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roka

Maximum 
exkluzívnych 

zážitkov

Prihláste sa! 
do 27. 9.

Muži nosili sukne, ženy 
fajčili veľké cigary, pla-
tili sme bankovkami 
45, 75, 90 a štát ria-
dili astrológovia podľa 
hviezd.

Jozef ZelizňákĽuboš Fellner
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LOVCI ZÁŽITKOV

KONTAKTUJTE NÁS:

+421 2 5263 5254 

PRIHLÁSTE SA TERAZ NA AKÝKOĽVEK 
ZÁJAZD S BUBO A CESTUJTE V ROKU 
2019 S NAJVYŠŠOU ZĽAVOU ROKA WWW.BUBO.SK

Staré egyptské prí-
slovie hovorí, že pruhy 
sú na ceste preto, aby 
bola krajšia.

Najlepšia cena
v Strednej Európe

Neriskujete. 
Garancie BUBO

Bonus 2019 € za  
lacnejší last minute
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Naše zájazdy realizujeme pre promile tých, ktorým nestačí 
pre život iba promile v ich krvi. Pre aktívnych profesionálov, 
ktorých fascinuje svet okolo nás a ktorí ocenia dovolen-
ku pripravenú profesionálmi. Zdieľame s vami vášeň pre 
skutočné cestovanie. Fascinuje nás naša planéta.

Šťastné cesty praje 
Ľuboš Fellner

Zdravím vás 
z Francúzskej 
Guyany

My v BUBO do Cayenne a celkovo do 
Guyan každoročne chodievame nie-
koľkokrát. Aj ja som v tomto teple 
opakovane. Keď sa pozriem naokolo, 
vidím nádherné palmy, modré more, 
práve mám na obed čerstvú rybu, no 
keď si tu v Cayenne pýtam cayenské 
korenie, nevedia, o čom hovorím. Vždy 
sa iba smejem. Viedenská káva, švéd-
ske stoly, španielsky vtáčik či Cayen-
ské korenie poznáme lepšie my, teda 
často iba my. Svet je iný, než si pred-
stavujeme, no bezpečný a krásny.

Počúvam často, že ľudia si idú sta-
vať pri dome atómový kryt, bunker 
s mrazničkami pre prípad vojny, že 
už cestovať nebudú, lebo tam vonku 

pade ide o Diablove ostrovy, kde bol 
zatvorený Motýľ Henryho Charriera 
a potom ide o raketové centrum ESA 
v Kourou, ktoré 21. augusta 2018 vy-
strelilo k planéte Merkur raketu Ariane 
5. Obidve veci sú super, no BUBO tu 
iba začína. Ja som sa tu osobne stre-
tol s amazonskými Indiánmi a práve 
tu v Guyanách sa nachádza exotická 
a málo prebádaná časť Amazonskej 
džungle. A toto je náš cieľ. Riečne del-
fíny, extatické domorodé tance, kde sa 
tanečníci spoja s duchmi a naozaj sa 
dostávajú do tranzu. Lovenie piraní, 

BUBO je malou slovenskou rodinnou 
firmou. Všetko sme dosiahli iba 
tvrdou prácou a tým, že cestujeme 
viac než iní. Cesty s BUBO sú omno-
ho lepšie a naši klienti to vedia. Na 
rok 2019 sme pripravili množstvo 
nových zájazdov, príjemných úprav 
zabehaných ciest a zopár veľkých 
zmien. Teraz vám ponúkame naše 
cesty za výnimočné ceny.

chytanie anakond v pätách Indiánov. 
No zároveň gurmánska špecialita, kto-
rú prichystajú iba pre nás, lebo ve-
dia, že prídeme – inak sa robí iba na 
špeciálne príležitosti a  iní turisti to 
neochutnajú.

Koncom júla som sa vrátil z cesty 
po  Barme, Mjanmarskej zväzovej 
republiky. Teraz danú cestu nájdete 
v našom programe pod názvom Naj-
krajšie pamiatky sveta. Na tento zá-
jazd sa prihlásil toto leto Miro, obrov-
ský chlap z Liptova, ktorý na jednej 
ruke poľahky zdvihne troch Barmča-
nov. Bol z Barmy nadšený. Patrí sem, 
tento IT-čkár je veľmi dobrý človek. 
Vtip je v tom, že Miro sa do Barmy 
vrátil. Bol tu so mnou pred vyše 20 
rokmi, keď sme krajinou prechádzali 
ako jedni z prvých turistov na svete. 
Nikto sem nechcel ísť, ľudia nevedeli 
dôvod, prečo sem ísť, nikto nepoznal 
Bagan, báli sa. Vtedy sme prechádzali 
krajinou dlhé týždne a objavovali jej 
čudesnosti. Muži tu nosili sukne, ženy 
fajčili veľké cigary, platili sme bankov-
kami v hodnote 45, 75, 90 a štát riadili 
astrológovia podľa hviezd. Prechádzali 
sme krajinou s najmilšími ľuďmi sveta, 
pili kávu zozbieranú priamo z kávov-
níkov a upraženú pred našimi očami. 
Náš autobus bol vtedy na cestách 
jediný, na jazere Inle sme boli úplne 
sami a taktiež sme vyšli na tucet nád-
herných pagod v Bagane, široko-ďa-
leko nikto.

No a teraz sme sa vrátili. Vtedy sme 
boli bezdetní, teraz sa Miro vrátil so 
sedemnásťročnou dcérou a ja s mojimi 
troma deťmi. Ukázať im krajinu, ktorá 
nás kedysi tak nadchla. Musím pove-
dať, že teraz nadchla naše deti a cez 
ne opäť nás. Veľa vecí sa tu zmenilo, 
na pagodu sa nedá vyjsť, na jazere 
Inle vybudovali luxusné hotely, auto-
busy majú klimatizáciu a namiesto 
rozbitých ciest sú diaľnice plné áut. 
Yangon už nie je hlavným mestom 
a je preplnený autami. No zasa hotel 
Strand je zreštaurovaný a už chápem, 
prečo sa hovorí, že ide o jeden z najlu-
xusnejších hotelov sveta. Vtedy, pred 
vyše 20 rokmi, som to pri pohľade na 
rozpadajúcu sa barabizňu nechápal. 
Vtedy sme podporovali disidentov 
z Fúzatých bratov a snažili sme sa 
všemocne okabátiť vládnucu juntu 
a podporiť biznis jednotlivcov. Môjho 
partnera tu mám doteraz. Teraz  je 
prezidentom golfovej asociácie Mjan-
marska a  biznis vedie jeho dcéra. 
Miro mu doniesol fotografie spred 
20 rokov, rozplakal sa od dojatia. Tu-
rizmus v Barme narástol mnohoná-
sobne, no ja pre neho nie som jedným 
z radu. Ja som priateľ z doby, keď sme 
boli jeho jediným klientom. Vie, že sme 
dlhodobo pomáhali Barme a pomohli 
sme jej dodaním množstva ryže aj 
v čase hladu po cyklóne Nargis. Toto 
si domáci vážia a pamätajú. Nasleduje 
ma, ak chcem niečo výnimočné, vie, že 
to myslím vážne.

K Barme mám jednoducho iný vzťah. 
A prenášam ho do BUBO a následne 
majú oveľa viac z Barmy aj naši klienti. 
Možno si poviete, že história zájazdu 
nie je dôležitá, že know-how si človek 
načíta pri príprave cesty, že dnes 
je všeko na internete. No a  ja som 
presvedčený, že opak je pravdou. Na 
internete nenájdete fluidum, šťavu 
a emóciu. Bez dlhodobého poznania 
krajiny neodhalíte súvislosti a budete 
vnímať len povrch. A aj ten rozdiel sa 
volá BUBO.

Pozrite si fotogalériu k zájazdu Naj-
krajšie pamiatky sveta alebo niektorý 
z blogov o prehliadke najexotickejšieho 
jazera Inle, Yangonu či Baganu, ktoré 
som práve pre vás napísal. Tu v jed-
notlivých videách uvidíte rozdiel ihneď.

V BUBO cestujeme už tri desaťro-
čia, objavovali sme Blízky východ, 
Škandináviu, Maroko, Indiu, Thajsko, 
Vietnam, Čínu, Indonéziu, Peru, Aus-
tráliu, Nový Zéland, Tahiti skôr, než sa 
dostali na cestovateľskú mapu turis-
tov. Vďaka tomu s BUBO pochopíte 
viac. BUBO bolo prvou cestovnou 
kanceláriou vo väčšine regiónov ďa-
lekého sveta, cestu okolo sveta sme 
zorganizovali už v roku 2002 dlho 
pred ostatnými a to sme pristáli aj 
na ostrove Aitutaki.

Ale nebojte sa. Doba objavovania 
sa ešte neskončila. Tak, ako sa dnes 
mnohí čudujú, prečo kedysi Slová-
ci nechodili do Talianska (okradnú 
vás), do Nórska (je tam zima), do 
Číny (je tam chudoba), do Indie (za-
bijú vás), do Afriky (sú tam černosi), 
o pár rokov, či desaťročí budú vnímať 
Gabon, Nauru, Burundi, Komorské 
ostrovy, Grónsko, severný a južný pól 
ako destinácie, kam sa proste chodí. 
Vy môžete byť medzi prvými - medzi 
našimi klientmi. 

Expedície sú iba promile toho, čo ro-
bíme, ale udržujú našu firmu v stre-
hu a zabraňujú upadnúť do rutiny. Na 
miesta, kam sa nechodí, človek potre-
buje ťažko vybaviteľné víza, permity, 
povolenia na fotenie, na vstup, špeci-
álne očkovania a celkovo silný tím, silný 
základný podporný tábor. Za 26 rokov 
máme tím skutočných odborníkov, kto-
rým rukami prešli státisíce klientov. 
Každoročne napríklad urobíme online 
check in pre 17 000 leteniek – toto iba 
za jeden jediný rok. No aj v klasických 
destináciách ako Francúzska Guyana 
a Barma je cesta s nami úplne na inej 
úrovni. Iní kĺžu po povrchu, odfajknú si 
krajinu, ale putujú v skupinkách iných 
bielych turistov. My sme aj tu. Ostatní 
sú pod pagodami, my aj dnes vyjdeme 
na vrchol. Hold profesionalita, tak ako 

v každom inom odbore. BUBO sa za-
meriava na ľudí, ktorí sú úspešní v tom, 
čo robia, a tak profesionáli robia pre 
profesionálov. Náš úspech tkvie hlavne 
v presvedčení, že ľudia, ktorí tvrdo pra-
cujú a niečo tvoria, vedia ohodnotiť aj 
prácu iných. Vedia, že dostávajú mno-
ho navyše, že s BUBO vidíte dvakrát 
viac a zažijete päťkrát viac. Preto sú 
naše zájazdy každoročne vypredané 
a klub našich fanúšikov rastie.

My sa úprimne snažíme, aby na Slo-

vensku vznikla firma, ktorá je hodná 
vášho obdivu. Pracujeme na tom 365 
dní, 24 hodín, 7 dní v týždni.je to nebezpečne. Polovica z vás, čo 

toto číta, si povie, že áno, svet je 
naozaj nebezpečný a do Francúzskej 
Guyany by som nikdy nešiel. No ja 
som tu so svojím synom a verte, že 
riskujem menej než na lyžovačke. 
No pre druhú polovicu, čo toto číta, 
sú Guyany možno budúcou cesto-
vateľskou výzvou. Tieto cestovateľ-
ské noviny sú pre všetkých, chcem 
v nich zdieľať to, čo sme sa o svete 
dozvedeli, a áno, dať najavo naše 
nadšenie. Neviem to skryť. Pre mňa 
nič lepšie v dnešnom svete než ces-
tovanie neexistuje. Stále ide o výni-
močnosť, stále som v Guyanách sám 
a objavujem niečo, čo už pre ďalšiu 
generáciu nadobro zmizne.

Píšem vám z krajiny o kto-
rej väčšina sveta nevie, že 
leží v Južnej Amerike. Aj 
keď som v oblasti cestov-
ného ruchu profesionál a posledných 
26 rokov prakticky nič iné nerobím, 
na prvýkrát neviem pripraviť dobrý 
program. Zrealizujem to lepšie než 
bežný cestovateľ, no bez rozvíjania 
danej destinácie, bez opakovaných ná-
vratov by sme to unikátne genius loci 
nevykutrali.

V regiónoch celého sveta máme za 
štvrťstoročie najkvalitnejších part-
nerov, profesionálov, no aj tí väčši-
nou ponúkajú klasické túry – to, čo 
ľudia poznajú. Napríklad v tomto prí-

V BUBO cestujeme už tri desaťročia, objavovali sme 
Blízky východ, Škandináviu, Maroko, Indiu, Thajsko, 

Vietnam, Čínu, Indonéziu, Peru, Austráliu, Nový Zéland, 
Tahiti skôr, než sa dostali na cestovateľskú mapu 

turistov. Vďaka tomu s BUBO pochopíte viac.

27.03.2019 → 09.04.2019
25.04.2019 → 08.05.2019
05.08.2019 → 18.08.2019
09.10.2019 → 22.10.2019
23.10.2019 → 05.11.2019

08.03.2019 → 22.03.2019
26.04.2019 → 10.05.2019
29.07.2019 → 12.08.2019
04.11.2019 → 18.11.2019

Kolumbia, Galapágy

Barma – krajina zlata 
a budhizmu teraz zľava  

teraz zľava  

502 €

853 €



4 5

Cestovateľské novinyCestovateľské novinyCestovateľské noviny

3 x   naj afriky

Srí Lanka – rajská 
záhrada

Thajsko, Malajzia, 
Singapur

Island, Nórsko

Japonsko – zlatá 
cesta

Mexiko – veľký 
okruh

Kuba – absolut 
total

Toronto, Niagara, 
New York

Argentína, 
Brazília

Vietnam, Kambodža

text: Jozef Zelizňák

10 najobľúbenejších 
zájazdov klientov BUBO

www.bubo.sk

Kam cestovať v roku 2019? BUBO ponúka tisícky termínov 
na stovky ciest do 195 krajín našej planéty. Ako si vybrať 
tú správnu cestu na budúci rok? Nechajte sa inšpirovať 10 
najpopulárnejšími destináciami našich klientov.
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Tropický raj. Nielen prírodou, ale aj 
neuveriteľne milými a šťastnými 
domorodcami. Ide o spojenie kom-
fortného poznávania a oddychu 
na záver. Máme prenajatý klima-
tizovaný autobus s tým najmilším 
šoférom. No základom tejto cesty 
sú silné zážitky a preto môžete 
okúsiť rôzne druhy dopravy (lodič-
ku, káričku ťahanú byvolmi, bicyk-
el či slona). Hotely sú s bazénom 
a ayurvédskym centrom. 

Máloktorá krajina v  Strednej 
Amerike dokáže ponúknuť doslo-
va zo všetkého niečo. Fantastická 
mystická história plná pyramíd 
a šamanizmu, gurmánske špe-
ciality 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!

Ak nemáte veľa voľného času 
a chcete zažiť intenzívnu dovo-
lenku spojenú s dobrým jedlom, 
vybehnite s nami za Atlantik. Zo 
CN Tower na Empire State Buil-
ding, z hokejovej siene slávy na 
Madison Square Garden. Kvalitné 
ubytovanie a slovenskí sprievod-
covia k dispozícii.

Japonská spoločnosť je vo všet-
kom iná ako naša. Sebavedomý 
a tvrdo pracujúci národ s jedineč-
nou izolovanou kultúrou. Miesta, 
kde sa stretávajú ultra moder-
né veci s tisícročnými tradíciami 
a fungujú. Zoznámime sa s  ja-
ponskou presnosťou a citom pre 
detail. Poradíme Vám špičkové 
reštaurácie, kde sa stiera hranica 
medzi jedlom a umením.

Ak by sa nemerala kvalita života 
podľa HDP, ale podľa šťastia tak 
Kuba by suverénne vyhrala. Ne-
skutočné fluidum, ktoré lieta kdesi 
vo vzduchu vás bude sprevádzať 
po celej ceste. Radosť zo života 
pocítite či chcete alebo nechcete 
a Kuba sa vám zaručene dostane 
pod kožu. Na tomto zájazde na-
vštívime všetky šťastné kúty Kuby 
a uvidíme všetko čo Kuba má.

Logická cesta Indočínou, ktorá 
vás prevedie Vietnamom zo se-
veru na juh a Kambodžou z juhu 
na sever. Uvidíte útesy Halong 
Bay aj cisárske Hue. Nadchne vás 
kapitalistický Saigon, no prekvapí 
aj Hočiminov Hanoj. A na záver 
sladká Kambodža a dych vyráža-
júce chrámy Angkoru. Oddych na 
vietnamských plážach v cene. Na 
zájazde navštevujeme aj reštau-
rácie, kde jedol Barack Obama 
a Bill Clinton. 

Poďte s nami na fascinujúci ko-
niec Európy. To najlepšie z dvoch 
výnimočných krajín s prepracova-
ným programom. Dúhové hory 
Landmannalaugar v cene! Okrem 
toho najkrajšie fjordy, sopky, vo-
dopády, šíry Atlantik. Poplavíme 
sa k veľrybám, budeme obdivovať 
modernú architektúru Oslo aj dre-
vené domčeky Bergenu. Nekoneč-
ne dlhé dni pod vedením vyštudo-
vaných škandinavistov.

Expresný zájazd po najkrajších 
miestach Afriky. Maľované Kapské 
mesto, najmohutnejšie vodopády 
Afriky a najlepšie safari. Stolo-
vá hora, najlepšie vína, rozkošné 
tučniaky, Mys dobrej nádeje, po-
tápanie s veľkým bielym žralokom, 
safari v krajine slonov v terénnych 
autách, prechádzka s levmi. 

Z Buenos Aires, ktoré dýcha nostal-
giou a znie tangom, cez najkrajšie 
vodopády planéty Iguazú do mes-
ta bohov na pláže Rio de Janeira. 
Cesta pre gurmánov. Pozor. Tu 
naozaj neschudnete. Skvelé ste-
aky, výborné červené víno, opekané 
mäská v Brazílii a caipirinha na 
pláži. Cukrová homoľa, Corcovado, 
Copacabana,

Začnite spoznávať exotiku na 
tejto krásnej ceste juhovýchod-
nou Áziou. 5 nocí na plážach 
Andamanského mora s množstvo 
výletov v cene. Z krajiny úsmevov 
cez priateľský islam Malajzie na 
ostrov, kde sa svet točí okolo 
peňazí a poriadku. Gurmánske 
zážitky na najkrajších plážach 
Ázie. Dokonalá kombinácia aj pre 
skúsených cestovateľov.

Srí Lanka 
rajská záhrada

Mexiko – veľký 
okruh

Toronto, Niagara, 
New York

Japonsko 
zlatá cesta

Kuba – absolut 
total

Vietnam, 
Kambodža

Island, Nórsko

3 x naj Afriky

Argentína, 
Brazília

Thajsko, Malajzia, 
Singapur
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11.01. → 26.01.
25.01. → 09.02.
08.02. → 23.02.
22.02. → 09.03.
08.03. → 23.03.
22.03. → 06.04.
08.04. → 23.04.

TERMÍNY 2019
teraz 
zľava  369 €

11.01. → 25.01.
25.01. → 08.02.
08.02. → 22.02.
22.02. → 08.03.
01.03. → 15.03.
15.03. → 29.03.
29.03. → 12.04.

17.04. → 01.05.
03.05. → 17.05.
07.07. → 21.07.
26.07. → 09.08.
09.08. → 23.08.
27.09. → 11.10.
11.10. → 25.10.

TERMÍNY 2019

25.10. → 08.11.
08.11. → 22.11.
22.11. → 06.12.
06.12. → 20.12.
26.12. → 09.01.

teraz 
zľava  302 €

24.01. → 03.02.
31.01. → 10.02.
14.02. → 24.02.
21.02. → 03.03.
28.02. → 10.03.
07.03. → 17.03.
21.03. → 31.03.

01.04. → 11.04.
16.04. → 26.04.
25.04. → 05.05.
09.05. → 19.05.
25.07. → 05.08.
01.08. → 11.08.
12.09. → 22.09.

TERMÍNY 2019

26.09. → 06.10.
24.10. → 03.11.
31.10. → 10.11.
07.11. → 17.11.
15.11. → 25.11.
22.11. → 02.12.
29.11. → 09.12.

teraz 
zľava  302 €

25.01. → 09.02.
08.02. → 23.02.
22.02. → 09.03.
22.03. → 06.04.
08.04. → 23.04.
23.04. → 08.05.
15.07. → 30.07.

30.07. → 14.08.
04.10. → 19.10.
18.10. → 02.11.
01.11. → 16.11.

TERMÍNY 2019
teraz 
zľava  385 €

21.02. → 01.03.
28.02. → 08.03.
26.03. → 03.04.
16.04. → 24.04.
29.04. → 07.05.
03.07. → 11.07.
12.07. → 20.07.

24.07. → 01.08.
08.08. → 16.08.
21.08. → 29.08.
05.09. → 13.09.
15.09. → 23.09.
25.09. → 03.10.
23.10. → 31.10.

TERMÍNY 2019
teraz 
zľava  282 €

19.02. → 02.03.
06.03. → 17.03.
18.03. → 29.03.
03.04. → 14.04.
16.04. → 27.04.
01.05. → 12.05.
18.06. → 29.06.

03.07. → 14.07.
18.07. → 29.07.
02.08. → 13.08.
10.10. → 22.10.
23.10. → 02.11.
06.11. → 17.11.

TERMÍNY 2019
teraz 
zľava  644 €

10.01. → 25.01.
24.01. → 08.02.
07.02. → 22.02.
21.02. → 08.03.
14.03. → 29.03.
28.03. → 12.04.
12.04. → 27.04.

26.04. → 11.05.
17.05. → 01.06.
05.07. → 20.07.
19.07. → 03.08.
10.10. → 25.10.
24.10. → 08.11.
07.11. → 22.11.

TERMÍNY 2019

21.11. → 06.12.
27.12. → 11.01.

teraz 
zľava  394 €

12.06. → 24.06.
25.06. → 07.07.
09.07. → 21.07.
23.07. → 04.08.

28.07. → 09.08.
07.08. → 19.08.
21.08. → 02.09.
04.09. → 16.09.

TERMÍNY 2019
teraz 
zľava  407 €

25.01. → 02.02.
08.02. → 16.02.
15.02. → 23.02.
22.02. → 02.03.
01.03. → 09.03.
15.03. → 23.03.
29.03. → 06.04.

18.04. → 26.04.
26.04. → 04.05.
21.06. → 29.06.
28.06. → 06.07.
05.07. → 13.07.
19.07. → 27.07.
03.08. → 11.08.

TERMÍNY 2019

13.09. → 21.09.
27.09. → 05.10.
04.10. → 12.10.
18.10. → 26.10.
25.10. → 02.11.
08.11. → 16.11.

teraz 
zľava  334 €

20.02. → 03.03.
04.03. → 15.03.
11.04. → 22.04.
02.07. → 13.07.

17.09. → 28.09.
23.10. → 03.11.
23.11. → 04.12.
23.12. → 03.01.

TERMÍNY 2019
teraz 
zľava  380 €

PRIHLÁSTE SA TERAZ NA AKÝKOĽVEK ZÁJAZD S BUBO  
A CESTUJTE V ROKU 2019 S NAJVYŠŠOU ZĽAVOU ROKA.

24.04. → 08.05.
07.05. → 22.05.
29.06. → 14.07.
15.07. → 30.07.
30.07. → 14.08.
06.09. → 21.09.
20.09. → 05.10.

04.10. → 19.10.
18.10. → 02.11.
01.11. → 16.11.
15.11. → 30.11.
29.11. → 14.12.
26.12. → 10.01.
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Špicbergy

Košele s krátkymi rukáv-
mi, čo sme nosili v Oslo, 
smerujú na spodok kuf-
ra a po štyroch hodinách 
letu pristávame tesne 
pod osemdesiatou rov-
nobežkou. Je polnoc, sln-
ko vysoko nad horizon-
tom. Fascinujúci pohľad 
z  lietadla vystriedali 
značky s výstrahou Po-
zor! Ľadové medvede! 
V  okolí Svalbardu ich 
žije tritisíc a často ich 
vídať aj v okolí hlavné-
ho mestečka Svalbardu 
Longyearbyen. 

O jednej ráno je noc ešte svetlá a tak 
namiesto hotelovej izby mierime do 
najlepšieho baru v  najsevernejšom 
meste na svete. Karlsberger sa hrá 
na noc. Vstupujete z bieleho dňa do 
neveľkého baru, kde si vaše oči musia 
zvyknúť, aby ste videli jeden z najlepšie 
zásobených barov na whisky a koňak 
v Európe. K tomu výborná IPA z najse-
vernejšieho pivovaru na svete Svalbard 
Bryggeri, na nórske pomery príjemné 
ceny (na Svalbarde sa neplatí DPH, 
keďže nórsky štát nemá právo tu vy-

berať dane nad rámec potrieb ostrova) 
a o tretej ráno sa vám ešte vždy nebude 
chcieť ísť domov.

Svalbardská dohoda z roku 1920 prisú-
dila územie Nórsku, no všetci signatári 
dohody sa tu môžu voľne usádzať, ak 
tu majú čo robiť. Aj preto tu v čase 
studenej vojny existovali štyri sovietske 
banské mestá, absolútne nerentabil-
né, s jediným cieľom, udržať sovietsku 
nohu v tejto časti sveta. A tak vás dnes 
čakajú na Svalbarde dva neuveriteľné 

Naša cesta na kraj sveta sa začína v hlavnom meste 
krajiny, ktorej Špicbergy od roku 1925 patria. Nikdy 
inokedy si nebudete v Oslo pripadať tak na juhu ako 
na tejto ceste. Ste tak v tretine cesty na Špicbergy. 
Pre rok 2019 sme pripravili novinku pod patronátom 
škandinavistov. Poďte ju vyskúšať spolu s nami.

výlety do sveta ruských komunistických 
sídlisk v srdci nórskej Arktídy.

V Barentsburgu žije asi päťsto ruských 
(ukrajinských a kaukazských) baníkov, 
ktorých jedinou úlohou je ťažiť tunaj-
šie uhlie čo najpomalšie. Rusi vedia, 
že keď baňu vyťažia, budú sa musieť 
zo Svalbardu stiahnuť. A to sa im 
nechce. Celá táto aj na ruské pomery 
zvláštna investícia je udržiavaná pri 
živote pre to, aby sa tu ročne vyťažilo 
120 000 ton uhlia.

Keď vám ruský Barentsburg pripadá 
ako koniec sveta, príďte do ruského Py-
ramiden. Kedysi živé banícke mesto sa 
zmenilo na mesto duchov, keď ho Rusi 
v roku 1998 opustili. Opustené ubytovne 
baníkov, v ktorých oknách sa uhniezdili 
čajky, dom kultúry s vyloženými hu-
dobnými nástrojmi, jedáleň, ktorá bola 
otvorená nonstop a baníci tu mohli jesť 
kedykoľvek a zdarma, najsevernejšia 
plaváreň na svete, najsevernejší klavír, 
najsevernejší, kedysi luxusný hotel, naj-
severnejšia socha Lenina. 

Na pobreží kúsok za Longyearbyenom 
sa pohybuje ľadový medveď, hovorí 
nám v reštaurácii Huset Nór Kjell. Do 

Husetu sme prišli za unikátnym gas-
tronomickým zážitkom. Reštaurácia 
sa hrdí titulom (ako inak) najsevernej-
šej gurmánskej reštaurácie na svete 
a  ich večerné menu je ozaj zážitok. 
Jeme treščie líčka, pijeme k nim švéd-
ske víno (vo vínnej pivnici majú viac než 
20 000 fliaš a vybrali sme si také, čo 
inde nedostanete) a sme nadšení. Na 
druhý deň neváhame. A tento zážitok 
si odnášame domov v srdci. Ľadový 
medveď hoduje na veľrybe vyvrhnu-
tej na breh len pár metrov od nás. 
Kombinácia špičkovej gastronómie, 
nórskej pohody, ruskej čižmy a fas-
cinujúcej arktickej prírody nám nedá 
spať. Vyskúšajte to v roku 2019 aj vy!

Toto súostrovie ponúka okrem nehos-
tinnej mrazivej krásy aj niečo netra-
dičné - v bývalej bani sa tu nachádza 
Arktický svetový archív, ktorý založi-
la nórska ťažobná spoločnosť Store 
Norske v spolupráci so spoločnosťou 
PIQL, ktorá sa zaoberá profesionálnou 
archiváciou dát. Sem už čoskoro uloží-
me aj archívne dáta BUBO v prakticky 
nezničiteľnej podobe, práve vďaka špe-
ciálnej technológii, ktorú na Slovensku 
poskytuje PIQL Slovakia. BUBO uloží 
na 35 mm archívny film dokumenty, 
fotografie a videá bezpečne, offline a 
až na 500 rokov. Vaše cestovateľské 
zážitky a súčasné podoby našich desti-
nácií tak budú zabezpečené a zostanú 
dostupné aj pre ďalšie generácie.

23.05.2019 → 29.05.2019      
04.07.2019 → 10.07.2019      
22.08.2019 → 28.08.2019

LONGYEARBYEN LEŽÍ NA 
PERMAFROSTE A TAK JE CELÝ 

POSTAVENÝ NA KOLOCH. 

NA MNOHÝCH MIESTACH SA 
PRI VSTUPE PREZUJETE DO 

PRIPRAVENÝCH PAPÚČ

VŠETKO TU JE NAJSEVERNEJŠIE. 
AJ KOSTOL, AJ BANKOMAT. 
AJ VÍNNA PIVNICA S 20 000 

FĽAŠAMI VÍNA 

NA OSTROVOCH SÚ 
ZAKÁZANÉ MAČKY

NA OSTROVOCH JE 
ZAKÁZANÉ UMRIEŤ

TÚTO CESTU SME PRIPRAVILI 
S LÁSKOU PRE VÁS

Špicbergy

ZÁJAZD 
ROKA 2019 
NOVINKA

Kompletný program a úžasná fotogaléria na: 
www.bubo.sk/spicbergy

teraz zľava  

358 €

Kolumbia 5K

Pristávame štyri stupne od rovní-
ka vo výške 2640 m.n.m. na najlep-
šom letisku Južnej Ameriky (podľa 
Skytrax). Osemmiliónová Bogota je 
tretím najvyššie položeným hlavným 
mestom sveta. Kolumbia sa vám za-
páči hneď. Zorientujeme sa výhľadom 
z hory Monserrate.

Tunajšie múzeum zlata je tým najlepším 
svojho druhu na svete. 55 000 artefak-
tov a my pre vás vyberieme tie najlepšie. 
Na záver vojdeme do špeciálnej miest-
nosti, kde sa demonštruje rituál El Do-
rada. Pre cestovateľov bolo legendárne 
jazero pokladov El Dorado magickým 
miestom, kvôli ktorému podstupovali 
nebezpečné výpravy. Kde presne El-
dorádo leží? Vyrážeme k nemu! Máme 
prenajatý luxusný autobus a profesi-
onálny sprievodca vám osvetlí súvis-
losti. S domorodou indiánkou pomaly 
stúpame až na rímsu jazera, v ktorom 
sa našlo mnoho pokladov. Sme TU! Tu 
prebiehal rituál s náčelníkom pokrytým 
zlatým prachom a práve tu sa hádzali 
do jazera drahokamy a zlaté predme-
ty. Tu vznikla legenda o Eldoráde a vy 
už viete čo El Dorado je. Práve v tejto 
oblasti sú aj najväčšie bane na svete 
na smaragdy (kameň lásky a krásy).

Už viete, čo je to FARC, čo sú to ko-
lumbijské kasty, ktorá je najdrahšia 
privátna univerzita a poznáte recept 
na hustú polievku ajiaco. Pili ste už 
čokoládu so syrom? Džús z ovocia lulo 
či guanabana? Čo v Bogote zname-
ná BBC? Sú desiatky pikošiek, ktoré 
máme pre vás v BUBO prichystané. 
Predstavíme si Burundangu, drogu 
pravdy. Kedysi ju používali indiáni Mu-
isca, dnes ju sypú v baroch neskúse-
ným turistom do nápojov. A následne 

Kolumbia patrí medzi najkrajšie krajiny na svete. 
Scenérie pre každú chuť. Zelená džungľa, pohodové 
karibské pobrežie, vysoké Andy s lahodnou lávou, 
kultúra a fascinujúce pamiatky. Značne sme rozšírili 
program, zredukovali sme presuny na minimum 
a venujeme sa zážitkom. Ide o kvalitný originál.

do barov zájdeme. No nemusíte sa 
báť. S BUBO je Kolumbia absolútne 
bezpečná!

Odlietame do centra Ánd. Smeruje-
me do najkrajšej prírody Kolumbie. 
Nasadáme do farebných fotogenic-
kých džípov a vyrážame do hôr. Sme 
v regióne kávy. Kolumbia pestuje zá-
sadne arabicu, teda najkvalitnejšiu 
sortu a my uvidíme, ako káva rastie, 
ktorá je zrelá, ako sa trhá a ochut-
náme tú najlepšiu kávu Kolumbie 
z  provincie Quindio. Ráno prechá-
dzame nedozernými plantážami kávy, 
slnko vychádza a v diaľke sa črtajú 
kopce Los Nevados. Táto nádherná 
oblasť tropických hôr, plantáží kávy 
a mestečiek s tradičnou architektú-
rou, s červenými strechami je od roku 
2011 pod patronátom UNESCO.

Odlietame do druhého najväčšieho 
mesta Kolumbie, do mesta večnej jari, 
do Medellinu. CNN opisuje Medellin 
ako najväčšie prekvapenie, bezpečné 
mesto s najväčším potenciálom pre 
turizmus. Príjemné mesto s modernou 
architektúrou, sochami na uliciach, 
plné kvetín. Dáte si bandeja paisa 
v reštaurácii, kde jedával Pablo Esco-

bar? Spoznáme mesto, odkiaľ vládol 
kartel, ideme po stopách Narcos. Čo 
je pravda a čo sú mýty? Medellin je 
vyhlásený nočnými klubmi a unikátnou 
tanečnou scénou.

Odlietame ku Karibiku. Pristávame 
v kolumbijskej Florencii. Bienvenido 
a  Cartagena de Indias. Hory vy-
striedali trópy a teploty sú tridsať 
stupňov. Skáčeme do karibských vĺn.
Prechádzame sa magickým mestom 
a cítime sa ako v románoch Gabriela 
Garciu Marqueza, ktorý Cartagenu 
miloval. Ukážeme si Marquezov dom 
a porozprávame si o kráse jeho diel. 
Reštaurácie sú skvelé. Odporúčame 
dvojmichelinskú Pata Negra de Paco 
Roncero a Magoga. Slnko zapadá do 
teplého Karibiku, kolumbijská vlajka sa 
hrdo trepoce v teplom vzduchu, všade 
vône, farby, pohoda. No život v meste 
sa tým nekončí, obchody aj reštaurá-
cie sú ešte otvorené dlho do noci.

08.03.2019 → 17.03.2019       
26.04.2019 → 05.05.2019       
29.07.2019 → 07.08.2019              
04.11.2019 → 13.11.2019 

08.03.2019 → 20.03.2019             
26.04.2019 → 08.05.2019       
29.07.2019 → 10.08.2019              
04.11.2019 → 16.11.2019

08.03.2019 → 22.03.2019
26.04.2019 → 10.05.2019
29.07.2019 → 12.08.2019
04.11.2019 → 18.11.2019

K.K.K.K.K 
KÁVA, KOKAÍN, KOLIBRÍKY, 

KARIBIK A KARTACHÉNA 

PO STOPÁCH PABLA ESCOBARA 
A ATMOSFÉRY NARCOS

DOTKNITE SA NAJVYŠŠEJ 
PALMY SVETA 

OCHUTNAJTE JEDNU 
Z NAJLEPŠÍCH KÁV SVETA  

A ČAJ Z KOKY

ZAŽITE ELDORÁDO, NA VLASTNÉ 
OČI NEUVERITEĽNÉ BOHATSTVO

NAVEČERAJTE SA VO VÄZNICI 
– SVETOVÝ UNIKÁT – BUBO 

OPÄŤ PRVÉ

Kolumbia,  Galapágy 16  dní

Kolumbia, Panama 13 dní

Kolumbia 5K 10 dní

ZÁJAZD 
ROKA 2019 
NOVINKA

Kompletný program a úžasná fotogaléria na: 
www.bubo.sk/kolumbia

Autor textu a fotografií: 
Ľuboš Fellner – bubo Autor textu: 

Jozef Zelizňák – bubo
Autor fotografií:

Archív – bubo

teraz zľava  

teraz zľava  

teraz zľava  

365 €

461 €

853 €
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 Marina Bay Sands  Marriott Marquis NYC

 The Retreat ªt Blue Lagoon

 Alte Kalkofen Lodge  Sofitel Angkor Phokeethra  Kempinski Dead Sea Paradisus Princesa del Mar

 Serrano  Ritz Carlton

 JW Marriott

Luxus Islandu dlho spočíval 
v úžasnej prírode, nekonečných 
dňoch či zimnej polárnej žiare. 
Dnes vám však už ponúkne viac. 
Na jar 2018 otvoril nový päť-
hviezdičkový hotel priamo pri 
Modrej lagúne. Za 4800 eur (2 
noci) vás v apartmáne čaká 60 
metrov štvorcových severského 
luxusu, 28 metrov štvorcových 
terás, vstupy do neuveriteľných 
spa a najmä súkromná Modrá 
lagúna, ktorá nadchne aj naj-
náročnejších.

Chcete bývať v strede sveta? 
Vyberte si tento hotel priamo 
na Times Square a ráno tu tak 
budete prví. Priestranné izby 
s dokonalým výhľadom, nech sa 
dívate na ktorýkoľvek smer. Čím 
vyššie si vyberiete izbu, tým je 
pocit z New Yorku lepší. Využite 
bar a dajte si drink Manhattan 
s nezabudnuteľným výhľadom 
na (ako inak) Manhattan. Ne-
strácajte čas, bývajte v  srdci 
New Yorku a spoznávajte všetky 
tváre tohto absolútneho mesta.

Leží v absolútnom centre a všet-
ko sa točí okolo neho. A my le-
žíme pri bazéne, ktorý raritne 
spája strechy všetkých troch veží 
hotela a svet sa točí okolo nás. 
Väčšinu času sa pohybujeme 
práve tu hore na terase rozlohy 
hektára, infinity pool je najdlhší 
svojho druhu na svete, ako inak. 
Dáme si drink, potom 3 lenivé 
tempá, opierame sa o okraj ba-
zéna a pod nami je panoráma 
najrozvinutejšieho mesta sveta 
ako na dlani.

Bližšie k Angkor Watu sa už takto 
kvalitne bývať nedá. Medzi 
návštevou chrámov si zaplá-
vate v najväčšom bazéne v celej 
Kambodží. Tu sa cítite ako pri 
mori. Doprajte si luxus v sláv-
nom spa, zahrajte si golf na 18 
jamkách. Vaše deti poteší rybník 
plný rýb, na recepcii dostanete 
udicu a môžete sa pred deťmi 
ukázať. Servis v hoteli je veľmi 
prirodzený a s úsmevom. Raňajky 
jednoducho dokonalé.

Zažite pocit, keď ste uprostred 
ničoho. Táto lodge sa nachádza 
na farme v Namíbii, desiatky 
kilometrov nie je okolo vás nič, 
len divočina. Pri večeri a raňaj-
kách z terasy pozorujte antilo-
py a zebry pár metrov od vás, 
ako sa prišli napiť. Komfortné 
izby a veľmi ústretový perso-
nál sú samozrejmosť. Pozrite si 
aj najväčšiu zbierku lithopsov, 
rastlín pripomínajúch drobné 
kamienky. Na toto miesto nikdy 
nezabudnete.

Nadčasový luxus priamo na 
Copacabane. Užite si Rio z lu-
xusného rezortu renomovanej 
siete Marriott. Barack Obama 
je len jednou z mnohých sláv-
nych osobností, ktoré pri poby-
te v Riu preferujú práve tento 
hotel. Nádherné výhľady na Rio 
de Janeiro, lahodné raňajky 
v Terraneo s výhľadom na legen-
dárnu pláž. Večerný drink v bare 
Moonlounge a  zaplávajte si 
v bazéne rovno na streche s po-
hľadom na mesto bohov.

Luxus a elegantný servis sú tu na 
prvom mieste. Na okraji krásnej 
jemnej pieskovej pláže na vás 
čaká kráľovský servis. Veľký 
a priestranný areál s bazénom, 
športoviskami, knižnicou a ob-
chodmi. Izby vybavené najmo-
dernejšou technikou, súkromnou 
terasou, luxusnou kúpeľňou so 
značkovou kozmetikou, klimati-
záciou, fénom, TV, trezorom. 
Všetko čo očakávate od špičko-
vého exkluzívneho rezortu.

Od národného parku nás od-
deľuje len rieka s 35 kilovými 
lososmi a obrovskými pstruh-
mi. Jazdiareň patriaca hotelu 
je plná koní a prevezú aj tých, 
čo na koni nikdy nesedeli. Nedo-
tknutá príroda, nezregulovaná 
rieka a nedozerné pampy, ktoré 
končia strmými žulovými pocuk-
rovanými štítmi, tým najkrajším, 
čo Patagónia má. Tento hotel 
je úžasnou päťhviezdičkovou 
atrakciou.

Už hlbšie klesnúť nemôžete. 
Tento hotel sa totiž nachádza 
na najnižšom mieste planéty. 
Mŕtve more a deväť bazénov, 
stovky metrov dlhých a archi-
tektonicky výnimočných. Dizajn 
hotela pripomína Semiramidine 
visuté záhrady v Mezopotámii. 
Keď už raz takto klesneme, naša 
BUBO partia zvykne do polud-
nia popíjať šampanské, ktoré 
je súčasťou raňajkového menu.

Už vstup do hotela pôsobí impo-
zantne: lobby pripomína obdobie 
amerických zlatých päťdesiatych 
rokov. Vstupný bar z masívneho 
dreva spomína na Ernesta He-
mingwaya, Daiquirí, ako ho robia 
tu, by nepohrdol ani Hemingway. 
V správnych pohároch so stopkou, 
jemne nasekaný ľad na takmer 
snehovú kašu a optimálne do-
ladené ingrediencie, aby sa vám 
drink nerozpadol po prvom dúšku. 
Tento hotel myslí na detaily a tu 
bývate o úroveň vyššie.

TOP HOTELOV NAŠEJ 
PLANÉTY

NA BUBO CESTÁCH 
DO NAMÍBIE

NA BUBO CESTÁCH 
NA KUBU

NA BUBO CESTÁCH 
DO KAMBODŽE

NA BUBO CESTÁCH 
DO JORDÁNSKA

NA BUBO CESTÁCH 
DO CHILE

NA BUBO CESTÁCH 
NA BALI

NA BUBO CESTÁCH 
DO BRAZILIE

NA BUBO CESTÁCH 
DO SINGAPURU

NA BUBO CESTÁCH 
DO USA

NA BUBO CESTÁCH 
NA ISLAND

singapur

namíbia kuba kambodža jordánsko

chile

island

usa bali

brazília
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Najkrajšie 
pamiatky 
sveta

Prilietame do Barmy, krajiny, kde sa 
vesluje nohami, muži nosia sukne 
a ženy fajčia hrubé cigary. Prechádzky 
večerným Yangonom, kde sa pomedzi 
nádherné pagody derie kapitalizmus 
a krajina sa rýchlo mení.

BUBO prišlo do Barmy už v roku 1996 
medzi prvými cestovateľmi zo sveta 
vôbec. V Barme vtedy vládla tvrdá 
vojenská diktatúra, armáda udeľovala 
len šesťdňové víza, krajina sa riadila 
podľa rozhodnutí astrológov, nebol in-
ternet, neboli mobily, v Mandalay sme 
chodili na predstavenia barmského 
disentu v obývačke Fúzatých bratov 
a my sme sa zamilovali. Vďaka tomu 
vám osvetlíme súvislosti celkom inak.

Zlatá pagoda BOTATAUNG, drink 
v luxusnom koloniálnom hoteli Strand, 

Kambodžský Angkor Wat bol nominovaný za najkrajšiu 
pamiatku sveta aj tento rok. V BUBO vyhráva zasa 
opakovane barmský Bagan. Najdobrodružnejšou 
časťou je cesta Laosom do prekrásneho mestečka 
Luang Prabang, ktoré je pod patronátom UNESCO. 
Vnorte sa prosím do prepracovaného itineráru, ktorý 
vie poskytnúť iba BUBO. Vitajte!

V BUBO si myslíme, že jazero Inle je 
najexotickejšie jazero a to sme prešli 
celý svet. Najprv nájdeme rybárov, 
ktorí veslujú na jazere v stoji pomo-
cou nôh a do kónických sietí chytajú 
úlovok. Okolo nás sú 2000 m vysoké 
vrchy. Presunieme sa krížom cez jazero 
a následne vojdeme do takzvaného 
západného koridoru a budeme stúpať 
proti prúdu rieky, ktorá sa hadí pome-
dzi sýtozelené ryžové polia. Preletíme 
vrchy a pristávame na letisku medzi 
ryžovými poľami. Autá jazdia vľavo 
a my vieme, že sme v Thajsku. Krajinu 
zlata vystriedala krajina úsmevov.

Veľké dobrodružstvo pokračuje. Pu-
tujeme dolu prúdom Mekongu tou 
najtradičnejšou cestou. Príchod do 
LUANG PRABANG, nádherne situo-
vaného mestečka pod patronátom 
UNESCO.

Každý malý chlapec sa v Laose stane 
mníchom a ráno ide v šafranovom 
rúchu s miskou v ruke po žobraní. Ak 
mu dobrí ľudia nič nedajú, dnes nebude 
jesť. Aj chlapec z bohatej rodiny po-
cíti, čo to je byť odkázaný na pomoc 

druhého a čo to znamená pomôcť. 
My ráno vstaneme, zoberieme si ryžu, 
postavíme sa na miesto, kadiaľ mnísi 
chodia a prispejeme k  ich almužne. 
Mních neďakuje, to vy ste vďační jemu 
za to, že vám umožnil zlepšiť si karmu. 
Na záver dňa sa vyšplháme spoločne 
po 328 schodoch na vrchol PHOUSI 
a vychutnáme západ slnka nad Luang 
Prabang a riekou Mekong.
Francúzske raňajky či slížová laoská 
polievka? Odlet k ďalšej úžasnej pa-
miatke ANGKOR. Uvidíme ho celý, ale 
zoberieme vás aj hlboko do džungle 
do chrámu, ktorý nevidel takmer žia-
den Slovák. Objavovanie a históriu 
kombinujeme s oddychom v našom 
hotelovom bazéne (najväčší v  juho-
východnej Ázii).

BAGAN, LUANG PRABANG, 
ANGKOR WAT 

KOMFORTNÁ CESTA PO TOP 
PAMIATKACH SVETA

PRIPRAVIL OSOBNE 
ĽUBOŠ FELLNER 

JAZERO INLE, PLAVBA PO 
MEKONGU, ŠARM YANGONU

ŠVEDAGON – VIAC ZLATA NEŽ 
V BRITSKÝCH BANKÁCH

VYUŽITE NAŠICH 25 ROKOV 
SKÚSENOSTÍ V REGIÓNE

ZÁJAZD 
ROKA 2019 
NOVINKA

Egypt

Už pri prílete na vás dýchne duch 
Orientu. A to je teda poriadny šok! 
Autá sa rútia jedno cez druhé, neustále 
trúbia, predbiehajú sa, do toho sa ob-
čas snaží nejaký chodec prekľučkovať 
pomedzi autá alebo stredom cesty 
cupitá oslík s károu. Staré egyptské 
príslovie hovorí, že pruhy sú na ceste 
preto, aby bola krajšia.

Už vidíme na obzore obrysy jediného 
do dnešných dní zachovaného starove-
kého divu sveta. Celý komplex v Gize je 
obrovský, no my ho presnoríme a pre-
bádame veľmi dôkladne. Pozrieme sa 
aj do vnútra. A je to úžasný zážitok!

Poznávame Egypt celkom inak. Na-
späť v centre starej Káhiry ešte raz 
opustíme naše storočie a na trhovisku 
Khan al Khalili sa ponoríme do fluida 
starovekého Orientu. Tu sa nezme-
nilo nič už stovky rokov. Stále tí istí 
meďotepci a  ich ťukanie do plechu, 
rovnaké pestrofarebné stany na ra-
madán a pohreby, výkriky predavača 
studených nápojov, lákanie predava-
čov zlata, vyspevovanie zvolávača na 
modlitby z minaretu mešity Hasana, 
vnuka proroka Mohameda (nech je 
mier s ním), uponáhľaní študenti pre-
chádzajúci cez cestu do univerzity 

al Azhar. Všetko toto tu bolo pred 
nami a bude dlho po nás. Od pre-
davača s klepotajúcimi plechovými 
tanierikmi si dáme veľkú porciu vý-
datného, vegetariánskeho, ale hlav-
ne chutného kushari a pokračujeme 
v ceste na vlakovú stanicu, z ktorej 
sa prekvapivo čistým a  luxusným 
lôžkovým vlakom presunieme až na 
úplný juh do Núbie.

Toto všetko a ešte viac môžete za pár dní zažiť, 
spoznať, ochutnať, pocítiť a prežiť v krajine s arab-
ským názvom Masr. Že vám to nič nehovorí? A čo 
staroveký názov Kemet? Ešte stále nič? Keď sa ale 
povie Egypt, každý si predstaví more a pyramídy. 
Vydajte sa v roku 2019 do Egypte s BUBO na 
obnovenej premiére a zažijete krajinu celkom inak. 
Poďte s nami na dlhú a úžasnú cestu popri Níle.

Využívate desiatky ro-
kov našich skúsenos-
tí. Toto plážoví turisti 
v Egypte neuvidia. Ráno 
nás víta Aswan, jedineč-
ná brána do čiernej Af-
riky na prvom nílskom 
katarakte. Teplo, vôňe, 
egyptské vône a hlavne 
široké úsmevy na čier-
nych tvárach Núbijcov. 
Za blankytne modrým 
Nílom sa na druhej 
strane črtá žltý piesok 
Sahary. Preplavíme sa 
felukou na druhý breh, 
kde nasadneme na ťavy 
a vydáme sa objavovať 
púšť. Večerný Aswan má 
zvláštne kúzlo. Teplota 
trochu klesne, rozžiaria 
sa obchodíky na trhu, 

miestni posedávajú na ulicach, fajčia 
shishu a debatujú.

My pokračujeme na juh, k sudánskym 
hraniciam, kde pre nás prvé ranné 
lúče osvietia monument pýchy, sily 
a lásky. Abu Simbel. Oba chrámy sú 
staré 3500 rokov, ale zároveň sú ukáž-
kou modernej techniky, keď ich pred 
šesťdesiatimi rokmi vedci a inžinieri 

zachránili pred vodami novej prie-
hrady a premiestnili celú skalnú horu 
aj s vytesanými chrámami o pár sto 
metrov vyššie. Návrat do centrálneho 
Egypta nám sľubuje ďalšie úžasné 
zážitky a ukážky toho najlepšieho, 
čo Nová ríša starého Egypta ponúka. 
V Luxore, v Karnaku, ale najmä na 
Západnom brehu bolo všetko podria-
dené životu po smrti, preto sa veľkí 
panovníci snažili pre seba zabezpečiť 
večný život budovaním najhonosnej-
ších, najväčších a najvyzdobenejších 
pamätníkov. Ešte aj najbezvýznam-
nejší faraón s najmenšou hrobkou 
v celom Údolí kráľov mal takú poh-
rebnú výbavu, že ju archeológovia 
vyťahovali tri roky! Zájdeme do sta-
ručkého Egyptského múzea na Midan 
Tahrír v strede Káhiry, kde zoči-voči 
posmrtnej maske mladučkého kráľa 
Tutanchamóna rozmýšľame o tom, 
aký úžasný je súčasný Egypt a aký 
musel byť Egypt staroveký počas celej 
jeho neuveriteľne dlhej histórie. Vďa-
ka výkladu vášho sprievodcu už tejto 
krajine rozumiete.

A viete čo? V lietadle zistíte, že ste sa 
zaľúbili. Do Egypta, do jeho púšte, do 
modrého Nílu, ale hlavne do egyptskej 
pohostinnosti a úprimného úsmevu 
Egypťanov, ktorí nás spolu s výkrikmi 
Welcome to Egypt, my friend! budú 
sprevádzať ešte veľmi dlho.

VEĽKÝ OKRUH EGYPTSKOU 
HISTÓRIOU 

GIZA, STARÁ KÁHIRA,  
ASWAN

MÁGIA CHRÁMU  
ABU SIMBEL

SO SPRIEVODCOM, KTORÝ  
EGYPT MILUJE UŽ 25 ROKOV

EGYPT CELKOM INAK

ZÁJAZD 
ROKA 2019 
NOVINKA

Kompletný program a úžasná fotogaléria na: 
www.bubo.sk/egypt

Kompletný program a úžasná fotogaléria na: 
www.bubo.sk/najkrajsie

presun cez čínsku, indickú a moslim-
skú štvrť, okolo jazera Kandawgyi. 
ŠVEDAGONSKÁ PAGODA je abso-
lútnym základom Yangonu, základom 
Barmy. Spoznáme krajinu, ktorá sa 
ťahá od Andamanského mora až k Hi-
malájam. Prechádzame bezpečnou 
oblasťou s usmievavými ľuďmi, kde 
ženy majú na tvárach zvláštny biely 
make up – tanaku. Popri ceste deti 
predávajú pečené lastovičky, pečené 
potkany, anonu.

Prichádzame do Baganu. 2200 pagod, 
stúp a chrámov veľkých ako naše kos-
toly natesnaných na malej ploche. Za-
žijeme úžasný východ slnka. Vstúpime 
do zlatej ŠVEZIGONSKEJ PAGODY 
kráľa Anawrahtu. Ďalšie chrámy bu-
deme odhaľovať na konských rikšiach. 
Svetová romantika.

Autor textu a fotografií: 
Ľuboš Fellner – bubo

Autor textu: 
Peter Rea – bubo
Autor fotografií:

Archív – bubo,
Ľuboš Fellner – bubo

04.03.2019 → 14.03.2019   
27.04.2019 → 07.05.2019            
15.07.2019 → 25.07.2019    
21.10.2019 → 31.10.2019    
04.11.2019 → 14.11.2019 

09.04.2019 → 21.04.2019   
13.05.2019 → 25.05.2019  
08.07.2019 → 20.07.2019  
22.10.2019 → 03.11.2019

Egypt maximálne 
poznanie Najkrajšie pamiatky 

sveta
teraz zľava  

teraz zľava  176 € 371 €
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Island-Nórsko 2260 € 406,80 € ✗ ✗ ✗ 1

Island 1680 € 302,40 € ✗ ✗ ✗ 1

Škótsko 1700 € 306 € ✓ ✗ ✗ 1

Nórsko 1600 € 288 € ✗ ✗ ✗ 1

Metropoly Škandinávie 1330 € 239,40 € ✓ ✗ ✗ 1

Rusko Moskva-Petrohrad 1600 € 288 € ✓ ✗ ✗ 1

Kyjev, Minsk, Moskva, 
Petrohrad 2120 € 382 € ✗ ✗ ✗ 1

Škótsko-Nórsko 2510 € 451,80 € ✓ ✗ ✗ 1

Island, Grónsko 3250 € 585 € ✗ ✗ ✗ 1

Nórsko, Lofoty, Rusko 2890 € 520 € ✗ ✗ ✗ 1

Špicbergy 1990 € 358 € ✓ ✗ ✗ 1

Portugalsko-Madeira 1750 € 315 € ✓ ✗ ✓ 1

Alpská päťka 1150 € 207 € ✗ ✗ ✗ 1

Florencia-Rím 1580 € 284,40 € ✓ ✗ ✗ 1

Tour de France pre gurmánov 1650 € 297 € ✓ ✗ ✗ 1

Paríž, Londýn 1580 € 284 € ✓ ✗ ✗ 2

Írsko a Severné Írsko 1750 € 315 € ✓ ✗ ✗ 1

NAJPOPULÁRNEJŠIE 
ZÁJAZDY DO ÁZIE:
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Thajsko, Malajzia, Singapur 1680 € 302,40 € ✓ ✓ ✗ 1

Srí Lanka 1680 € 302,40 € ✓ ✓ ✓ 1

Malajzia, Singapur, Bali 1590 € 286,20 € ✓ ✓ ✓ 1

Čína – pre milovníkov histórie 1950 € 351 € ✓ ✓ ✗ 1

Vietnam, Kambodža 2190 € 394,20 € ✓ ✓ ✗ 1

Čína, Tibet, Nepál, India 2765 € 497,70 € ✗ ✓ ✗ 1

Zlatá cesta Japonskom 3580 € 644,40 € ✓ ✓ ✗ 1

India, Nepál 1980 € 356,40 € ✗ ✓ ✗ 1

Najkrajšie pamiatky sveta 2060 € 370,80 € ✓ ✓ ✗ 1

Barma 2790 € 502,20 € ✗ ✓ ✗ 1
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3253 term
ínov 

263 zájazdov 
217 destinácií

V Európe naďalej priťahuje severná 
Európa a príjemný vzduch Atlanti-
ku. Nórske fjordy, islandské sopky 
a škótska vysočina sú najpopulár-
nejšími destináciami v  horúcom 
európskom lete, zatiaľ čo poznáva-
nie Lisabonu, najlepšie francúzske 
reštaurácie či Toskánsko si užívajú 
tí, čo chcú spoznať kontinent. Po 
úspešných MS vo futbale budú lá-
kať aj dve najkrajšie ruské mestá. 
V roku 2019 vás čaká viac termínov, 
menšie skupiny a ešte viac zážitkov.

Aj v roku 2019 bude naše ponuke kra-
ľovať kombinácia TMS (Thajsko, Ma-
lajzia, Singapur), ktorá je ideálnym 
mixom poznávania a relaxu. Na päty 
jej však stúpa Sri Lanka a spojenie 
Vietnam, Kambodža. Tešíme sa aj na 
novinku Najkrajšie pamiatky sveta, 
kde môžete na jednej ceste spoznať 
barmský Bagan, Luang Prabang 
v Laose a symbol Kambodže Angkor 
Wat. Milovníkov Himalájí nadchnú 
naše cesty do Tibetu, Bhutánu či 
Nepálu. Každému, kto mal pocit, že 
videl všetko, odporúčame Indiu. Ázia 
je náš obľúbený kontinent a toto je 
len špička ľadovca z našej ponuky.

Už vás nudia stredomorské leto-
viská, Seychelly či Maldivy a chcete 
zažiť niečo nové? Pozrite si Austráliu 
či Nový Zéland a skombinujte si ich 
s niektorým ostrovom. Papua Nová 
Guinea bola v roku 2018 zaslúžene 
hit a každý, kto ju navštívil, vám po-
tvrdí, že zážitok z návštevy tamoj-
ších kmeňov prekoná všetky vaše 
očakávania. Naše najvyššie zľavy 
roka sa vzťahujú aj na všetky cesty 

Dnes už znie neuveriteľne, že Afri-
ka pôsobila dlhé roky ako kontinent 
pre dobrodruhov. V roku 2019 bude 
pevne na cestovateľskej mape Slo-
vákov. Láka safari v Keni v kombi-
nácii s oddychom na Zanzibare. 3 x 
naj Afriky ponúka zasa kombináciu 
najlepšieho safari s najkrajšími vodo-
pádmi a materským mestom Afriky 
Kapským mestom. Dobrodružným 
povahám ponúkame najlepšie ex-
pedície na Slovensku. Všetko pod 
patronátom MUDr. Ľuboša Fellnera.

Trump nie je dôvod zrieknuť sa krás 
národných parkov USA či energie 
hlavného mesta sveta, liberálneho 
New Yorku. V kombinácii s najkrajší-
mi karibskými ostrovmi je to priam 
neodolateľný mix. Západ Kanady 
láka prírodou, východ zasa šarmom 
Quebecu či silou Niagarských vodo-
pádov. Ak máte radi históriu, musí-
te vidieť Mexiko - desiatky pyramíd 
a príbehy indiánov, k tomu skvelá 
kuchyňa, tequila a tyrkysový Kari-
bik. Kubu už ani nespomíname. Tam 
sme ako doma. No našou špeciali-
tou je aj veľká cesta do Patagónie, 
ktorá nadchne aj tých najnáročnej-
ších a najzhýčkanejších z vás.

NAJPOPULÁRNEJŠIE ZÁJAZDY 
DO AFRIKY A BLÍZKY A STREDNÝ VÝCHOD:

JAR Namíbia Botswana 
Zimbabwe 3400 € 653,40 € ✓ ✓ ✗ 1

Namíbia, Botswana, 
Zimbabwe 3230 € 581 € ✓ ✓ ✗ 1

JAR Total 3050 € 549 € ✓ ✓ ✗ 1

3X NAJ Afriky 1860 € 334,80 € ✓ ✓ ✗ 1

Keňa Zanzibar 2940 € 529,20 € ✓ ✓ ✓ 1

Keňa, Tanzánia, Zanzibar 3250 € 585 € ✓ ✓ ✓ 1

Kapské mesto 935 € 168 € ✓ ✓ ✗ 1

3 x naj Afriky a Maurícius 3160 € 568 € ✓ ✓ ✓ 1

Madagaskar 3380 € 608,40 € ✓ ✓ ✗ 1

Etiópia, Džibuti 5090 € 916,20 € ✓ ✓ ✗ 2

JAR, Lesotho a Maurícius 2950 € 531 € ✓ ✓ ✓ 1

Rwanda, Burundi, Uganda 4460 € 802,80 € ✓ ✓ ✗ 2

Etiópia, Danakil 1810 € 326 € ✗ ✓ ✗ 2

Západoafrické 
dobrodružstvo 2640 € 475 € ✗ ✓ ✗ 2

Sudán – Modrý a Biely Níl 2510 € 452 € ✗ ✓ ✗ 2

Posledný raj 7810 € 1406 € ✗ ✓ ✗ 1

Egypt 980 € 176,40 € ✓ ✓ ✓ 2

Izrael, Jordánsko komfortne 1650 € 297 € ✓ ✓ ✗ 2

Irán 2480 € 446,40 € ✓ ✓ ✗ 1

NAJPOPULÁRNEJŠIE ZÁJAZDY 
DO AMERIKY A KARIBIKU

Kuba Absolut total 2050 € 369 € ✗ ✓ ✓ 1

Peru Bolívia 2850 € 513 € ✗ ✓ ✗ 1

Mexiko 2140 € 385,20 € ✓ ✓ ✓ 1

Kolumbia 5K 2030 € 365,40 € ✓ ✓ ✓ 1

USA – západ 2680 € 482,40 € ✓ ✓ ✓ 1

Patagónia, Argentína, Brazília 3390 € 610,20 € ✗ ✓ ✗ 1

Patagónia, Ohňová zem  
– luxusná plavba 6320 € 1137,60 € ✓ ✓ ✓ 1

Ríšou Mayov 2850 € 513 € ✗ ✓ ✗ 1

Chile, Peru Bolívia 2680 € 482,40 € ✗ ✓ ✗ 1

Kanada západ 3160 € 568,80 € ✓ ✓ ✗ 1

Banánové republiky 2690 € 484,20 € ✓ ✓ ✓ 1

NAJPOPULÁRNEJŠIE ZÁJAZDY 
DO AUSTRÁLIE A OCEÁNIE:

Nový Zéland, Austrália 4310 € 775,80 € ✓ ✓ ✗ 1

Nový Zéland - Stredozem 4290 € 772,20 € ✓ ✓ ✗ 1

Austrália letecký okruh 5300 € 954 € ✓ ✓ ✗ 1

Austrália a Bali 2860 € 514,80 € ✓ ✓ ✓ 1

Austrália, Nová Kaledónia a 
Vanuatu 6750 € 1215 € ✓ ✓ ✗ 2

Nový Zéland a Cookove ostrovy 4680 € 842,40 € ✓ ✓ ✗ 1

Austrália a Samoa  
– cesta na kraj sveta 6750 € 1215 € ✓ ✓ ✗ 1

Lovci ľudožrútov 8580 € 1544,40 € ✗ ✓ ✗ 2

Cesta okolo sveta naprieč 
Pacifikom 9480 € 1706,40 € ✓ ✓ ✗ 1
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 Výhľad z bazéna  Ľadovým Altajom

 Grand Canyon

 Na koňoch Petrou  Ulovení ľudožrúti

 Sami na múre  Na cyklorikšiach  Lietajúci Indiáni

 Vrtuľník v riu  Prírodopisný seriál

 Vorvaní orgazmus

 Biela jachta  Sieň slávy

 Sedem pláží

 Prechádzka s levmi  Jo NesbØ

Záver cesty vo veľkom štýle. Po-
hľad na singapurskú panorámu 
z vášho bazéna na streche hote-
la Marina Bay Sands. Rezervujte 
si izbu v ikone Singapuru.

Na koňoch či peši k najvyšším 
vrchom Tavan Bogd na čínsko-
-rusko-mongolskej hranici.

Postaviť sa na okraj Grand Canyo-
nu je úchvatný zážitok. A čo takto 
sa prejsť po presklenom chodníku 
1100 metrov nad riekou Colorado? 
Pozrite sa na dno tohto najväčšie-
ho kaňona na svete.

Prechádzka po Veľkom múre – 
množstvo schodov, úžasné vý-
hľady a stavba, ktorá stelesňuje 
tisíce rokov čínskej kultúry. A my 
sa pokúsime prekvapiť vás, vyhnúť 
sa davom a mať múr len pre seba.

Toto je neuveriteľné. Domorodí 
indiáni sa točia vysoko nad vami 
v  obrovských kruhoch. Tento 
umelecký výkon si vychutnáme 
s tequilou v ruke a pri indiánskej 
hudbe.

Nikde inde nemáte taký dôvod 
prekonať strach z  letu vrtuľ-
níkom a pozrieť sa na mesto 
zhora. Od dnes budete vtákom 
závidieť. Rio je z ich perspektívy 
božské.

Zdatným odporúčame trekking 
k Aaronovej hrobke. Pri hrobke 
brata Mojžíša budete sami. Kone, 
ktoré odnesú vašu batožinu či vás 
osobne sú v cene.

Zažite obrovskú radosť v kmeni 
Huli, keď sa vám toto podarí. 
Ďaleko v horách PNG, iba my 
a iba oni.

Prenajatou jachtou pomedzi 
dračie skaly (UNESCO). Tropické 
more, krevety a biele víno. A plav-
bu máte už v základnej cene!

Kto fandí hokeju, v Toronte sa 
určite zastaví v hokejovej sieni 
slávy. Aj Slovensko a Česko v nej 
má svojich zástupcov. Vkusne 
zariadená expozícia a  hlavne 
Stanley Cup tu rozbúcha srdce 
každého fanúšika.

Navštívime až 7 rôznych pláží od 
tých najznámejších až po skryté 
drahokamy. Kde je to možné, je 
v cene all inclusive. Inde si objed-
náme homáre priamo z útesu.

Aj tento región vám ukážeme inak 
a lepšie. Vstúpte s nami do chaosu 
Starého Dillí a na bicyklových rik-
šiach objavte svet, čo sa nemení 
už stovky rokov.

Zrazu sa vorvaň potopí, chvos-
tovú plutvu veľkosti mikrobu-
su vymrští do vzduchu a loďou 
zaznie výkrik nadšenia oooch.  
Fakt dobré!

Kajuta je priestranná, svetlá 
a  luxusná. Nehľadajte tu však 
televízor. Príroda vám cez veľké 
okno vysiela nádherný prírodo-
pisný seriál dvadsať hodín denne. 
Sme na juhu a svetlo je dlhšie než 
na severnej pologuli.

Prechádzka so psíkom je bežná 
vec. Venčili ste už ale niekedy leva? 
Na Victoria Falls v Zimbabwe sa 
môžete s levmi prejsť. Zažite túto 
jedinečnú aktivitu na vlastnej koži, 
nebudete banovať.

Po stopách najznámejších nór-
skych románov, ktoré sme pre-
kladali my. Nazrieme do štvrte 
Holmenkollen, kde bývala Ra-
chel. Večeru si dáme v Schro-
derovi, kde sa opíjal Harry Hole.

ATRAKCIÍ, 
KTORÉ SÚ NA 

CELÝ ŽIVOT

NA BUBO CESTÁCH 
DO JORDÁNSKA

NA BUBO CESTÁCH NA  
PAPUU NOVÚ GUINEU

NA BUBO CESTÁCH 
DO ČÍNY

NA BUBO CESTÁCH 
DO MEXIKA

NA BUBO CESTÁCH 
DO SINGAPURU

NA BUBO CESTÁCH 
DO MONGOLSKA

NA BUBO CESTÁCH 
DO USA

NA BUBO CESTÁCH 
DO BRAZÍLIE

NA BUBO CESTÁCH 
DO AFRIKY

NA BUBO CESTÁCH 
DO NÓRSKA

NA BUBO CESTÁCH 
DO INDIE

NA BUBO CESTÁCH 
NA NOVÝ ZÉLAND

NA BUBO CESTÁCH 
DO VIETNAMU

NA BUBO CESTÁCH 
DO KANADY

NA BUBO CESTÁCH 
NA KUBU

NA BUBO CESTÁCH 
DO PATAGÓNIE

∞
VIAC ZÁŽITKOV NÁJDETE PRI KAŽDOM 
ZÁJAZDE NA BUBO.SK
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Safari

Martin Karniš
SPRIEVODCA BUBO

Vyštudovaný zoológ je v BUBO klientmi právom považova-
ný za najväčšieho odborníka na africké safari. Za 15 rokov 
sprevádzanie pre BUBO však precestoval celý svet. Srtále sa 
najradšej rozpráva s Masajmi na cestách po Keni či Tanzánii. 
Okúzlila ho Rwanda, Uganda aj Etiópia. Zatiaľ sme nenašli 
bežnú otázku zo živočíšnej ríše, ktorú by Martin nedokázal 
zodpovedať. Keď si od neho zvieratá potrebujú oddýchnuť, 
sprevádza v Thajsku, Malajzii a Singapure, alebo v Austrálii, 
ktorú prešiel krížom krážom. Martinove koníčky sú príroda, 
história a spoznávanie nových ľudí.

Dokumentárne filmy z Afriky fascinujú 
svet. A vy ich môžete vidieť na vlastné oči. 
Afrika ponúka množstvo safari a ľahko 
sa stane, že si vyberiete zle. Ako si však 
správne vybrať? Do ktorej krajiny ísť? 
My v BUBO sme už 26 rokov najväčším 
organizátorom safari a radi vám s týmto 
výberom poradíme. Každý africký štát má 
svoju typickú krajinu a každý národný park 
inú skladbu zvierat. Chcete vidieť leva? 
Choďte do Masai Mara v Keni. Chcete 
vidieť slony? Choďte do Chobe v Botswane. 
Prečítajte si nášho sprievodcu safari.

 Maasai Mara Amboseli Ngorongoro Kruger Etosha Chobe
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Afrika je jedinečná, skutočná a takmer 
každý, kto na jej červenú zem položil 
nohu, si ju zamiloval. Láka sem najmä 
safari. Tú najklasickejšiu predstavu 
o  africkom safari spĺňa východo-
africká Masai Mara v Keni a oblasť 
Serengeti-Ngorongoro v Tanzánii. 
Otvorená a nedozierna krajina po-
siata osamotenými akáciami, pod 
ktorými odpočívajú slony, žirafy, levy. 
Savana je veľmi prehľadná a zvieratá 
vidíte na pomerne veľkú diaľku. Na 
rozdiel od tunajšej suchej savany sa 
jazero Nakuru v Keni doslova topí vo 
vode a zeleň je všade okolo jazera. Tu 
nájdete najväčšiu hustotu oboch dru-
hov nosorožcov zo všetkých kenských 
parkov. Taktiež tu žije veľmi vzácna 
žirafa rotschildova, ktorej je vo voľnej 
prírode posledných 1700 jedincov. Po-
pulárne je safari pod Kilimandžárom 
v národnom parku Amboseli v Keni. 
Práve v tomto parku si spravíte tie 
obľúbené fotografie slonov s najvyš-
šou horou Afriky v pozadí. Tanzánia 

ponúka jedno z najkrajších prírodných 
divadiel na svete. Kráter Ngorongoro 
je úžasný sám o sebe a jazda medzi 
25.000 zvieratami na jeho dne je už 
len čerešnička na torte.

Na juhu Afriky sú populárne parky, 
ktoré sa výrazne líšia od východoafric-
kých. Väčšinou sú hustejšie zarastené 
a buš prevažuje nad savanou. Zeleň 
tu vydrží dlhšie a pohľad na krajinu 
je tak príjemnejší. Skladba zvierat je 
podobná, aj keď viacero druhov sa tu 
líši. Najznámejším a najstarším afric-
kým parkom je Kruger v Juhoafrickej 
republike. Nájdete tu všetky zvieratá, 
ktoré do tohto regiónu patria. Na se-
vere parku je krajina skôr savanová 
s občasnými baobabmi, v strede je to 
les stromov mopane a na juhu typická 
buš s lesom a fľakmi otvorenej krajiny. 
Na juhu stretnete najviac nosorožcov 
a žiráf, v strednej časti zasa najviac 
slonov. Levy sa radi ukazujú neďale-
ko brány Paula Krugera. Celé dni tu 

môžete pozorovať antilopy, hrochy 
a byvoly a hľadať leopardy vyleze-
né na strome. Podobne populárny 
park na juhu je Etosha v Namíbii. Tu 
nenájdete byvoly, hrochy a krokodíly, 
pretože tu je minimum vody. Zato 
tu žijú takzvané púštne slony, ktoré 
sú najväčšie spomedzi afrických slo-
nov. Zvieratá sa zhromažďujú okolo 
napájadiel a stačí si tak počkať na 
ten vytúžený záber. Antilopy skáka-
vé a priamorožce juhoafrické (oryx 
alebo gemsbok) sú všade naokolo. 
Príďte k napájadlu Nebrowni o 12:50 
a hodinu máte o divadlo postarané. 
V oblasti, kde je naopak veľa vody, 
môžete hľadať zvieratá naviazané na 
vodu. Jedinečným parkom je Chobe 
v Botswane. V tomto parku je naj-
väčšia populácia slonov na svete. 
S troškou šťastia ich uvidíte stovky 
až tisíce. Okrem nich je tu množstvo 
hrochov, veľkých krokodílov, extrémne 
plaché psy hyenovité a vzácne anti-
lopy konské a vrané. Chobe ponúka 

aj safari z loďky. Pohľad na zver pri-
chádzajúcu k vám, k vode, fascinuje.

Úplne iné safari zažijete na Noemo-
vej arche, na ostrove Madagaskar. 
Prechádzka národným parkom Ana-
lamazoatra pri Andasibe vám umož-
ní vidieť a počuť indri, najväčšieho 
lemura. Okrem lemurov tu nájdete 
najväčší počet druhov chameleónov 
a podivuhodného hmyzu. Hľadajte 
a budete odmenení.

Alebo zájdite do pralesov centrálnej 
Afriky a hľadajte v pohorí Virunga 
v Rwande gorilu horskú. Stretnúť sa 
týmto obrom je jeden z najsilnejších 
zážitkov, ktoré vôbec zo safari mô-
žete mať.

Na výber je toho v Afrike veľa a mô-
žete sa sem neustále vracať. Nech 
si vyberiete na začiatok akokoľvek, 
určite ulovíte veľa zážitkov.

ŠANCA VIDIEŤ BIG 5

Zaujímavé 
destinácie nám 
blízkych aeroliniek

perly v indickom 
oceáne
Štyri ostrovy Maurícius, Maldivy, 
Seychelly a  Srí Lanka v  Indickom 
oceáne patria vďaka svojim nádher-
ným plážam so snehobielym pieskom 
k najkrajším našej planéty. Tyrkysová 
voda, pestrofarebný podmorský svet 
a slnečné lúče garantujú každému 
návštevníkovi nezabudnuteľný záži-
tok. Okrem krásnych pláží sú ostrovy 
povestné aj svojou vynikajúcou exo-
tickou kuchyňou. S triom spoločností 
Austrian Airlines, Lufthansa a Swiss 
sa na tieto ostrovy dostanete spoľah-
livo, bezpečne a kvalitne.

afrika 
taká nádherná 
ako pestrá
Dychberúce safari, neuveriteľný Mys 
Dobrej nádeje, kryštálová voda plá-
ží Zanzibaru. Nairobi, kozmopolitná 
metropola východnej Afriky je búšia-
cim srdcom Kene. Dynamické mesto, 
známe aj ako hlavné mesto afrického 
safari je fascinujúcou bránou do afric-
kej divočiny, no návštevníka zaujme aj 
ruch v jeho uliciach a život na miest-
nych trhoch. Kapské Mesto zasa láka 
Stolovou horou, blízkosťou slávnych 
viníc a prírodnými krásami multikultu-
rálneho mesta. Dar es Salaam, známe 
aj ako exotická brána na Zanzibar, 
vyžaruje celkom iné fluidum. Túlajte sa 
slávnym trhom Mwenge Market, ob-
javte tanzánske umenie v umeleckom 
centre Tinga Tinga, sledujte ruch v prí-
stave. Dar es Salaam má svoje čaro. 
Či priamo z Viedne, alebo s prestupmi 

Priame lety zo Slovenska do exotiky sú ešte vždy 
obmedzené len na nekvalitné chartre. Ešteže 
máme Viedeň a blízke letiská spoločnosti 
Lufthansa Group. Ak chcete letieť do exotiky bez 
zbytočných prestupov a spoľahlivo, nechajte sa 
inšpirovať týmto článkom.

v Mníchove, vo Frankfurte a v Zürichu, 
trio aeroliniek Lufthansa Group je do 
Afriky je kvalitnou voľbou.

Severná Amerika 
obrovský kontinent 
mnohých tvárí
Keď hovoríme o Amerike, väčšinou 
myslíme USA. Metropoly ako New 
York, Miami, Los Angeles či San Fran-
cisco, prírodné atrakcie Skalnatých 
hôr, Niagarských vodopádov či úžas-
ných národných parkov očaria kaž-
dého. Austrian Airlines, Lufthansa 
a SWISS vás prenesú do krajiny, kde 
sa stretáva príroda s kultúrou.
Pestré možnosti návštevníkom ponú-
ka najmä Miami, mix celebrít a plá-
ží, mnohých odtieňov krásy, prírody, 
umenia a plážových párty. Alternatí-
vou pre návštevníkov Floridy je Tampa, 

odkiaľ máte na skok do zábavných 
parkov a k modernej architektúre 
Sunshine Skyway Bridge.
Na kontinent láka aj kalifornské San 
Jose, hlavné mesto Silicon Valley. 
Ponorte sa do fascinujúceho sveta 
informačných technológií. Mesto an-
jelov Los Angeles ponúka návštevní-
kom nádherné pobrežie s elegantný-
mi štvrťami Malibu, Santa Monica či 
Pacific Palisades. Vyskúšajte život 
v štýle L.A. Dokonalú dovolenkovú 
atmosféru vám navodí aj San Fran-
cisco. Výhľad na Golden Gate Brid-
ge, viktoriánske domy a strmé uličky 
mesta očarili už milióny turistov.
Zvláštne čaro má aj druhé najväčšie 
mesto Kalifornie – San Diego. Kom-
binácia plážovej dovolenky a atmo-
sféry veľkomesta robí zo San Diega 
prekvapivo príjemnú destináciu.

Všetky tieto destinácie lieta aj sku-
pina Lufthansa Group.

Stredná Amerika, 
z Mexika do Panamy
Panama je najjužnejšou krajinou 
Strednej Ameriky, známa najmä vďaka 
Panamskému kanálu. Jej tropická prí-
roda zostáva zatiaľ mimo hlavných tu-
ristických trás a to je dobre. Ešte vždy 
máte čas ju objaviť vy. Kostarika a jej 
hlavné mesto San José vás neočarí len 
dychberúcou krajinou a pestrosťou 
prírodných krás, flóry a fauny, ale aj 
svojimi plážami pri Karibiku a Paci-
fiku, dažďovým pralesom a sopka-
mi. Cancun na polostrove Yucatan je 
magnet pre milovníkov bielych pláží 
a krásnych karibských vôd. Nevyne-
chajte ani podmorský svet s druhým 
najväčším koralovým útesom na svete. 

V kombinácii s mexickou atmosférou 
a kuchyňou vytvára prirodzenú turis-
tickú metropolu regiónu.

Južná Amerika 
jedno veľké 
dobrodružstvo
Od zasnežených vrcholkov Ánd k po-
vodiu Amazonky – Južná Amerika 
ponúka skutočné prírodné skvosty. 
Medzi fascinujúce mestá Južnej Ame-
riky patrí nesporne Buenos Aires, kde 
sa stretáva moderna s  tradíciou. 
Nielen umelecká štvrť La Boca bije 
v rytme tanga. Nijaké iné mesto na 
svete nie je spojené s jedným hudob-
ným štýlom tak ako Buenos Aires 
s tangom. Najlepšie spojenie zo Slo-
venska vedie do argentínskej metro-
poly cez Zürich a Frankfurt. Takmer 
dvanásť mesiacov slnečných lúčov, 
pláže a  uvoľnenú náladu ponúka 
druhé najväčšie brazílske mesto Rio 
de Janeiro. Dajte si národný koktejl, 
caipirinhu, na štvorkilometrovej plá-
ži, vyvezte sa lanovkou na Cukrovú 
homoľu či vláčikom k soche Ježiša 
Krista na Corcovade, zahrajte si fut-
bal s chlapcami v piesku Copacabany.
Sao Paulo, najväčšie brazílske mesto, 
vás prekvapí svojimi kultúrnymi mož-
nosťami. Klasický balet, ale aj africké, 
portugalské a talianske vplyvy, vý-
borná kuchyňa. Jedna z najväčších 
metropol našej planéty je zároveň 
výborným odrazovým mostíkom pre 
poznávanie Južnej Ameriky. Leťte 
sem s prestupom v Zürichu so SWISS 
alebo cez Frankfurt so spoločnosťou 
Lufthansa.
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BUBO 5BIG 5 Slon
Najväčší suchozemský tvor. 
Chobotom dokáže zo zeme 
zodvihnúť 50 centovú mincu.

Gorila
Najväčší a najohrozenejší ľudoop. 
Je takmer 100% vegetarián, bola 
objavená až v roku 1903.

Leopard
Neohrozený nočný lovec, ktorý na 
strom vynesie korisť vážiacu 3x 
viac ako on sám.

ŽralokOBROVSKÝ

Najväčšia ryba sveta a aj napriek tomu 
sa živí planktónom. Druh je známy od 
roku 1928, ale nikto ich nevidel sa páriť.

Nosorožec
Prehistorický tvor, ktorý je lovený pytliakmi 
kvôli rohu. 1 kg stojí na čiernom trhu v Ázii 
cca 100.000 dolárov.

PesHYENOVITÝ

Najvzácnejšia veľká psovitá šelma.  
Dokonalá organizácia v skupine ich  
stavia na pozíciu najúspešnejších lovcov.

Byvol
Byvol je najnebezpečnejšie zviera 

v Afrike. Najčastejšie útočí na človeka 
a spôsobuje mu zranenia.

Mandril
Najväčšia a nejpestrofarebnejšia pravá 

opica najviac príbuzná mangabejom. 
Ich očné zuby môžu u samcov merať až 

8 centimetrov.

Lev
Kráľ zvierat. Pári sa až 30 krát za deň 

počas jedného týždňa a je jedinou 
skupinovou mačkou na svete.

Lemur
Skupina primátov izolovaná na Ma-
dagaskare posledných 160 miliónov 

rokov. Tvorí veľa foriem a momentál-
ne je popísaných viac ako 100 druhov, 

žijúcich iba na Madagaskare.
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ZÁJAZDY

JAR, NAMÍBIA, BOTSWANA, ZIMBABWE BURUNDI, RWANDA, UGANDA

SAFARI V JAR, SVAZIJSKO, LESOTHO A ZANZIBAR ETIÓPIA, DŽIBUTI – VEĽKÝ OKRUH

KEŇA, TANZÁNIA, ZANZIBAR JUŽNÁ AFRIKA TOTAL

3X NAJ AFRIKY A RELAX NA ZANZIBARE
POSLEDNÝ RAJ

KEŇA SAFARI A OCEÁN

MADAGASKAR VEĽKÝ OKRUH

Veľká päťka je slávna skupina zvierat. Najväčšie 
a najobľúbenejšie zvieratá chce každý turista 
v Afrike vidieť. Každoročne tento skvelý pocit 
zažívajú stovky klientov BUBO.

Ide o exkluzívne africké úlovky. Big 5 dokážete 
často získať za jeden deň. BUB0 5 zrejme 
doteraz videl iba jediný Slovák. Ďalším 
môžete byť práve vy!

Cestujte na safari teraz za najvýhodnejšiu 
cenu roka. Viac na www.bubo.sk/safari

TERAZ 
ZĽAVA  

TERAZ 
ZĽAVA  

TERAZ 
ZĽAVA  

TERAZ 
ZĽAVA  

TERAZ 
ZĽAVA  

TERAZ 
ZĽAVA  

TERAZ 
ZĽAVA  

TERAZ 
ZĽAVA  

TERAZ 
ZĽAVA  

TERAZ 
ZĽAVA  

653 €

558 €

585 €

567 €

421 €

803 €

916 €

549 €

1406 €

608 €

www.bubo.sk

PRIHLÁSTE SA TERAZ NA AKÝKOĽVEK 
ZÁJAZD S BUBO  A CESTUJTE V ROKU 
2019 S NAJVYŠŠOU ZĽAVOU ROKA.
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Zaslúžite si viac. Dve najľudnatejšie 
krajiny sveta, ostrovy v Tichom oceáne, 
najlepšia krajina na život Nový Zéland 
a iné Japonsko. Len zlomok zážitkov, 
ktoré na vás čakajú. Cesta okolo sveta 
bez konkurencie.

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!

Ľuboš Fellner opäť vymyslel úžasnú 
cestu. V čase, keď je na severnej 
Sibíri skutočná zima a Sibír vyzerá 
ako Sibír. Bude to tvrdé, bude zima, 
bude to geniálne. Náročná expedícia 
s perfektným zabezpečením.

Zbavte sa predsudkov a navštívte 
vyspelý región. Vnorte sa do džungle, 
trekujte na úpätí sopiek a pozrite 
sa do očí horskej gorile. Zaplávajte 
si v  jazere Kivu a dajte hltshirazu 
v bazéne s výhľadom na džungľu.

Fantastická mystická história plná 
pyramíd a šamanizmu, gurmánske 
špeciality a plodiny, ktoré dobyli celý 
svet, nádherné pláže na brehoch 
Tichého oceánu a Karibiku. Mexiko 
vyzýva na objavovanie. Tak vamos!

Skutočná cesta do sveta, kde je vidieť 
viac vody než pevniny. Tichý oceán 
skrýva tisícky malých rajských ostro-
vov, o ktorých nevieme takmer nič. 
A tie najkrajšie z nich navštívime na 
tejto fantastickej ceste Mikronéziou.

29-dňová expedícia od Tichého oceánu 
po Atlantik. Machu Picchu, Titicaca, La 
Paz. Cez altiplano, cez Salar de Uyuni 
do najsuchšej púšte sveta. Cez Andy do 
elegantného Buenos Aires, vodopády 
Iguazú a na záver Rio. Raz za život.

Cesta do najšťavnatejšieho regiónu 
Ázie, do kolísky a srdca hinduizmu, 
k najkrajšiemu chrámu postavenému 
z lásky, k himalájskym osemtisícovkám, 
k  slonom a  nosorožcom, na brehy 
posvätnej Gangy. Treba zažiť!

Veľký okruh po 9 pamiatkach UNESCO, 
všetky tváre neskutočne zaujímavej 
krajiny. Zakázané mesto čínskych 
cisárov, Hlinená armáda, vystúpite 
na Veľký čínsky múr aj na najvyššie 
mrakodrapy Číny.

Cesta za tisícročnou kultúrou Etiópie 
a do kotla národov v povodí rieky 
Omo. Modlitby v amharčine a príbe-
hy zo starého zákona skombinované 
s návštevou prírodných kmeňov, Sur-
mov, Mursiov. Unikátna cesta.

Zimná cesta do metropoly severného 
Nórska, do mesta Tromso 350 kilo-
metrov za polárnym kruhom a hľa-
danie polárnej žiary. Mesto, kde si 
podávali kľučku dobrodruhovia a dnes 
sa tu behá polmaratón polárnej noci? 
Zabavíte sa s hravými huskies?

Poďte s nami do južnej Indie, je celkom 
iná než severná. Nájdete tu najstaršie 
hinduistické chrámy, zelenú prírodu 
a kuchyňu s množstvom kokosového 
mlieka. Cesta pre ľudí, ktorých neuve-
riteľná India neprestáva fascinovať.

ODPORÚČANÉ ŠPECIALITY 
A EXPEDÍCIE V ROKU 2018

Cesta okolo sveta 
naprieč Pacifikom Barma India NepálMexiko Polárna žiara

Sibír – sobie 
slávnosti

Burundi Rwanda 
Uganda

Mikronézia 
exkluzívne

Južná Amerika 
raz za život

Čína pre milovníkov 
histórie

Etiópia, Džibuti

Južná India

26. 10. 2018 → 18. 11. 2018 31. 10. 2018 → 13. 11. 2018

23. 11. 2018 → 30. 11. 2018

03. 11. 2018 → 12. 11. 2018 09. 11. 2018 → 24. 11. 2018

25. 11. 2018 → 12. 12. 2018

06. 11. 2018 → 04. 12. 2018 19. 11. 2018 → 04. 12. 2018

10. 10. 2018 → 22. 10. 2018

13. 11. 2018 → 02. 12. 2018 03. 12. 2018 → 06. 12. 2018

30. 10. 2018 → 14. 11. 2018

termín termín

termín

termín termín

termín

termín termín

termín

termín termín

termín

EXPEDITION 
ÁZIA

EXPEDITION 
ÁZIA

EXPEDITION 
ÁZIA

EXPEDITION 
ÁZIA

EXPEDITION 
ÁZIA

EXPEDITION 
ÁZIA

EXPEDITION 
ÁZIA

EXPEDITION 
ÁZIA

EXPEDITION 
ÁZIA

EXPEDITION 
ÁZIA

EXPEDITION 
ÁZIA

EXPEDITION 
ÁZIA

26 ROKOV SKÚSENOSTÍ

SKUPINKY 8-12 KLIENTOV

SKÚSENÝ SLOVENSKÝ 
SPRIEVODCA

MAXIMUM UNIKÁTNYCH 
ZÁŽITKOV 

GARANTOVANÉ ODCHODYešte to stihnete !
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Zapojte svojte deti do vedomostného 
challengu s Bačom! Od októbra každé 
dvá týždne spoznávajú Fenomény sveta 
a ešte hrajú o hlavnú cenu pre celú 
triedu: Expedíciu Fenomény sveta! 

BUBO.SK fenomenysveta.sk

HLAVNÁ CENA:

EXPEDÍCIA 
FENOMÉNY SVETA 
DO NÓRSKYCH 
FJORDOV OD BUBO

❶

V tejto krajine vám bude s rodinou 
dobre, navyše sme program ušili de-
ťom na mieru.

Dánsko z rozprávky
8+

Toto už nie je Juhoslávia. Chorvátsko 
poznáte, ale kto pozná Bosnu a Her-
cegovinu, Macedónsko, Čiernu Horu?

Balkán na jeden vrz

❷

6+

❸

Poďte s nami na sever v pohodlí luxus-
nej lode so slovenským sprievodcom.

Nórsko, Dánsko 
na veľkej lodi

8+

❹

Perfektná kombinácia úžasnej prírody 
západného pobrežia USA.

USA – divoký západ

12+

Jednou z noviniek, ktoré v novom školskom roku obohatia 
vzdelávanie na 2. stupni základných škôl, bude projekt Expedícia 
Fenomény sveta. Prichádza s ním nezisková vzdelávacia organizácia 
EDULAB a pôjde v ňom o možnosť pre zapojené školy vyskúšať si 
inovatívnu prierezovú výučbu pomocou moderných vzdelávacích 
materiálov. O projekte sme sa pozhovárali so zástupcom jeho 
realizátora, riaditeľom EDULAB-u Jánom Machajom.

Preto videá od BBC, netradičné postupy, hry. Sme si 
istí a aj naše doterajšie skúsenosti tomu nasvedčujú, 
že takto získané vedomosti si žiaci skôr zapamätajú, 
ako keď ich krátkodobo nadobudnú memorovaním.

Na prvý rok ste vymysleli pre deti súťaž. Čím 
bude súťaž atraktívna pre žiakov a učiteľov?

Dôležitým rozmerom súťaže je, že je založená na 
poznávaní fenoménov sveta. To znamená, že žiaci 
sa počas dobrodružnej expedície s youtuberom 
Miroslavom Bačom nielen zabavia, ale predovšetkým 
sa naučia množstvo nového. A za svoje vedomosti 
môžu byť následné odmenení niektorou z cien. Preto 
veríme, že takýto formát súťaže bude atraktívny 
aj pre učiteľov a rodičov, ktorí v nej budú vidieť 
zmysluplne strávený čas na internete. Súťažiť môže 
každý žiak zo školy, ktorá je súčasťou projektu. Do 
projektu sa školy môžu zapojiť prostredníctvom 
webovej stránky www.fenomenysveta.sk. Sme veľmi 
radi, že vďaka spolupráci s cestovnou kanceláriou 
BUBO máme pripravenú skutočne exkluzívnu prvú 
cenu, ktorou je dobrodružná expedícia do nórskych 
fjordov pre celú triedu.

Chceme, aby žiaci získavali 
vedomosti poznávaním, 
nie memorovaním

ODPORÚČAME:

Ako vôbec vznikla myšlienka projektu 
Expedícia Fenomény sveta?

Odpoviem širšie. EDULAB v spolupráci so školami 
organizuje vzdelávacie projekty už niekoľko rokov 
s cieľom vniesť do vzdelávania inovatívne prvky. 
Naša nezisková organizácia združuje bývalých aj 
súčasných učiteľov, a teda dobre poznáme situáciu 
na školách. Ak to zjednoduším, tak sa v podstate 
dá povedať, že dnešní žiaci sa v škole učia rovna-
ko ako ich rodičia a starí rodičia. Výsledkom je, že 
zo škôl nám vychádzajú absolventi, ktorí nemajú 
požadované zručnosti. Vďaka nášmu projektu Ex-
pedícia Fenomény sveta dostanú žiaci informácie 
v súvislostiach.

Ako plánujete zapojiť školy, učiteľov, deti?

Plánujeme osloviť priamo školy, ale takisto chceme 
projekt komunikovať na všetkých, ktorí by mohli 
mať záujem o to, aby sa na ich škole učilo inova-
tívne, efektívne a atraktívne. Preto sa budeme 
zameriavať nielen na pedagógov a zriaďovateľov 
škôl, ale pokúsime sa osloviť aj žiakov a ich rodičov.

Vaším partnerom v projekte Expedícia 
Fenomény sveta je aj BUBO. Prečo?

Dôvodov je viacero. Okrem toho, že BUBO je re-
nomovaná a na trhu dlhodobo etablovaná spo-
ločnosť, je tu aj ideové spojenie. Rovnako ako vaši 
klienti, ktorí pri vami organizovaných expedíciách 
spoznávajú nové veci cez zážitky, aj my chceme, 
aby sa žiaci učili akoby formou expedície za novým 
poznaním, novými vedomosťami a tiež cez zážitky. 

Stretnutie 
najscestovanejších 
Slovákov

Premietania po 
celom Slovensku

Nové blogy 
na bubo.sk

Cestovanie s BUBO nie je len o pozná-
vaní krajín, je to životný štýl. A naši 
klienti to veľmi dobre vedia. Aj pre-
to sa na cestách stretávame opa-
kovane, spoločne objavujeme nové 
krajiny a prešliapavame chodníčky 
pre druhých. Klub BUBO je klubom 
najscestovanejších Slovákov. A sme 
na to hrdí.

V septembri sa bude konať oficiálne 
už šiesty ročník stretnutia najsces-
tovanejších Slovákov, prvýkrát aj na 
východnom Slovensku. 21. septembra 
v Košiciach a 26. septembra v Brati-
slave sa stretnú ľudia, ktorých naša 

Už štvrť storočia sa stretávame na 
premietaniach, aby sme sa rozprávali 
o našich zážitkoch z ciest. V rámci 
festivalu Od pólu k pólu sme pripravili 
turné po mnohých slovenských mes-
tách. Chceme vám byť bližšie. Príďte 
20. 9. do Panta Rhei v Prešove, 21. 9. 
do košickej Tabačky Kulturfabrik, 22. 
9. do trenčianskeho Laugarícia, 28. 
9. do City Areny v Trnave. Tu všade 
sa stretnete s Ľubošom Fellnerom, 
ktorý vám odpovie na všetky otázky 
týkajúce sa tých najlepších ciest.

V Bratislave sa sa na vás tešíme každý 
utorok v krásnom klube.pod lampou 
na rohu Palisád a Partizánskej ulice, 

Chceme, aby sa naša internetová 
stránka stala zdrojom poznania o 
svete a inšpirácie pre vaše cesty. Aj 
preto sme v roku 2018 rozširili sekciu 
blogov, kde sme vás aktuálne infor-
movali o zaujímavých témach, ktoré 
hýbali svetom, no unikali pozornosti 
slovenských médií. V deň volieb ste sa 
tak mohli dočítať o slávnom liberíj-
skom futbalistovi Georgeovi Weahovi, 
ktorý bol zvolený za prezidenta svojej 
krajiny. Priniesli sme vám aj aktuálne 
emócie z Kambodže, kde si Hun Sen 
nechal voľbami potvrdiť moc. V listoch 
zo Škandinávie sme hovorili o skutoč-
ných škandáloch vo Švédsku aj o (z 
nášho pohľadu) vtipných problémoch, 
ktoré trápia Islanďanov či Nórov. Pí-

Od pólu k pólu  2.9. → 27.9.Program festivalu

02. 09. Trans Danube Swim,  
5. ročník unikátnej akcie 
preplávania cez Dunaj

03. 09. Krst trilógie a autogramiáda 
Ľuboša Fellnera – 100 
fotografií lovca zážitkov

05. 09. Najexotickejšie jazero sveta 
(exkluzívny aktuálny blog s videami 
uvidíte ako prví na bubo.sk/
blog). Určil to najexotickejšie 
Ľuboš Fellner správne?

09. 09. Talkshow so Šarkanom – Tomáš 
Hušek - čo je to luxus v cestovaní?

11. 09. Týždeň Ameriky.podlampou

12. 09. 3. najvyššie položené hlavné 
mesto sveta (exkluzívny 
aktuálny blog o Bogote. Je 
nebezpečná? - iba týždeň staré 
informácie na bubo.sk/blog)

18. 09. Týždeň Ázie.podlampou

19. 09. Najkrajšia pamiatka sveta 
(exkluzívny aktuálny blog s videami 
uvidíte ako prví na bubo.sk/blog)

20. 09. Ľuboš Fellner premieta v Prešove, 
Panta Rhei, terasa Café Dias Eperia

21. 09. Stretnutie najscestovanejších 
Slovákov - Kolumbia v Košiciach 
(Tabačka Kulturfabrik)

22. 09. Ľuboš Fellner premieta v Trenčíne, 
Panta Rhei, foajé Laugarício

23. 09. Indický festival na Hviezdoslavovom 
námestí, Bratislava

25. 09. Týždeň Afriky.podlampou

26. 09. Yangon pred 22 rokmi a dnes 
(exkluzívny aktuálny blog 
s videami uvidíte ako prví 
na www.bubo.sk/blog)

26. 09. Stretnutie najscestovanejších 
Slovákov - Zhnitá ryba na Dunaji

27. 09. Ľuboš Fellner premieta 
v Bratislave, v Panta Rhei, 
Poštová ulica, Bratislava

27. 09. Oficiálny záver festivalu na 
medzinárodný deň turizmu

29. 09. BUBO premieta v Trnave, 
Panta Rhei, City Arena

Bližší program na www.bubo.sk/opp

kde vám postupne predstavíme tie najlepšie cesty 
do Ameriky, Ázie a Afriky. 27. 9. strávite večer s Ľu-
bošom Fellnerom v Panta Rhei na Poštovej. Naša 
akcia vrcholí, svet slávi medzinárodný deň turizmu 
a Ľuboš vám ho spríjemní fascinujúcimi zážitkami 
z najväčších slovenských expedícií.

Sledujte našu stránku 
www.bubo.sk/opp a dozviete sa viac!

planéta neprestáva fascinovať, hoci majú preces-
tovaných najviac krajín spomedzi Slovákov. Príďte 
na kolumbijský večer do umeleckých priestorov 
Tabačka Kulturfabrik (symbolické vstupné), alebo 
príďte ochutnať absolútnu švédsku špecialitu sur-
strömming do priestorov SND v Bratislave. Lístky 
na bratislavský večer s názvom Zhnitá ryba na 
Dunaji, ktorého súčasťou je aj plavba na výletnej 
lodi do Devína s občerstvením si môžete rezervovať 
na bubo@bubo.sk.

sali sme o konci Castrovcov aj o írskom referende 
o potratoch. Vždy s vlastným názorom, vždy na 
základe vlastných zážitkov a poznania.

V septembri vám každý týždeň prinesieme kvalit-
ný blog Ľuboša Fellnera o miestach, ktoré ho na 
cestách v roku 2018 zaujali. Sledujte našu stránku 
www.bubo.sk/blog



Dunajská 31,  
811 08, Bratislava

02 / 5263 5254  
02 / 5263 5255  
0917 530 912

Otváracie hodiny:  
pondelok – piatok  
9.00 – 18.00

#LOVCIZAZITKOV

Využite najvyššiu zľavu 
roka na zájazdy plné 

zážitkov

Najlepšia cena
v Strednej Európe

Neriskujete. 
Garancie BUBO

Bonus 2019 € za  
lacnejší last minute

BUBO garantuje najlepšiu cenu na trhu. V prípa-
de, že klient počas trvania tejto akcie, najneskôr 
do 27. 9. 2018, nájde na stredoeurópskom trhu 
lacnejší produkt s rovnakým typom a rozsahom 
ponúkaných služieb, preplatí mu BUBO rozdiel 
v cene. Týka sa to iba zájazdov organizovaných 
touroperátormi. Ponuka musí byť verejne prí-
stupná (tlačený katalóg).

BUBO garantuje istotu investície. Neriskujete! 
Poistite si storno zájazdu a budeme mať kryté 
až 100% rizika v prípade, že nebudete môcť 
cestovať. Najväčšie množstvo zrealizovaných 
zájazdov na Slovensku, ohromné know-how, 
skúsenosti 26 rokov, garancia MUDr. Ľuboša 
Fellnera a najvyššia kvalita služieb robia z tejto 
akcie veľmi rozumnú investíciu.

BUBO garantuje bonus 2019 eur v prípade poru-
šenia záväzku najnižšej ceny. V prípade, že do dňa 
odchodu zájazdu BUBO ponúkne daný termín 
zájazdu za rovnakých podmienok prihlásenia 
cenovo výhodnejšie než počas akcie Od pólu 
k pólu, zaväzuje sa objednávateľovi vyplatiť bonus 
2019 eur v hotovosti. Táto garancia sa týka aj 
last minute!

VAŠE OTÁZKY A NAŠE ODPOVEDE:

Mám nárok na zľavu aj ja?
Na najvyššiu zľavu roka máte nárok aj vy, ak sa 
do 27. septembra prihlásite na jeden z 3253 ter-
mínov zájazdov BUBO v roku 2019 počas cesto-
vateľského festivalu Od pólu k pólu.

Prečo sa prihlásiť ihneď?
Počet miest za najnižšiu cenu je na každom termíne 
striktne limitovaný, miesta sa rýchlo míňajú a cena 
zájazdu sa postupne zvyšuje s rastúcou cenou lete-
niek. Čím skôr sa prihlásite, tým budete mať nižšiu 
cenu, väčší výber termínov a ciest.

Neponúknete tento zájazd neskôr lacnejšie?
BUBO vám garantuje celoročne najlepšiu cenu. 
BUBO nikdy nedáva last minute. Ak tento sľub 
porušíme a ponúkneme na váš termín zájazdu 
last minute s nižšou cenou, odmeníme vás bo-
nusom 2019 eur v hotovosti.

OD PÓLU K PÓLU


