami. Za 21 dní si splní svoj životný sen
každý milovník našej planéty, porovná roz- Moderné lietadlo Boeing 737-800 bude špecidiely a prednosti karibských pláží (Antigua álne upravené z klasickej 189-miestnej verzie
a Mexiko), na vlastnej koži zažije predolym- na 64-miestnu komfortnú konfiguráciu so
pijské Rio de Janeiro, objaví juhoamerické službami v duchu „Private jet“. Štandardné
prírodné skvosty – rieku Amazon a Patagó- sedadlá (trojsedačky) budú nahradené komniu, expedične poletí na Antarktídu (koľko fortnými a pohodlnými koženými kreslami
Čechov a Slovákov tam už bolo?), uchváti (dvojsedačky), ktoré sa dajú sklopiť do 120°.
ho história a neopakovateľná scenéria se- Vzdialenosť medzi dvoma radmi sedačiek je
vernej Argentíny v oblasti Salta, povezie sa zväčšená zo 76 na 110 cm. O komfort a bezikonickým Orient Expressom z historického pečnosť letu a pohodlie na palube sa postaCuzca na mystické Machu Picchu, a na záver rajú traja skúsení piloti a štyri šarmantné
navštívi mayské pamiatky na mexickom po- české a slovenské stewardky.
lostrove Yucatan. Každá lokalita, mesto, či
pláž, ktorú po trase navštívime, je jedinečná Počas celého zájazdu netreba nikdy a nikde
a nevšedná. Ani jedna vybraná destinácia prestupovať. Priemerná dĺžka denného letu
nie je len do počtu, všetky patria k tomu (okrem prvého a posledného) z jednej destináNAJ, čo nám naša Zem ponúka. V každej cie do druhej je približne 4 hodiny. Odlet je väčzastávke je pripravený kompletný program, šinou naplánovaný na dopoludnie, aby prílet
avšak nie ako fixná súčasť zájazdu, ale ako do nasledujúcej zastávky bol krátko popoludní
jeho doplnková / fakultatívna služba. To miestneho času (s chutným obedom a pár
znamená, že presný denný itinerár si zostaví drinkami na palube lietadla). Počas každého
každý účastník zájazdu sám.
letu bude servírované občerstvenie / catering

v kvalite, rôznorodosti a množstve bežnej
business triedy (čerstvé ovocie, 3-chodové
obedové menu s možnosťou výberu hlavného
jedla z dvoch denných ponúk, rozličné nealkoholické nápoje, Martini, Bacardi, Bombay
Sapphire, Finlandia, Hennessy, Jack Daniel‘s,
William Lawson‘s, pivo Pilsner Urquell, káva
/ čaj a príležitostne i francúzske šampanské
MOËT). Vybavovanie cestujúcich pred každým odletom bude zjednodušené a urýchlené,
keďže nebude treba riešiť seating / sedenie
v lietadle. Od prvého až po posledný let na
Ceste okolo sveta bude mať každý cestujúci
„svoje“ miesto v lietadle, ktoré si vyberie už
pri kúpe zájazdu.

CESTOVNÁ BATOŽINA
Po prílete do väčšiny destinácií bude vaša cestovná batožina dopravená priamo z letiska do
hotelovej izby za osobnej asistencie jedného
člena obslužného tímu. Taktiež pri odlete bude
batožina dopravená priamo z hotelovej izby
až na letisko. Maximálna hmotnosť cestovnej
batožiny na osobu je 30 kg + 8 kg príručnej, čo
je dostatočný limit na bezproblémové pobalenie sa na celú Cestu okolo sveta.

LUXUSNÉ A ZÁŽITKOVÉ
UBYTOVANIE
V každej destinácii / zastávke po trase Cesty
okolo sveta zabezpečuje kvalitné aranžmá
pobytu renomovaná a spoľahlivá partnerská
cestovná kancelária a samozrejme starostlivo
a osobne vybraný luxusný hotel svetového
formátu ako napr. Belmond – bývalý Orient
Express, Sandals, Sofitel, Sheraton, resp.
výletná all inclusive loď Iberostar Grand Amazon. Nami vybrané ubytovanie počas Cesty
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okolo sveta nie je len o kvalitných službách,
ale i o výbornej polohe hotela a jeho unikátnosti, ktoré sú samé o sebe neopakovateľným
zážitkom.

LEKÁR NA PALUBE
Súčasťou tímu, ktorý bude cestujúcim k dispozícii počas celého zájazdu (na palube lietadla i počas pobytov), bude aj profesionálny
slovenský lekár. Okrem základných lekárskych služieb a konzultácii ponúkne i vlastné
skúsenosti a rady ako prekonávať prípadné
problémy s cestovaním a k tomu plne vybavenú profesionálnu cestovateľskú lekárničku.

SLOVENSKÍ SPRIEVODCOVIA
V miestach pobytu od príletu až po odlet z danej krajiny budú na všetky služby (transfery,
ubytovanie, stravovanie) dohliadať a osobne pri nich asistovať traja skúsení slovenskí
a českí sprievodcovia. Taktiež budú spolu
s domácimi sprievodcami sprevádzať všetky

naplánované výlety a prehliadky. Cestujúci
budú vždy po prílete rozdelení do menších
skupín tak, aby v jednom transferovom / výletnom autobuse nebolo viac ako 22 osôb,
ktorým bude k dispozícii jeden náš a jeden
miestny sprievodca.

Praha
Bratislava

Cancun

Antigua

Mexiko

Náročnosť

Luxus

1

✓

Business
class

✓

Golf

✓

Manaus

Cuzco &
Machu Picchu

Brazília

Peru

TERMÍNY
17.02. → 08.03. 2016

Rio de Janeiro

Salta

Brazília

Argentína

CENA ZÁJAZDU
osoba v 2-lôžkovej izbe 23 750 €
(komplet cena)
osoba v 1-lôžkovej izbe 28 250 €
(komplet cena)

Patagónia
Čile

King George Island
Antarktída

21 dní
CENA ZAHŔŇA
▸▸leteckú dopravu na trase: Praha
- Bratislava - Antigua – Manaus
- Rio de Janeiro - Punta Arenas
- Salta - Lima - Cancun - Bratislava - Praha v KOMFORT triede
▸▸prepravu 30 kg cestovnej a 8 kg
príručnej batožiny
▸▸letiskové a bezpeč. poplatky
(platné a známe k 15.12.2014)
▸▸autobusový transfer z letiska do
hotela a späť
▸▸letecký transfer Lima /
Peru - Cuzco a späť
▸▸5x ubytovanie v luxusnom plážovom hoteli s all inclusive (Antigua
a Mexiko)
▸▸3x ubytovanie na luxusnej výletnej
lodi s (Brazília – Manaus)
▸▸4x ubytovanie v horskom hoteli
(Čile – Patagónia)
▸▸7x ubytovanie v luxusných hoteloch s raňajkami (Rio de Janeiro,
Salta a Cuzco)
▸▸1x spoločná večera (Antigua)
▸▸1x spoločná večera (Mexiko)
▸▸8x catering / občerstvenie na palube lietadla v kvalite business
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triedy (jedlá i nápoje)
▸▸výlety počas plavby po Amazónii
a počas pobytu v Patagónii
▸▸sprievodcovské, informačné
a asistenčné služby slovenských
a českých sprievodcov
▸▸základné lekárske služby a konzultácie profesionálneho lekára
počas celého zájazdu
▸▸handlingové služby cestovnej
batožiny za asistencie člena obslužného tímu
▸▸všetky vízové poplatky (pre držiteľov biometrických pasov SR
a ČR s platnosťou minimálne
6 mesiacov po návrate)
▸▸miestne dane a poplatky, vstupy
do národných parkov
▸▸štandardné prepitné / bakšišné
pre miestnych šoférov, sprievodcov, nosičov batožiny / portierov
komplexné cestovné poistenie
vrátane zdravotného a úrazového poistenia
▸▸povinné zmluvné poistenie pre
prípad úpadku CK

CENA NEZAHŔŇA
▸▸Fakultatívne výlety v jednotlivých
pobytových miestach (so slovenským / českým i miestnym sprievodcom):
▸▸RIO DE JANEIRO – RIO (celodenný
výlet vrátane obeda s nápojmi)
= 245 € / os. RIO DE JANEIRO
– RIO s helikoptérou (celodenný
výlet vrátane obeda s nápojmi
+ 7-minutový panoramatický let
helikoptérou) = 375 € / os.
▸▸ČILE – ANTARKTÍDA (celodenný
expedičný letecký výlet vrátane
obeda) = 4 750 € / os. (tento výlet
sa dá objednať iba do 30.6.2015)
SALTA – HUMAHUACA (celodenný výlet vrátane obeda a večere
s nápojmi) = 295 € / os.
▸▸PERU – CUZCO (poldenný výlet)
= 50 € / os.
▸▸CANCUN – TULUM (celodenný
výlet vrátane obeda a vstupu do
Xel-Ha) = 110 € / os.
▸▸CANCUN – YUCATAN (celodenný
výlet vrátane obeda) 95 € / os.
▸▸Fakultatívny doplatok na nadštandardné poistenie storna zá-

jazdu ECP (bez limitu ceny zájazdu
a bez spoluúčasti) = 750 € / os.
(možné dojednať iba pri objednaní
zájazdu, nie dodatočne!)
▸▸Služby neuvedené v programe zájazdu - nápoje k jedlám (okrem
raňajok v hoteloch, obedov na
palube lietadla a pri pobytoch
s all inclusive, resp. ak nie je uvedené inak)
▸▸Ubytovanie v hotelových izbách
vyššej kategórie (suity a pod.)
▸▸Palivový príplatok (v prípade, že
svetová cena leteckého paliva
v termíne 60 dní pred odletom na
zájazd bude vyššia o viac ako 10%
oproti kalkulovanej cene leteckého
paliva k 15.12.2014)

Mapa lietadla

PLATOBNÉ A STORNO
PODMIENKY
pri objednávke zájazdu sa platí
100% hodnoty celého zájazdu.
Každý zákazník má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu
zrušiť s cestovnou kanceláriou
zmluvný vzťah, t.j. odstúpiť
od zmluvy / stornovať zájazd.
Cestovná kancelária má v tomto
prípade právo účtovať za každú
prihlásenú osobu storno poplatok: - 25% z celkovej ceny zájazdu

v prípade storna / zrušenia
zájazdu viac ako 100 dní pred
začiatkom zájazdu - 65% v prípade storna / zrušenia zájazdu
60 až 100 dní pred začiatkom
zájazdu - 90% v prípade storna
/ zrušenia zájazdu menej ako
60 dní pred začiatkom zájazdu

Predaj novej vzrušujúcej privátnej cesty okolo sveta na
rok 2017 bude v predaji čoskoro. Opäť vás privátnym
lietadlom prevedieme cez nové krajiny a nové zážitky.
Ak máte záujem o exkluzívnu privátnu cestu v roku
2017 radi vám pošleme program a podmienky hneď
ako bude uvedený na trh. Predbežný záujem hláste na
tomas.husek@bubo.sk
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BLACK PEARL
AUSTRÁLIA
OCEÁNIA

Taiwan ∙ Palau ∙ Guam ∙ Marshalove ostrovy ∙ Mikronézia

Mikronézia

Skutočná cesta, kde budeme vidieť viac vody ako pevniny. Tichý oceán
skrýva tisícky malých rajských ostrovov o ktorých nevieme takmer nič.
Aspoň malý zlomok navštívime na tejto fantastickej ceste Mikronéziou
a budete si môcť zapísať ďalšie navštívené krajiny. Cesta o ktorej sa hovorí
a ešte ľahšie sa ukazujú gýčové fotky. Je málo ľudí čo túto časť sveta
navštívili a účasťou na našej ceste Mikronéziou sa k nim môžete pridať.
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01

Mal som vysoké
očakávania, ale realita
ich prekonala

02

①

Odlet z Viedne. Dlhý, ale kvalitný let
(máme business class za výnimočnú cenu).

nutá s prezidentom. Nakoniec sa posilníme koniec ostrova a následne loďou na ostrov
v krčme, ktorá patrí kráľovi Ibedul Gibbon- Tenwen k úžasnému Nan Madol.
sovi. A samozrejme užijeme si úžasné more
② Prílet do TAIPEI v perfektnej forme o šies- a bielučkú pieskovú pláž. Nakúpime krémy ⑨ Benátky Pacifiku, Nebeský útes, takéto
tej hodine ráno. Kvalitná celodenná prehliadka z piesku Mliečnej dráhy, ochutnáme lokálne prezývky charakterizujú pamiatku, ktorá vám
hlavného mesta čínskej provincie, ktorá sa pivko Červený kohút, čerstvé grilované ryby vyrazí dych. Postavili ho Gréci pred 2300 rokv roku 1949 odtrhla od Číny. Mauzóleum vodcu a prekvapujúco dobré suši, pošleme exotické mi? Alebo dvaja bratia, zakladatelia dynastie
Kuomintangu Čankajšeka, najmodernejšia pohľadnice a v noci smerujeme na letisko.
Saudeleur, ktorá odtiaľto vládla 500 rokov?
štvrť kozmopolitného Taipeia – Xinyi, ktorej
Na Tahiti nič takéto nenájdete. Archeológovia
dominuje vyše pol kilometrová veža Taipei ⑥→⑦ GUAM: rozvinuté letovisko so stá- hovoria, že viactonové kamene prepravovali
101. Zážitok z najrýchlejšieho výťahu sveta lym tropickým podnebím počas celého roka. z ostrova, ktorý je hodinu letu. Vtedy však
(60 km/h), vyhliadka na mesto z 89. poschodia. Hneď ráno vyrážame na poldňový okruh lietadlá nemali… Budete sa cítiť ako objaviObed v Michelinovskej reštaurácii, kde sa na ostrovom. Po 2. svetovej vojne tu žil zakopa- telia. Žiadne zátarasy, žiadni iní turisti, iba
obed bežne čaká 2 hodiny – my však máme ný v bunkri japonský vojak až do roku 1974. Vy a nedozerný oceán. Ubytovanie je tu jedmiesta objednané a čakať nebudeme. Veľký Nevedel, že už 28 rokov je po vojne. No podľa noduché, aj keď opäť najlepšie v celom štáte.
gurmánsky zážitok. Prechádzka večerným nás v BUBO sa mu len páčilo na ostrove, ktorý
mestom. Vysvietený prezidentský palác a býčí je najbližšie k Mariánskej priekope (svetový
Výstup na hornatý ostrov Sokeh s popenis, či žabacie vajíčka na večerných trhoch. Antieverest-10924 m). Brunch v Jeffovej pi- hnutou históriou. Malé domorodé domčeky,
Ochutnáte? Ubytovanie v luxusnom hoteli rátskej reštaurácii na vzdialenom juhovýchode bujná príroda. Mango, kokosové palmy, taro,
Sheraton Tai-pei.
ostrova, silný slaný príboj, aký môžete zažiť iba jackfruit, noni (weipwul), puhala, chlebovník
pri Tichom oceáne. Tu na neturistickom juhu a hustá džungľa jedného z najkrajších tro③ Luxusné raňajky, dopoludnia voľno na in- hľadáme pôvodnú kultúru Chamoro. Následne pických ostrovov sveta. Všetci si zaplávame
dividuálne prechádzky Taipeiom či meditáciu luxusná zátoka Tuamon s najkrajšou plážou pod vodopádom na opačnej strane ostrova.
v taoistickom chráme, ktorý je oproti hotelu. ostrova, kde sa nachádza aj náš hotel Hilton Zažijeme prípravu magického nápoja sakau,
Viete, že práve z Taiwanu sa vybrali kedysi Guam Resort. Večer prechádzka po vysviete- ktorý opäť všetci ochutnáme. Ide o nápoj,
prví ľudia osídľovať Mikronéziu? A my ako nej ulici preplnenej značkami ako Gucci, Rolex, ktorý nám ochromí telo, ale myseľ budeme
jedni z prvých Slovákov ideme po ich stopách. Chanel, Louis Vuitton, Hermes. Je steak ktorý mať čistú a jasnú. Navštívime hlavné mesto
Palau. Alii – vitajte. Transfer do Palau Pacific ochutnáte na večeru, tým najlepším vo vašom Palikir, kde nebýva ani jeden obyvateľ a odkiaľ
Resort 5*, ktorý je najlepším hotelom štátu. živote? Z Marianských ostrovov prelietame na sa vládne štátu (FSM) na ploche 3000 km2. Ako
Karolíny. Medzipristátie na ostrove Chuuk, kde vyzerá parlament bývalých ľudožrútov a jeden
④→⑤ PALAU je samostatná mladučká vieme od kapitána vyžiadať povolenie vystúpiť z posledných matriarchátov sveta? Čas na
republika (od r. 1994) zložená zo 16 spolkových a následný prelet na Pohnpei.
unikátne potápanie či rybačku. Podarí sa nám
štátov. Má iba 22 000 obyvateľov no má Rock
chytiť mečúna či „iba“ wahoo ako minulý rok?
Islands (UNESCO) a tam jazierko,kde sa dá ⑧ Pristávame v POHNPEI, na najväčšom
potápať s miliónmi medúz, ktoré vôbec nepŕh- a najhornatejšom ostrove Spolkového fedeĎalší vyhliadkový let. Pristaneme v štáte
lia. Vybláznime sa. Ukážeme si pikošky, ktoré ratívneho štátu MIKRONÉZIA. Úplne iný svet! Kosrae a následne preletíme na superexovidí málokto: japonský tank z druhej svetovej Pozor na hlavu, padajú kokosy! Máme 3 plné tické MARSHALLOVÉ OSTROVY. Vyše tisíc
vojny, porozprávame si legendu o chlebovníku, dni na objavovanie jedného z najexotickejších koralových ostrovov sa delí na skupiny Ralik
z ktorého vyskakovali ryby, a navštívime aj miest, aké ste kedy navštívili. Prenajatou a Ratak a my pristaneme na oboch. Veľký
väzenie, kde je väčšina väzňov rodinne spriah- dopravou iba pre nás vyrážame na opačný zážitok a nádherné fotografie z lietadla. Opäť
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04

Mikronézia
03

totálne iné ostrovy, než aké sme videli doteraz.
Najvyšší vrch tu má 3 metre, skoro žiadna
pevnina. Autami prejdeme po jedinej asfaltke
hlavného mesta okolo všetkých oficiálnych
inštitúcii Majuro.
Prenajatou jachtou vyrážame okolo
ostrovčekov a v štýle Robinsona Crusoe hľadáme ten najkrajší ostrov sveta. Ponoríme sa
za vrakom lietadla na dno pokojnej lagúny.
Väčšina z vás to dokáže.
Prejeme sa kokosových orechov a budeme sa opaľovať na pláži, kde budeme iba
my. Dokonca celý tento tropický ostrovček je
iba náš. Exkluzívny zážitok. Ubytovanie opäť
v najlepšom hoteli ostrova.
S našou cestou končíme a odlietame
domov.
Prílet

Mikronézia bola osídlená pred viac než 4 000
rokmi. Pôvodne decentralizovaný rodový systém
sa vyvinul v ekonomicky a nábožensky centralizované impérium zo sídlom na ostrove Yap.
V okolí Nan Madol, ktorý sa vďaka umiestneniu na umelých ostrovoch prepojených
sieťou kanálov sa časť nazýva Benátkami Pacifiku, ktorý bol v dobe centralistickej vlády Sadelurskej dynastie v rokoch 500 až 1 500 používaný ako obradné
a správne centrum. Vtedy tu žilo podľa odhadov okolo 25 000 ľudí. Po roku 1 500
sa centralistický systém vlády v oblasti Pohnpei rozpadol.
Pre Európu objavili oblasť dnešnej Mikronézie Portugalci. V 16. storočí oblasť
ovládalo Španielsko pod názvom Španielska východná India. V roku 1899 bola
odstúpená Nemecku, ktoré toto územie začlenilo do svojej kolónie Nemecká Nová
Guinea. Od roku 1914 bolo územie spravované Japonskom. Od roku 1949 bola
pod správou OSN vykonávanou USA ako súčasť Poručníckeho územia tichomorských ostrovov.
Počas druhej svetovej vojny tu bola umiestnená väčšia časť Japonskej flotily.
V roku 1944 počas operácie Hailstone boli Japonské sily zničené.
10. mája 1979 sa štyri oblasti Poručenského územia Tichomorské ostrovy spojili
a vytvorili súčasný štátny celok. V roku 1986 uzavrela federácia dohodu o voľnom pridružení k USA, ktoré zmenilo doterajší štatút v oblasti Mikronézskej
bezpečnosti z poručníctva na nezávislosť.
Vlajka Mikronézie je modrá, pretože sú jej ostrovy obklopené morom a jej štyri
hviezdy prezentujú členov federácie.

Taiwan
Guam
Palau

Minimálny počet:
6 klientov
Maximálny počet:
10 klientov

Marshallové ostrovy

Náročnosť

Luxus

2

✓

LETENKA
Business class: 2499 € /1 os

16 dní

REŠTAURÁCIA
Din Tai Fung, Taiwan

TERMÍNY / CENY
→
→

02.05.
14.11.

8.900 €
8.900 €

Cestu vám vieme pripraviť
kedykoľvek aj mimo uvedených
termínov. Cena na vyžiadanie.
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✓

Golf

✓

Pohnpei

HOTELY:
Sheraton Taipei
Westin Guami
Palau Pacific resort
Magrove bay hotel
Bikendrik Island hideway

18.04.
31.10.

Business
class

BUSINESS CLASS:
2499 € zahŕňa minimálne
6 preletov v biznis triede!

CENA ZAHŔŇA
▸▸medzinárodnú letenku (veľmi výhodný doplatok business trieda)
▸▸všetky prelety
▸▸vízové poplatky
▸▸ubytovanie v hoteloch podľa popisu
▸▸dopravu podľa programu
▸▸aktivity podľa programu aj Michelinskú reštauráciu v Taipei
▸▸jazdu najrýchlejším výťahom sveta
▸▸dopravu na juh ostrova Guam,
dopravu na unikátny Nan Madol
vrátane prenajatej lode
▸▸ochutnávku božského sakau
▸▸prenájom jachty na Marshallových os.
▸▸ekologický poplatok za vstup na
panenský ostrov
▸▸ponor k vraku lietadla
▸▸slovenského sprievodcu
▸▸poistenie proti insolventnosti
▸▸asistenčné služby CK BUBO
CENA NEZAHŔŇA
▸▸letiskové poplatky, iné aktivity
a stravu, prípadné potápanie.

01 Tisíce ostrovov
na Palau
02 luxus v Pacifiku

03 izolovaný svet
04 Jazero medúz
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BLACK PEARL
ANTARKTÍDA

Antarktída

Južný pól
– v pohodlí

Exkluzívna cesta pre limitovanú skupinku klientov. Prenajatým
lietadlom na miesto, kde britský kapitán Robert Scott 17.1.1912
našiel nórsku vlajku Roalda Amundsena a zistil, že boj o dosiahnutie
tohoto magického bodu prehral. Všade naokolo je neznámy panenský
kontinent Antarktída. A my sa dostaneme do jeho srdca!
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01

Malé ja, ukryté kdesi
hlboko v mojom vnútri
sa tu rozplakalo.
Stojím na na konci
a na začiatku.

02

① Odchádzame!

ho špeciálneho 4x4 vozidla a smerujeme do
kempu vzdialeného 8 kilometrov. Vítajú nás
s teplým jedlom. Úvodná porada a informácie
k ubytovaniu. Všetko je nachystané, v cene je
aj zapožičanie polárnickeho výstroja a tak
② Prílet do Punta Arenas.
nám bude teplúčko! Vy nemusíte kupovať
Prelet do najjužnejšieho mesta Čilskej re- nič prevratného a stačí vám oblečenie, ktoré
publiky, do Punta Arenas, ubytovanie v pa- používate na lyžovačku.
tagónskom 4⭑ hoteli s dobrou polohou. Večera v reštaurácií Toques de la Patagonia ⑥ Aklimatizácia na Antarktíde.
s morskými plodmi, aké dokážu narásť iba Antarktída, okrem toho, že je najchladnejším
v polárnych vodách. Voláme rodine, kama- kontinentom je aj najvyšším kontinentom
rátom, ktorí nám nebudú veriť, čo nás čaká. s priemernou výškou 2280 m.n.m. Tím profesionálov k vašim službám. Informácie o logis③→④ Prípravy na odlet.
tike nasledujúcich dní. Príprava na exkluzívny
Aklimatizácia na nehostinnú klímu, prednášky, let na Južný pól. Prehliadka okolia tábora
mentálna príprava, kontrola vybavenia, bale- a zoznámenie sa so životom na Antarktíde.
nie, príprava na expedičný odlet. Toto je cesta Budete prekvapení, že tu je čo robiť a ako je
Vášho života. Chceme si byť istí, že sme nič tu krásne. Toto sú zaručene najpanenskejšie
neprehliadli, nepodcenili žiaden detail príprav. hory aké ste kedy videli. Informačná schôdza,
Skontrolujeme od oblečenia, zdravotného zhodnotenie aktuálnych poveternostných
stavu po techniku všetko. Povinné prednášky podmienok, ktoré rozhodnú o ďalšom prograa poučenie o bezpečnosti bude prestriedané me. Ako sa žije na ľade? Ako tu prebieha opes občerstvením a tak sa v rámci partie aj rácia slepého čreva a koľko stojí fľaša whisky?
lepšie spoznáme. Batožinu, ktorá poletí na Pripravte si otázky na tento brífing aj vy.
Antarktídu zaregistrujeme na let o deň vo- Ľahké aktivity v okolí podľa záujmu.
pred, aby skorý ranný odlet prebehol hladko.
⑦ Geografický Južný pól!
⑤ Let na Antarktídu.
Antarktída je v zime 3x väčšia než Európa
V závislosti od aktuálnych poveternostných a teraz v lete je stále rozlohou väčšia o 33%.
podmienok na Antarktíde upravíme čas od- Na Južný pól je to stale veľmi ďaleko. Po raletu. Hneď ako bude počasie priaznivé, vy- ňajkách a poslednej kontrole počasia pilotmi,
rážame z hotela. Na letisku v Punta Arenas nastupujeme do privátneho lietadla a letíme
nasadáme do privátneho lietadla a čaká nás 4 tak ďaleko na juh ako je to možné. Let k pólu
a pol hodinový let na Antarktídu. Naša cesta trvá 4 - 5 hodín ponad vysokú polárnu planinu.
prechádza Drakeovým Prielivom, prechádza- Pod nami vidíme sastrugi, vetrom ošľahaný
me západnou časťou Antarktického polo- sneh rozprávkových tvarov. Ľadové prasklistrova a sledujeme hrebeň pohoria Ellsworth. ny a nekonečne bielu. Míňame pohorie Thiel
Pristávame na dráhe z ľadu na ľadovci Union. a približne na polceste k pólu si dame oddych.
Prvé kroky na Antarktíde. Nasadáme do náš- Dotankovanie paliva, občerstvenie pilotov,
Odlet pohodlne v biznis triede do Santiago
de Chile. U nás vrcholí zima a v Patagónií
vrcholí leto.

sprievodcov a pasažierov. My kontrolujeme
svoju polohu na svojich GPS prístrojoch. Takéto čísla ste ešte nevideli.
Vo vysokých polohách dodržiavame pitný
režim! Je fajn, že Váš slovenský sprievodca
je lekár s atestáciou a má skúsenosť s prostredím. Ponad planinu pokračujeme a ako
sa približujeme k 90°, objavuje sa vo výhľade zhluk budov v obkľúčení snehu a oblohy
- Stanica Južného pólu. Lietadlo pristáva na
upravenej snežnej pristávacej ploche blízko
značky Južného pólu. Tu sa stretáva všetkých
360 poludníkov a pod nohami máme takmer
3000 metrov hrubej vrstvy snehu. Tanec okolo
sveta! Za 1 minútu zrealizujeme 10 ciest okolo
sveta a hneď nám bude teplejšie. Sme jedni
z mála Slovákov, Čechov, jedni z mála ľudí na
Zemi vôbec, ktorí sa dostali tak ďaleko na juh
našej planéty. Gratulujeme! Spomenieme si
na Amundsena a Scotta a predstavíme si, že
by sme späť mali ísť na lyžiach.

⑧→⑨ Srdce Antarktídy.

Nasledujúce dni budeme objavovať krásu
ľadovca Union. Naši sprievodcovia budú organizovať celodenné aktivity aj v závislosti od
našich preferencií a podľa počasia. Môžete
sa naplno uvoľniť a oddychovať na tomto
unikátnom mieste, alebo naopak, využívať
čas naplno aktivitami.
Návrat do Punta Arenas, Čile
Dostávame certifikát o dobytí unikátneho
miesta a odlietame späť do Punta Arenas.
Neuveriteľné. Čaká nás záverečná časť cesty.

→ Späť do civilizácie.
Záverečné dni sa upravia podľa doletu z Antarktídy. Keď budeme mať šťastie na počasie
2016 — 175
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Južný pól

a doletíme načas, tak máme v Patagónii voľno
a určite ho využijime naplno. Kolónie tučniakov, známe Patagónske vrchy, spomienky na
Fernão de Magalhãesa a vynikajúce červené
vínko. Máme čo oslavovať!

Južný pól je miesto, kde zemská os pretína zemský povrch
a z ktorého sa naviac smerom k rovníku zdá, ako keby sa
otáčala v smere hodinových ručičiek. Prvým človekom,
ktorý dobyl južný pól bol nórsky polárnik Roald Amundsen
14.12.1911. V tom istom momente sa prvenstvo snažil
získať aj angličan Robert Scott, ktorý však dorazil o mesiac neskôr. Na spiatočnej ceste žiaľ zahynul. Na južnom
póle je trvalo obývaná polárna stanica Amundsen-Scott.
Južný pól je v nadmorskej výške 2835 metrov. Priemerná
teplota je tu -49 stupňov.

Prelet do Santiago de Chile, ktoré v BUBO
veľmi dobre poznáme. Nocľah v kvalitnom
4⭑ hoteli. Sme malá skupinka a určite sa
dohodneme čo budeme robiť. Všetko záleží
od nepredvídateľných letov. Santiago to je
civilizovaná Latinská Amerika a 28 stupňov.
Odlet domov.
Sme doma, Dokázali sme to, dobyli sme
Južný pól. Pristávame vo Viedni a čaká nás
vzrušené rozprávanie jedinečných zážitkov
tejto životnej cesty.

Minimálny počet:
8 klientov
Maximálny počet:
14 klientov

Punta
Arenas

Union
Glacier

Južný
pól

14 dní
TERMÍNY / CENY
04.11.
15.11.
23.11.
01.12.
07.12.
23.12.
28.12.
03.01.

→
→
→
→
→
→
→
→
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17.11.
28.11.
06.12.
14.12.
20.12.
05.01.
10.01.
16.01.

39.500 €
42.300 €
43.350 €
49.666 €
43.800 €
44.990 €
44.990 €
45.900 €
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slovenský sprievodca
v termíne 1. decembra
Cestu vám vieme
pripraviť kedykoľvek
aj mimo uvedených
termínov. Cena
na vyžiadanie.

Náročnosť

Luxus

3

✓

POZNÁMKA
Ide o expedíciu a zmena programu
je vyhradená. Noci a výlety nad rámec programu, prípadné predĺženie
programu v Patagónii dohodnete
s Ľ. Fellnerom podľa konkrétneho
programu. V termínoch bez sprievodcu si čas organizujete samy podľa vlastného uváženia. Stornopodmienky sú oveľa prísnejšie a 90 dní
pred odletom je to už 100% z ceny.
BUBO je sprostredkovateľom služby
a nezodpovedá či južný pól dosiahnete. Prespatie na južnom pole za
príplatok cca. 3600 €. Presné termíny a ceny nájdete na www.bubo.
sk Po plánovanom dátume návratu
si vyčleňte týždeň voľno, ľahšie sa
tak prispôsobíte prípadným neplánovaným zmenám. V tomto období
tu slnko nikdy nezapadá a naše dni
budú veľmi dlhé. Komplet strava je
v Antarktíde v cene, v Južnej Amerike
podľa vlastnej chute (steaky alebo
kraby). Cena je výnimočná a nie je
možné poskytnúť žiadne zľavy.

Business
class

✓

Golf

✓

CENA ZAHŔŇA
▸▸spiatočnú letenku Viedeň Punta Arenas v economy triede
(doplatok do business class
+2763 €)
▸▸4⭑ hotel v Punta Arenas 2 noci
pred odletom na Antarktídu
▸▸4.5h let na ľadovec Union 2x
▸▸4.5h let z ľadovca Union
na Južný pól 2x
▸▸plná penzia na Antarktíde
▸▸požičanie výstroja na Antarktíde
▸▸povolenia na vstup
na Antarktídu
▸▸profesionálnych sprievodcov
▸▸certifikát o dosiahnutí
Južného pólu
▸▸24 hodinovú BUBO asistenčnú
službu
CENA NEZAHŔŇA
▸▸poistenie, letiskové poplatky
(cca 580 €), fakultatívne výlety,
ktoré sa uskutočnia v prípade
dobrého počasia

01 vylodenie na
zodiaku
02 tábor neďaleko
južného pólu

03 runway
04 chladne kopce
na juhu zemegule
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